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Domein

2. Notitie 'Eerste opzet evaluatie 
van de beleidsplannen Sociaal 
Domein'

Besluit college CONFORM ADVIES

Advies te nemen besluit

1. Instemmen met de voorgelegde peilnota en bijbehorende notitie ‘Eerste opzet evaluatie 
van de beleidsplannen Sociaal Domein’.

2. De peilnota en bijbehorende notitie voorleggen aan de commissie sociaal domein van 3 
oktober 2017.
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TOELICHTING

Inleiding
Tijdens de bespreking van de rapportage Tussentijdse evaluatie beleidsplannen’ in de commissie 
Sociaal Domain van 29 november 2016 is de volgende toezegging gedaan; 

de volgende evaluatie over 1,5 jaar zal concreter zijn; 
voor de zomer 2017 peiling over opzet evaluatie en indicatoren.

In RIB#53 (van juli 2017) is de raad geinformeerd over de geconstateerde samenhang tussen de 
ontwikkeling van de indicatoren Sociaal Domain zoals die worden opgenomen in de Monitor SD en 
de Evaluatie van de beleidsplannen SD, inclusief indicatoren. Om die reden zijn de inzichten uit de 
Klankbordgroep van de raad (26 juni 2017) en de informatieve commissie (over monitoring in het 
sociaal domain op 9 mei 2017) betrokken bij de opzet van de eindevaluatie van de 3 beleidsplannen 
in het sociaal domain. Daarmee sluiten we zoveel mogelijk aan bij de informatiebehoefte van de raad 
en zetten we een goede stap richting datagestuurde beleidsontwikkeling. De peiling vindt nu plaats in 
de commissie sociaal domain van 3 oktober a.s., met bijgevoegde peilnota.

Argumenten
Met dit voorstel voldoen we aan de toezegging die aan de commissie sociaal domein is gedaan op 29 
november 2016.

Kanttekeningen
Door het ontbreken van concrete meetpunten betreft het meer een kwalitatieve, en niet zo zeer een 
kwantitatieve evaluatie. Het complexe en veelomvattende werkveld vereist dit ook.

Uitvoering
De peiling in de commissie sociaal domein van 3 oktober 2017, is bepalend voor de te nemen 
vervoigstappen.

Communicatie en Participatie
Na besluitvorming door uw college over dit voorstel, vindt hierover geen specifieke communicatie 
plaats. Het voorstel gaat de gebruikelijke route in ter agendering en behandeling in de commissie 
sociaal domein van 3 oktober a s.
De Wmo-raad sociaal domein, UW-ouderplatform en de Seniorenraad, worden evenals bij de 
Tussentijdse evaluatie SD, betrokken bij de eindevaluatie.

Raadsinformatiebrief
Een raadsinformatiebrief is nu niet nodig. Deze stukken worden ter bespreking in de commissie 
sociaal domein van 3 oktober 2017 geagendeerd.

Financlele paragraaf
Aan dit voorstel zitten geen financiele gevolgen.

Juridische paragraaf
Er zitten geen juridische aspecten aan dit voorstel.

Risicoparagraaf
Dit voorstel brengt geen specifieke risico’s mee..

Duurzaamheidaspecten
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We werken aan de doorontwikkeling van de monitor sociaal domein, zodat we in de toekomst over 
een langere periode kunnen meten en deze data kunnen vastleggen in een historische database. Zo 
kunnen we trends en ontwikkelingen volgen en signaleren.
De data uit de Monitor sociaal domein gebruiken we bij het opstellen van een evaluatie van de 
beleidsplannen, als ook bij het nieuw op te stellen integrale beleidsplan voor het sociaal domein in de 
komende beleidsperiode.

Overige aspecten
Erzijn geen andere relevante te benoemen aspecten rondom dit voorstel..
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Peiling:

Eerste opzet evaluatie van de beleidsplannen Sociaal Domein
Datum commissievergadering
Portefeuillehouder
Afdeling
E-mail en telefoonnummer opsteller

3 oktober 2017
Wethouder J. Koops
Ontwikkeling
Alies.bakker@stichtsevecht.nl, 4415

Samenvatting

Het college wil de mening peilen van de commissie sociaal domein over bijgevoegd voorstel, waarin 
een opzet voor de evaluatie van de 3 beleidsplannen SD is beschreven. Dit komt mede voort uit een 
toezegging die gedaan is in de commissie Sociaal Domein van 29 november 2016, tijdens de 
bespreking van de rapportage Tussentijdse evaluatie beleidsplannen Sociaal Domein’.
De toezegging luidt als voIgt:

- de volgende evaluatie over 1,5 jaar zal concreter zijn;
voor de zomer 2017 peiling over opzet evaluatie en indicatoren.

In RIB#53 (van juli 2017) is uw raad geinformeerd over de geconstateerde samenhang tussen de 
ontwikkeling van de indicatoren Sociaal Domein zoals die worden opgenomen in de Monitor SD en 
de Evaluatie van de beleidsplannen SD, inclusief indicatoren. Om die reden zijn de inzichten uit de 
Klankbordgroep van uw raad (26 juni 2017) en de informatieve commissie (over monitoring in het 
sociaal domein op 9 mei 2017) betrokken bij de opzet van de eindevaluatie van de 3 beleidsplannen 
in het sociaal domein. Daarmee sluiten we zoveel mogelijk aan bij de informatiebehoefte van uw 
raad en zetten we een goede stap richting datagestuurde beleidsontwikkeling.
De peiling vindt nu plaats in de commissie Sociaal Domein op 3 oktober 2017, met deze peilnota.

Doel commissievergadering

De mening van de commissie peilen over de eerste opzet van de evaluatie van de 3 
beleidsplannen sociaal domein, om vervolgens deze evaluatie te kunnen voorbereiden en 
uitvoeren.

Van de raadsleden wordt gevraagd een mening te geven over de Peilpunten;

De commissie wordt gevraagd zich uit te spreken over onderstaande punten:

1. we geven de eindevaluatie op eenzelfde wijze vorm als de tussentijdse evaluatie van de 
beleidsplannen SD;

2. hieraan voegen we informatie toe over de Indicatoren Sociaal Domein uit de Monitor SD;
de wijze van verzamelen van zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie, zoals beschreven 

in de notitie.
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Notitie ‘Eerste opzet evaluatie van de beleidsplannen Sociaal Domein’
Notitie bij de peilnota voor de commissie sociaal domein op 3 oktober 2017

1 Inleiding
De aanleiding voor dit voorstel is de toezegging die is gedaan in de commissie Sociaal Domein van 29 
november 2016, tijdens de bespreking van de rapportage Tussentijdse evaluatie beleidsplannen 
Sociaal Domein’. De toezegging luidt als voIgt:

de volgende evaluatie over 1,5 jaar zal concreter zijn;
voor de zomer 2017 peiling over opzet evaluatie en indicatoren.

In RIB#53 (van juli 2017) is uw raad gemformeerd over de geconstateerde samenhang tussen de 
ontwikkeling van de indicatoren Sociaal Domein zoals die worden opgenomen in de Monitor SD en de 
Evaluatie van de beleidsplannen SD, inclusief indicatoren. Om die reden zijn de inzichten uit de 
Klankbordgroep van uw raad (26 juni 2017) en de informatieve commissie (over monitoring in het 
sociaal domein op 9 mei 2017)) betrokken bij de opzet van de eindevaluatie van de 3 beleidsplannen 
in het sociaal domein. Daarmee sluiten we zoveel mogelijk aan bij de informatiebehoefte van uw raad 
en zetten we een goede stap richting datagestuurde beleidsontwikkeling. Het ontwikkelen van goede, 
eenduidige indicatoren SD is tevens van belang, wanneer we in het kader van het 
dienstverleningsmodel resultaatgericht willen sturen. Wanneer we de samenwerking aangaan met 66n 
of enkele uitvoeringsregisseurs, is het essentieel te weten welke resultaten en effecten we van de 
partijen in het veld verwachten en hoe we die willen meten en monitoren.
De peiling vindt nu plaats in de commissie sociaal domein van 3 oktober a.s., met bijgevoegde 
peilnota.

In de volgende paragrafen doen we een voorstel voor welke onderwerpen, we welke informatie, op 
welke wijze willen verzamelen.

2 Thema’s en onderwerpen
We stellen voor de evaluatie op eenzelfde wijze vorm te geven als bij de tussentijdse evaluatie is 
gebeurd. Dus we evalueren zoveel mogelijk dezelfde items en hanteren dezelfde opbouw van de 
rapportage.
Argumenten hiervoor zijn:

door te kiezen voor eenzelfde opzet van dit onderdeel van de evaluatie, is het mogelijk 
vergelijkingen te maken met de informatie uit de tussentijdse meting. Met een andere opzet 
van de evaluatie, is vergelijken niet mogelijk;
de diversiteit en verscheidenheid van de opzet, mate van detail en concreetheid van de 3 
beleidsplannen, maakt integraal evalueren moeilijk, zo niet onmogelijk.

Per beleidsnota stellen we voor te evalueren op de volgende onderwerpen.

Beleidsnota Jeugdzorg
We maken de stand van zaken 3 jaar na de transitie op, aan de hand van de volgende onderwerpen, 
zoals ook gedaan is bij de tussentijdse evaluatie

- Preventie
- Sociaal wijkteams
- Integrale hulp
- Zorg zo licht als mogelijk
- Vraaggerichte zorg in plaats van aanbodgericht
- Maatwerk bieden en hulp zo lokaal als mogelijk bieden
- Afspraken maken met huisartsen over rol, bekostiging en integraliteit op regionaal en lokaal 

niveau
- Samenwerking met Onderwijs
- 16-27jarigen
- Positie van jeugdigen en ouders



Beleidsplan Wmo
We sluiten hiermee aan bij de in het beleidsplan gehanteerde indeling, die ook is gevolgd bij de 
tussentijdse evaluatie.

Sociale samenhang
Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers 

o Mantelzorgers 
o Vrijwilligers 

Preventie
Algemene voorzieningen 
Maatwerkvoorzieningen
Maatwerkvoorzieningen op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang 

Beleidsplan Participatie
Preventie: onderwijs-arbeidsmarkt en schuldhulpverlening 
Arbeidsontwikkeling: praktische uitwerking 
Werkgeversdienstverlening: praktische uitwerking 
Regionale samenwerking
Maatschappelijke Participatie: dagbesteding, vrijwilligerswerk en tegenprestatie 
Vangnet: bijzondere bijstand en inkomensondersteuning

3 Verzamelen van informatie
We verzamelen informatie op 2 manieren: kwalitatief (beschrijvend) en kwantitatief (getalsmatig).

3.1 Kwalitatieve informatie
Op de volgende manieren halen we informatie op over praktijkervaringen:

• Gesprekken om o.a. duiding te krijgen bij de indicatoren:
o consulenten en medewerkers van de sociaal wijkteams, 
o collega beleidsadviseurs 
o Wmo-raad, UW-ouderplatform en Seniorenraad

• Storytelling: verhalen van onze inwoners
• Informatie uit databanken en recente onderzoeken zoals,

o Clientervaringsonderzoek jeugd 2017
o Divosa benchmark, voor allerlei data op gebied van participatie 
o Gezondheidsonderzoek GGD

• Een belangrijke bron van informatie is de Sociale Kracht Monitor 6\e in UlO-verband 
wordt uitgevoerd. Begin 2018 vindt de 2® meting plaats. De informatie die dit opievert, 
betrekken we bij deze evaluatie. De 1® meting vond plaats in 2016.

De 7 peilers waarop wordt gemeten zijn: zelfredzaamheid, participatie, mate van eenzaamheid, 
financiele zelfredzaamheid, collectieve zelfredzaamheid, leefbaarheidsbeleving, 
veiligheidsbeleving.

3.2 Kwantitatieve informatie
Tijdens de informatieve commissie van 9 mei 2017 over informatievoorziening in het sociaal domain 
en de klankbordgroep Monitoring van 26 juni jl. heeft uw raad aangegeven wat uw wensen zijn bij het 
monitoren van het sociaal domain. We stelden gezamenlijk vast dat de 'Monitor sociaal domein’ en de 
'Evaluatie van de beleidsplannen’ grote raakviakken hebben. Immers, de data uit de Monitor worden 
gebruikt voor de Evaluatie. Beide rapportages maken uiteindelijk duidelijk wat onze toekomstige 
opgaven zijn. De Evaluatie geven wij vorm met de gegevens uit de Monitor.

De onderwerpen in de vernieuwd Monitor Sociaal Domein zijn de volgende:
Huidige bevolkingsgrootte SV + prognose tot 2023.
Aantal Wmo-trajecten en clifenten >streven om ontwikkelingen en verschuivingen in beeld te 
brengen

- Aantal jeugdtrajecten en clifenten > idem
Participatie: aantal clienten bijstand, percentage herinstromers bijstand, info over trajecten 
schuldhulpverlening. Aantal uitstromers naarwerkof opieiding, aantal geplaatst op 
baanafspraak. Aantal actief in participatietraject.



Financieie prognose aan de hand van beschikte waarde huishoudelijke hulp (+ aantal 
trajecten en producten)
Toegang: aantallen telefonisch contact en hulpvraagformulieren.
Aantal clifinten onafhankelijke clifentondersteuning (historie sinds 2009 tot nu). 
Tevredenheid: klachten en bezwaren binnen SD

Ook betrekken we gegevens uit het Wmo clifintervaringsonderzoek 2017 dat is uitgevoerd.

4 Planning evaluatie beleidsplannen Sociaal Domein
De uitkomsten van deze evaluatie, zijn belangrijke input voor nieuwe beleidsperiode, die start per 
2019. Start van dit integrate beleidsproces is in Q2 van 2018. Dus de evaluatie moet plaatsvinden in 
Q1 (afronding met rapport in maart of april 2018).
Besluitvorming daarover kan dan pas plaatsvinden in Q2, maar dan kan parallel daaraan wel al start 
opstellen nieuw plan plaatsvinden.

Onderwerp Datum
Peiling in de commissie SD over opzet evaluatie 
beleidsplannen

3 oktober 2017

Afhankelijk van uitkomst peiling, aanpassen en/of verder 
aanscherpen.

oktober

Voorbereiden uitvoeren evaluatie november
Uitvoeren evaluatie Dec '17en jan ‘18
Schrijven rapportage Feb - maart '18
Opleverinq rapportage April 2018
Zeer waarschijnlijk komt dat uit op bespreking in de raad 
voor de zomervakantie


