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Datum 

Aan 

Kopie aan 

Van 

Onderwerp 

 

14 oktober 2015 

Commissie Samenleving 

 

College van burgemeester  en wethouders 

Evaluatie sociaal domein 

 

Geachte dames en heren, 

 

Inleiding  

 

Tijdens de commissie Samenleving van  juni is gevraagd om kort aan te geven hoe er in april 2016 

geëvalueerd gaat worden binnen het sociaal domein. 

 

In het beleidsplan voor het sociaal domein zijn de volgende 2 beleidslijnen benoemd:  

- De inzet van de eigen kracht 

- Van formele naar informele zorg 

 

Doel van de evaluatie is inzichtelijk te maken hoe de inzet van wijkteam en de geboden 

ondersteuning aan de inwoners bijdraagt aan het realiseren van bovengenoemde beleidslijnen.  

Hiervoor dient een aantal criteria te worden benoemd hoe dit te meten. Er is nog geen evaluatie 

geweest, dus de evaluatie in 2016 dient te worden beschouwd als een nulmeting. 

 

De volgende uitgangspunten gaan wij hanteren: 

- a. Wij sluiten aan op wat er landelijk al moet worden verantwoord. 

- b. Wij zoeken naar indicatoren die het effect van de inzet van het wijkteam en inzet 

consulenten Werk en inkomen meten (lokaal) 

 

Hiertoe denken wij (niet uitputtend, denkrichting) de volgende indicatoren te kunnen gebruiken: 

Sub a:  

- Lokale gegevens die wij aanleveren voor landelijke gegevens vanuit de i-Wmo en i-

jeugd 

- Verloop van het aantal bijstandsuitkeringen 

- Cliënttevredenheid op basis van:  

o onderzoeken van de aanbieders (opgenomen in contracten met aanbieders)  

o gesprekken (met cliënten?) door consulenten wijkteam na inzet van 

ondersteuning (nog niet te realiseren in 2015, dus geen input in voor evaluatie in 

2016) 

- Cijfers beschermingstafel1 

- Cijfers Veilig Thuis2 

- Inzet Uitstroomunit3 

                                                           
1 De beschermingstafel is de plek waar het wijkteam, de Raad voor de Kinderbescherming, de 

Gecertificeerde Instelling en Veilig thuis samen met de ouders en jeugdige vanaf 12 jaar de 

(veiligheid)situatie bespreken en acties definiërend. Het gesprek is erop gericht de problemen op te lossen en 

een uithuisplaatsing te voorkomen. 
2 Veilig Thuis is de samenvoeging van het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Algemeen Meldpunt 

Kindermishandeling (AMK). Dit is ondergebracht bij GGD Hollands Noorden. 
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- De relatie met aanbieders en ketenpartners zoals o.a. huisartsen (kwalitatief) 

- Bezwaren – klachten op cliëntniveau 

- Stapeling van voorzieningen 

 

Sub b: 

- Cijfers die een beeld geven in de effecten van herindicaties die zijn gesteld eind 2015 

(beweging in de keten: verschuiving en uitstroom), nl:  

o Hulp bij het huishouden 1 naar Hulp bij het huishouden 2 en bijzondere bijstand 

o Vervoersbudgetten 

- Beschrijving van best practice die de verschuiving naar zwaar naar licht aangeeft: inzet 

lichte ondersteuning (preventie) door wijkteam (best practices) 

- beschrijving van inspanning/inzet van wijkteam (pioniersgroepen, training/kennis, 

ontwikkeling persoonlijk plan ingeval van persoonsgebonden budget-PGB) 

- gevolgen van preventie m.b.t.: 

o blijvers – inzet van tegenprestatie 

o schulddienstverlening 

 

Financieel: 

- beschikbaar budget 

- uitgaven 

 

 

NB: Betrouwbare cijfers 

2015 is een jaar waarin veel beweging in gang is gezet: nieuwe taken en verantwoordelijkheden 

voor de gemeente. Administraties dienden nog te worden ingericht,  zodat cijfermateriaal kan 

worden gegenereerd als onderbouwing voor inzicht in effecten en trends. Daar dit het eerste 

jaar is waarin dit is ingericht dient op voorhand enige voorzichtigheid betracht te worden voor 

interpretatie van cijfers.  

 

 

Vraag  

 

Kan uw commissie instemmen met bovengenoemde insteek van de evaluatie?  

 

 

Vervolgprocedure 

Het college geeft het ambtelijk apparaat de opdracht voor het inrichten van een werkgroep 

met de opdracht zorg te dragen dat evaluatie daadwerkelijk klaar is voor presentatie in mei 

2016, 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen 

 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel  Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

gemeentesecretaris   burgemeester 

                                                                                                                                                                          
3 De uitstroomunit is ondergebracht bij het COWWI en richt zich op het begeleiden van werkzoekenden naar 

werk. 


