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Onderzoek effecten van het WMO-beleid in Den Helder 

Onderweg, maar het kan veel beter. 

 

Inleiding 

De Rekenkamercommissie heeft een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van het 
Wmo-beleid in Den Helder. Het onderzoek betreft 5 van de 9 zogeheten ‘prestatievelden’ 
van de Wmo: 

1. Leefbaarheid en samenhang. 

2. Opgroeien en opvoeden. 

3. Informatie, advies en cliëntondersteuning. 

4. Vrijwilligerswerk en ondersteuning mantelzorg. 

5. Compensatie voor mensen met beperkingen door beleid en collectieve voorzieningen. 

Voor deze prestatievelden ligt de verantwoordelijkheid vrijwel geheel bij de gemeente. 
Buiten beschouwing zijn gebleven: maatschappelijke opvang, openbare geestelijke 
gezondheidszorg en verslavingszorg, omdat die regionaal georganiseerd zijn. Ook zijn de 
individuele voorzieningen voor mensen met een beperking niet meegenomen, omdat 
daarover al diverse rapporten zijn verschenen. 

Bij elk prestatieveld is getracht een antwoord te krijgen op vijf onderzoeksvragen: 

1. Is het duidelijk wat de gemeente wil bereiken? 
De beleidsdoelen die de gemeente wil bereiken, zijn beoordeeld op de mate waarin ze 
specifiek, meetbaar en tijdgebonden zijn omschreven. 

2. Is het duidelijk welke prestaties de gemeente wil leveren? 
De prestaties die de gemeente wil leveren, zijn beoordeeld op de mate waarin ze 
specifiek, meetbaar en tijdgebonden zijn omgeschreven.  

3. In hoeverre zijn de geplande prestaties ook geleverd? 
Zowel naar het oordeel van de ambtenaren als dat van de vertegenwoordigers uit het 
veld.  

4. Hoe scoort Den Helder qua prestaties, vergeleken met 8 andere gemeenten? 
Gekeken is naar de prestaties die in alle gemeenten voorkomen, maar ook naar de 
prestaties waarin de gemeenten verschillen. 

5. Zijn de beleidsdoelen bereikt die de gemeente zich stelde? 
Dit is het spiegelbeeld van de eerste onderzoeksvraag. 

Tenslotte gaat het onderzoek in op de gemeentelijke inzet op de punten regievoering, 
samenwerking met lokale partners en burgerparticipatie. 

Het Rapport van bevindingen met de beantwoording van de onderzoeksvragen voor elk 
van de vijf prestatievelden treft u bijgaand aan. De Rekenkamercommissie trekt in deze 
notitie enkele samenvattende conclusies per onderzoeksvraag over de volle breedte van 
de onderzochte prestatievelden en doet enkele aanbevelingen. 

 

Conclusies 

Beleidsdoelen 

1. De gemeente tracht in de eerste plaats adequaat te reageren op de door het rijk 
opgelegde verplichtingen het beleid te rangschikken naar de prestatievelden en volgt 
daarbij de probleemanalyse van het Rijk. De gemeente heeft deze analyse niet 
expliciet aangevuld met een Helderse probleemanalyse per prestatieveld.  



2. De gemeente heeft voor elk prestatieveld meerdere doelen geformuleerd. De 
formulering van deze doelen is over het geheel genomen onvoldoende specifiek 
(waarop en op wie heeft het betrekking?), meetbaar (zijn er concrete indicatoren?) 
en tijdgebonden (wanneer moet het bereikt worden?) 

Uitvoeringsprestaties 

3. De te leveren prestaties zijn, in vergelijking met de doelen, op onderdelen beter 
geformuleerd, maar scoren over de gehele linie toch nog onvoldoende op de criteria 
specifiek, meetbaar en tijdgebonden. 

4. De gemeente heeft veel activiteiten en inzet ontplooid en daarmee deels de geplande 
prestaties gerealiseerd. Het oordeel van de ambtenaren en van de betrokkenen uit 
het veld loopt niet ver uiteen. 

Wmo-prestatieveld Realisatie (oordeel 

ambtenaren) 

Realisatie (oordeel 

betrokkenen) 

1. Leefbaarheid en samenhang Voldoende  Voldoende 

2. Opgroeien en opvoeden Voldoende  Matig/voldoende  

3. Informatie, advies en 

cliëntondersteuning 
Goed  Niet beoordeeld 

4. a. Vrijwilligerswerk Voldoende Matig/voldoende 

4. b. Ondersteuning mantelzorg Voldoende Voldoende/vrij goed 

5. Collectieve voorzieningen voor 

mensen met beperkingen  
Matig/voldoende Matig/voldoende 

Tabel 1. Realisatie prestaties. Beoordeeld op een schaal van 1 tot 5. 

5. De realisatie van uitvoeringsprestaties door de gemeente Den Helder is in vergelijking 
met diezelfde uitvoeringsprestaties in acht overeenkomstige gemeenten soms beter, 
soms minder goed beoordeeld. Over het geheel genomen scoort Den Helder onder 
het gemiddelde. 

Wmo-prestatieveld Rangnummer  

Den Helder 

1. Leefbaarheid en samenhang 6 

2. Opgroeien en opvoeden 5 

3. Informatie, advies en cliëntondersteuning 4 

4. Vrijwilligerswerk en ondersteuning mantelzorg 4 

5. Collectieve voorzieningen voor mensen met beperkingen  7 

Tabel 2. Vergelijking prestaties Den Helder met 8 andere gemeenten. 

Doelbereiking en maatschappelijke effecten 

6. Doelbereiking en maatschappelijke effecten kunnen moeilijk worden bepaald omdat 
de doelen voor de Wmo te weinig specifiek, meetbaar en tijdgebonden zijn gesteld. 
(zie conclusie 2). Slechts op een enkel prestatieveld is er zicht op het bereiken van 
doelen en maatschappelijke effecten, bijvoorbeeld terugdringing voortijdig 
schoolverlaten. De programmarekening geeft geen systematisch inzicht in de 
doelbereiking en effecten van het Wmo-beleid. 

Regievoering en participatie 

7. De gemeente Den Helder heeft geen uitgesproken sturingsfilosofie (in- en extern) 
ontwikkeld op het geheel van de prestatievelden van de WMO.  



Intern: verbindingen tussen de diverse Wmo-prestatievelden worden onvoldoende 
gelegd door tekort schietende samenwerking tussen de afdelingen op de 
prestatievelden waar de samenwerking onmisbaar is.  
Extern: de lokale samenwerking met de doelgroepen van het beleid komt moeizaam 
van de grond.  

8. Aan een aantal kritische succesvoorwaarden voor effectieve burgerparticipatie wordt 
nog niet voldaan. Belanghebbenden klagen over een onduidelijke rol- en 
taakverdeling, gebrek aan invloed en transparante spelregels. 

 

Aanbevelingen 

1. Benut de resterende periode van het vigerende Wmo-beleidsplan – de komende twee 
jaar dus - om de inzet van de gemeente (raad, college en ambtenaren) ten aanzien 
van de (prestatievelden van de) Wmo scherper af te bakenen en te definiëren. Benut 
hiervoor onderstaande vier aanbevelingen. 

2. De regierol van de gemeente is een voorwaarde voor succesvol opereren. Versterk de 
regierol van de gemeente op zowel de afzonderlijke prestatievelden als op het geheel 
van de prestatievelden: 

- Creëer overzicht door nadrukkelijk aan te geven wat wel en niet onder (het geheel 
van) de prestatievelden valt. 

- Zet beleidslijnen uit in aanvulling op de kerndoelen die de Wmo ‘uit zichzelf’ 
meegeeft.  

- Versterk de in- en externe coördinatie door aan te geven welke in- en externe 
partijen (al dan niet in samenwerking) dienen bij te dragen aan de realisering van 
de beleidswensen. 

- Stem hier de ‘communicatie-infrastructuur’ met in- en externe partijen op af 
(Wmo-platform). 

- Leg als gemeentebestuur regelmatig (bijvoorbeeld in de gemeenteraad) 
verantwoording af over de voortgang en betrek daar nadrukkelijk ook de 
instellingen bij die bij het beleid een actieve rol spelen. 

3. Versterk de prioritering van de gemeentelijke ambities, doelen en 
uitvoeringsprestaties door als college/ambtenaren duurzaam te investeren in de 
evalueerbaarheid van doelen en uitvoeringsprestaties.  
Plaats doelen nadrukkelijk in de tijd en geef aan welke prestatie op welk moment 
geleverd moet zijn. Veranker deze werkwijze in de planning- en controlcyclus, met 
name in de programmabegroting en programmarekening en het Wmo-jaarverslag. 

4. IJk de (prioritering van) doelen en uitvoeringsprestaties in de komende 
beleidsperiode aan de kwaliteitscriteria en gevraagde competenties die blijkens dit 
onderzoek door cliënten en zorginstellingen relevant worden gevonden.  
Doe naast onderzoek naar klanttevredenheid ook meer nadrukkelijk onderzoek naar 
doel- en effectbereiking. 

5. Maak expliciet en duidelijk wat het participatiebeleid van de gemeente in de buurten 
en wijken precies inhoudt: 

- Benoem waarover wijkplatforms en afzonderlijke (groepen van) burgers 
adviseren/beslissen. 

- Formaliseer de positie van de wijkmanagers en maak aan de hand van spelregels 
hun intermediaire rol tussen bewoners en gemeentelijke organisatie voor alle 
geledingen transparant. 



Bestuurlijke reactie1 

 
                                                 
1 De bestuurlijke reactie is gebaseerd op een eerdere versie van de conclusies en 

aanbevelingen, die redactioneel op onderdelen verschilde van de definitieve versie. Het 

college heeft laten weten dat dit geen aanleiding was om een andere reactie te geven 

dan hier opgenomen. 



 
 
 
 



 



Nawoord van de Rekenkamercommissie 

De rekenkamercommissie stelt de uitgebreide en positief getoonzette reactie van het 
college zeer op prijs. Het college onderschrijft daarin de acht conclusies van de 
rekenkamercommissie en plaatst daarbij enkele opmerkingen, waaruit blijkt dat de goede 
wil aanwezig is en dat stappen naar verbetering al zijn gezet of in voorbereiding zijn 
genomen. Zo wil het college bij nieuwe overeenkomsten tot meer specifieke, meetbare 
en tijdgebonden prestatie-indicatoren komen. Ook is het college inmiddels met het Wmo-
platform tot een breder gedragen participatiemodel gekomen. Zoals de 
rekenkamercommissie in de ondertitel van het rapport al stelde: ‘de gemeente is 
onderweg, maar het kan veel beter’.  

Het college plaatst enkele opmerkingen bij de onderzoekswerkwijze. De keuzes op dat 
punt heeft de rekenkamercommissie verantwoord in het rapport en waren overigens ook 
al verwoord in de onderzoeksopzet die bij brief van 14 augustus 2009 werd aanboden 
aan het college en de gemeenteraad. Het onderzoek is toegespitst op de prestatievelden 
waarvoor de verantwoordelijkheid vrijwel geheel bij de gemeente Den Helder ligt en 
waarvan de doelgroepen goed benaderbaar zijn. Verder is er geen onderzoek gedaan 
naar de klanttevredenheid ten aanzien van de individuele verstrekkingen en het Wmo-
loket waarover jaarlijks (zeer positief!) wordt gerapporteerd. Op deze wijze heeft de 
rekenkamercommissie het onderzoek qua omvang, tijd en kosten binnen de perken 
kunnen houden. 

Ten slotte: het verheugt de rekenkamercommissie dat het college de conclusies en 
aanbevelingen in het rapport zeer serieus neemt en meeneemt bij komende 
ontwikkelingen. Een uitgewerkte reactie op de aanbevelingen uit het rapport ontbreekt 
echter. De rekenkamercommissie geeft de gemeenteraad in overweging een dergelijke 
reactie te vragen aan het college.  
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Samenvatting 

 

Inleiding 

De Rekenkamercommissie van de gemeente Den Helder heeft een onderzoek laten 

uitvoeren naar het Wmo-beleid van de gemeente. Vijf van de negen prestatievelden 

werden nader onderzocht. Daarmee is gekozen is voor de prestatievelden waarvoor de 

verantwoordelijkheid vrijwel geheel lokaal in de gemeente Den Helder ligt. 

 

Centrale onderzoeksvraag 

De centrale onderzoeksvraag luidt: 

 

In hoeverre zijn de (maatschappelijke) effecten bereikt die de gemeente zich had gesteld? 

 

Deelvragen 

De centrale vraag is uitgewerkt in de volgende deelvragen: 

 

A  Wmo-beleid 

1 Welke doelstellingen (inclusief maatschappelijke effecten) heeft de gemeente 

geformuleerd? 

2 Bevat het beleid een heldere probleemanalyse en sluit de gekozen oplossing daarbij 

aan? 

 

B  Uitvoeringsprestaties 

3 Welke activiteiten zijn ondernomen, welke beleidsinstrumenten zijn ingezet en 

welke uitvoeringsprestaties zijn geleverd door de gemeente om de beoogde effecten  

te bereiken? 

 

C  Doelbereiking en maatschappelijke effecten 

4 Wat is de doelbereiking: in hoeverre zijn de door de gemeente gestelde 

maatschappelijke doelen bereikt? 

5 Wat is de effectiviteit: in hoeverre zijn de gerealiseerde maatschappelijke doelen te  

danken aan de inzet van de gemeente? 

6 In hoeverre voorziet het beleid in een oplossing voor de noden en problemen van 

zorgvragers / cliënten? Hoe ervaren cliënten dit zelf? 

 

D Vergelijking met andere gemeenten 

7 Hoe zijn deze prestaties te beoordelen in vergelijking met de prestaties van 

vergelijke gemeenten?  

 

De bevindingen op de doel- en vraagstelling van het onderzoek zijn aangevuld met 

bevindingen over de succes- en faalfactoren die te maken hebben met de gemeentelijke 

regievoering en de inzet van (burger)participatie door de gemeente. Deze succes-en 

faalfactoren werken door op het beleid, de uitvoering, de resultaten en de waardering 

voor de gemeente door burgers en maatschappelijke instellingen zijn daarom aan de 

bevindingen en conclusies toegevoegd. 
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De onderzoeksvragen beantwoord per prestatieveld 

 

De gemeentelijke beleidsdoelen 

In het Wmo-beleidsplan 2008-2011 zijn per prestatieveld de doelen beschreven: 

1 Het behouden en waar mogelijk verbeteren van de sociale samenhang en 

leefbaarheid in de wijken van Den Helder. 

2 Het voorkomen van problemen bij opgroeien en opvoeden, het bieden van 

ondersteuning aan ouders en jongeren die problemen ondervinden, het signaleren 

van risico’s en het afstemmen van het hulpaanbod. 

3 Het bieden van een adequaat voorzieningenniveau van advies, informatie en 

cliëntondersteuning, opdat burgers zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven 

kunnen blijven voeren. 

4a Het stimuleren van vrijwilligerswerk en het bieden van adequate ondersteuning aan 

vrijwilligers(organisaties), waardoor vrijwilligers niet alleen zelf actief meedoen in 

de samenleving maar ook andere mensen in staat stellen tot participatie en 

zelfredzaamheid. 

4b Het bieden van adequate ondersteuning aan mantelzorgers. 

5 Mensen met een beperking moeten zodanig worden gecompenseerd dat zij in staat 

zijn tot het voeren van een huishouden, het zich verplaatsen in en om de woning, het 

zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel en het ontmoeten van medemensen en 

het op basis daaraan sociale verbanden aangaan. 

 

Wmo prestatieveld 
1. Samenhang en leefbaarheid 

 

Beleidsdoelen 

De geformuleerde doelen zijn onvoldoende evalueerbaar.
 1
 

 

Uitvoeringsprestaties 

– De evalueerbaarheid van de uitvoeringsprestaties is matig. 

– De realisatie van de uitvoeringsprestaties is voldoende. 

– In vergelijking met de acht andere benchmarkgemeenten komt Den Helder op 

de zesde plaats. 

 

Doelbereiking en maatschappelijke effecten 

Systematisch inzicht is moeilijk te geven. 

2. Opgroeien en opvoeden 
 

Beleidsdoelen 

De geformuleerde doelen zijn voor het grootste deel onvoldoende evalueerbaar. 

 

Uitvoeringsprestaties 

– Twee van de vier uitvoeringsprestaties zijn goed evalueerbaar. De overige twee 

                                                                 
1
  Zie bijlage 9 voor een toelichting op de scores onvoldoende, matig, voldoende, vrij goed 

en goed. 
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zijn onvoldoende evalueerbaar. 

– De realisatie van de uitvoeringsprestaties is voldoende tot vrij goed. 

– In vergelijking met de acht andere benchmarkgemeenten komt Den Helder op 

de vijfde plaats. 

 

Doelbereiking en maatschappelijke effecten 

Er is deels zicht op doelbereiking, in het bijzonder ten aanzien van terugdringing 

voortijdig schoolverzuim. 

3. Informatie, advies en klantondersteuning 

 

Beleidsdoelen 

De geformuleerde doelen zijn voor het grootste deel onvoldoende evalueerbaar. 

 

Uitvoeringsprestaties 

– De evalueerbaarheid van de uitvoeringsprestaties is onvoldoende. 

– De realisatie van de uitvoeringsprestaties is goed. 

– In vergelijking met de acht andere benchmarkgemeenten komt Den Helder op 

de vierde plaats. 

 

Doelbereiking en maatschappelijke effecten 

Systematisch inzicht is moeilijk te geven. 

4. Vrijwilligerswerk en mantelzorg 

 

Beleidsdoelen 

De geformuleerde doelen zijn onvoldoende evalueerbaar. 

 

Uitvoeringsprestaties 

– De evalueerbaarheid van de uitvoeringsprestaties is matig. 

– De feitelijke realisatie van de uitvoeringsprestaties is voldoende. 

– In vergelijking met de acht andere benchmarkgemeenten komt Den Helder op 

de vierde plaats. 

 

Doelbereiking en maatschappelijke effecten 

Systematisch inzicht is moeilijk te geven. 

5. Voorzieningen voor mensen met beperkingen 
 

Beleidsdoelen 

De geformuleerde doelen zijn onvoldoende evalueerbaar. 

 

Uitvoeringsprestaties 

– De evalueerbaarheid van de uitvoeringsprestaties is matig. 

– De feitelijke realisatie van de uitvoeringsprestaties is matig tot voldoende. 

– In vergelijking met de acht andere benchmarkgemeenten komt Den Helder op 

de zevende plaats. 

 

Doelbereiking en maatschappelijke effecten 

Systematisch inzicht is moeilijk te geven. 
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Regievoering en participatie 

Gemeente Den Helder heeft (nog) geen uitgesproken sturingsfilosofie (in- en extern) 

ontwikkeld op het geheel van de prestatievelden. Zo geven respondenten aan 

verbindingen te missen tussen de diverse Wmo - prestatievelden: bijvoorbeeld tussen 

prestatieveld 1 en 5, het faciliteren van bewonersinitiatieven gericht op het scheppen van 

kansen voor mensen met een beperking. Of prestatieveld 3 en 4, het loket inzetten voor 

het ondersteunen van mantelzorg. De onderzoekers zien deze nog niet 

uitgekristalliseerde visie op het geheel van de prestatievelden terug in de waarneming 

van respondenten dat de samenwerking tussen afdelingen hier en daar nog gebrekkig is. 

Ze zien het óók terug in de discussies over en de vormgeving van de participatiestructuur 

rond de Wmo. 

 

Vooral de lokale samenwerking met de doelgroepen van het beleid komt moeizaam van 

de grond. Er zijn diverse signalen vanuit de doelgroepen dat aan een aantal kritische 

succesvoorwaarden voor effectieve (burgerparticipatie) nog niet voldaan wordt. Het gaat 

hierbij vooral om de twee volgende invalshoeken: 

– Welke ‘ruimte voor beïnvloeding’ is er voor de participerende burgers en 

instellingen? 

– Wat is de richting van de communicatie en het overleg in het platform: gaat het om 

overleg tussen gemeente en de betrokken participanten, of gaat het ook om het 

onderlinge overleg tussen deze participanten, en zo ja met welk doel en welke 

beoogde resultaten? 

 

Deze onduidelijkheid gaat ten koste van de goede relatie met externe partijen met als 

gevolg dat de bereidheid van partijen om hun rol te nemen bij advisering en overleg 

afneemt. 
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1 Inleiding 

 

1.1 Aanleiding en achtergrond 

Op 1 januari 2007 werd de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. De 

Wmo draagt er toe bij dat alle burgers kunnen participeren in de samenleving. De 

Nederlandse gemeenten voeren de Wmo uit. Zij hebben veel beleidsvrijheid om de 

uitvoering zelf vorm te geven waardoor de uitvoering per gemeente kan verschillen.
2
 

 

De Rekenkamercommissie van de gemeente Den Helder heeft besloten een onderzoek 

uit te voeren naar het Wmo-beleid van de gemeente. Het onderzoek kent twee 

invalshoeken: 

1 De organisatie en uitvoering van het Wmo-beleid door de gemeente Den Helder en 

de objectief meetbare effecten daarvan. 

2 De mening van de Wmo-cliënten over de vraag of de gemeentelijke inspanningen 

hebben geleid tot een oplossing voor het probleem waarmee zij zich tot de 

gemeente hebben gewend.  

 

1.2 Doelstelling en vraagstelling 

De doelen van het onderzoek luiden als volgt: 

a inzicht krijgen in de subjectieve mening van de cliënten, waarbij het gaat om de 

vraag of gemeentelijke inspanningen hebben geleid tot een oplossing voor het 

probleem waarmee zij zich tot de gemeente hebben gewend; 

b het meten van de objectieve (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk 

beleid; 

c het vergelijken van de objectieve (maatschappelijke) effecten met acht andere 

gemeenten (benchmark). 

 

Tijdens het onderzoek is getracht de volgende centrale vraag te beantwoorden: 

 

In hoeverre zijn de (maatschappelijke) effecten bereikt die de gemeente zich 

had gesteld? 

 
Deelvragen 

De centrale vraag is uitgewerkt in de volgende deelvragen: 

 

A  Wmo-beleid 

1 Welke doelstellingen (inclusief maatschappelijke effecten) heeft de gemeente 

geformuleerd? 

2 Bevat het beleid een heldere probleemanalyse en sluit de gekozen oplossing daarbij 

aan? 

 

 

                                                                 
2
  Bron: website ministerie VWS, Wet maatschappelijke ondersteuning. 
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B  Uitvoeringsprestaties 

3 Welke activiteiten zijn ondernomen, welke beleidsinstrumenten zijn ingezet en 

welke uitvoeringsprestaties zijn geleverd door de gemeente om de beoogde effecten 

te bereiken? 

 

C  Doelbereiking en maatschappelijke effecten 

4 Wat is de doelbereiking: in hoeverre zijn de door de gemeente gestelde 

maatschappelijke doelen bereikt? 

5 Wat is de effectiviteit: in hoeverre zijn de gerealiseerde maatschappelijke doelen te 

danken aan de inzet van de gemeente? 

6 In hoeverre voorziet het beleid in een oplossing voor de noden en problemen van 

zorgvragers / cliënten? Hoe ervaren cliënten dit zelf? 

 

D Vergelijking met andere gemeenten 

7 Hoe zijn deze prestaties te beoordelen in vergelijking met de prestaties van 

vergelijke gemeenten?  

 

1.3 Onderzoeksmodel, afbakening en leeswijzer 

 

Onderzoeksmodel 

De onderzoeksvragen zijn vertaald naar het onderstaande onderzoeksmodel (figuur 1.1).  

 
Figuur 1.1: onderzoeksmodel 

 

Afbakening 

Het onderzoek is wat betreft periode, beleid en taken afgebakend op: 

– De periode betreft het door de gemeente gevoerde beleid in het nieuwe wettelijke 

kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning sinds 1 januari 2007. 

 

 

 

 

 

 

A. 

Wmo-beleid 

 
*
 doelen, effecten 

*
 probleemanalyse 

 

B.  

Uitvoeringsprestaties 

 

 

 

 

C.  

Doelbereiking en 

maatschappelijke 

effecten (inclusief 

oordeel cliënten) 

 

 

Succes- en faalfactoren 
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Prestatievelden Wet maatschappelijke ondersteuning 

1 Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en 

buurten. 

2 Op preventie gerichte ondersteuning bieden aan jongeren met problemen met opgroeien 

en van ouders met problemen met opvoeden. 

3. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning. 

4 Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. 

5 Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig 

functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van 

mensen met een psychosociaal probleem. 

6 Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch 

psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het 

behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk 

verkeer. 

7 Maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang. 

8 Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het 

bieden van psychosociale hulp bij rampen. 

9 Het bevorderen van verslavingsbeleid. 

Figuur 2.1: prestatievelden Wmo 

 

– De Wmo bestaat uit negen zogeheten prestatievelden (zie hierboven). Het 

onderzoek beperkt zich tot de prestatievelden 1 tot en met 5. Daarmee is gekozen 

voor de prestatievelden waarvoor de verantwoordelijkheid vrijwel geheel lokaal in de 

gemeente Den Helder ligt. Niet gekozen is voor de prestatievelden 7 

(maatschappelijke opvang), 8 (openbare geestelijke gezondheidszorg) en 9 

(verslavingszorg), omdat het beleid en de voorzieningen op deze terreinen regionaal 

zijn georganiseerd. Hier ligt de verantwoordelijkheid maar deels lokaal.Daarnaast 

zijn voor prestatieveld 6 (individuele voorzieningen voor mensen met beperking) al 

diverse onderzoeken gedaan naar de klantentevredenheid.  

– De benchmark betreft een beknopte vergelijking met negen gemeenten met een 

vergelijkbare streekfunctie, inclusief een deskundigenoordeel van de onderzoekers. 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is het Wmo-beleid beschreven. In de vijf daarop volgende hoofdstukken (3 

tot en met 7) is per prestatieveld de evalueerbaarheid en de realisatie van de doelen en 

uitvoeringsprestaties beschreven. Ook zijn de uitvoeringsprestaties vergeleken met de 

uitvoeringsprestaties van de andere gemeenten. In hoofdstuk 8 is de doorwerking naar 

de doelgroepen beschreven en in het negende hoofdstuk zijn de inzet van de gemeente 

en de gemeentelijke regie op de Wmo als succes- en faalfactor beschreven . 



 

8 

 

2 Wmo-beleid 

 

De Wet maatschappelijke ondersteuning 

De Wmo heeft een integraal karakter en is gericht op een samenhangend lokaal beleid 

op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. De eerste vijf van de negen 

prestatievelden maken deel uit van dit onderzoek. 

 

De Wmo laat veel ruimte aan gemeenten om een eigen invulling te geven aan deze 

prestatievelden. Wel stelt de Wmo een aantal kaders waarbinnen de maatschappelijke 

ondersteuning gestalte moet krijgen. Gemeenten dienen een beleidsplan Wmo op te 

stellen, met doelstellingen en een samenhangend beleid voor de uitvoering hiervan. 

 

2.1 Probleemanalyse Den Helder 

De Wmo is een kaderwet die gemeenten voorschrijft actief beleid te voeren op het gebied 

van maatschappelijke ondersteuning. Het centrale doel van de Wmo is dat mensen 

meedoen in alle facetten van de samenleving. 

 

De gemeenteraad heeft op 25 augustus 2008 het beleidsplan Wet maatschappelijke 

ondersteuning 2008-2011 vastgesteld. De gemeente Den Helder beoogt met het Wmo-

beleidsplan tot een eerste aanzet te komen voor een samenhangend geheel van de Wmo-

beleidsvelden en uitvoering. 

 

De onderzoekers stellen vast dat gemeente Den Helder in de eerste plaats tracht 

adequaat te reageren op de door het Rijk opgelegde verplichting het beleid te 

rangschikken naar de prestatievelden. Aan deze rangschikking is geen uitgesproken 

‘lokale’ probleemanalyse vooraf gegaan. Dat maakt dat gemeente Den Helder (nog) 

geen uitgesproken sturingsfilosofie heeft ontwikkeld op het geheel van de 

prestatievelden. De onderzoekers zien dat terug in de discussies over en de vormgeving 

van de participatiestructuur rond de Wmo. 

 

2.2 Beantwoording onderzoeksvragen per prestatieveld 

In de vijf volgende hoofdstukken zijn de doelen, de uitvoeringsprestaties en de 

doelbereiking langs de lijn van de onderzoeksvragen beschreven.  

 

 

 

 

 

Figuur 2.1: Doelen, uitvoeringsprestaties en resultaten. 

 

De doelen op dit prestatieveld zijn beoordeeld op evalueerbaarheid. Zie bijlage 4 voor 

een uitleg van evalueerbaarheid en de methode waarop dit gemeten is. Evalueerbaarheid 

is een verzamelbegrip voor de elementen specifiek, meetbaar en tijdgebonden. De scores 

zijn geïllustreerd in bijlage 4 aan de hand van een goed en een minder goed voorbeeld. 

 

 

Doelen Wmo 

beleid  

 

Uitvoerings- 

prestaties 

 

Doelbereiking en 

maatschappelijke effecten 
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De gemeente Den Helder heeft de doelstellingen in het Wmo-beleidsplan per 

prestatieveld vertaald in uitvoeringsprestaties.
3
 Een uitvoeringsprestatie is het inzetten 

van beleidsmiddelen en het verrichten van activiteiten conform het vastgestelde beleid. 

Hierbij wordt nog niet gekeken naar het effect ervan. Figuur 2.1 geeft dit schematisch 

weer. 

 

De uitvoeringsprestaties zijn langs drie lijnen beoordeeld: 

1 de evalueerbaarheid van de uitvoeringsprestaties in termen van ‘specifiek’, 

‘meetbaar’ en ‘tijdgebonden’. 

2 de mate waarin de uitvoeringsprestaties feitelijk zijn ingezet of gerealiseerd. Dit is 

bepaald op basis van de programmarekening 2008 en aangevuld via interviews met 

vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie (intern) en vertegenwoordigers 

uit het veld (extern). Tijdens deze interviews hebben de respondenten de 

uitvoeringsprestaties beoordeeld met een score van 1 (onvoldoende) tot 5 (goed). 

Voor een compleet overzicht van de methodiek en de toegekende scores zie bijlage 

9. 

3 de mate waarin de gemeente Den Helder uitvoeringsprestaties heeft gerealiseerd 

ten opzichte van acht andere gemeenten. Het oordeel is een expertoordeel van 

Partners+Pröpper. Zie bijlage 7 voor een uitleg van de methodiek.De keuze van acht 

gemeenten is gemaakt op basis van de criteria ‘inwonertal’ en ‘centrumfunctie voor 

de regio’. Op verzoek van de gemeente Den Helder is de gemeente Deventer 

toegevoegd op basis van haar ‘voorlopersfunctie’ op tal van terreinen van de Wmo.
4
 

 

De doelbereiking en de realisatie van de maatschappelijke effecten zijn beoordeeld. De 

doelbereiking en maatschappelijke effecten zijn echter moeilijk te bepalen omdat de 

doelen voor de Wmo te algemeen en te weinig evalueerbaar zijn geformuleerd. In de 

Programmarekening 2008 bestaat geen systematisch inzicht in de doelbereiking en 

effecten van het Wmo-beleid. Dit geldt ook in grote mate voor doelen en 

maatschappelijke effecten die via (keten)samenwerking met andere regionale en lokale 

partijen tot stand komen. In de Programmarekening 2008 en de interviews is er wel op 

onderdelen zicht op de gerealiseerde uitvoeringsprestaties. 

 

De Auditcommissie heeft in 2008 aan de accountant gevraagd in het bijzonder na te gaan 

in hoeverre de Wmo rechtmatig wordt uitgevoerd, onder meer voor wat betreft de 

informatievoorziening aan de raad en de besteding van de gevoteerde budgetten. De 

accountant concludeert dat de beheersing rond de Wmo op deze punten op orde is.
5
  

 

 

 

                                                                 
3
  Dit verwijst naar het onderdeel ‘resultaten en prestaties’ in het Wmo-beleidsplan. 

4
  De gemeente Deventer heeft weliswaar een groter aantal inwoners dan de 8 andere 

gemeenten, maar heeft een vergelijkbare streekfunctie; het gegeven van een groter aantal 

inwoners staat onzes inziens een zinvolle vergelijking niet in de weg. 
5
  Zie onder meer: Programmabegroting 2008, p. 61. 
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3 Prestatieveld 1 leefbaarheid en samenhang 
 

3.1 De beleidsdoelen 

In het Wmo-beleidsplan 2008-2011 is voor het prestatieveld leefbaarheid en samenhang 

het volgende doel beschreven: 

 

Het behouden en waar mogelijk verbeteren van de sociale samenhang en leefbaarheid in de 

wijken van Den Helder. 

 
De evalueerbaarheid van de doelstelling is hieronder geïllustreerd.

6
 

 

Een voorbeeld van een doelstelling uit het Wmo-beleidsplan. 

Behouden en waar mogelijk verbeteren van de sociale samenhang en leefbaarheid in de 

wijken van Den Helder. 

 

 

 

Doelen Speci 

fiek 

Meet 

baar 

Tijdgebon

den 

– Deelname en samenwerking met de Wmo-betrokkenen 

bij de voorbereiding en uitvoering van beleid.  

2 2 1 

– Behouden en waar mogelijk verbeteren van de sociale 

samenhang en leefbaarheid in de wijken. 

3 2 1 

– In het kader van het wijkgericht werken de 

wijkplatforms en bewonerspanels versterken en een 

hoog niveau van bewonersparticipatie te organiseren 

bij (meer) gemeentelijke projecten. 

– Multifunctionele centra (MFC’s) te ontwikkelen o.a. in 

de wijken Nieuw Den Helder of De Schooten. 

– Een samenhangend activiteitenpakket voor kinderen 

van 4 tot 12 jaar op wijkniveau te realiseren. 

2 2 1 

2 1 1 

4 1 1 

– In de plan- en programmaperiode 2007 – 2011 

verbeterd de leefbaarheid en wordt de sociale 

samenhang groter. 

– Participatie gebeurt op niveau waar effecten zichtbaar, 

tastbaar, voelbaar zijn: in de buurt, wijk en de straat. 

 

2 2 4 

1 1 1 

                                                                 
6
  De scores in de tabel zijn als volgt te interpreteren: 1=onvoldoende, 2=matig, 3=vrij goed 

en 4=goed. Voor een uitleg van de scores zie bijlage 4. 

Tijdgebondenheid: 

ontbreekt 
Meetbaar: 

matig 

Specifiek: matig 
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Doelen Speci 

fiek 

Meet 

baar 

Tijdgebon

den 

– Participatie leidt tot relevante opvattingen, wensen en 

verlangens van mensen met een beperking of 

chronische aandoening. 

– Door de mix van participatie-instrumenten wordt in het 

geheel een representatief beeld verkregen. 

– Bij participatie is representatie geen getalmatige eis. 

Participatie krijgt een gezicht via raadpleging / 

consultering en advisering.  

2 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

 

De door de gemeente Den Helder in het Wmo-beleidsplan geformuleerde doelen zijn 

onvoldoende evalueerbaar. Het doel is matig specifiek geformuleerd. Dit wil zeggen dat 

onduidelijk is waarop of op wie het doel betrekking heeft. De meetbaarheid is 

onvoldoende. In de doelen zijn onvoldoende meetbare indicatoren opgenomen. Ook de 

tijdgebondenheid is onvoldoende. Uit de doelen blijkt niet binnen welke tijdsspanne het 

doel bereikt moet zijn.  

 

3.2 De uitvoeringsprestaties 

 

3.2.1 Evalueerbaarheid van de uitvoeringsprestaties 

De uitvoeringsprestaties zijn in vergelijking met de doelen op onderdelen beter 

evalueerbaar, maar scoren over de gehele linie toch nog onvoldoende op de criteria 

‘specifiek’, ‘meetbaar’ en ‘tijdgebonden’.
7
  

 

Uitvoeringsprestaties Speci 

fiek 

Meet 

baar 

Tijdgebo

nden 

- Wmo-betrokkenen deel laten nemen aan 

voorbereiding en uitvoering van beleid door concrete 

instrumenten voor beleid bijv. burgerpanel). 

4 1 1 

- Ontmoetingsmogelijkheden en recreatieve 

activiteiten voor mensen met en zonder een 

beperking vanuit diverse locaties. 

- Kwalitatieve en kwantitatieve uitbreiding van 

bewonersparticipatie door wijkgericht werken, 

wijkplatforms, burgerparticipatie. 

2 1 1 

3 2 1 

 

De evalueerbaarheid van de uitvoeringsprestaties binnen dit prestatieveld is matig. De 

uitvoeringsprestatie “een sterkere positie en actieve inbreng van het opbouwwerk” is 

bijvoorbeeld onvoldoende meetbaar.  

 

                                                                 
7
  De scores in de tabel zijn als volgt te interpreteren: 1=onvoldoende, 2=matig, 3=vrij goed 

en 4=goed. Voor een uitleg van de scores zie bijlage 4. 
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3.2.2 Realisatie van de uitvoeringsprestaties 

De realisatie van de uitvoeringsprestaties wordt vastgesteld via de verantwoording uit de 

Programmarekening 2008
8
 en aangevuld met inzichten uit interviews met 

vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie (intern) en vertegenwoordigers uit het 

veld (extern).
9
 Tijdens de interviews zijn de uitvoeringsprestaties ook door de 

geïnterviewden aan de hand van een scoreformulier beoordeeld. Aangezien de 

uitvoeringsprestaties in onvoldoende mate evalueerbaar zijn beschreven (zie paragraaf 

3.1), is het lastig de realisatie goed te beoordelen. Door een combinatie van de gegevens 

uit de Programmarekening 2008 en de interviews bestaat wel op belangrijke onderdelen 

zicht op de realisatie van de uitvoeringsprestaties, zie onderstaande tabel. 

 

Wm0-Prestatieveld Beoordeling realisatie 

uitvoeringsprestaties 

Ambtenaren 

(intern) 

Vertegenwoordigers 

uit het veld (extern) 

1 Samenhang en leefbaarheid Voldoende (Op een 

schaal van 1 tot 5 

beoordelen de 

interne 

respondenten de 

realisatie van de 

uitvoeringsprestaties 

met een score van 

3,1) 

Voldoende (Op een 

schaal van 1 tot 5 

beoordelen de 

externe 

respondenten de 

realisatie van de 

uitvoeringsprestaties 

met een score van 

3,1) 

 

De gemeente heeft veel ingezet op de ontwikkeling en uitvoering van de 

wijkactieplannen voor Stad Binnen de Linie, De Schooten / Boatex, Julianadorp en een 

buurtactieplan Jeruzalembuurt.
10

 Daarnaast is vanuit een ander programma (Integrale 

Veiligheid) ingezet op het vergroten van de leefbaarheid door het tegengaan van overlast 

in de wijken. Het gaat onder meer om de aanpak van overlast door zwervers en 

hanggedrag van verlaafden en jeugdigen via het Veiligheidshuis in samenwerking met de 

ketenpartners tegen te gaan. Deze prestaties richten zich met name op het stadshart. 

Overigens blijkt uit de Programmarekening dat het Veiligheidshuis in 2008 stagnatie 

heeft opgelopen door vacatures en personele wisselingen. 

 

Het is bij deze prestaties niet altijd helder in hoeverre de norm is behaald. Welke inzet is 

bijvoorbeeld geleverd voor het verminderen van overlast door groepen hangjongeren en 

                                                                 
8
  Programmarekening 2008, versie 14 mei 2009. In hoofdstuk 2.4 van de 

Programmarekening 2008 is het Programma Welzijn opgenomen inclusief de Wet Welzijn 

en Maatschappelijke Ondersteuning.  
9
  De vertegenwoordigers uit het veld zijn vertegenwoordigers van bewonersplatforms, 

directeur van het buurtcollectief, vertegenwoordigers van de vrijwilligerscentrale en een 

mantelzorginstelling, van de gehandicaptenraad, van bureau jeugdzorg en een instelling 

voor ambulant jeugdwerk. 
10

  Programmarekening 2008, hoofdstuk 2.3, Programma Wonen en Leefomgeving. 
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wat was de beoogde norm?
11
 De aanpak van overlast rond horecavoorzieningen geeft op 

dit punt meer inzicht. Er zijn tien tot vijftien verblijfs- of gebiedsontzeggingen opgelegd, 

maar onduidelijk is hoe deze prestatie zich verhoudt tot de beoogde inzet van activiteiten 

en instrumenten (de norm gegeven de problematiek). De integrale aanpak Verslaving en 

Overlast is conform het plan van aanpak uitgevoerd.
12

 Over het organiseren van 

ontmoetingsmogelijkheden en recreatieve activiteiten is geen informatie aangetroffen. 

 

De interne en externe respondenten beoordelen de realisatie van beoogde 

uitvoeringsprestaties als voldoende.
13

 Rond het organiseren van 

ontmoetingsmogelijkheden wijzen de respondenten op de grote inzet voor realisatie van 

twee multifunctionele centra. Verder is een samenhangend activiteitenpakket voor 

kinderen van vier tot twaalf jaar op wijkniveau vrijwel in elke wijk gerealiseerd. 

Respondenten missen echter een uitgesproken visie die richting en sturing geeft aan de 

uitvoering van het thema ‘leefbaarheid in de wijken’. Wel zijn zij positief over de 

mogelijkheden voor zelfwerkzaamheid in buurten en wijken. Bewoners onderhouden zelf 

delen van de openbare ruimte in het kader van wijkbeheer. Zowel de internen als de 

cliënten en organisaties wijzen vervolgens op een gebrek aan financiële middelen om de 

ambities uit de wijkactieplannen volledig uit te kunnen voeren.
14

  

 

3.2.3 Realisatie van uitvoeringsprestaties vergeleken met andere gemeenten 

 

A Vergelijkbare uitvoeringsprestaties 

De vergelijking van uitvoeringsprestaties is gemaakt op basis van de volgende zes gelijke 

of sterk vergelijkbare uitvoeringsprestaties binnen prestatieveld leefbaarheid en 

samenhang: 

1 kwalitatieve en kwantitatieve uitbreiding van (bewoners)participatie binnen een 

wijkgerichte aanpak van de leefbaarheid in wijken; 

2 realiseren van Wijkaccommodaties en Multifunctionele centra in wijken; 

3 realiseren en uitvoeren van wijkactieplannen; 

4 versterken van de positie en actieve inbreng van het opbouwwerk; 

5 stimuleren van samenwerking van diverse partijen in de wijken; 

6 het beschikbaar stellen van een wijkbeheerbudget voor wijkplatforms. 

 

De gemeente Den Helder scoort bij deze uitvoeringsprestaties, niet gecorrigeerd door 

het expertoordeel, lager dan alle andere gemeenten. Dit betekent dat de andere 

gemeenten aangeven verder te zijn in de uitvoering van de plannen. Voorbeelden hiervan 

zijn het realiseren en uitvoeren van de wijkactieplannen en het instellen van een 

wijkbeheerbudget voor bewonersplatforms. De basisstructuur van de gemeenten om 

                                                                 
11
  Elders (p. 20) wordt vermeld dat het Veiligheidshuis de aanpak van de hanggroep 

Grebbestraat/ Peelstraat oppakt en dit begin 2009 moet leiden tot de vaststelling van een 

uitvoeringsprogramma. 
12

  Programmarekening 2008, pagina 22. 
13

  1=onvoldoende, 2=matig, 3=voldoende, 4=vrij goed, 5=goed. 
14

  In de Programmarekening is wel opgenomen dat het wijkactieplan Nieuw Den Helder is 

‘getemporiseerd’ (ofwel is vertraagd). 
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leefbaarheid samen met bewonersplatforms te verbeteren, vertoont veel 

overeenkomsten met de gemeente Den Helder. 

 

B Overige uitvoeringsprestaties 

Voor wat betreft de omvang met betrekking tot de uitvoering van plannen die in het 

Wmo-beleidsplan van Den Helder zijn opgenomen, maar die in andere gemeenten niet 

voorkomen, scoort de gemeente Den Helder beter. Slechts één gemeente heeft meer 

uitvoeringsplannen en/of beleidsvoornemens en toont een hoger ambitieniveau dan Den 

Helder. De andere zeven gemeenten laten minder ambities zien (zie bijlage 5). 

 

C Expertoordeel 

De overzichten van de uitvoeringsprestaties en de door de vertegenwoordigers van 

de ambtelijke organisatie gegeven beoordelingen zijn vergeleken. Het 

expertoordeel is gegeven op basis van: 

– de oordelen voortkomend uit de vergelijkingen van gelijksoortige 

uitvoeringsprestaties (A) en  

– de opsomming van de uitgevoerde overige niet-overeenkomstige 

uitvoeringsprestaties (B). 

De expert heeft kritisch gekeken naar de door de respondenten toegekende scores en 

heeft deze scores waar nodig gecorrigeerd, indien de uitvoeringsprestatie niet overeen 

kwam met de beoordeling. Daarmee kwam de volgende rangorde van negen gemeenten 

tot stand, zie onderstaande tabel. 

 

Rangorde Prestatieveld 1 

1 Hoorn 

2 Smallingerland 

3 Deventer 

4 Assen 

5 Roermond 

6 Den Helder 

7 Doetinchem 

8 Weert 

9 Heerhugowaard 

 

3.3 Doelbereiking en maatschappelijke effecten 

Vanuit het programma Integrale Veiligheid zijn doelen bereikt voor verbetering van de 

leefbaarheid, maar een systematisch en precies inzicht ontbreekt. Een voorbeeld hiervan 

is: “De resultaten van de aanpak zijn zeker voor zover het de zwervers op en rond het 

Julianaplein betreft bemoedigend” (Programmarekening, p. 19). Daarnaast zijn 

belangrijke uitvoeringsprestaties nog in ontwikkeling, waaronder de multifunctionele 

centra. Pas wanneer deze zijn gerealiseerd, kan de bijdrage aan het verbeteren van 

sociale samenhang en leefbaarheid worden bepaald. Van andere uitvoeringsprestaties, 

zoals een samenhangend activiteitenpakket voor kinderen van vier tot twaalf jaar op 

wijkniveau, bestaat geen zicht op de bijdrage aan de sociale samenhang en leefbaarheid. 

Dit geldt ook voor de diverse wijk- en buurtactieplannen. Wel zijn er uit de interviews 

signalen naar voren gekomen dat burgers vanuit het wijkbeheer actief zijn en inmiddels 
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5% van de openbare ruimte zelf onderhouden. De precieze bijdrage aan het hoofddoel 

(sociale samenhang en leefbaarheid) blijft echter onbepaald.  



 

16 

 

4 Prestatieveld 2 opgroeien en opvoeden 

 

4.1 De beleidsdoelen 

In het Wmo-beleidsplan 2008-2011 is voor het prestatieveld opgroeien en opvoeden het 

volgende doel beschreven: 

 

Het voorkomen van problemen bij opgroeien en opvoeden, het bieden van ondersteuning aan 

ouders en jongeren die problemen ondervinden, het signaleren van risico’s en het afstemmen van het 

hulpaanbod. 

 

De evalueerbaarheid van de doelstelling is hieronder geïllustreerd.
15

  

Doelen Speci 

fiek 

Meet 

baar 

Tijdgebo

nden 

– Voorkomen problemen bij opgroeien en opvoeden, 

bieden van ondersteuning aan ouders en jongeren 

met problemen, signaleren van risico’s en 

afstemmen van het hulpaanbod. 

1 1 1 

– Voorkomen dat problemen verergeren en zwaardere 

vorm van hulp nodig is.  

– De gemeente moet ervoor zorgen, dat voor elk van 

de vijf functies een passend aanbod is.  

2 1 1 

2 2 1 

Opvoedondersteuning  

– De gemeente geeft uitvoering aan de vijf functies 

van het preventief jeugdbeleid: 

– Informeren / adviseren 

– Signaleren 

– Toeleiden naar hulpaanbod 

– Licht pedagogische hulp 

– Zorgcoördinatie  

 

3 

 

3 

 

1 

 

De door de gemeente Den Helder geformuleerde doelen zijn onvoldoende evalueerbaar. 

De doelen zijn matig specifiek geformuleerd. Daarnaast zijn de doelen matig meetbaar 

en onvoldoende tijdgebonden opgesteld. 

 

4.2 De uitvoeringsprestaties 

 

4.2.1 Evalueerbaarheid van de uitvoeringsprestaties 

De uitvoeringsprestaties zijn beter evalueerbaar dan de doelen, ze zijn vrij goed 

evalueerbaar geformuleerd.
16

 

 

                                                                 
15

  De scores in de tabel zijn als volgt te interpreteren: 1=onvoldoende, 2=matig, 3=vrij goed 

en 4=goed. Voor een uitleg van de scores zie bijlage 4. 
16

  De scores in de tabel zijn als volgt te interpreteren: 1=onvoldoende, 2=matig, 3=vrij goed 

en 4=goed. Voor een uitleg van de scores zie bijlage 4. 
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Uitvoeringsprestaties Speci 

fiek 

Meet 

baar 

Tijdgebo

nden 

- Betere samenwerking in de keten van de preventieve 

jeugdzorg door in 2010 de volgende zaken te 

realiseren: 

- De consultatiebureaus en opvoedsteunpunten 

zijn uitgebouwd tot Centra voor Jeugd en 

Gezin. 

- De overdracht van gegevens over kinderen 

volgens protocollen. 

- Systematisch scholing aan beroeps krachten in 

de zorgketen voor signaleren van risico’s. 

- Zorgadviesteam / Jeugdzorgadviesteam / 

Voorschoolsadviesteam ZAT, JAT, VAT zijn 

ingedaald in het Centrum voor Jeugd en Gezin; 

convenat voor uitvoering 

- Het Elektronisch Kinddossier en de landelijke 

Verwijsindex aanwezig en in gebruik  

- Cijfers omtrent deelname in rapportages 

instellingen 

- Evaluatie van de (tijdelijke) projecten 

opvoedingsondersteuning ; eind 2008 duidelijkheid 

te geven over de toekomst van de projecten: 

- Lanta Ariba (straathoekwerk); 

- Buitenschoolse opvang plus (BSO+). 

- Vroegtijdig aanpakken van onderwijs achterstanden 

door op 1-8-2010 70% van de doelgroepkinderen 

deel te laten nemen aan een programma 

voorschoolse educatie. 

- Uitbreiding mentorproject Antilliaanse 

risicojongeren naar autochtone en allochtone 

jongeren door in 2010 50 schoolgaande jongeren 

en/of voortijdige schoolverlaters deel te laten 

nemen aan project. 

3 
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4 

 

 

 

4 

 

Twee van de bovenstaande vier uitvoeringsprestaties zijn goed meetbaar, specifiek en 

tijdgebonden. Juist deze twee prestaties zijn als eerste uitgevoerd. De tijdgebondenheid 

is hier bepalend voor geweest. De evalueerbaarheid van de overige uitvoeringsprestaties 

is onvoldoende. 

 

4.2.2 Realisatie van de uitvoeringsprestaties 

De realisatie van de uitvoeringsprestaties wordt vastgesteld via de verantwoording uit de 

Programmarekening 2008 en aangevuld met inzichten uit interviews met 

vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie (intern) en vertegenwoordigers uit het 

veld (extern). Tijdens de interviews zijn de uitvoeringsprestaties ook door de 

respondenten aan de hand van een scoreformulier beoordeeld. Aangezien de 

uitvoeringsprestaties in onvoldoende mate evalueerbaar zijn beschreven (zie paragraaf 
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3.1), is het lastig de realisatie goed te beoordelen. Door een combinatie van de gegevens 

uit de Programmarekening 2008 en de interviews bestaat wel op belangrijke onderdelen 

zicht op de realisatie van de uitvoeringsprestaties, zie onderstaande tabel. 

 

Wmo-Prestatieveld Beoordeling realisatie 

uitvoeringsprestaties 

Ambtenaren 

(intern) 

Vertegenwoordigers 

uit het veld (extern) 

2 opgroeien en opvoeden Voldoende Op een 

schaal van 1 tot 5 

beoordelen de 

ambtenaren de 

realisatie van 

uitvoeringsprestaties 

met een score 

van3,3.) 

Matig tot voldoende 

(Op een schaal van 1 

tot 5 beoordelen de 

cliënten en 

organisaties de 

realisatie van 

uitvoeringsprestaties 

met een score van 

2,6) 

 

Voor opgroeien en opvoeden is een groot aantal uitvoeringsprestaties geformuleerd, 

onder meer voor- en vroegschoolse educatie, voortijdig schoolverlaten en de vorming van 

Centra voor Jeugd en Gezin (zie bijlage 4). De gemeente heeft de toeleidingsactiviteiten 

voor Voor- en Vroegschoolse Educatieprogramma´s (VVE) ingezet en uitgebreid om 

deelname van doelgroepkinderen te bevorderen. Ook is het aantal peuterspeelzalen 

uitgebreid met een VVE-aanbod. De inzet voor realisatie van Jeugdzorgadviesteams is 

mede door een financiële bijdrage van de provincie gerealiseerd en op drie locaties wordt 

opvoedondersteuning aangeboden door Bureau Opvoedingsvragen. Via 

wijkarrangementen zijn er verschillende naschoolse activiteiten voor kinderen 

ontwikkeld, die aansluiten op het onderwijsaanbod.
 17

  

 

De instrumenten ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten zijn samen met het 

onderwijs ingezet en er is daarbij sprake van extra inzet van instrumenten. De beoogde 

uitvoeringsprestatie voor uitbreiding van het mentorproject voor Antilliaanse 

risicojongeren naar autochtone en allochtone risicojongeren is in 2008 niet gerealiseerd 

(acht in plaats van de beoogde twintig jongeren).  

 

De ambtenaren beoordelen de realisatie van uitvoeringsprestaties met een voldoende, 

maar de cliënten en organisaties oordelen met een onvoldoende.
18

 Daarbij zijn zowel de 

interne als externe respondenten kritisch over de invoering van de Centra voor Jeugd en 

Gezin: de uitvoering blijft achter bij de plannen.
19

 Respondenten wijzen op een zelfde 

ontwikkeling rond de realisering van Brede Scholen die nog in de kinderschoenen staat. 

                                                                 
17

  Programmarekening 2008, p. 33-34. 
18

  1=onvoldoende, 2=matig, 3=voldoende, 4=vrij goed, 5=goed. 
19

  Wettelijk gezien moet het CJG in 2011 gerealiseerd zijn. Voor de realisatie van een 

Centrum voor Jeugd en Gezin in Nieuw Den Helder is in 2007 een intentieverklaring, een 

visiedocument en een plan van aanpak in concept opgesteld (Programmarekening 2008, 

p. 34). 
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Er is een Brede School in ontwikkeling maar het is onduidelijk hoeveel Brede Scholen 

ontwikkeld kunnen worden.
20

 Wijkarrangementen vullen op dit moment de wens naar 

naschoolse activiteiten in. 

 

In lijn met de verantwoording in de Programmarekening zijn de respondenten positief 

over de activiteiten en inzet voor een optimale deelname van de doelgroep kinderen met 

een sociale achterstand aan voorschoolse educatie. In het bijzonder wijzen zij op de 

volgende uitvoeringsprestaties: 

– De gemeente vult de deelnamekosten van mensen met een laag inkomen aan tot 

100% van de kosten.  

– De interne en externe respondenten zijn positief over de inzet van het 

Zorgadviesteam / Jeugdzorgadviesteam / Voorschoolsadviesteam (ZAT, JAT, VAT). 

VAT en JAT voor nul tot vier en vier tot twaalf jaar zijn actief via het 

schoolmaatschappelijk werk. In het ZAT-netwerk wordt aan de hand van casus actief 

overlegd over de groep 12-23 jarigen, waarbij de nodige acties worden uitgevoerd 

door diverse partners.  

– De Verwijsindex Risicojongeren is tot stand gekomen waardoor hulpverleners elkaar 

verplichten tot overleg en samenwerking. 

– Positief staan respondenten ook ten opzichte van de scholing om het signaleren en 

motiveren van pestproblemen en kindermishandeling te beheersen. Een knelpunt is 

de kennis van de laaggekwalificeerde peuterspeelzaalleidsters. Respondenten uit 

het veld missen tevens sturing vanuit de gemeente ten aanzien van deze 

samenwerking.  

– Tienercentra en straathoekwerk hebben contact met politie en wijkagenten. Hieruit 

volgen onder meer sociale vaardigheidstrainingen voor jongeren. In de tienercentra 

zijn jongerenplatforms actief die invloed hebben op de activiteiten en meedenken 

over de wijk. Daartoe is er contact met wijkmanagers en -platforms.
21

 

 

4.2.3 Realisatie van uitvoeringsprestaties vergeleken met andere gemeenten 
 

A Vergelijkbare uitvoeringsprestaties 

De vergelijking van uitvoeringsprestaties is gemaakt door beoordeling van de volgende 

vijf gelijke of sterk overeenkomende uitvoeringsprestaties van de gemeente Den Helder 

en andere gemeenten. 

1 realiseren van de Centra voor Jeugd en Gezin voor preventieve jeugdzorg en 

opvoeding; 

2 realiseren van het Elektronisch Kinddossier en de Verwijsindex Jongeren (beide zijn 

digitale informatiesystemen voor een betere hulpverlening en betere samenwerking 

in de preventieve jeugdzorg); 

3 coördinatie van het melden van Kindermishandeling; 

                                                                 
20

  In de Programmarekening is bijvoorbeeld sprake van uitstel van de Brede School 

Julianaschool / Comenius (p. 39).  
21

  In de Programmarekening 2008 is ook gewezen op jongerenparticipatie die op beperkte 

schaal in de tienercentra wordt ingezet (p. 34). 
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4 intensiveren van de aanpak voortijdig schoolverlaten door een mentorproject 

(vrijwilligers begeleiden jongeren) en de voorbereiding van maatschappelijke stages 

in samenwerking met scholen; 

5 uitbreiden van Brede Scholen en de samenwerking van scholen met 

welzijnsorganisaties voor naschoolse activiteiten (wijkarrangementen). 

 

Den Helder scoort bij deze prestaties, niet gecorrigeerd door het expertoordeel, lager 

dan de andere acht gemeenten. Hier zit het verschil met name in de mate van uitvoering 

van de ontwikkeling van de Brede Scholen en de ontwikkeling van het Centrum Jeugd en 

Gezin. Dit betekent dat de andere gemeenten aangeven verder te zijn gevorderd.  

 

B Overige uitvoeringsprestaties 

Ten aanzien van de omvang en ambities die blijken uit de plannen die in het Wmo-

beleidsplan zijn op genomen, maar die in andere gemeenten niet voorkomen, scoort de 

gemeente Den Helder beter dan de andere gemeenten. Slechts twee gemeenten laten 

meer uitvoeringsplannen en/of beleid met een hoger ambitieniveau zien dan Den Helder.  

 

C Totaal vergelijking met expertoordeel 

De overzichten van de uitvoeringsprestaties en de door de ambtenaren gegeven 

beoordelingen zijn vergeleken. Het expertoordeel is gegeven op basis van: 

– de oordelen voortkomend uit de vergelijkingen van gelijksoortige 

uitvoeringsprestaties (A) en; 

– de opsomming van de uitgevoerde overige niet-overeenkomstige 

uitvoeringsprestaties (B).  

De expert heeft kritisch gekeken naar de door de respondenten toegekende scores en 

heeft deze scores waar nodig gecorrigeerd, indien de uitvoeringsprestatie niet overeen 

kwam met de beoordeling. Daarmee kwam de volgende rangorde van negen gemeenten 

tot stand, zie onderstaande tabel. 

 

Rangorde Prestatieveld 2 

1 Smallingerland 

2 Weert 

3 Hoorn 

4 Assen 

5 Den Helder 

6 Doetinchem 

7 Heerhugowaard 

8 Deventer 

9 Roermond 

 

4.3 Doelbereiking en maatschappelijke effecten 

Het Wmo-beleid binnen prestatieveld 2 voorziet in de toeleiding naar, de deelname aan 

en het gebruik van diverse programma’s en faciliteiten die de gemeente in de volgende 

mate heeft gerealiseerd: 
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– De deelname van vijftig schoolgaande jongeren of voortijdige schoolverlaters aan 

het mentorproject (vrijwilligers begeleiden jongeren) wordt naar verwachting in 

2010 gerealiseerd.
22

 

– In 2008 is het bereik van het aantal doelgroepkinderen in het kader van de Voor- en 

Vroegschoolse Educatie (VVE) verdubbeld (Programmarekening 2008).  

– De beoogde deelname van 70% van de doelgroepkinderen (met ouders met een 

laag inkomen) aan een programma voorschoolse educatie op 1 augustus 2010 wordt 

gerealiseerd (Programmarekening 2008).  

In het gesprek met de ambtenaren van de gemeente Den Helder is aangegeven dat 

70% al vóór 2010 wordt gerealiseerd, maar dat het Rijk het doel inmiddels heeft 

verhoogd naar 100%. 

– Er is een toename van professionals en ouders / opvoeders die van de voorziening 

Opvoedingsondersteuning gebruik maken (Programmarekening 2008). 

 

Er is weinig zicht op de precieze bijdrage aan de doelstelling, bijvoorbeeld de mate 

waarin problemen bij opgroeien en opvoeden door deelname aan de programma´s 

worden voorkomen. Wel is in de periode 2007-2008 het voortijdig schoolverlaten 

teruggebracht met 20%, dat is 10% meer dan beoogd. Hiermee behoort de regio Kop van 

Noord-Holland tot de meest succesvolle regio's in Nederland met betrekking tot het 

terugdringen van het voortijdig schoolverlaten (Programmarekening 2008). 

 

De samenwerking met diverse partners is versterkt, waarmee een verbetering van een 

samenhangend hulpaanbod is bereikt. Zo draagt de Verwijsindex Risicojongeren bij aan 

de vroegsignalering van risico’s en afstemming van het hulpaanbod. Dit geldt ook voor 

de samenwerking in de Zorgadviesteams / Jeugdzorgadviesteams / 

Voorschoolsadviesteams (ZAT, JAT, VAT). De nu nog achtergebleven realisatie van de 

Centra voor Jeugd en Gezin en Brede Scholen kan hier in de toekomst een verdere impuls 

aan geven.  

 

 

                                                                 
22

  Bron: interview met ambtenaren van de gemeente Den Helder. 
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5 Prestatieveld 3 informatie, advies en 
cliëntondersteuning  

 

5.1 De beleidsdoelen 

In het Wmo-beleidsplan 2008-2011 is voor het prestatieveld informatie, advies en 

cliëntondersteuning het volgende doel beschreven: 

 

Het bieden van een adequaat voorzieningenniveau van advies, informatie en 

cliëntondersteuning, opdat burgers zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen 

blijven voeren. 

 

De evalueerbaarheid van de onderstaande doelen uit het Wmo-beleidsplan op dit 

prestatieveld zijn beoordeeld.
23

 

 

Doelen Speci 

fiek 

Meet 

baar 

Tijdgebo

nden 

– Het bieden van adequaat voorzieningenniveau van 

advies, informatie en cliëntondersteuning, opdat 

burgers zo lang mogelijk de regie over hun eigen 

leven blijven voeren. 

3 1 1 

Wmo-loket 

– Kiezen voor het starten met het fysieke Wmo-loket op 

één locatie in Den Helder; als startlocatie kiezen voor 

de Plaza stadhuis. 

– Het loket bestrijkt de negen prestatievelden. 

– De vraagverwerking gaat verder dan informeren, 

adviseren en ondersteunen. 

– De klant wordt niet doorverwezen, de vraag wordt 

eventueel doorgeleid. 

– Het loket (in al zijn verschijningsvormen) is een 

gemeentelijke voorziening. 

 

4 

 

 

3 

 

1 

1 3 1 

1 

 

2 1 

1 1 1 

1 1 1 

 

De doelen zijn onvoldoende evalueerbaar. Het openen van een Wmo-loket op een locatie 

is meetbaar en dat het loket de negen prestatievelden moet bestrijken is ook meetbaar. 

De tijdgebondenheid is onvoldoende en de doelen zijn matig specifiek geformuleerd. 

 

5.2 De uitvoeringsprestaties 

 

5.2.1 Evalueerbaarheid van de uitvoeringsprestaties 

De uitvoeringsprestaties zijn onvoldoende evalueerbaar geformuleerd.
24

 

                                                                 
23

  De scores in de tabel zijn als volgt te interpreteren: 1=onvoldoende, 2=matig, 3=vrij goed 

en 4=goed. Voor een uitleg van de scores zie bijlage 4. 
24

  De scores in de tabel zijn als volgt te interpreteren: 1=onvoldoende, 2=matig, 3=vrij goed 

en 4=goed. Voor een uitleg van de scores zie bijlage 4. 
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Uitvoeringsprestaties Speci 

fiek 

Meet 

baar 

Tijd 

gebonden 

- Een kwalitatief goed en bereikbaar loket door cliënten 

dagelijks adequaat te helpen bij hun vraag om 

informatie, advies en ondersteuning. 

- Een samenhangend aanbod van cliëntondersteuning 

dat voldoet aan de vraag. Door continuering van 

huidig gesubsidieerd aanbod door de gemeente. 

1 

 

 

1 1 

1 1 1 

 

Deze uitvoeringsprestaties zijn onvoldoende specifiek, meetbaar en tijdgebonden om 

goed te kunnen evalueren. Wat betekent kwalitatief goed en hoe bereikbaar moet het 

loket zijn?  

 

5.2.2 Realisatie van de uitvoeringsprestaties 

De realisatie van de uitvoeringsprestaties is vastgesteld via de verantwoording uit de 

Programmarekening 2008 en aangevuld met inzichten uit interviews met 

vertegenwoordigers van de ambtenaren (intern) en vertegenwoordigers uit het veld 

(extern). Tijdens de interviews zijn de uitvoeringsprestaties ook door de respondenten 

aan de hand van een scoreformulier beoordeeld. Aangezien de uitvoeringsprestaties in 

onvoldoende mate evalueerbaar zijn beschreven (zie paragraaf 3.1), is het lastig de 

realisatie goed te beoordelen. Door een combinatie van de gegevens uit de 

Programmarekening 2008 en de interviews bestaat wel op belangrijke onderdelen zicht 

op de realisatie van de uitvoeringsprestaties, zie onderstaande tabel. 

 

Het Wmo-loket is gerealiseerd naast het loket burgerzaken van de gemeente.
25

 Voor het 

loket zijn afspraken gemaakt met backoffices van diverse instellingen waarmee 

contacten worden onderhouden om een breed netwerk te realiseren van 

informatieverstrekkers en adviseurs. De ambtenaren oordelen zeer postief over de 

realisatie van de uitvoeringsprestatie, zij beoordelen deze als goed.
26

 In het bijzonder 

wijzen zij op de gerealiseerde kanalen waarlangs de communicatie tot stand komt: 

telefonisch, e-mail of fysiek. Tevens worden huisbezoeken afgelegd, onder meer door 

Ouderenwerk en de gehandicaptenondersteuning (MEE) waarmee de signalerende 

functie wordt ondersteund. De huidige inzet is onder meer gericht op het realiseren van 

vraagverheldering en het doorgronden van de ‘vraag achter de vraag’. Daarnaast wordt 

de komende toeloop van AWBZ-cliënten naar het loket voorbereid. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
25

  In de Programmarekening is over dit prestatieveld geen verantwoording afgelegd. 
26

  1=onvoldoende, 2=matig, 3=voldoende, 4=vrij goed, 5=goed. 
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Wmo-Prestatieveld Beoordeling realisatie uitvoeringsprestaties 

Ambtenaren 

(intern) 

Vertegenwoordigers uit het 

veld (extern) 

3 informatie, advies en 

klantondersteuning 

Goed (Op een schaal 

van 1 tot 5 

beoordelen de 

ambtenaren de 

realisatie van de 

uitvoeringsprestaties 

met een score van 

4,9) 

- (Vertegenwoordigers uit het 

veld hebben deze 

uitvoeringsprestatie niet 

beoordeeld. Wel beschikt de 

gemeente over een 

klanttevredenheidsonderzoek 

onder cliënten (zie bijlage 2). 

 

5.2.3 Realisatie van uitvoeringsprestaties vergeleken met andere gemeenten 
 

A Vergelijkbare uitvoeringsprestaties 

De drie uitvoeringsprestaties, die vergelijkbaar zijn, omdat zij in andere gemeenten 

vrijwel overeenkomen met de Helderse uitvoeringsprestaties zijn de volgende: 

1 realiseren van een fysiek Wmo-loket op minimaal één locatie in de gemeente; 

2 functioneren van een goed en dagelijks bereikbaar loket waar cliënten worden 

geholpen met hun vragen om informatie, advies en ondersteuning; 

3 realiseren van een samenhangend aanbod van cliëntondersteuning waarbij 

samenwerking is georganiseerd met partners die ook informatie geven, bijvoorbeeld 

via huisbezoeken. 

 

De beoordeling ligt bij deze uitvoeringsprestaties voor Den Helder flink hoger dan voor 

de andere acht gemeenten. De basisstructuur van het Wmo-loket en de samenwerkende 

partners krijgen een hoge beoordeling. Uit de interviews met ambtenaren van de 

gemeenten blijkt dat er verschillen zijn tussen gemeenten voor wat betreft het aantal 

instellingen waarmee men daadwerkelijk samenwerkt, zoals ouderenadviseurs, 

consulenten voor de indicering van vragen om huishoudelijke hulp, consulenten van MEE 

(gehandicaptenondersteuning), steunpunten mantelzorg, de thuishulpcentrale en in één 

gemeente ook medewerkers van de woningcorporatie. 

 

B Overige uitvoeringsprestaties 

De gemeente Den Helder scoort gemiddeld als het gaat om het aantal niet vergelijkbare 

uitvoeringsprestaties. Drie gemeenten laten meer activiteiten of plannen zien en vier 

minder dan Den Helder. 

 

C Totaal vergelijking met expertoordeel 

De overzichten van de uitvoeringsprestaties en de door de ambtenaren gegeven 

beoordelingen zijn vergeleken. Het expertoordeel is gegeven op basis van: 

– de oordelen voortkomend uit de vergelijkingen van gelijksoortige 

uitvoeringsprestaties (A) en;  

– de opsomming van de uitgevoerde overige niet-overeenkomstige 

uitvoeringsprestaties (B).  
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De expert heeft kritisch gekeken naar de door de respondenten toegekende scores en 

heeft deze scores waar nodig gecorrigeerd, indien de uitvoeringsprestatie niet overeen 

kwam met de beoordeling. Daarmee kwam de volgende rangorde van 9 gemeenten tot 

stand, zie onderstaande tabel. 

 

Rangorde Prestatieveld 3 

1 Doetinchem 

2 Hoorn 

3 Weert 

4 Den Helder 

5 Deventer 

6 Roermond 

7 Assen 

8 Heerhugowaard 

9 Smallingerland 

 

5.3 Doelbereiking en maatschappelijke effecten 

Uit een klanttevredenheidsonderzoek
27

 blijkt dat cliënten aan het zorgloket niet worden 

doorverwezen, maar dat hun vraag wordt doorgeleid en dat zij tevreden zijn over het 

aanbod en de bereikbaarheid bij hun vragen om informatie, advies en 

klantondersteuning. In het klanttevredenheidsonderzoek is een vergelijking gemaakt 

met gemeenten van een gelijke omvang. Den Helder scoort over het algemeen beter dan 

andere gemeenten.  

Daarmee blijft onbepaald in hoeverre het bieden van advies, informatie en 

cliëntondersteuning bijdraagt aan een zo lang mogelijke regievoering over het eigen 

leven.  

                                                                 
27

  Bron: brief op maat 2009 
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6 Prestatieveld 4 vrijwilligerswerk en ondersteuning 
mantelzorg 

 

6.1 De beleidsdoelen 

In het Wmo-beleidsplan 2008-2011 zijn voor het prestatieveld vrijwilligerswerk en 

ondersteuning mantelzorg de volgende doelen beschreven: 

 

– Het stimuleren van vrijwilligerswerk, bieden van adequate ondersteuning aan vrijwilligers 

organisaties), waardoor vrijwilligers meedoen in de samenleving maar ook andere mensen in 

staat stellen tot participatie en zelfredzaamheid.  

– Het bieden van adequate ondersteuning aan mantelzorgers. 

 

De evalueerbaarheid van de onderstaande doelen uit het Wmo-beleidsplan zijn 

beoordeeld, zie de onderstaande tabel.
28

 

Doelen Speci 

fiek 

Meet 

baar 

Tijdge-

bonden 

– Stimuleren van vrijwilligerswerk en het bieden van 

ondersteuning aan vrijwilligers(organisaties), 

waardoor vrijwilligers zelf actief meedoen in de 

samenleving én ook andere mensen in staat 

stellen tot participatie en zelfredzaamheid. 

– Het bieden van adequate ondersteuning aan 

mantelzorgers. 

3 

 

 

 

 

1 1 

2 1 1 

– Mantelzorg is geen voorliggende voorziening; 

geen mantelzorg betekent automatisch 

vervangende professionele ondersteuning. 

2 1 1 

 

De meetbaarheid en tijdgebondenheid van de doelen op dit prestatieveld zijn 

onvoldoende. De doelen zijn echter wel (enigszins) beter specifiek geformuleerd. 

 

6.2 De uitvoeringsprestaties 

 

6.2.1 Evalueerbaarheid van de uitvoeringsprestaties 
 

VRIJWILLIGERSWERK 

De evalueerbaarheid van de uitvoeringsprestaties is iets beter dan de evalueerbaarheid 

van de doelen voor prestatieveld 4, vrijwilligerswerk en ondersteuning mantelzorg. 

Desondanks is de evalueerbaarheid matig.
29

 

 

                                                                 
28

  De scores in de tabel zijn als volgt te interpreteren: 1=onvoldoende, 2=matig, 3=vrij goed 

en 4=goed. Voor een uitleg van de scores zie bijlage 4. 
29

  De scores in de tabel zijn als volgt te interpreteren: 1=onvoldoende, 2=matig, 3=vrij goed 

en 4=goed. Voor een uitleg van de scores zie bijlage 4. 
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Uitvoeringprestaties Speci 

fiek 

Meet 

baar 

Tijdge-

bonden 

- In stand houden breed steunpunt vrijwilligerswerk 

door: 

- Het aantal succesvolle bemiddelingen door de 

VWC is in 2010 minimaal gelijk gebleven. 
- Het aantal organisaties dat door VWC is 

ondersteund. 

- Het aantal vrijwilligers dat gebruik maakt van 

deskundigheidsbevordering is in 2010 

minimaal gelijk gebleven. 

- Organisaties en vrijwilligers zijn tevreden over 

het aanbod van VWC. 

- Jongeren blijven betrekken bij het vrijwilligerswerk 

door (extra) activiteiten te organiseren. 

- Aandacht blijven besteden aan specifieke 

doelgroepen door extra activiteiten. 

- Intensivering van samenwerking met bedrijfsleven 

door activiteiten in kader van Maatschappelijk 

Betrokken Ondernemen. 

- Versterken samenwerking 

ondersteuningsorganisaties door Uitvoeren 

pluspakket (eindrapport AVI−130 project). 

- Continuering ondersteuning vrijwilligers door 

Prestatieafspraken met Sportservice, HVBWS, WMD 

Humanitas e.a. te maken. 

- Ondersteuning St. Present door een aantal 

projecten te realiseren. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 

2 

 

2 1 

1 

 

2 1 

2 

 

2 1 

2 

 

 

2 1 

2 

 

 

2 1 

1 1 1 

 

De uitvoeringsprestaties zijn matig specifiek geformuleerd. De meetbaarheid is ook 

matig. Het aantal bemiddelingen en het aantal vrijwilligers is meetbaar. De 

tijdgebondenheid is onvoldoende. 

 

MANTELZORG 

De uitvoeringsprestaties die de gemeente heeft geformuleerd voor de mantelzorg zijn in 

beperkte mate beter geformuleerd dan de doelen.
30

 

 

Uitvoeringprestaties Speci 

fiek 

Meet 

baar 

Tijdge-

bonden 

- Het formuleren van een basispakket 

mantelzorgondersteuning op basis van de 

geïnventariseerde knelpunten en behoeften van 

mantelzorgers en het huidige 

2 

 

 

 

1 1 

                                                                 
30

  De scores in de tabel zijn als volgt te interpreteren: 1=onvoldoende, 2=matig, 3=vrij goed 

en 4=goed. Voor een uitleg van de scores zie bijlage 4. 
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Uitvoeringprestaties Speci 

fiek 

Meet 

baar 

Tijdge-

bonden 

ondersteuningsaanbod. 

- De bekendheid van het begrip mantelzorg, 

respijtzorg, vrijwilliger en het belang van 

ondersteuning vergroten bij burgers, 

mantelzorgers, zorgbelangen- en 

welzijnsorganisaties en de gemeente door 

organisatie informatie en voorlichting. Meer 

mensen weten in 2010 waar zij voor ondersteuning 

mantelzorg terecht kunnen. 

- Mantelzorgers kunnen voor informatie, advies, 

ondersteuning en doorverwijzing terecht in het 

zorgloket of op een spreekuur bij het Steunpunt 

mantelzorg door voorlichting front-office Wmo-

loket, opstellen samenwerkingsovereenkomst, 

ontwikkelen FAQ (Frequently Asked Questions), 

organisaties en mantelzorgers zijn tevreden over 

ondersteuningsaanbod. 

- Opzetten van een organisatiestructuur waarin het 

basispakket mantelzorgondersteuning verder 

ontwikkeld kan worden door het in kaart brengen 

van samenwerkingsmogelijkheden, formuleren 

werkwijze en samenwerkingsovereenkomst. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 1 

2 

 

 

 

 

1 1 

2 2 1 

 

De evalueerbaarheid is onvoldoende. De uitvoeringsprestaties zijn matig specifiek 

geformuleerd. De meetbaarheid en de tijdgebondenheid van de uitvoeringsprestaties 

zijn onvoldoende.  

 

6.2.2 Realisatie van de uitvoeringsprestaties 

De realisatie van de uitvoeringsprestaties wordt vastgesteld via de verantwoording uit de 

Programmarekening 2008 en aangevuld met inzichten uit interviews met 

vertegenwoordigers van de ambtenaren (intern) en vertegenwoordigers uit het veld 

(extern). Tijdens de interviews zijn de uitvoeringsprestaties ook door de respondenten 

aan de hand van een scoreformulier beoordeeld. Aangezien de uitvoeringsprestaties in 

onvoldoende mate evalueerbaar zijn beschreven (zie paragraaf 3.1), is het lastig de 

realisatie goed te beoordelen. In de Programmarekening 2008 is alleen melding gemaakt 

van de afronding van Project “Op weg naar een basispakket mantelzorg ondersteuning in 

Den Helder” (p. 37). Door een combinatie van de gegevens uit de Programmarekening 

2008 en de interviews bestaat wel op belangrijke onderdelen zicht op de realisatie van de 

uitvoeringsprestaties, zie onderstaande tabel. 
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De ambtenaren beoordelen de realisatie van de uitvoeringsprestaties met een ruim 

voldoende. De cliënten en organisaties zijn eveneens tevreden over de mantelzorg (ruim 

voldoende) maar zij zijn ontevreden over de uitvoeringsprestaties voor het 

vrijwilligerswerk (onvoldoende).
31

 Rond mantelzorg wijzen de respondenten - net als de 

Programmarekening 2008 - op het basispakket mantelzorg dat in overleg met de meest 

betrokken organisaties (Steunpunt Mantelzorg, Humanitas en de Mantelzorgmakelaar) 

tot stand is gekomen. De gemeente brengt deze organisaties bij elkaar en bepaalt mede 

de agenda voor de samenwerking. Zo is er een samenwerkingsplatform opgericht ten 

behoeve van de ondersteuning van mantelzorgers. Bekendheid geven aan de begrippen 

mantelzorg en respijtzorg (het even op adem laten komen van de mantelzorger) kan 

volgens de cliënten en organisaties echter nog veel actiever worden ingezet.  

 

Voor uitvoeringsprestaties rond het vrijwilligerswerk wijzen de respondenten vooral op 

de brede ondersteuning van de gemeente voor het werk van de Vrijwilligerscentrale. 

Vooral de inzet van het instrument ‘vacaturebank’ wordt door de respondenten 

genoemd. In 2009 organiseerde de Vrijwilligerscentrale een diner om 

vrijwilligersorganisaties en het bedrijfsleven bij elkaar te brengen. Dit leverde 85 matches 

op om vrijwilligers in te zetten. Daarnaast treft de gemeente voorbereidingen voor het 

organiseren van maatschappelijke stages voor jongeren. Daar wordt door drie 

medewerkers op ingezet. Door invulling van een ‘makelaarsfunctie’ wil de gemeente 

                                                                 
31

  1=onvoldoende, 2=matig, 3=voldoende, 4=vrij goed, 5=goed. 

Wmo-Prestatieveld Beoordeling realisatie 

uitvoeringsprestaties 

Ambtenaren 

(intern) 

Vertegenwoordigers 

uit het veld (extern) 

4 Vrijwilligerswerk en  Voldoende (Op een 

schaal van 1 tot 5 

beoordelen de 

ambtenaren de 

realisatie van de 

uitvoeringsprestaties 

met een score van 

3,3.) 

Matig tot voldoende 

(Op een schaal van 1 

tot 5 beoordelen de 

cliënten en 

organisaties de 

uitvoering van 

prestaties gericht op 

het vrijwilligerswerk 

met een 2,6.) 

     Ondersteuning mantelzorg Voldoende (Op een 

schaal van 1 tot 5 

beoordelen de 

ambtenaren de 

realisatie van de 

uitvoeringsprestaties 

met een score van 

3,3.) 

Voldoende tot vrij 

goed (Op een schaal 

van 1 tot 5 

beoordelen de 

cliënten en 

organisaties de 

uitvoering van 

prestaties gericht op 

de mantelzorg met 

een3,6.) 
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samen met scholen voldoende stageplekken realiseren. De cliënten en organisaties zijn 

het minst tevreden over de uitvoeringsprestaties voor het ondersteunen van het 

vrijwilligerswerk in de buurthuizen. Hier moeten vrijwilligers volgens respondenten te 

veel hun eigen weg zoeken en missen zij professionele ondersteuning. 

 

6.2.3 Realisatie van uitvoeringsprestaties vergeleken met andere gemeenten 
 

A Vergelijkbare uitvoeringsprestaties 

De vergelijking van uitvoeringsprestaties is gemaakt op basis van de beoordeling van drie 

uitvoeringsprestaties gericht op vrijwilligerswerk en drie gericht op de ondersteuning van 

mantelzorgers: 

1 het in stand houden van een breed steunpunt vrijwilligerswerk, waarin wordt 

bemiddeld tussen vrijwilligers en organisaties en waar vrijwilligers worden getraind 

en opgeleid; 

2 het starten of uitbreiden van activiteiten gericht op vrijwilligerswerk door jongeren; 

(de maatschappelijke stages vormen hiervan een onderdeel); 

3 de opzet van de samenwerking met het bedrijfsleven, waarbij bedrijven en 

vrijwilligersorganisaties worden samengebracht om af te spreken wat zij 

vrijwilligersorganisaties kunnen bieden en vice versa; 

4 het bepalen van een basispakket voor mantelzorgondersteuning op basis van een 

behoeftenonderzoek of het inventariseren van knelpunten bij mantelzorgers en 

aanbieders van mantelzorgondersteuning; 

5 het bekend maken en publiciteit geven aan mantelzorg, respijtzorg (zorg om de 

mantelzorger een avond, weekend of een vakantie even op adem te laten komen) en 

vrijwilligerswerk. Hiervoor kunnen informatiebijeenkomsten, lokale media, 

foldermateriaal, websites en dergelijke worden gebruikt; 

6 zorgdragen dat mantelzorgers terecht kunnen bij het steunpunt Mantelzorg of het 

Zorgloket. 

 

Den Helder scoort bij deze uitvoeringsprestaties, niet gecorrigeerd door het 

expertoordeel, hoger dan alle andere gemeenten. Een voorbeeld is de gemeentelijke 

regie op Mantelzorgondersteuning, met name de samenwerking tussen de 

mantelzorgpartners. Andere gemeenten geven aan dat de samenwerking niet van de 

grond is gekomen of het levert minder goede resultaten op. In een aantal gemeenten zijn 

er nog altijd meerdere loketten voor Mantelzorg, die men nog wil integreren tot één 

loket. Ten aanzien van de realisering van een breed steunpunt Vrijwilligerswerk (de 

Vrijwilligerscentrale) is de beoordeling van de andere gemeenten meestal hoger dan voor 

de Helderse VWC. 

 

B Overige uitvoeringsprestaties 

De omvang en ambities die blijken uit de plannen die in de Wmo-beleidsplannen van de 

negen gemeenten zijn op genomen, zijn vergeleken. De gemeente Den Helder scoort in 

relatie tot de andere gemeenten redelijk. Slechts twee gemeenten hebben meer 

uitgevoerde plannen dan Den Helder. 
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C Totaal vergelijking met expertoordeel 

De overzichten van de uitvoeringsprestaties en de door de ambtenaren gegeven 

beoordelingen zijn vergeleken. Het expertoordeel is gegeven op basis van: 

– de oordelen voortkomend uit de vergelijkingen van gelijksoortige 

uitvoeringsprestaties (A) en;  

– de opsomming van de uitgevoerde overige niet-overeenkomstige 

uitvoeringsprestaties (B).  

De expert heeft kritisch gekeken naar de door de respondenten toegekende scores en 

heeft deze scores waar nodig gecorrigeerd, indien de uitvoeringsprestatie niet overeen 

kwam met de beoordeling. Daarmee kwam de volgende rangorde van negen gemeenten 

tot stand, zie onderstaande tabel. 

 

Rangorde Prestatieveld 4 

1 Weert 

2 Smallingerland 

3 Doetinchem 

4 Den Helder 

5 Deventer 

6 Assen 

7 Heerhugowaard 

8 Hoorn 

9 Roermond 

 

6.3 Doelbereiking en maatschappelijke effecten 

Het Wmo-beleid voorziet in de ondersteuning van vrijwilligers(organisaties), met name 

via de Vrijwilligerscentrale. Er bestaat momenteel geen precies inzicht in hoeverre deze 

ondersteuning bijdraagt aan de mate waarin vrijwilligers anderen in staat stellen te 

participeren en zelfredzaam te zijn. Voor mantelzorgers voorziet het Wmo-beleid 

eveneens in ondersteuning via een basispakket.  
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7 Prestatieveld 5 compensatie voor mensen met 
beperking door beleid en collectieve voorzieningen 

 
7.1 De beleidsdoelen 

In het beleidsplan Wmo 2008-2010 is op het prestatieveld compensatie voor mensen met 

beperking door beleid en collectieve voorzieningen het volgende doel opgenomen: 

 

Mensen met een beperking moeten zodanig worden gecompenseerd dat zij in staat zijn tot het 

voeren van een huishouden, het zich verplaatsen in en om de woning, het zich lokaal verplaatsen per 

vervoermiddel en het ontmoeten van medemensen en het op basis daarvan sociale verbanden 

aangaan. 

 

De evalueerbaarheid van de onderstaande doelen is beoordeeld in de onderstaande 

tabel.
32

 

 

Doelen Speci 

fiek 

Meet 

baar 

Tijdgebo

nden 

– Mensen met een beperking moeten zodanig worden 

gecompenseerd dat zij in staat zijn tot het voeren van 

een huishouden, het zich verplaatsen in en om de 

woning, het zich lokaal verplaatsen per 

vervoersmiddel en het ontmoeten van medemensen 

en het op basis daarvan sociale contacten aangaan. 

2 1 1 

Deelname aan maatschappelijk verkeer en zelfstandig 

functioneren 

– Solidariteit en integratie zijn de dragers van de 

algemene maatregelen op dit prestatieveld. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

De evalueerbaarheid van de doelen is onvoldoende. De doelen zijn onvoldoende 

specifiek geformuleerd. Daarnaast zijn de doelen onvoldoende meetbaar en 

tijdgebonden.  

 

7.2 De uitvoeringsprestaties 

 

7.2.1 Evalueerbaarheid van de uitvoeringsprestaties 

De uitvoeringsprestaties zijn beter evalueerbaar dan de doelen die de gemeente voor 

prestatieveld 5 heeft geformuleerd. Desondanks zijn de uitvoeringsprestaties matig 

evalueerbaar geformuleerd.
33

 

 

                                                                 
32

  De scores in de tabel zijn als volgt te interpreteren: 1=onvoldoende, 2=matig, 3=vrij goed 

en 4=goed. Voor een uitleg van de scores zie bijlage 4. 
33

  De scores in de tabel zijn als volgt te interpreteren: 1=onvoldoende, 2=matig, 3=vrij goed 

en 4=goed. Voor een uitleg van de scores zie bijlage 4. 
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Uitvoeringsprestaties Specifiek Meetbaar Tijdge-

bonden 

- Toereikend aanbod (algemene) voorzieningen voor 

burgers met beperkingen. 

- Toereikend aantal woningen voor ouderen en burgers 

met een zorgvraag. 

- Toegankelijkheid van openbare gebouwen door in 

2009 inzichtelijk te maken welke openbare gebouwen 

wel/niet toegankelijk zijn. 

- Koppelen vraag van mensen met beperkingen aan 

aanbod van actieve bewoners op wijkniveau door 

verkenning aanvullende mogelijkheden. 

2 

 

1 1 

2 

 

1 1 

4 

 

1 3 

2 1 1 

 

De uitvoeringsprestaties zijn matig specifiek. Een voorbeeld hiervan is: “vraag van 

mensen met beperkingen aan actieve bewoners op wijkniveau door verkenning van 

aanvullende mogelijkheden”. Dit is een zeer vage formulering. De meetbaarheid en de 

tijdgebondenheid zijn onvoldoende. 

 

7.2.2 Realisatie van de uitvoeringsprestaties 

De realisatie van de uitvoeringsprestaties wordt vastgesteld via de verantwoording uit de 

Programmarekening 2008, aangevuld met inzichten uit interviews met 

vertegenwoordigers van de ambtenaren (intern) en vertegenwoordigers uit het veld 

(extern). Tijdens de interviews zijn de uitvoeringsprestaties ook door de geïnterviewden 

aan de hand van een scoreformulier beoordeeld. Aangezien de uitvoeringsprestaties in 

onvoldoende mate evalueerbaar zijn beschreven (zie paragraaf 3.1), is het lastig de 

realisatie goed te beoordelen. In de Programmarekening 2008 is niet gerapporteerd over 

het realiseren van de voorgenomen uitvoeringsprestaties voor dit prestatieveld. Het gaat 

hierbij onder meer om een toereikend aanbod van (algemene) voorzieningen voor 

burgers met beperkingen, woningen voor ouderen en burgers met een zorgvraag en het 

inventariseren van (niet)toegankelijke openbare gebouwen.Door een combinatie van de 

gegevens uit de Programmarekening 2008 en de interviews bestaat wel op belangrijke 

onderdelen zicht op de realisatie van de uitvoeringsprestaties, zie onderstaande tabel. 

 

Van alle prestatievelden zijn de interne respondenten en cliënten en organisaties hier het 

minst tevreden over de realisatie van uitvoeringsprestaties. Beide groepen beoordelen de 

situatie met een onvoldoende.
34

 Zowel interne respondenten als cliënten en organisaties 

wijzen wel op recente prestatieafspraken met de woningstichting in een convenant over 

de woonomgeving. Het convenant is in uitvoering en bewoners mogen voorstellen doen 

om de woonomgeving aan te passen of in te richten naar hun wens. Daarnaast wijzen zij 

op de mogelijke positieve ontwikkeling rond een consultatiebureau voor ouderen. De 

gemeente wacht op een Rijksbesluit met bijbehorende financiering. 

 

Respondenten zijn ontevreden over het toegankelijk maken van openbare gebouwen. De 

gemeente verwijdert belemmeringen gestaag maar maakt volgens de cliënten en 

organisaties bij nieuwbouw te weinig gebruik van ervaringsdeskundigen van het 

                                                                 
34

  1=onvoldoende, 2=matig, 3=voldoende, 4=vrij goed, 5=goed. 



 

34 

 

Gehandicaptenberaad. Tot slot bestaat er geen zicht op de vraag of er voldoende 

woningen zijn voor ouderen en bewoners met een beperking. De gemeente onderzoekt 

dit niet. 

 

Wmo-Prestatieveld Beoordeling realisatie 

uitvoeringsprestaties 

Ambtenaren 

(intern) 

Vertegenwoordigers 

uit het veld (extern) 

5 compensatie voor mensen met beperking 

door beleid en collectieve voorzieningen 

Matig tot voldoende 

(Op een schaal van 1 

tot 5 beoordelen de 

ambtenaren de 

realisatie van de 

uitvoeringsprestaties 

met een score van 

2,7.) 

Matig tot voldoende 

(Op een schaal van 1 

tot 5 beoordelen de 

cliënten en 

organisaties de 

realisatie van de 

uitvoeringsprestaties 

met een score van 

2,5.) 

 

7.2.3 Realisatie van uitvoeringsprestaties vergeleken met andere gemeenten 
 

A Vergelijkbare uitvoeringsprestaties 

In dit prestatieveld gaat het erom dat de gemeente beleid maakt en voorwaarden schept, 

waardoor mensen met een beperking
35

 kunnen (blijven) meedoen in de samenleving. De 

volgende drie uitvoeringsprestaties vertoonden voldoende gelijkheid in meerdere 

gemeenten om met elkaar vergeleken te worden: 

1 uitvoering van beleid gericht op een voldoende aantal aangepaste of 

levensloopbestendige / aanpasbare woningen voor ouderen en burgers met een 

zorgvraag; 

2 het aanbieden van (algemene) voorzieningen die bruikbaar en bereikbaar zijn voor 

burgers met beperkingen; 

3 inzichtelijk maken en verbeteren van de toegankelijkheid van openbare gebouwen. 

 

De beoordeling van de Helderse uitvoeringsprestaties is, niet gecorrigeerd door het 

expertoordeel, ‘gemiddeld’ ten opzichte van de meeste andere gemeenten: er scoren drie 

gemeenten beter en vier gemeenten slechter dan Den Helder. Het beleid gericht op een 

verbetering van de huisvestingssituatie door middel van aangepaste en aanpasbare 

woningen wordt in de meeste andere gemeenten beter beoordeeld. Ook de 

toegankelijkheid van openbare voorzieningen verdient naar het oordeel van de 

respondenten extra aandacht in de meeste gemeenten. 

 

In vergelijking met de andere gemeenten worden de plannen voor het realiseren van 

collectieve voorzieningen of beleid dat voorwaarden schept, uitgevoerd voor mensen met 
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  De beperking kan in ieder geval fysiek, verstandelijk of psychosociaal van aard zijn; veel 

gemeenten voegen daar ook mensen met financiële beperkingen of met achterstand in 

opleiding aan toe. 
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een beperking in woningen, voorzieningen of toegankelijkheid van gebouwen, minder 

goed beoordeeld dan in de andere gemeenten. De indruk van de onderzoekers is dat er 

op dit terrein te weinig coördinatie en samenwerking tussen de ‘fysieke’ en ‘sociale’ 

gemeentelijke afdelingen bestaat. Dit geldt overigens in meerdere gemeenten, zo bleek 

uit de telefonische interviews. 

 

B Overige uitvoeringsprestaties 

De gemeente Den Helder scoort laag als het gaat om het aantal niet vergelijkbare 

uitvoeringsprestaties. Vrijwel alle andere gemeenten laten een groter aantal uitgevoerde 

plannen zien. Op dit prestatieveld is de diversiteit aan uitvoeringsprestaties vrij groot. 

Het plan om een consultatiebureau voor ouderen te realiseren is in geen van de 

beleidsplannen van de andere gemeenten teruggevonden. 

Opvallend is dat in veel andere gemeenten meer gesproken wordt over de komende 

gevolgen van de aanpassing van de AWBZ, waardoor ondersteunende begeleiding van 

mensen met een beperking niet langer gefinancierd wordt. Het gaat hier vooral om 

cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg en verstandelijke gehandicapten. Zij zullen 

vanaf 1 januari 2010 moeten aankloppen bij de gemeente, die in het kader van de Wmo-

voorzieningen kan treffen om dit verlies te compenseren.  

 

C Expertoordeel 

De overzichten van de uitvoeringsprestaties en de door de ambtenaren gegeven 

beoordelingen zijn vergeleken. Het expertoordeel is gegeven op basis van: 

– de oordelen voortkomend uit de vergelijkingen van gelijksoortige 

uitvoeringsprestaties (A) en;  

– de opsomming van de uitgevoerde overige niet-overeenkomstige 

uitvoeringsprestaties (B). 

De expert heeft kritisch gekeken naar de door de respondenten toegekende scores en 

heeft deze scores waar nodig gecorrigeerd, indien de uitvoeringsprestatie niet overeen 

kwam met de beoordeling. Daarmee kwam de volgende rangorde van negen gemeenten 

tot stand, zie onderstaande tabel. 

 

Rangorde Prestatieveld 5 

1 Assen 

2 Weert 

3 Doetinchem 

4 Heerhugowaard 

4 Deventer 

5 Roermond 

6 Hoorn 

7 Den Helder 

8 Smallingerland 

 

7.3 Doelbereiking en maatschappelijke effecten 

Uit de programmarekening 2008 en de interviews met interne en externe respondenten 

blijkt dat de gemeente nog te weinig rekening houdt met mensen die een beperking 
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hebben. Verder bestaat er geen inzicht in de doelbereiking bij dit prestatieveld. Wel heeft 

Den Helder volgens respondenten een tekort aan nultredewoningen en dient er volgens 

hen meer levensloopbestendig gebouwd te worden. Ook mensen met een chronisch 

psychisch of psychosociaal probleem vallen binnen de doelgroep van de gemeente. De 

gemeente treft voorbereidingen om mensen met een psychische beperking die voorheen 

gebruik konden maken van de AWBZ psychische ondersteuning te bieden binnen het 

Wmo-beleid. 
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8. Zicht op maatschappelijke effecten: op weg naar 
doorwerking richting de doelgroepen  

 
De maatschappelijke effecten in termen van doorwerking naar de doelgroepen blijft 

enerzijds grotendeels onbepaald vanwege onvoldoende evalueerbare beleidsdoelen en 

gebrek aan systematische beleidsevaluatie en monitoring. Anderzijds zijn in de periode 

2008-2009 nog weinig zichtbare maatschappelijke effecten bereikt. De succesvolle 

aanpak van voortijdig schoolverlaten (prestatieveld 2) is wel een goed voorbeeld van een 

zichtbaar maatschappelijk effect: het aantal voortijdig schoolverlaters is succesvol en 

sterk verkleind. Dit is ook het beeld uit de gesprekken met de interne en externe 

gesprekspartners: er bestaan vooralsnog op onderdelen indrukken van maatschappelijke 

effecten.  

In de interviews wijzen cliënten en organisaties bijvoorbeeld op gebrek aan duidelijkheid 

over de mate waarin en wijze waarop het beleidseffect op mantelzorgers wordt 

onderzocht: “kunnen mantelzorgers met het aanbod hun taken beter uitvoeren?”  

 

8.1 Criteria voor gemeentelijk beleid  

In de gesprekken met cliëntenorganisaties zijn wel diverse criteria genoteerd waaraan 

het gemeentelijke beleid en dienstverlening moet voldoen om effectief aan te grijpen op 

de noden van cliënten. Het gaat daarbij ook om de competenties in dienstverlening van 

de gemeente richting de cliënten.  

 

Beleid en dienstverlening: 

– Keuzevrijheid; 

– Nabijheid; 

– Snelheid; 

– Toegankelijkheid en laagdrempeligheid; 

– Informatie, advies en klantondersteuning voor mensen die zelf weg niet kunnen 

vinden; 

– Duidelijkheid, eenduidigheid, helderheid; 

– Waarborgen van de privacy. 

 

Competenties gemeente: 

– Onafhankelijke, neutrale en deskundige advisering; 

– Dienstverleners luisteren en zijn betrokken; 

– Respect tonen en cliënten serieus nemen. 

 

Bovenstaande criteria zijn deels gerealiseerd in de dienstverlening en het beleid van de 

gemeente. In de gesprekken met bewoners- en cliëntenorganisaties blijkt er op een 

aantal criteria nog veel te ‘winnen’.  
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8.2 Relatie tussen criteria en prestatievelden; welke kansen liggen 
er om het beter te doen? 

 

Hieronder plaatsen wij de uitvoeringsprestaties tegen de achtergrond van bovenstaande 

kwaliteitscriteria en geven daarmee per prestatieveld aan waar kansen liggen om (beter) 

aan de criteria te voldoen. 

 

In uitvoeringsprestaties van prestatieveld 1 leefbaarheid en samenhang wordt voldaan 

aan het criterium ‘nabijheid’ door het bieden van een activiteitenpakket voor kinderen 

van 4-12 jaar in elke wijk en door het realiseren van multifunctionele accommodaties in 

wijken. In dit prestatieveld tonen bijvoorbeeld de wijkmanagers dat zij naar bewoners 

willen luisteren en betrokkenheid. In dit prestatieveld spelen de criteria ‘nabijheid’, 

‘snelheid’, ‘toegankelijkheid en laagdrempeligheid’ voor burgers een cruciale rol. 

 

De uitvoeringsprestaties van prestatieveld 2 opgroeien en opvoeden richten zich door de 

realisering van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) onder andere op het criterium 

laagdrempeligheid. Een laagdrempelig CJG is echter nog niet gerealiseerd, maar zal in de 

toekomst kansen bieden om toegankelijke voorzieningen voor jeugd en ouders te 

creëren. 

 

Prestatieveld 3 informatie, advies en klantondersteuning raakt vanwege het directe 

contact met de klant veel van de bovenstaande kwaliteitscriteria. Aan het criterium 

‘snelheid’ wordt in het zorgloket van de gemeente in vergelijking met andere gemeenten 

voldaan, zo blijkt uit de benchmark Publiekszaken. Gezien de tevredenheidscijfers van 

deze benchmark voldoet de gemeente redelijk tot goed aan de vraag van klanten naar 

‘onafhankelijke, neutrale en deskundige advisering’. De gemeente verricht voldoende 

inspanningen om haar informatie goed ‘up to date’ te houden. Vanuit de interviews met 

cliëntenorganisaties blijkt wel de noodzaak om attent te blijven op het criterium ‘respect 

tonen en cliënten serieus nemen’. 

 

Prestatieveld 4 raakt de criteria veel minder omdat het hier gaat om het scheppen van 

voorwaarden om vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen en minder om directe 

contacten tussen gemeente en klant. Uit de vrijwilligersorganisaties kwam wel onder 

andere de vraag naar voren om meer aandacht te hebben voor het criterium 

‘duidelijkheid, eenduidigheid, helderheid’. Tevens sluit de vraag om erkenning en 

waardering van vrijwilligers én mantelzorgers aan op het criterium ‘respect voor 

cliënten’. 

 

Het criterium ‘toegankelijkheid’ is belangrijk met betrekking tot prestatieveld 5 

(collectieve voorzieningen voor mensen met een beperking). Hier wordt door de 

gemeente deels aan voldaan. Voor de gehandicaptenorganisaties blijft hier nog veel te 

winnen. Zij vragen vooral betrokken te worden om hun aanzienlijke kennis en ervaring 

ten aanzien van toegankelijkheid te gebruiken. 
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9 Inzet gemeente en succes- en faalfactoren 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de mate waarin de bereikte resultaten zijn toe te schrijven aan de 

gemeentelijke inzet. Vervolgens is ingegaan op enkele succes- en faalfactoren die te 

maken met regievoering en participatie van externe partijen. Deze factoren vallen strikt 

genomen buiten de onderzoeksopzet, maar zijn in veel interviews met de ambtenaren en 

het veld als belangrijke voorwaarden genoemd voor doorwerking op het beleid, de 

uitvoering en de resultaten.  

 

9.1 Inzet van de gemeente Den Helder 

De bereikte doelen zijn voor een deel toe te schrijven aan het door de gemeente 

organiseren van samenwerking met de diverse lokale en regionale partners (waaronder 

de regionale samenwerking ‘kop van Noord-Holland’). Zo is de succesvolle aanpak van 

voortijdig schoolverlaten niet alleen de verdienste van de gemeente Den Helder. Deze 

effecten komen mede tot stand in samenwerking met gemeenten in de Kop van Noord-

Holland, schoolbesturen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
36

 De 

bereikte resultaten hangen daarnaast samen met enkele gelijktijdige ontwikkelingen 

vanuit het Rijk en de provincie die van invloed zijn op het gemeentelijk beleid. De 

gemeentelijke inzet sluit nauw aan op deze ontwikkelingen. Dit is vooral zichtbaar rond 

prestatieveld 2 (opvoeden en ondersteunen). 

 

Gemeente Den Helder sluit aan op invoering van Wet op de Jeugdzorg  

Op 1 januari 2005 is de Wet op de Jeugdzorg in werking getreden. De Wet op de 

Jeugdzorg beoogt onder meer een oplossing te bieden voor de versnippering in de 

jeugdzorg en de zwakke positie van de cliënt. De Wet op de Jeugdzorg zet de cliënt 

centraal in een meer transparant en eenvoudiger georganiseerd stelsel voor de 

jeugdzorg. Daarmee zijn de taken van gemeenten in de signalering, beoordeling en 

interventie van problemen bij jeugdigen nog eens extra belicht. Gemeenten zijn 

verantwoordelijk voor een slagvaardig preventief jeugdbeleid gekoppeld aan de meer 

curatieve jeugdzorg waarvoor de provincie verantwoording draagt. De taken van 

gemeenten zijn hierin erg belangrijk: hoe eerder actie wordt ondernomen naar 

aanleiding van signalen, hoe minder jeugd uiteindelijk in de jeugdzorg terecht komt. 

Gemeenten hebben in 2007 met de Wmo ten aanzien van lokaal jeugdbeleid de 

verantwoordelijkheid gekregen voor informatie en advies, signalering, toeleiding naar 

hulp, (licht) pedagogische hulp en coördinatie van zorg. Binnen de Centra voor Jeugd en 

Gezin krijgen deze gemeentelijke functies een nadrukkelijke plaats. Gemeenten 

ontvangen vanaf 2008 een doeluitkering vanuit het Rijk voor de ontwikkeling van het 

Centrum voor Jeugd en Gezin. 

 

De Wet op de Jeugdzorg is een belangrijke stimulans voor de gemeentelijke 

verantwoordelijkheid voor de jeugdketen zorgt naast de Wmo voor een urgentiegevoel 

bij de gemeente.  

 

                                                                 
36

  Zie: Convenant VSV Kop van Noord-Holland, 19 mei 2008. 
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Gemeente Den Helder sluit aan op provinciale ondersteuning 

De provincie ondersteunt de landelijke kaders en is daarmee een extra stimulans door 

gemeenten te ondersteunen in het ten uitvoer brengen van de wettelijke taken. Zo 

hebben gemeenten vanuit de regio Kop van Noord-Holland (waaronder de gemeente 

Den Helder) in 2007 meegedaan aan een regionaal Wmo-project met provinciale 

subsidie. Sinds kort ontvangt de gemeente Den Helder bijvoorbeeld een provinciale 

bijdrage voor de Wmo ten behoeve van het project ‘Bemoeizorg’ door Stichting Parlan.
37

  

 

De Noord-Hollandse gemeenten hebben de provincie ook gevraagd hen te ondersteunen 

bij de aanschaf en invoering van de verwijsindex. De verwijsindex Noord-Holland 

versterkt de samenwerking tussen de instellingen die zich bezighouden met preventief 

jeugdbeleid en met jeugdzorg. Daarom ondersteunt de provincie Noord-Holland de 

gemeenten in 2009 bij de aanschaf en invoering van het systeem. Gemeenten en 

provincie hebben hierover een bestuurlijk akkoord gesloten.
38

  

 

Gemeente Den Helder sluit aan op lokale ontwikkelingen 

De gemeente sluit aan op lokale initiatieven zoals de Vrijwilligerscentrale (VWC). De VWC 

biedt een steunpunt voor vrijwilligerswerk. De VWC brengt de vraag en het aanbod van 

vrijwilligers die zich in willen zetten en organisaties die vrijwilligers willen inzetten bij 

elkaar. De vrijwilligersorganisaties dragen hiermee in feite bij aan de gemeentelijke 

doelen. 

 

9.2 Gemeentelijke regie op de Wmo als succes- en faalfactor 

Voor de Wmo is de gemeente regisseur.
39

 Regievoering is een bijzondere vorm van 

sturen, namelijk doelgerichte beïnvloeding ten aanzien van een vooraf afgebakend 

geheel. Een goede regisseur heeft overzicht over de situatie en is in staat het handelen 

van de verschillende actoren af te stemmen tot een samenhangend geheel om zodoende 

de beoogde doelen te realiseren.  

 

                                                                 
37

  Bemoeizorg is vooral bedoeld voor risicogezinnen met kinderen, die normaal gesproken 

alle vormen van hulp mijden. Zie: http://www.jeugd-nh.nl/nieuws/54-jeugdbeleid/955-

subsidie-den-helder-voor-bemoeizorg-. 
38

  Zie: http://www.noord-holland.nl. 
39

  Zie onder meer: Gemeente Den Helder, raadsvoorstel Conceptbeleidsplan Wmo, 3 juni 

2008. 
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Verantwoording
afleggen

Geheel 
afbakenen

Samen-
werking

organiseren

Vijf prestatievelden voor regie

Partners + Pröpper
Denkers en doeners voor de publieke zaak

 
 

Figuur 9.1: regievoering bestaat net als het Wmo-beleid ook uit prestatievelden waar de gemeente 

invulling aan dient te geven om professioneel regie te kunnen voeren (Partners+Pröpper 2004-

2010).  

 

De gemeente Den Helder geeft nog onvoldoende invulling aan de vijf prestatievelden 

voor regievoering om goed regie op de Wmo te kunnen voeren. 

 

Gemeente Den Helder bakent het geheel af 

In het beleidsplan zijn diverse bestaande nota’s en beleidsplannen geïntegreerd, zoals 

voor Wijkgericht werken en Wonen, welzijn en zorg. In het raadsvoorstel is tevens 

aangegeven dat aandacht bestaat voor de inbedding van de Wmo in de organisatie.
40

  

Met name de cliënten en organisaties geven in de interviews signalen dat hier nog niet 

aan is voldaan. De behoefte aan integraal werken wordt nog regelmatig belemmerd door 

een gebrekkige interne samenwerking en coördinatie. Het ontbreken van een Wmo-

coördinator draagt hier volgens zowel interne respondenten als cliënten en organisaties 

aan bij. 

 

Lokale probleemanalyse ontbreekt 
Het ontbreekt de gemeente aan zicht op de inhoudelijke opgave. De onderzoekers 

stellen vast dat de gemeente in de eerste plaats tracht adequaat te reageren op de door 

het rijk opgelegde verplichtingen het beleid te rangschikken naar de prestatievelden. 

Aan deze rangschikking is geen uitgesproken ‘lokale’ probleemanalyse vooraf gegaan. 

Dat maakt dat gemeente Den Helder (nog) geen uitgesproken sturingsfilosofie heeft 

ontwikkeld op het geheel van de prestatievelden.  

                                                                 
40

  Zie: Gemeente Den Helder, raadsvoorstel Conceptbeleidsplan Wmo, 3 juni 2008. 
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Relaties tussen prestatievelden ontbreken 

De gemeente zet voor de periode 2008-2011 beleidslijnen uit via het Beleidsplan Wmo. 

Het beleidsplan is grotendeels intern door de gemeente opgesteld en daarna extern 

gecommuniceerd / uitgedragen aan de diverse doelgroepen.
41

 Het beleid is onvoldoende 

evalueerbaar (‘specifiek’, ‘meetbaar’ en ‘tijdgebonden’) ten behoeve van (bij)sturing en 

controle.  

 

Daarnaast missen respondenten tijdens de interviews relaties tussen de diverse Wmo-

prestatievelden: bijvoorbeeld tussen prestatieveld 1 en 5, het faciliteren van 

bewonersinitiatieven gericht op het scheppen van kansen voor mensen met een 

beperking. Of tussen prestatieveld 3 en 4, het loket inzetten voor het ondersteunen van 

mantelzorg. 

 

Afleggen van verantwoording 

De gemeente legt verantwoording af over haar inzet, maar deze is nog zeer beperkt. Zo 

biedt de Programmarekening aan de raad een onvolledig zicht op de beleidsprestaties 

die in het voorgaande jaar zijn bereikt en nog nauwelijks zicht op doelbereiking en 

maatschappelijke effecten. In het raadsvoorstel bij het Beleidsplan Wmo is wel 

aangegeven dat de uitwerking en de maatschappelijke effecten van de Wmo op termijn 

geëvalueerd worden om te kunnen beoordelen of Den Helder zaken moet bijsturen.
42

 Om 

de regisseursrol goed in te kunnen vullen, is het daarbij echter van belang dat de 

gemeente niet alleen het eigen aandeel in de keten evalueert, maar verantwoording 

neemt voor het geheel en ook over het aandeel van andere partijen aan de resultaten 

verantwoording aflegt en hier actief op stuurt. 

 

Lokale samenwerking komt moeizaam van de grond 

De gemeente Den Helder zet in op diverse niveaus in de keten. In regionaal verband 

(gewest Kop van Noord-Holland met name bij voortijdig schoolverlaten), op provinciaal 

niveau (zoals de verwijsindex) en met professionele instellingen (zoals schoolbesturen en 

diverse aanbieders zoals de Vrijwilligerscentrale/Stichting de Wering).  

 

Als onderdeel van een nieuwe impuls voor en professionalisering van de gemeentelijke 

burgerparticipatie,
43

 kiest het college in 2008 voor een breed Wmo-platform dat bestaat 

uit cliënten (zorgvragers) en een participatiecommissie met adviesbevoegdheid die zowel 

bestaat uit zorgaanbieders en vertegenwoordigers van zorgvragers.  

Dit ‘participatiemodel’ wordt bij de instelling ruim de tijd te geven om te kunnen slagen 

en kinderziektes te overwinnen.
44

 Het Wmo-platform heeft sinds 2008 als doel deelname 

van en samenwerking met alle betrokkenen bij de Wmo te realiseren, zowel bij de 

                                                                 
41

  Zie: Gemeente Den Helder, raadsvoorstel Conceptbeleidsplan Wmo, 3 juni 2008. 
42

  Zie: Gemeente Den Helder, raadsvoorstel Conceptbeleidsplan Wmo, 3 juni 2008. 
43

  Zie: Conceptstartnotitie Burgerparticipatie, april 2008. 
44

  Zie: Website gemeente Den helder, nieuwsbericht: Uniek Wmo-platform 30 juni officieel van 

start, geplaatst op: 02 september 2009, 

http://wethouderkragt.denhelder.nl/index.php?product_id=7&nieuws_id=24 
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voorbereiding als uitvoering van het beleid.
45

 Vooral deze lokale samenwerking met de 

doelgroepen van het beleid komt moeizaam van de grond. Er zijn diverse signalen vanuit 

de doelgroepen dat aan een aantal kritische succesvoorwaarden voor effectieve 

(burgerparticipatie) nog niet voldaan wordt. Het gaat hierbij vooral om de twee volgende 

invalshoeken: 

– Welke ‘invloedsruimte’ is er voor de participerende burgers en instellingen ? 

– Wat is de richting van de communicatie en het overleg in het platform: gaat het om 

overleg tussen gemeente en de betrokken participanten, of gaat het ook om het 

onderlinge overleg tussen de diverse overlegdeelnemers, en zo ja met welk doel en 

welke beoogde resultaten ? 

 

Onduidelijke rol- en taakverdeling en gebrek aan invloed  

Respondenten klagen over een onduidelijke rol voor het Wmo-platform. Het is 

bijvoorbeeld niet helder welke rol het platform heeft ten opzichte van het college (of de 

raad) en de aparte Participatiecommissie. Is het platform vooral een ‘praatclub’ of 

‘Poolse landdag’?. Vooral de adviesbevoegdheid van de Participatiecommissie (waarin 

ook de zorgaanbieders deelnemers) leidt tot onduidelijkheid en zorgen dat de stem van 

de (commerciële en maatschappelijke) zorgaanbieders daarmee beter door het bestuur 

wordt gehoord dan die van de cliënten. De Participatiecommissie bestaat onder andere 

uit enkele vertegenwoordigers van het Wmo-platform. Het Wmo-platform bespreekt 

onderwerpen en de Participatiecommissie vertaalt deze besprekingen in adviezen. 

 

 
Figuur 9.2: De participatieladder uit: Igno Pröpper, De aanpak van interactief beleid, elke situatie is 

anders, Coutinho, derde herziene druk, 2009.  

 

                                                                 
45

  Zie: Conceptstartnotitie Burgerparticipatie, april 2008. 
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Zo is tijdens een conferentie over burgerparticipatie aangegeven dat er nog nauwelijks 

invloed is voor burgers in de vorm van beleids- of keuzeruimte en vroegtijdige 

betrokkenheid (zie ook figuur 9.2): 

 

“Participatie bestaat officieel niet in Den Helder.” Dat beweerde voorzitter De 

Grood van het Participatieplatform woensdag in De Kampanje, tijdens een 

conferentie over het onderwerp. “Het is hier te vrijblijvend en heeft vooral het 

karakter van inspraak.”
46

  

 

Later wordt dit in andere woorden door het Gehandicaptenberaad als volgt verwoord: 

“Het Wmo-platform mag echter geen advies uitbrengen aan B&W. Dit moet 

gebeuren door een boven het platform gestelde participatiecommissie. De 

commissie is echter nog niet actief, omdat de gemeente nog steeds wacht met het 

benoemen van de voorzitter. “Daardoor is het platform een papieren tijger, die 

slechts in vier vergaderingen per jaar hardop mee mag denken zonder advies te 

kunnen geven.”
47

 

Rond de bewonersparticipatie bij wijkgericht (prestatieveld 1) wordt door cliënten en 

organisaties ook gewezen op een gebrek aan spelregels over de rol- en taakverdeling van 

wijkplatforms ten opzichte van het gemeentebestuur. Dit leidt volgens hen tot 

onduidelijkheid, zoals de vraag over welke onderwerpen de platforms kunnen adviseren 

en aan wie (college of raad), en of en hoe deze inbreng wordt verwerkt in beleid en 

uitvoering, zoals naar het wijkactieplan. De ervaren wijkmanagers kennen niettemin de 

weg in de ambtelijke organisatie en kunnen hierdoor zaken voor de wijk regelen. Een 

meer nadrukkelijke organisatorische verankering van wijkgericht werken en de rol en 

invloed van de wijkmanagers zal meer duidelijkheid naar buiten kunnen opleveren.  

 

Daarnaast nemen respondenten een grote variëteit waar in de wijze waarop de 

gemeentelijke afdelingen burgers bij het beleid en uitvoering betrekken. De ene keer is 

dit op een vroeg moment maar nog veel te vaak op momenten dat er weinig ruimte voor 

inbreng mogelijk is. 

 

Ontbreken van een constructieve relatie 

De onduidelijkheid gaat ten koste van de goede relatie met externe partijen. Drie partijen 

treden uit ongenoegen met de gang van zaken uit het Participatieplatform:
48

  

                                                                 
46

  De conferentie ‘Thuis zijn in de buurt’ werd in juni 2009 georganiseerd door het 

Participatieplatform. Doel ervan was het begrip participatie beter te definiëren, condities 

hiervoor vast te stellen en afspraken maken over hoe de participatie van burgers kan 

worden gestimuleerd. Zie: DenHelderActueel.nl, Participatie in Den Helder “bestaat niet”, 10 

juni 2009. 
47

  Zie: www.Wmo-nh.nl, Gehandicaptenraad Den Helder stapt uit WMO-platform, 3 december 

2009. 
48

  Stichting OOK, de Helderse Gehandicaptenraad en het Patiëntenplatform Kop van Noord-

Holland. 
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“Onze kritiek geldt niet het participatiemodel, maar de tergende traagheid van de 

invulling Wmo-participatie, het niet begrijpen wat participatie inhoudt en de 

slechte communicatie” (vertegenwoordiger van de Gehandicaptenraad).
 49

 

 

Participatie draagt onvoldoende bij aan responsief bestuur 

Responsief bestuur voldoet aan vijf voorwaarden: 

1 Open houding en interesse voor de inbreng van burgers, organisaties en bedrijven. 

2 Adequaat beeld van de vraag: wat leeft er, wat is er aan de hand en wat kunnen 

‘vragende partijen’ zelf inbrengen? 

3 Zorgvuldige afweging en besluitvorming van alle relevante vragen en belangen. 

4 Verantwoording: waarom we/niet gevolg geven aan een bepaalde vraag? 

5 Handelen volgens afweging en besluitvorming.
50

 

 

Enkele partijen (die inmiddels uit het platform zijn gestapt) geven aan dat hier in 

onvoldoende mate aan is voldaan: 

“Wij willen graag dat een gemeente die participatie bij monden beleid dit ook in 

daden laat zien”, zegt Marie –Louise Rouffaer van Stichting OOK, een 

onafhankelijke belangenorganisatie voor ouderen.” 

“Erika van Hulssen van het patiëntenplatform Kop van Noord-Holland deelt de 

mening van de Gehandicaptenraad en Stichting OOK. Middels een brief liet zij 

weten dat er nauwelijks waarde gehecht wordt aan standpunten van 

deelnemers.”
51

 

 

                                                                 
49

  Zie: DenHelderActueel.nl, WMO-platform slinkt verder, 4 december 2009  
50

  Igno Pröpper, De aanpak van interactief beleid, elke situatie is anders, Coutinho, derde 

herziene druk, 2009. 
51

  Zie: DenHelderActueel.nl, WMO-platform slinkt verder, 4 december 2009  



 

46 

 

Bijlage 1 Vraagstelling en normenkader 

 

Vraagstelling 
A  Wmo-beleid 

1 Welke doelstellingen (inclusief maatschappelijke effecten) heeft de gemeente 

geformuleerd? 

2 Bevat het beleid een heldere probleemanalyse en sluit de gekozen oplossing daarbij 

aan? 

 

B  Uitvoeringsprestaties 

3 Welke activiteiten zijn ondernomen, welke beleidsinstrumenten zijn ingezet en 

welke uitvoeringsprestaties zijn geleverd door de gemeente om de beoogde effecten  

te bereiken? 

 

C  Doelbereiking en maatschappelijke effecten 

4 Wat is de doelbereiking: in hoeverre zijn de door de gemeente gestelde 

maatschappelijke doelen bereikt? 

5 Wat is de effectiviteit: in hoeverre zijn de gerealiseerde maatschappelijke doelen te  

danken aan de inzet van de gemeente? 

6 In hoeverre voorziet het beleid in een oplossing voor de noden en problemen van 

zorgvragers / cliënten? Hoe ervaren cliënten dit zelf? 

 

D Vergelijking met andere gemeenten 

7 Hoe zijn deze prestaties te beoordelen in vergelijking met de prestaties van 

vergelijke gemeenten?  

 

Onderzoeksmodel 
We vertalen de onderzoeksvragen in onderstaand onderzoeksmodel (figuur 1.1).  

 

Figuur 1.1: onderzoeksmodel 

 

Normenkader 
Om de onderzoeksvragen adequaat te beantwoorden maken wij gebruik van een 

normenkader. Het normenkader schept focus en levert de beoordelingscriteria aan de 

hand waarvan we naar de feitelijke praktijk kijken.  

A. 

Wmo-beleid 

 
*
 doelen, effecten 

*
 probleemanalyse 

B.  

Uitvoeringsprestaties 

C.  

Doelbereiking en 

maatschappelijke 

effecten (inclusief 

oordeel cliënten) 
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Op basis van overleg met de commissie zijn we in staat het normenkader na eerste 

dossierstudie en oriënterende interviews tijdens onderzoeksfase 1 nader te richten zodat 

het is toegesneden op uw wensen. 

 

A Wmo-beleid  

Dit onderdeel bestaat hoofdzakelijk uit het in kaart brengen van het Wmo-beleid zoals de 

gemeente Den Helder dat heeft gevoerd. Naast het beschrijvende gedeelte toetsen we de 

mate waarin de beleidsdoelstellingen en effecten evalueerbaar geformuleerd zijn: 

1 Het beleid bevat een heldere probleemanalyse en de gekozen oplossingen sluiten 

daarbij aan. 

2 De beleidsdoelstellingen / effecten ( en ook eventuele wijzigingen) zijn evalueerbaar 

geformuleerd (zie tekstkader). 

 

De beleidsdoelstellingen en effecten worden beoordeeld op de mate waarin ze 

evalueerbaar zijn geformuleerd. De evalueerbaarheid van doelen en 

effecten beoordelen we aan de hand van drie toetspunten: specifiek, meetbaar en tijdgebonden. 

 

Specifiek  � Waar hebben we het over? 

Meetbaar � Concrete indicatoren voor doelbereiking 

Tijdgebonden  � Doelen gehaald in 2008 (in plaats van ‘ooit in de toekomst’) 
 

 

B Uitvoeringsprestaties 

We beoordelen de uitvoering aan de hand van de volgende normen: 

1 De uitvoering is conform het vastgestelde beleid, dat wil zeggen dat voorgenomen 

activiteiten en beleidsinstrumenten zijn ingezet (= uitvoeringsprestatie). 

2 Tijdens de beleidsuitvoering is adequaat ingespeeld op gewijzigde 

omstandigheden. 

 

C Doelbereiking en maatschappelijke effecten 

1 Het gemeentelijk Wmo-beleid is doeltreffend, de beoogde doelen worden bereikt.  

2 Het beleid is effectief, dat wil zeggen dat de gerealiseerde doelen het gevolg zijn van 

gemeentelijk beleid in relatie tot eventuele alternatieve oorzaken.  

3 Het beleid voorziet in een oplossing voor de noden en problemen van zorgvragers /  

cliënten. 
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Bijlage 2 Bronnenlijst 

 

Jaar Maandnr. 

(1 tot 12) 

Titelbeschrijving 

2008 06 Gemeente Den Helder, Concept Beleidsplan Wmo 2008- 2011 

2009 05 Gemeente Den Helder, Wmo klanttevredenheidsonderzoek  

2007 12 Gemeente Den Helder, Wmo behoefte-onderzoek 2007 

2007 12 Gemeente Den Helder, Wmo prestatiegegevens  

2007 12 Gemeente Den Helder, Wmo klanttevredenheidsonderzoek 

2007 03 Radar Advies, Het presteren van de afdeling WIZ, resultaten va neen 

onderzoek onder klanten WBB/BB en WMO 

2008  Gemeente Den Helder, Raadsinformatiebrief betreffende de uitwerking 

bestuursopdracht toekomst afdeling WIZ 

2008 11 Gemeente Den Helder, Programmabegroting 2009 

2006 05 Gemeente Den Helder, Coalitieprogramma 2006-2010, Gewoon samen doen 

2007 03 Gemeente Den Helder, Nota vrijwilligersbeleid 2007-2010. 

2001 01 Gemeente Den Helder, notitie mantelzorg. 

2009 03 Gemeente Den Helder, B&W advies Rapportage project “Naar een 

basispakket mantelzorgondersteuning” en voorstel besteding 

mantelzorgcomplimentgelden 

2009 09 VNG, Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken en TNS Nipo, Brief op maat 

2009, De verkorte rapportage Benchmarking Publiekszaken voor de 

gemeente Den Helder 

2009 09 MOVISIE, Professioneel Ondersteunen, Een handreiking voor de kwaliteit 

van de professionele dienstverlening op de prestatievelden van de Wmo. 

2007 02 Gemeente Den Helder, Structuurvisie Julianadorp aan zee 2005-2020. 

2008 12  Gemeente Den Helder, Nota integraal jeugdbeleid. 

2009 05 Gemeente Den Helder, Programmarekening 2008 
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Bijlage 3 Respondentenlijst 

 

Naam Organisatie Functie/afdeling Datum 

Bais, T. Gemeente Den Helder Teamleider KCC (Hoofd burgerloket) 3 december 2009 

Beeck, F. van Gemeente Weert Coördinator Wmo-beleid 18 december 2009 

Beij, N. Gemeente Den Helder Medewerker frontofficeteam zorgloket 3 december 2009 

Boers, G. Gemeente Den Helder Participatie coördinator 1 oktober 2009 

Bosma, C. Gemeente Heerhugowaard Beleidsmedewerker Jeugd 8 januari 2010 

Buwalda, Y. Gemeente Heerhugowaard Hoofd zorgloket 6 januari 2010 

Comatja, M. Gemeente Heerhugowaard Beleidsmedewerker Gezondheidszorg 6 januari 2010 

Cruijff, P. Gemeente Den Helder Beleidscoördinator RWO 7 december 2009 

El Faddali, M. Gemeente Hoorn Beleidsmedewerker Jeugd 7 januari 2010 

Folkeringa, P.  Gemeente Deventer Coördinator Wmo-beleid 5 januari 2010 

Haster, P. Wijkplatform Julianadorp  16 november 2009 

Hogendoorn, A. Gehandicaptenplatform Secretaris 17 november 2009 

Jager, K. de Gehandicaptenplatform voorzitter 17 november 2009 

Jehee, M. Gemeente Doetinchem Interim coördinator Wmo-beleid 7 januari 2010 

Kamerman, J. Wijkplatform De Schooten  16 november 2009 

Lems, A. Vrijwilligerscentrale (Stichting de Wering)  16 november 2009 

Mica, C. Gemeente Den Helder Beleidsmedewerker OWS 17 november 2009 

Maas, M. van der Gemeente Den Helder Wijkmanager Schoten en Nieuw Den Helder 1 oktober 2009 en 17 november 2009 

Mijnster, C. Gemeente Heerhugowaard Beleidsmedewerker Welzijn 4 januari 2010 

Nannings, M. Vrijwilligerscentrale (Stichting de Wering)  16 november 2009 

Oskam, H. Gemeente Den Helder Beleidsmedewerker OWS 17 november 2009 

Oud, T. Mantelzorgmakelaar  16 november 2009 

Pieters, C.  Gemeente Den Helder Wijkmanager Julianadorp en Stad binnen de 1 oktober 2009 en 17 november 2009 



 

50 

 

Naam Organisatie Functie/afdeling Datum 

linie 

Pietersma, E. Gemeente Smallingerland Hoofd afdeling Welzijnszaken 7 januari 2010 

Poelen, M. Gemeente Doetinchem Beleidsmedewerker jeugd 7 januari 2010 

Poortvliet, M. Wijkplatform stad binnen de linie Voormalig Voorzitter 16 november 2009 

Rouffaer, M. Stichting Ook (Ongeruste Oude Koppen) en 

Particpatieplatform Den Helder 

Voorzitter 16 november 2009 

Saenen, P Gemeente Heerhugowaard Beleidsmedewerker Zorg 4 januari 2010 

Schepers, T. Gemeente Hoorn Coördinator Welzijnszaken 6 januari 2010 

Slaats, H. Gemeente Den Helder Beleidscoördinator OWS 1 oktober 2009 en 17 november 2009 

Slijpen, S. Gemeente Roermond Coördinator Wmo-beleid 21 december 2009 

Twickler, I. Gemeente Assen Coördinator Wmo-beleid 5 januari 2010 

Visser, H.  Gemeente Den Helder Coördinatie integraal jeugdbeleid 1 oktober 2009 en 17 november 2009 

Vries, J. de Bureau Jeugdzorg  3 december 2009 

Vroome, G. de Gemeente Den Helder Teamleider OWS 1 oktober 2009 en 17 november 2009 

Wijnants, P.  Het Buurtcollectief Directeur 16 november 2009 

Werkhoven, P. van Humanitas  4 december 2009 
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Bijlage 4 Doelen en uitvoeringsprestaties Wmo-beleidsplan 

 

De evalueerbaarheid van doelen, prestaties en effecten beoordelen we aan de hand van drie 

toetspunten: specifiek, meetbaar en tijdgebonden. 

 

Specifiek  � Duidelijk is waarop en op wie het betrekking heeft. 

Meetbaar � Concrete indicatoren voor doelbereiking. 

Tijdgebonden  � Doelen gehaald in 2010 (in plaats van ‘ooit in de toekomst’). 

 

Voor het beoordelen van de evalueerbaarheid hanteren we de volgende schaal: 

1 Onvoldoende 

2 Matig 

3 Vrij goed 

4 Goed 

 
Specifiek 

− Het doel is eenduidig te interpreteren. De term ‘duurzame woningbouw’ is bijvoorbeeld 

niet specifiek. Concretisering van deze doelstelling in bijvoorbeeld de levensduur van 

woningen of materialen in aantallen jaren, levert wel een specifieke doelstelling op. 

− De afbakening, reikwijdte, is helder – qua onderwerp, doelgroep, gebied e.d. 

 
Score Indelingsregels Voorbeeld 

1 = onvoldoende Zeer vage formulering Om alle ruimtelijke ontwikkelingen 
die gewenst en/of noodzakelijk zijn 
mogelijk te maken moet vroegtijdig 
rekening gehouden worden met 
allerlei milieuaspecten. 

2 = matig Vage formulering waarop doel 
betrekking heeft 

Beheersen van alle ernstige 
gevallen van bodemverontreiniging 
in 2030. 

3 = vrij goed Reikwijdte niet helemaal helder Inkomensondersteuning ter 
voorkoming van armoede en 
bevordering van maatschappelijke 
participatie. 

4 = goed Eenduidig, heldere ambitie en 
afbakening / reikwijdte helder 

Instroombeperking: 35% van de 
aanmeldingen bij het CWI 

 

Meetbaar 

− De doelbereiking kan aan de hand van eenduidige normen worden getoetst en 

vastgesteld. Voor bijvoorbeeld de subsidiëring van kinderopvang wordt precies 

aangegeven hoeveel kindplaatsen er verwezenlijkt worden, wat de 

minimumbezettingsgraad is en hoeveel uur per jaar een kindplaats beslaat. (indicatoren). 

− De kern van de doelstelling is meetbaar (en niet alleen ‘randverschijnselen’) 
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Score Indelingsregels Voorbeeld 

1 = onvoldoende Algemeen – bevorderen van iets 
onderzoeken / adviseren 

De handhaving in de 
openbare ruimte is integraal 
georganiseerd 

2 = matig Ordinale aanduiding – meer dan nu / 
algemene kwaliteit optimaliseren 

De feitelijke onveiligheid, 
criminaliteit en overlast zijn 
verminderd. 

3 = vrij goed Kwantitatieve aanduiding aspect 
doelstelling  / Specifieke kwaliteit 
aspect doel (nominaal resultaat) 

Minimaal 1 meerdaagse 
bestuurlijke oefening en 
daarnaast per deelproces 
minimaal 1 oefening 

4 = goed Kwantitatieve aanduiding voor kern 
doelstelling / Kwantiteit ook werkelijk 
vast te stellen / Specifieke kwaliteit 
geheel doel (nominaal resultaat) / 
Verwijzing naar 0-meting indien een 
verschil bereikt moet worden. 

Minimaal 99% van de 
toegekende 
bijstandsaanvragen wordt 
rechtmatig verstrekt 

 
Tijdgebonden 

– De precisie waarmee wordt aangegeven wanneer de doelstelling moet zijn gerealiseerd. Hoe 

minder precies, hoe lager de score. Blijft de periode onbepaald, blijft deze globaal, 

bijvoorbeeld de middenlange termijn, of wordt deze concreet met een jaartal of zelfs een 

datum aangegeven? 

 
Score Indelingsregels Voorbeeld 

1 = onvoldoende geen tijdsbepaling 550 WSW-plaatsen 

2 = matig middenlange termijn / lange 
termijn 

Beheersen van alle ernstige gevallen 
van bodemverontreiniging in 2030. 

3 = vrij goed binnen marge van aantal 
jaren  

In 2010 is het dodelijk aantal 
slachtoffers in de stadsregio 
Rotterdam 30% lager dan het 
gemiddelde in de jaren 1997-1999 en 
het aantal ziekenhuisgewonden is 
gedaald met 25%. Vlaardingen levert 
daaraan een proportionele bijdrage 

4 = goed Jaartal / datum Uitstroomtaakstelling van 130 cliënten 
in 2006 

 

 

 

Een goed voorbeeld van een specifieke, meetbare en tijdgebonden formulering uit het Wmo-

beleidsplan. 

Vroegtijdig aanpakken van onderwijsachterstanden door op 1-8-2010 70% van de 

doelgroep kinderen deel te laten nemen aan een programma voorschoolse educatie. 

 

 Tijdgebondenheid: 

goed 

Meetbaar: goed Specifiek: matig 
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Minder goede voorbeelden uit het Wmo-beleidsplan 2008-2011. 

 

 

 

  

 

Een samenhangend aanbod van cliëntondersteuning dat voldoet aan de vraag. 

Door continuering van huidig gesubsidieerd aanbod door de gemeente. 

 

Aandacht blijven besteden aan specifieke doelgroepen door extra activiteiten te  

ondernemen gericht op de bemiddeling van specifieke doelgroepen.  

 

 Tijdgebondenheid  

ontbreekt 

Specifiek: 

onvoldoende 

Specifiek: 

onvoldoende 

Meetbaar: 

ontbreekt Tijdgebondenheid  

ontbreekt 

Meetbaar: 

ontbreekt 
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Bijlage 5 Onderzoeksfasering 

 

Dit onderzoek is in opdracht van de rekenkamercommissie gemeente Den Helder 

uitgevoerd door Partners+Pröpper. Het onderzoeksteam bestond uit Hans Kessens, Jos 

van Heijningen en Rob Postelmans. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 17 

september 2009 (startbijeenkomst met de begeleidingscommissie vanuit de 

rekenkamercommissie en de bij de Wmo betrokken ambtenaren van de gemeente Den 

Helder) tot en met 13 januari 2010.  

 

Het onderzoek is opgedeeld in drie fasen: 

 
 

Fase 1: Voorbereiding 

In deze fase is de dossierstudie uitgevoerd, de relevante beschikbare documenten zijn 

geanalyseerd. Daarnaast heeft een groepsgesprek plaatsgevonden met het hoofd van de 

afdeling en de meest betrokken ambtenaren. Dit heeft geleid tot een verfijnd en voltooid 

normenkader.  

 

Fase 2: Dataverzameling en toetsing 

Tijdens deze fase zijn interviews gehouden aan de hand van het normenkader. Zie bijlage 

voor 2voor een overzicht van de respondenten. Alle interviews zijn geverifieerd door de 

respondenten.  

 

Fase 3: Verslaglegging 

De conceptrapportage is op 27 januari 2010 besproken met de rekenkamercommissie. 

Op 10 februari 2010 is een tweede conceptversie aangeboden aan de 

Rekenkamdercommissie. Na verwerking van enkele correcties en opmerkingen is het 

definitieve rapport van bevindingen opgesteld. Na ambtelijk en bestuurlijk wederhoor is 

het definitieve rapport opgesteld.  

 

 

 

Fase 1: 

Voorbereiding 

Fase 2: 

Dataverzameling 

en toetsing  

Fase 3: 

Verslaglegging 
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Bijlage 6 Overzicht uitvoeringsprestaties gemeenten 
vergelijking. 

 

In deze bijlage is een overzicht gegeven van de uit de Wmo-beleidsplannen overgenomen 

uitvoeringsprestaties. Dit zijn de plannen, projecten en activiteiten die worden 

uitgevoerd om de doelen van de Wmo te bereiken. 

 
Assen 

Gesproken met mw. I. Twickler, coördinator Wmo- beleid op 5 januari 2010 

 

PRESTATIEVELD 1 

– Zorgen voor een goede infrastructuur van voorzieningen  

– Sociale herovering (aandacht voor sociale toegankelijkheid, bruikbaarheid en 

bereikbaarheid) 

– Subsidie aan wijkverenigingen koppelen aan activiteiten 

– Budgetten voor inrichten van de wijk 

– Assen jouw Podium 

– Project buurtbemiddeling 

– Kleurrijk Assen 

 

PRESTATIEVELD 2 

– Zorgen voor een goede signalering en naadloze doorgeleiding naar de hulpverlening 

– Stedelijk signalerings en doorverwijzingsprotocol 

– CJG: Signaleren, regisseren en coördineren  

– Met DAPHNE meer bekendheid aan aanpak huiselijk geweld en sexueel misbruik; 

 

PRESTATIEVELD 3 

– Bieden van informatie en advies en klantondersteuning 

– Wmo-loket fysiek, internet, telefoon en post 

– Ketensamenwerking tussen loket en instellingen voor wwz 

– Digitale sociale kaart 

– Wmo-loket verbreden naar WWZ loket 

– Informatiepunten in de wijken 

– Inzet Ouderenadviseur 

 

PRESTATIEVELD 4 

– Uitkomsten van onderzoek zijn de basis voor ontwikkelen van mantelzorgbeleid; 

– Idem voor vrijwiligerswerk, met name voor zorgvrijwilligers 

 

PRESTATIEVELD 5 

– Afspraken over bouwen van voldoende aangepaste of aanpasbare woningen 

– Realiseren duidelijk herkenbare woonservicegebieden 

– Ruimtes en gebouwen toegankelijk 

– Agenda 22 

– Huisbezoek Welzo 75+ 
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– Meer bewegen voor ouderen 

 

Deventer 

Gesproken met dhr. Pieter Folkeringa, coördinator Wmo-beleid op dinsdag 5 januari 

2010 

 

PRESTATIEVELD 1 

– Uitvoeren van een activeringsoffensief 

– Deventer wijkaanpak innoveren 

– Investeren in de frontlinie 

– buurtgebonden professionals (scholen, artsen, wijkagent, welzijnswerk) én 

– vrijwilligers en mantelzorgers in de signalering preventie. 

 

PRESTATIEVELD 2 

– Uitvoering geven aan vijf functies (bieden van informatie en advies, signaleren van 

problemen, toeleiding tot hulpaanbod, licht-pedagogische hulp, coördinatie van 

zorg) 

– Implementatie twee Centra jeugd en gezin (CJG) 

– Implementatie digitaal signaleringsinstrument VIS2 

– Alcoholmatigingsbeleid bij jongeren 

 

PRESTATIEVELD 3 

– Bieden van informatie en advies centraal en decentraal 

– Implementatie decentraal servicestelsel 

– Samenwerken cliëntondersteuning 

 

PRESTATIEVELD 4 

– Intensivering in 2008 van bestaand vrijwilligerswerk 

– Het vrijwilligersbeleid interculturaliseren 

– aandacht voor vitale en hoger opgeleide ouderen 

– wijkgerichte aanpak (ook vrijwilligerstaken met gemeentebrede insteek) 

– De informatie aan, en ‘opleiding’ van vrijwilligers kan beter 

– Opzetten van een systeem van respijtzorg; Intensivering mantelzorgondersteuning 

– aandacht voor jongeren (bijvoorbeeld via maatschappelijke stages) 

– informatie- en bewustwordingscampagne 

 

PRESTATIEVELD 5 

– Voortzetting bestaande collectieve voorzieningen 

– Innovatie collectieve voorzieningen 

– Uitvoeren pilots woonservicezones 
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Doetinchem 

Gesproken met dhr. M. Jehee, interim- coördinator Wmo-beleid en mw. L. van Leeuwe 

beleidsmedewerker op 07 – 01- 2010  

 

PRESTATIEVELD 1 

– Wijkwerk;  

– Twee wijkvisies (bewonersagenda’s) per jaar 

– In alle wijken een wijkteam 

– Samenwerking bewoners, gemeente, politie, corporatie, ijsselkring 

 

PRESTATIEVELD 2 

– Eén frontoffice CJG 

– Outreachend werken- Leidend principe binnen CJG 

– Sluitende netwerken CJG 

– Ontwikkeling casemanagement 

– Begeleid wonen- Project Kansrijk wonen 

– Preventief vroegtijdig signaleren 

– Werken en leren 

PRESTATIEVELD 3 

– Wmo-winkel 

– Website 

– Digitale sociale kaart 

 

PRESTATIEVELD 4 

– Geven van bekendheid aan mantelzorg 

– Informatie en advies; Praktische hulp / respijtzorg 

– Voorkomen overbelasting en isolement 

– Planologische woonfunctie op bestaande percelen ruimer 

– Mantelzorg in professionele keten 

– PR, imago en werving vrijwilligers  

– Ondersteuning ; deskundigheidsbevordering 

– Waardering 

– Vrijwilligerswerk als voortraject naar werk 

– Verzekering 

– Bedrijfsleven stimuleren om vrijwilligerswerk te faciliteren 

 

PRESTATIEVELD 5 

– Woonservicegebieden 

– Ontwikkeling woonzorgteams; toegang tot wijkteam 

– Inrichting van de openbare ruimte 
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Heerhugowaard 

Geproken met mevrouw Y. Buwalda hoofd zorgloket, dhr. P. Saanen beleidsmedewerker, 

mevrouw C. Mijnster, beleidsmedewerker, mevrouw M. Comajta, beleidmedewerker en 

mevrouw C. Bosma, beleidsmedewerker op 3, 6 en 8 januari 2010. 

 

PRESTATIEVELD 1 

– Wijkpanels / cultuuromslag burgers 

– Innovatiefonds / cultuuromslag organisaties 

– Burenhulp Molenwijk, versterken Wonen plus  

– Zo kan het ook, stimuleren burgerinitiatieven 

– Woonvisie WWZ-visie; up to date in het kader van extramuralisering 

verzorgingshuizen wijkgericht diensten verlenen 

 

PRESTATIEVELD 2 

– CJG Inlooppunt 

– Virtueel jeugdhonk 

– Preventie alcoholmisbruik jongeren 

 

PRESTATIEVELD 3 

– Centraal Zorgloket 

– Samenwerking t.a.v. informatievoorziening 

 

PRESTATIEVELD 4 

– Steunpunt Mantelzorg 

– Versterken en uitbreiden mantelzorg 

– Training en advies vrijwilligers 

 

PRESTATIEVELD 5 

– Depressiepreventie 

– Vrije tijd besteding verstandelijk gehandicapten 

– Activerend huisbezoek, coörd. en deskundigheidsbevordering 

– Bewegen ouderen / gehandicapten 

 

Hoorn  

Gesproken met mevrouw Tanja Schepers hoofd afdeling welzijn, mevrouw M. 

Commandeur, beleidsmedewerker en dhr. M. El Feddali, beleidsmedewerker op 6 en 7 

januari 2010. 

 

PRESTATIEVELD 1 

– het vergroten van de rol van bewoners bij hun woon- en leefomgeving.  

– buurtbudgetten. 

– Prestatieafspraken met Netwerk over  

– deelname opbouwwerkers aan wijkteams 

– Wijkkrant 

– Opbouwwerk voor allochtone wijkbewoners 
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PRESTATIEVELD 2  

– Samenwerkingsafspraken voor Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in protocollen 

– Verbetering signalering door methode Samen Starten 

– Optimalisering digitale sociale kaart 

– Minimaal Twee Speel-otheken 

– cursussen Opvoeden Zo / ondersteuning van probleemgezinnen 

– Coördinatie vier buurtnetwerken 

 

PRESTATIEVELD 3 

– Een kwalitatief goed Loket Zorg en Welzijn 

– Goede telefonische en fysieke bereikbaarheid 

– Samenwerking met MEE, SWOWF, Netwerk t.b.v. klantondersteuning 

 

PRESTATIEVELD 4 

– Bemiddeling tussen vrijwilligers en organisaties met vacatures voor vrijwilligers 

– Formuleren prestatieafspraken m.b.t. vrijwilligerswerk 

– Inventariseren ondersteuningsbehoefte mantelzorgers 

– Inventariseren aanbod mantelzorgondersteuning 

– Formuleren prestatieafspraken m.b.t. mantelzorgondersteuning 

– Informatiepakket ondersteuning mantelzorgers 

– Versterken autonomie, verminderen isolement, sociaal emotionele ondersteuning 

aan hulpvragen 

– Trainen en begeleiden van vrijwilligers die activiteiten in Wonen Plus ontplooien 

– Cursussen voor zowel mantelzorger als vrijwilliger 

– Hulp bij het vinden van respijtzorg 

– Coaching van vrijwilligers die respijtzorg geven 

– Bemiddeling van vrijwilliger en zorgvrager 

– Advisering en ondersteuning bij opname 

– Gesprekgroepen / lotgenootcontactgroepen 

– Thema-avonden dementie 

– Dag van de Mantelzorg 

 

PRESTATIEVELD 5 

– het bevorderen van wijksteunpunten. 

– Inventariseren behoeften en aanbod voor ondersteuning GGZ-cliënten 

– Maandelijkse informatieochtend  

– Cliëntgestuurde kunstwinkel / galerie 

– Spreekuur voor begeleiden van cliënten naar zinvolle dagbesteding 

 

Roermond  

Telefonisch interview met mevrouw Sandra Slijpen , Wmo-beleidcoördinator op 21-12-

2009  

 

PRESTATIEVELD 1 

– Verbreden en verdiepen wijkontwikkeling en wijkbeheer naar alle wijken 

– Optimaliseren voorzieningen in de wijk 
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– Doorontwikkelen integraliteit in wijkgericht werken 

– Meetbaar maken leefbaarheid en sociale samenhang 

– Bevorderen eigen initiatief van burgers 

 

PRESTATIEVELD 2 

– Invulling 5 preventieve functies 

– CJG 

– Doorontwikkelen ketenzorg 

– Gespreid aanbod opvoedondersteuning 

 

PRESTATIEVELD 3 

– Info, advies en cliëntondersteuning 

– 1 of meerdere Wmo-loketten 

 

PRESTATIEVELD 4 

– Herijken mantelzorg- en vrijwilligersbeleid 

– Aanvullend subsidiebeleid vrijwillige thuishulp en mantelzorgondersteuning 

– Invoeren maatschappelijke stages 

 

PRESTATIEVELD 5 

– WWZ.  

– Seniorenbeleid 

– Lokaal Gezondheidsbeleid 

– Toegankelijkheid 

 

Smallingerland 
Gesproken met mevrouw E. Pietersma hoofd afdeling Samenlevingszaken en mevrouw R. 

Ganzinga beleidsmedewerker op 7 januari 

 

Participatie: vraagzijde in Wmo-platform. Aanbod in beleidsnetwerk Wmo. 

 

PRESTATIEVELD 1 

– Buurt en wijkgericht werken 

– Stimuleren bewonersinitiatieven 

– Accommodaties 

– Extra inzet opbouwwerk 

– Verminderen eenzaamheid; Meer contacten tussen mensen 

– Afname van burenruzies en overlast 

 

PRESTATIEVELD 2 

– Centrum Jeugd en Gezin 

– Voorkomen uitval schoolverlaters 

– Signaleren van problemen 

– Toegang bieden tot hulp 

– Aanbieden van pedagogische hulp 

– Nazorg ex-gedetineerde jongeren 
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– Leefstijl: Opvoeding, Triple P- Weerbaarheid, via onderwijs-Alcohol-Roken-Seksuele 

gezondheid- Gezonde voeding en bewegen 

– Eigen Kracht Conferenties 

– Jonge moeders- informele steungroepen 

– Begeleiding jongeren met een beperking naar werk 

 

PRESTATIEVELD 3 

– Informatie advies en cliëntondersteuning 

– Verbreding van loketdienstverlening 

– Toegankelijkheid van Wmo-loket 

– Bekendheid van en toeleiding naar Wmo-loket 

– Bureaucratie bij aanvragen voorzieningen 

 

PRESTATIEVELD 4 

Mantelzorg 

– Ondersteuning van VWC aan vragers en aanbieders 

– Een groter aanbod van vrijwilligers (werven) 

– Meer jongeren, ouderen en mensen met beperking verrichten vrijwilligerswerk 

 

Vrijwilligers 

– Voorkomen van overbelasting mantelzorgers 

– Afstemming vraag en aanbod mantelzorgondersteuning 

– Gemeente toont waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers 

 

PRESTATIEVELD 5 

– Woonzorgzones 

– Bundeling doelgroepenvervoer en openbaar vervoer 

– Zorgboerderijen 

 

Weert 

Gesproken met dhr. F. van Beeck, coördinator Wmo-beleidsplan op 18 december 2009 

 
PRESTATIEVELD 1 

– Burgerparticipatie 

– Organiseren 24 uurszorg 

– Ombouw verzorgingshuizen 

– Prestatieafspraken over principe van woonkeur 

 

PRESTATIEVELD 2 

– Jeugdbeleid- participatie 

– JGZ 

– Realisatie CJG 

– Informatie en advies aan ouders en jongeren 

– Signalering door sluitende zorgketen 

– Toeleiden naar hulpaanbod 

– Pedagogische hulp 
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– Coordinatie van zorg 

– Veiligheid in en om scholen 

– Veiligheidshuis 

– Speelruimte 

– Toeleiding arbeidsmarkt 

– Lokaal Educatieve Agenda en Onderwijsachterstandsbeleid 

– Convenant voortijdig schoolverlaten 

 

PRESTATIEVELD 3 

– Lokaal loket: Vraagwijzer; PUNT Welzijn 

– Backoffice met klantregisseur 

– Ouderen en cliëntadviseurs 

– Servicepunt vrijwilligers en sport 

– Steunpunt mantelzorg 

– Thuishulpcentrale 

 

PRESTATIEVELD 4 

Mantelzorg 

– Structurele financiën voor steunpunten mantelzorg en respijtzorg 

– Aandacht voor de allochtone mantelzorger 

– Logeerhuizen en gastgezinnen voor dementerenden 

– Langdurige mantelzorgers structureel 4 uur per week respijtzorg 

– Mantelzorg standaard in zorgplan van zorgvrager 

– Mantelzorg betrekken bij indicatiestelling 

– Imago en bekendheid mantelzorg 

– Aandacht voor jonge mantelzorger 

 

Vrijwilligers 

– Werven vrijwilligers 

– Aantal vrijwilligers in de zorg 

 

PRESTATIEVELD 5 

– Realiseren levensloopbestendige woningen en  

– Realisatie nultredewoningen 

– Vervoer 

– Toegankelijkheid 

– Voorkomen sociaal isolement 

– Stimuleren van sport voor mensen met een beperking 
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Bijlage 7 Methodiek vergelijking gemeenten 

 

Onderdeel van de evaluatie is een vergelijking van de uitvoeringsprestaties met andere 

gemeenten. De keuze van acht gemeenten is gemaakt op basis van de criteria 

‘inwonertal’ en ‘centrumfunctie voor de regio’. Op verzoek van de gemeente Den Helder 

is de gemeente Deventer toegevoegd op basis van haar ‘voorlopersfunctie’ op tal van 

terreinen van de Wmo
52

. 

 

Bij alle gemeenten is het wettelijk verplichte Wmo-beleidsplan opgevraagd. Deze 

vierjarige beleidsplannen zijn gescreend op de door de gemeente vastgestelde 

uitvoeringsprestaties. Deze zijn door de onderzoekers in vergelijkbare overzichten 

geplaatst (zie bijlage 6). Deze overzichten zijn geanalyseerd en daaruit zijn:  

1 bij elke gemeente die uitvoeringsprestaties geselecteerd die gelijk zijn of sterk 

overeenkomen met de uitvoeringsprestaties van Den Helder. Aan de hand van deze 

overzichten zijn tijdens de telefonische interviews de gelijk / sterk vergelijkbare 

uitvoeringsprestaties besproken met de Wmo-coördinator of zonodig 

beleidsmedewerker(s) van de gemeente. De vergelijkbare of sterk overeenkomende 

uitvoeringsprestaties omvatten slechts ruim 25% van het totaal aantal 

geïnventariseerde prestaties. Een aanzienlijk deel zou derhalve buiten beschouwing 

van de benchmark blijven. Daarom zijn: 

2 de resterende uitvoeringsprestaties die niet gelijk zijn of sterk overeenkomen met 

de Helderse uitvoeringsprestaties zijn ook met elkaar vergeleken voor wat betreft 

hun omvang in aantal. Door ook de omvang van de deze prestaties mee te nemen 

ontstaat er een beeld van het ambitieniveau van de gemeente. Door tijdens de 

telefonische interviews kort te bespreken of de voorgenomen uitvoeringsplannen 

daadwerkelijk plaats (zullen) vinden, zijn deze ambities getoetst
53

. Opvallend was 

dat gemeenten die een groot aantal uitvoeringsprestaties in het Wmo-beleidplan 

hadden opgenomen, duidelijk vaker een groot aantal (nog) niet hadden 

gerealiseerd. Een toelichting op de analyse van de vergelijkingen tussen de 

gemeente en de bepaling van beoordeling en rangordes is verder beschreven in 

bijlage 7. 

 

Hieronder volgen de bevindingen van de vergelijking per prestatieveld. 

 

De wettelijk verplichte 4 jarige beleidsplannen zijn gescreend op de door de 

gemeente vastgestelde uitvoeringsprestaties, activiteiten en projecten die 

bijdragen aan de realisering van de Wmo-doelen. Deze zijn door Partners+Pröpper 

in vergelijkbare overzichten geplaatst. Uit deze overzichten werden bij elke 

gemeente de uitvoeringsprestaties geselecteerd die gelijk zijn of sterk 

overeenkomen met de uitvoeringsprestaties van Den Helder. Aan de hand van deze 

overzichten zijn tijdens de telefonische interviews de gelijke / sterk vergelijkbare 

                                                                 
52

  De gemeente Deventer heeft weliswaar een groter aantal inwoners dan de 8 andere 

gemeenten, maar heeft een vergelijkbare streekfunctie; het gegeven van een groter aantal 

inwoners staat o.i. een zinvolle vergelijking niet in de weg) 
53

  Expertoordeel van Partners+Pröpper 
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uitvoeringsprestaties besproken met de Wmo-coördinator of, indien nodig, 

beleidsmedewerker(s) van de gemeente
54

. Daarbij kwam steeds aan de orde in 

hoeverre een uitvoeringsprestatie van de grond is gekomen. Daarbij is tevens 

doorgevraagd op de inhoud van de uitvoering van de voorgenomen plannen zodat 

de interviewer een beeld kreeg van de kwaliteit van realisatie van de 

uitvoeringprestatie.  

 

A vergelijking van de gelijke of sterk overeenkomstige uitvoeringsprestaties 

Aan alle respondenten is gevraagd, na een toelichting van de interviewer, de mate 

van realisering en de inhoud van de prestatie uit te drukken in een score. 

Vooraf was aan de 8 gemeenten de in bijlage 9 opgenomen toelichting op het 

geven van scores toegezonden. 

 

Zonodig is samen met het expertoordeel van de interviewer de score bepaald. In de 

scorebepaling zitten twee elementen: mate van realisering van de 

uitvoeringsprestaties en het oordeel over de kwaliteit van de uitvoering van de 

prestaties. 

Vervolgens zijn de scores vergeleken met de scores van de gemeente Den Helder. 

Daarvoor is een vergelijking gemaakt met de scores die door de ambtelijke 

organisatie, de interne vertegenwoordigers, van Den Helder is gegeven. 

De vergelijking was deels mogelijk met vrijwel alle gemeenten, daar waar alle 

gemeenten vrijwel dezelfde prestatie hadden opgenomen: voorbeelden zijn de 

totstandkoming van één Wmo-loket, de realisering van een steunpunt mantelzorg.  

 

Op een aantal uitvoeringsprestaties was er slechts een vergelijking mogelijk met 

een of twee gemeenten. Totaal bleken 61 (=27%) van de 225 door de gemeente 

uitgevoerde (of voorgenomen uit te voeren) prestaties met elkaar vergelijkbaar. 

Daarmee zou bijna drie kwart van de uitvoeringsprestaties buiten beschouwing 

blijven. Daarom is ervoor gekozen ook de overige prestaties in de Wmo-plannen 

met elkaar te vergelijken. 

 

B Vergelijking van de overige niet vergelijkbare uitvoeringsprestaties 

De resterende uitvoeringsprestaties die niet gelijk zijn of sterk overeenkomen met 

de Helderse uitvoeringsprestaties zijn ook met elkaar vergeleken voor wat betreft 

hun omvang en het al dan niet realiseren van de prestaties. Met de Wmo-

coördinatoren en beleidsmedewerkers van de gemeenten is de lijst van 

activiteiten, projecten en prestaties, steeds volledig doorgelopen met de vraag of 

een activiteit, project of plan al dan niet van de grond is gekomen. Door ook de 

omvang van deze prestaties mee te nemen ontstaat er een beeld van het 

ambitieniveau van de gemeente. Door tijdens de telefonische interviews deze 

uitvoeringsprestaties kort te bespreken om na te gaan of de voorgenomen 

uitvoeringsplannen daadwerkelijk plaats (zullen) vinden zijn deze ambities 

getoetst. 

 

                                                                 
54

  In bijlage 3 is een lijst met o.a. de geïnterviewde Wmo-coördinatoren en 

beleidsmedewerkers per gemeente opgenomen. 
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C Expertoordeel Partners+Pröpper op basis van intensieve vergelijking 

Tenslotte zijn per prestatieveld de totaal scores bepaald
55

. Eerst zijn de overzichten 

gemaakt van: 

– de oordelen voortkomend uit de vergelijkingen van gelijksoortige prestaties en  

– de opsomming van de uitgevoerde overige uitvoeringsprestaties.  

Deze overzichten van prestaties en beoordelingen zijn per prestatieveld voor de 

negen gemeenten vervolgens intensief vergeleken. De overzichten zijn per 

gemeente opgeknipt, zodat alle negen overzichten van bijvoorbeeld prestatieveld 1 

leefbaarheid en samenhang goed beoordeeld konden worden. 

Vervolgens zijn alle vijf prestatievelden van de Wmo per gemeente beoordeeld. Per 

prestatieveld ontstond daarmee een rangorde van negen gemeenten. 

Door de rangorde te verbinden aan een score van een tot negen punten is de 

eindscore bepaald (zie bijlage 8)  

                                                                 
55

  Expertoordeel van Partners+Pröpper 
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Bijlage 8 Vergelijking gemeenten 

 

Rangordelijsten op basis van vergelijking tussen 9 gemeenten op basis van: 

– beoordelingen ambtenaren den Helder; 

– beoordelingen Wmo-coördinatoren van acht andere gemeenten; 

– expertoordeel Partners en Pröpper. 

 

A Vergelijkbare prestaties vergeleken op basis van mate van uitvoering en kwaliteit 

 

Gemeente Rangorde Prestatieveld 1 Prestatieveld 2 Prestatieveld 3 Prestatieveld 4 Prestatieveld 5
56

 

Weert 1 Hoorn Weert en 

Roermond 

Den Helder Den Helder Assen 

Assen  2 Doetinchem Heerhugowaard, 

Roermond en 

Deventer 

Assen, 

Deventer, 

Hoorn, 

Roermond, 

Smallingerland 

en Weert 

Weert 

Doetinchem 3 Smallingerland Assen Doetinchem 

Hoorn 4 Deventer Doetinchem en 

Smallingerland 

Smallingerland en 

Den Helder Roermond 5 Weert Doetinchem 

Den Helder en  

Smallingerland 

6 Roermond Hoorn Weert en Hoorn Roermond 

7 Assen Heerhugowaard  

Deventer 8 Heerhugowaard Den Helder Smallingerland Heerhugowaard  

Heerhugowaard 9 Den Helder Deventer Assen Doetinchem  

 

 

 

 

                                                                 
56

  De gemeenten Deventer, Heerhugowaard en Hoorn realiseren op dit prestatieveld geen vergelijkbare uitvoeringsprestaties. 
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B Overige prestaties vergeleken op basis van aantal en mate van uitvoering 

Gemeente Rangorde Prestatieveld 1 Prestatieveld 2 Prestatieveld 3 Prestatieveld 4 Prestatieveld 5 

Weert 1 Assen Smallingerland 

en Weert 

Weert Hoorn Assen 

Smallingerland 2 Smallingerland en 

Den Helder 

Smallingerland Assen Hoorn, 

Roermond en 

Weert 
Assen 3 Den Helder Assen Den Helder 

Den Helder 4 Deventer Hoorn en 

Doetinchem 

Den Helder en 

Roermond 

Weert 

Hoorn 5 Doetinchem, 

Heerhugowaard, 

Hoorn, Roermond 

en Weert 

Deventer en 

Smallingerland 

Heerhugowaard 

Doetinchem 6 Deventer Deventer, 

Doetinchem, 

Heerhugowaard 

en Hoorn 

Smallingerland 

en Deventer Deventer 7 Assen Hoorn 

Roermond 8 Roermond Doetinchem Doetinchem en 

Den Helder Heerhugowaard 9 Heerhugowaard Heerhugowaard 

 

C Expertoordeel Partners en Pröpper op basis van intensieve vergelijking van gegevens van interviews en beleidsplannen 

 

Gemeente Rangorde Prestatieveld 1 Prestatieveld 2 Prestatieveld 3 Prestatieveld 4 Prestatieveld 5 

Weert 1 Hoorn Smallingerland Doetinchem Weert Assen 

Doetinchem 2 Smallingerland Weert Hoorn Smallingerland Weert 

Assen en Hoorn 3 Deventer Hoorn Weert Doetinchem Doetinchem 

4 Assen Assen Den Helder Den Helder Heerhugowaard 

Smallingerland 5 Roermond Den Helder Deventer Deventer Deventer 

Den Helder 6 Den Helder Doetinchem Roermond Assen Roermond 

Deventer 7 Doetinchem Heerhugowaard Assen Heerhugowaard Hoorn 

Roermond 8 Weert Deventer Heerhugowaard Hoorn Den Helder 

Heerhugowaard 9 Heerhugowaard Roermond Smallingerland Roermond Smallingerland 
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Bijlage 9 Beoordelingslijst Uitvoeringsprestaties Wmo Evaluatieonderzoek Den Helder 

 

De respondenten hebben de uitvoeringsprestaties aan de hand van de onderstaande methodiek beoordeeld. 

 

Beoordeling van uitvoeringsprestaties Wmo Beleidsvelden  

 

Score 

Goed 

      De uitvoeringsprestaties zijn volledig en 

volgens het beoogde resultaat op tijd en 

volledig en kwalitatief goed uitgevoerd. 

5 

Vrij goed 

       De uitvoeringsprestaties zijn in een 

vergevorderd stadium en  

  kwalitatief redelijk goed gerealiseerd of 

in uitvoering. 

4 

Voldoende 

      De uitvoeringsprestaties zijn voor een 

deel ingezet maar een belangrijk deel is 

vertraagd of met minder dan de 

beoogde kwaliteit gerealiseerd. 

3 

Matig 

      De uitvoeringsprestaties zijn  nog in een 

beginstadium of met veel minder dan de 

beoogde kwaliteit, slechts zeer ten dele 

gerealiseerd.  

2 

Onvoldoende 

  De uitvoeringsprestaties zijn  gepland, 

maar nog geheel niet in uitvoering 

genomen. 

 

1 
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In de onderstaande tabellen zijn alle scores van de respondenten terug te vinden. De tabellen zijn op volgorde van de prestatievelden opgenomen. 

Telkens is aangeven of de tabel is ingevuld door een vertegenwoordiger van de ambtelijke organisatie (intern) of een vertegenwoordiger uit het veld 

(extern). 

 

INGEVULD  DOOR VERTEGENWOORDIGERS UIT HET VELD 

Uitvoeringsmaatregelen / uitvoeringsprestaties 

 1. Leefbaarheid en Samenhang 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Toelichting Kanttekeningen 

Kwalitatieve en kwantitatieve uitbreiding van 

participatie t.a.v. wmo-beleid gericht op samenhang 

en leefbaarheid door  
 Wijkgericht werken *  

 
 Wijkplatforms *  

 
 burgerparticipatie o.a. bij Wijkprojecten* 

 
 prioriteit in werkplanningen voor vragen en 

meldingen van bewoners ** 

 
 jaarlijkse uitreiking Pluim voor actieve 

bewoners ** 

 
 organisatie van aantal ‘optuindagen’ per jaar 

** 

 

 

 

 

 

1x 

 

 

 

 

 

1x 

 

 

1x 

 

 

 

 

1x 

 

1x 

 

 

2x 

 

 

2x 

 

 

2x 

 

 

 

3x 

 

 

1x 

 

2x 

 

 

 

 

 

1x 

 

 

 

 

 

2x 

3x 

  

 

 

 

Dat verschilt per wijk, de beoordeling. 

Beleid en uitvoering verschillen in de beoordeling. 

Regie gemeente wordt niet ervaren: jullie zetten het weg met 

een budget, en jullie (de gemeente) gaan het controleren. Een 

vrijwilligersorganisatie kan niet zonder coördinatie  

/aansturing.Maar er zijn ook voorbeelden dat dat wél werkt 

Beheer en onderhoud prima, beleidsmatige zaken minder.  

  

Multifunctionele centra (MFC’s) o.a. in twee wijken * 

 

 

 2x 

 

2x 

 

  MFC is in Julianadorp een martelgang. 

Omdat we jaren geleden al bouwtekeningen zagen. 

We waren al bezig het in te vullen, terwijl de randvoorwaarden 
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 nog niet waren gesteld. 

 

In de Schooten is de MFC ontwikkeld door gebruikmaking van 

een bestaand gebouw. 

 

In nieuw Den Helder missen ze een visie vooraf. 

Dan kom je alleen maar op de instanties die de exploitatie 

moeten dragen.  

 

Vrijwilligers hebben we heel veel in Den Helder. 

(marinemensen die vroeg met pensioen gaan) 

Uitvoeringsmaatregelen / uitvoeringsprestaties 

 1. Leefbaarheid en Samenhang 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Toelichting Kanttekeningen 

Samenhangend activiteitenpakket voor kinderen 4 tot 

12 jaar op wijkniveau * 

 3x 1x    

Vermindering van overlast in de wijken, (vanaf 2007) 

** 

 

 

 

 

 

 

 2x 2x   Ja, we zien positieve effecten en we zien inzet. 

Ja, de wijkagent altijd aanwezig in Julianadorp. 

Over het algemeen dus prima. 

Regelmatig met de surveillanceauto langskomen. 

 

Zeer sociale woningstichting in Den Helder. 

Staat heel erg open voor allerlei activiteiten. 

De woningstichting pakt op wat de gemeente laat liggen. De 

drager voor de wijk is het convenant tussen Woningstichting 

en Gemeente. 
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Uitvoeringsmaatregelen / uitvoeringsprestaties 

 1. Leefbaarheid en Samenhang 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Toelichting Kanttekeningen 

Aantoonbare invloed van wijkactieplannen op de 

verdeling van sectorbudgetten (vanaf 2008) ** 

DIT WORDT NIET WAARGENOMEN 

VANWEGE HET ONTBREKEN VAN WIJKACTIEPLANNEN 

IN 3 WIJKEN 

    1x Er is een wijkactieplan in Schooten, de tweede staat op stapel. 

 

Niets bekend over deze invloed van de verdeling op de 

sectorbudgetten 

 

Sterkere positie en actievere inbreng van het 

opbouwwerk (vanaf 2007) ** 

 

 

 

 

 

 1x 2x 1x  Het opbouwwerk moet om zijn doelstellingen te kunnen halen 

budget hebben. Dat is een aparte organisatie. 

Worden aangestuurd door Alkmaar. 

Organisatie zakt door zijn hoeven. 

Zwakke administratieve basis. 

Sturende rol gemeente? Prestatiecontract? Hoe zit dat in 

elkaar? 

Stimuleren van sluitende samenwerkingsketens van 

vele partijen in de wijken (vanaf 2007) ** 

 

 

 

 2x 

 

2x 

 

  Dat wordt wel gemerkt. Convenant wijkaanpak plus. Soms 

gaat dat moeizaam, zo’n stuurgroepvergadering.  

Als er op het gemeenthuis niet een visie ligt, dan wordt het 

stuurloos. Als je wat zegt / inbrengt , dan doen ze toch weer 

hun eigen ding, bij de gemeente. 

Een wijkbeheerbudget voor wijkplatforms (vanaf 2008) 

** 

 

    3? 

 

1x 

Bestaat nog niet. Of wel? 

Ja het bestaat wel, maar ik heb er nog nooit mee te maken 

gehad.  

De bovenstaande lijst is niet gemeenschappelijk ingevuld.  

Bronnen  *  Wmo- beleidsplan 2008-2011   

               **   Wijkgericht werken Programma 2007 -2010 Op Vollle Kracht 
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INGEVULD DOOR EEN VERTEGENWOORDIGER VAN DE AMBTELIJKE ORGANISATIE 

Uitvoeringsmaatregelen / uitvoeringsprestaties 

 1. Leefbaarheid en Samenhang 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Toelichting Kanttekeningen 

Kwalitatieve en kwantitatieve uitbreiding van 

participatie t.a.v. wmo-beleid gericht op samenhang 

en leefbaarheid door  
 Wijkgericht werken *  

 
 Wijkplatforms *  

 
 burgerparticipatie o.a. bij Wijkprojecten* 

 
 prioriteit in werkplanningen voor vragen en 

meldingen van bewoners ** 

 
 jaarlijkse uitreiking Pluim voor actieve 

bewoners ** 

 
 organisatie van aantal ‘optuindagen’ per jaar 

** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Over participatie: 

Als je iets gaat oppakken, dan betrek je burgers daar in een vroeg 

stadium bij.  Die initiatieven worden verspreid in de organisatie 

genomen. Dat geeft een divers beeld te zien. Wijkmanagers 

kunnen participatieprojecten aandragen.  

 

Er zijn geen uitgewerkte spelregels voor wat je in een 

wijkplatform doet, waarover adviseren ze?Zijn er spelregels”? Er is 

sprake van een 

fluïde toepassing door verschillende ideeën over participatie, dat 

kan zowel ambtelijk als bestuurlijk zijn ingegeven. 

 

De afdelingen zijn nog niet voldoende ingericht op het adequaat 

reageren op vragen en meldingen van bewoners. Het gaat om 

kleine en grote meldingen / ideeën.  

 

NB: zelfwerkzaamheid in buurten en wijken!!; bewoners houden 

zelf delen van de openbare ruimte bij, in het kader van 

wijkbeheer, dat is ca 5 % van het geheel. 

 

 

 

Uitvoeringsmaatregelen / uitvoeringsprestaties      Toelichting Kanttekeningen 
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 1. Leefbaarheid en Samenhang  

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Multifunctionele centra (MFC’s) o.a. in twee wijken * 

 

 

 

 

 

 x    Nieuw Den Helder, MFC in aanbouw 

In de Schooten is er een aanbouw gerealiseerd aan een 

buurthuis. Effecten vooralsnog aan de magere kant volgens de 

wijkmanagers. Moet zich nog bewijzen. 

Julianadorp:particuliere partijen dienen daar het initiatief te 

nemen. Het loopt goed in de voorbereiding. 

Binnen de Linie: verbreden naar multifunctioneel centrum. 

Uitvoeringsmaatregelen / uitvoeringsprestaties 

 1. Leefbaarheid en Samenhang 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Toelichting Kanttekeningen 

Samenhangend activiteitenpakket voor kinderen 4 tot 

12 jaar op wijkniveau * 

 

   x  Niet duidelijk. Twijfels, eerste rapportage wijkopbouwwerk, een 

activiteit die al was gerealiseerd, is door het wijkopbouwwerk aan 

zichzelf toegeschreven 

Vermindering van overlast in de wijken, (vanaf 2007) 

** 

 

  x   Verschilt per wijk 

Ketensamenwerking komt lastig van de grond. 

Aantoonbare invloed van wijkactieplannen op de 

verdeling van sectorbudgetten (vanaf 2008) ** 

 

 

 

 

 

 

 

  x   Binnen de linie is wijkactieplan 5 november gepresenteerd. 

 

Julianadorp is in uitvoering, er ligt een eerste analyse 

 

De Schooten is al lang klaar en geëvalueerd 

 

Nieuw Den Helder nog net begonnen, varieert van score 1 tot 5 

 

De invloed is van wijkactieplannen is beperkter dan de 
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wijkmanagers willen. Is formeel nog niet in de PenC cyclus 

opgenomen. 

Is succesfactor om participatie verder te kunnen ontwikkelen. 

Uitvoeringsmaatregelen / uitvoeringsprestaties 

 1. Leefbaarheid en Samenhang 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Toelichting Kanttekeningen 

Sterkere positie en actievere inbreng van het 

opbouwwerk (vanaf 2007) ** 

 

   x  Kritische noten bij wijkopbouwwerk. Functie van opbouwwerk om 

naast de bewoners te gaan staan en samen met hen na te denken 

over de woonomgeving e.d. is door de gemeente ‘overgenomen’. 

Stimuleren van sluitende samenwerkingsketens van 

vele partijen in de wijken (vanaf 2007) ** 

 x    Wijkplatforms, conciërge, politie, handhaving, opbouwwerk 

Een wijkbeheerbudget voor wijkplatforms (vanaf 2008)  

 

    x Niet gedaan. 

Het geld staat nu bij de gemeente en de 

Formeel is er dus geen wijkbeheerbudget, maar materieel wel. 

Toegevoegd : Convenant Wijkaanpak Plus 

Samen met Woningstichting gericht op leefbaarheid, 

woonomgeving / openbare ruimte 

     €  500.000,- structureel beschikbaar ook voor 

bewonersinitiatieven 

Bronnen  *  Wmo- beleidsplan 2008-2011   

               **  Wijkgericht werken Programma 2007 -2010 Op Vollle Kracht 
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INGEVULD DOOR EEN VERTEGENWOORDIGER VAN DE AMBTELIJKE ORGANISATIE  

Uitvoeringsmaatregelen / uitvoeringsprestaties  

2. Opgroeien en Opvoeden 

   

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 
1 

Toelichting-Kanttekeningen 

Consultatiebureaus en opvoedsteunpunten zijn uitgebouwd tot Centra voor 

Jeugd en Gezin * 
 Overdracht van gegevens over kinderen volgens protocollen * 

 
 Aansluiting zorg-onderwijs *** VAT, JAT, ZAT zijn ingedaald in het 

Centrum voor Jeugd en Gezin * 

 
 Schakel naar geïndiceerde jeugdzorg *** 

 

 
 Elektronisch Kinddossier en de Verwijsindex Risicojongeren 

ingevoerd, beschikbaar en in gebruik * 

 

 
 Systematisch scholing aan beroepskrachten voor signaleren van 

risico’s *** 

 

 
 Evaluatie van de (tijdelijke) projecten opvoedingsondersteuning 

*** 

 

 
 Coördinatie van signaleren en melden van Kindermishandeling 

(RAAK) *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

  

 

x 

 

 

 

 

Bestuurlijk alle schoolbesturen en alle besturen 

van jeugdgezondheidszorg, 60 instellingen. 

Afstemming en samenhang. 

Regisseur in kernbestuur (2 x p jaar) 

Dat is een unieke constructie. Draagt bij tot 

samenhang. 

 

Tweede bullet: de afspraken gericht op de 

totstandkoming CJG zijn er wel, maar er is nog 

geen CJG. 

 

Schakel naar geïndiceerde jeugdzorg, is er nog 

niet, maar wel in voorbereiding. 

 

De VIR is er en wordt per 1 januari 2010 in 

werking gesteld. Dit geldt ook voor het EKD 

 

Evaluatie van de twee tijdelijke projecten 

opvoedingsondersteuning hebben betrekking op 

het Antillianenbeleid, is afgerond, maar nog niet 

beschikbaar. 

 

Als vorm van opvoedingsondersteuning wordt 
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bemoeizorg van zorgmijders toegevoegd. 

(Helpende Hand) 

Uitvoeringsmaatregelen / uitvoeringsprestaties  

2. Opgroeien en Opvoeden 

   

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 
1 

Toelichting-Kanttekeningen 

Op 1-8-2010 70% deelname van de doelgroepkinderen aan een programma 

voorschoolse educatie * 

 

 

 

 x    Dat wordt geregistreerd. Zitten nu al boven de 

70%. Gemeente draagt 100% bij in kosten 

peuterspeelzaal. 

Bij het schrijven van de nota jeugdbeleid was het 

landelijk doel 70%. OCW zegt nu dat het doel 

100% moet worden.  

Intensiveren van aanpak voortijdig schoolverlaten *** In 2010 50 

schoolgaande jongeren en/of voortijdige schoolverlaters deelname aan het 

mentorproject  

 

 

 

 

 

 

 x  x  Doelen schooltijdig schoolverlaten zijn 

vastgelegd in het convenant. Die worden 

gehaald. In 2008 afgesloten. Ambitie was 584, 

gerealiseerd 516.  

 

Mentorproject: dat project liep niet naar wens, 

herstart voor het mentorproject 

(relatie naar RMC en leerplichtfunctie), blijkt 

resultaat op te leveren. 

Uitvoeringsmaatregelen / uitvoeringsprestaties  

2. Opgroeien en Opvoeden 

   

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 
1 

Toelichting-Kanttekeningen 

Borgen van activiteiteiten die BJZ afstoot *** 

 

 

 

 x    Provincie wil de enige subsidieverlener zijn. 

Activiteiten elders onderbrengen: is voor 2/3 

gelukt.  

1 opvoedingsondersteuning en 2 de projecten 
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Antillianenbeleid (al gelukt) 

3 jongeren en straatgroepwerk moet nog worden 

ondergebracht 

Uitbreiding van Brede Scholen *** 

Wijkarrangementen *** 

 

 

 

 

 

 

  x   Brede Scholen uitbreiding. Er ligt nu een visie. 

Op een paar plaatsen wordt daadwerkelijk 

samengewerkt. 

 

Het wijkarrangement is niet meer, en dat is 

overgegaan naar Brede School, en dat komt tot 

uiting in dagarrangementen en 

combinatiefuncties. 

Uitvoeringsmaatregelen / uitvoeringsprestaties  

2. Opgroeien en Opvoeden 

   

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 
1 

Toelichting-Kanttekeningen 

Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang *** 

 

 

 

 

 x    Dat is volop in ontwikkeling. Wachten nu op info 

rijksoverheid. Er moeten ook financiële middelen 

meekomen. Den Helder doet dit dat al jarenlang, 

in casus het opleidingsniveau van de 

kinderleidsters en de groepsgrootte. 

Participatie sport en cultuur van kinderen met een laag inkomen *** 

 

 x    Loopt via het sportcultuurfonds en het jeugd-

onderwijs-cultuur fonds. 

Aanpak overlast (hang) jongeren *** 

 

 

 

 

 

 x    We besteden daar als gemeente heel veel tijd 

aan. Gemeente heeft de regierol. Pakt signalen 

op, en betrekt straathoekwerk en 

wijkcoördinatieteam draait. Vanuit team worden 

zaken als het criminaliteit raakt opgeschaald 

naar veiligheidshuis. 
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Jongerenloket *** 

 

 

 

 

 

 

    x Heeft zich nog niet uitgekristalliseerd.  

Keuzeproces wordt voorbereid. 

 

Waarom een apart loket: jongeren kloppen niet 

makkelijk aan bij CJG (16-23 jarigen) 

Er wordt ook aan fysiek gedacht, maar waar 

breng je dat onder, wie is dan de beheerder en er 

zijn hoge kosten. 

Bronnen  *   Wmo- beleidsplan 2008-2011   

            ***    Nota Integraal Jeugdbeleid 
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INGEVULD DOOR EEN VERTEGENWOORDIGER UIT HET VELD 

Uitvoeringsmaatregelen / uitvoeringsprestaties  

2. Opgroeien en Opvoeden 

   

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 
1 

Toelichting-Kanttekeningen 

Consultatiebureaus en opvoedsteunpunten zijn uitgebouwd tot Centra voor 

Jeugd en Gezin * 
 Overdracht van gegevens over kinderen volgens protocollen * 

 
 Aansluiting zorg-onderwijs *** VAT, JAT, ZAT zijn ingedaald in het 

Centrum voor Jeugd en Gezin * 

 

 

 

 

 

 

 
 Schakel naar geïndiceerde jeugdzorg *** 

 

 

 

 

 

 

 
 Elektronisch Kinddossier en de Verwijsindex Risicojongeren 

ingevoerd, beschikbaar en in gebruik * 

 

    

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 BJZ registreert in EI: wie is verantwoordelijk, wat 

gebeurt er aan hulp.BJZ is voor de zware hulp. 

 

 

Voorschools adviesteam. VAT (0-4 jaar) 

bespreking op verzoek van psz of kinderopvang 

of consultatiebureau � passende hulp. Melding 

altijd aan betrokken partijen. JAT 4-12 jaar. VAT 

en JAT uitvoerend schoolmaatschappelijk werk. 

ZAT-netwerk voor 12-19 / 23 jaar Casuistiek 

overleg 

 

Werkgroep zorgcoordinatie onder projectgroep. 

Hoe sluiten we aan op Veiligheidshuis, Huiselijk 

geweld, buurtnetwerk. BJZ indiceert. Parlan is 

voor ambulante hulpverlening. Risicovolle 

jongeren via AMK naar Raad voor 

kinderbescherming. 

 

 

Aan VIR doet BJZ ook mee. 

 

Jongere heeft 3 levensdomeinen: Gezin- school – 
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 Systematisch scholing aan beroepskrachten voor signaleren van 

risico’s *** 

 

 
 Evaluatie van de (tijdelijke) projecten opvoedingsondersteuning 

*** 

 

 
 Coördinatie van signaleren en melden van Kindermishanndeling 

(RAAK) *** 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

vrije tijd. Hulpstructuren Gezin: Helpende Hand 

(bemoeizorg), School VAT,JAT,ZAT, Vrije Tijd 

Kinderhuiskamer 4-12 en Tienercentra 12-18 / 23. 

Pszmedewerkers en leerkrachten krijgen 

scholing: signaleren en motiveren en 

kindermishandeling / pestproblemen ism de 

GGD. 

 

AMK en BJZ geven voorlichting op scholen. RAAK 

aanpak- platform Huiselijk Geweld. Aan 

steunpunt Huiselijk Geweld worden signalen 

gemeld. Politie meldt rechtstreeks aan BJZ die 

zonodig de crisisdienst inschakelt. 

Uitvoeringsmaatregelen / uitvoeringsprestaties  

2. Opgroeien en Opvoeden 

   

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 
1 

Toelichting-Kanttekeningen 

Op 1-8-2010 70% deelname van de doelgroepkinderen aan een programma 

voorschoolse educatie * 

     Knelpunt is de kennis van de laaggekwalificeerde 

pszleidsters 

Intensiveren van aanpak voortijdig schoolverlaten *** In 2010 50 

schoolgaande jongeren en/of voortijdige schoolverlaters deelname aan het 

mentorproject * 

 

 

 

 

 

 X    Via ZAT met jeugdhulpverlener van BJZ. VO koopt 

zelf hulp in. Rebound klasje voor kinderen die 

dreigen uit te vallen krijgen SoVa training, 

gedrag op school wordt besproken. In 

tienercentra wordt gewerkt met HBO-er en MBO-

er. Straathoekwerker brengt jongeren letterlijk 

van de straat naar het tienerwerkcentrum. 

In Risicojongerenoverleg wordt PvAanpak 
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 gemaakt. 

Borgen van activiteiteiten die BJZ afstoot *** 

 

 

 

 

   X  1. Antillianenwerk (outreachend) Team 

kinderhuiskamer naar Parlan – 

Opvoedsteunpunten naar GGD. 2. Tienercentra 

en 3. Schoolmaatschappelijk werk naar De 

Wering. 

Uitvoeringsmaatregelen / uitvoeringsprestaties  

2. Opgroeien en Opvoeden 

   

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 
1 

Toelichting-Kanttekeningen 

Uitbreiding van Brede Scholen *** 

Wijkarrangementen *** 

 

 

     BJZ heeft contact met alle scholen. BSO-plus in 

Kinderhuiskamer 2 dagdelen Sociale 

Vaardigheidstraining én ouderbegeleiding. Rol 

straathoekwerk en antillianenwerker. 

Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang *** 

 

     Er is netwerk ontwikkeling rond 0-4 jaar en 4-12 

jaar dat mogelijk 1 netwerk wordt. 

Partcipatie sport en cultuur  van kinderen met een laag inkomen *** 

 

 

 

 

 

 

  X   Samenwerking BJZ en Sportservice kan beter. 

Samenwerking in kader van BOS is minimaal. 

Geen sturing vanuit gemeente. Sportaanbod 

ontbreekt in buurten. I.s.m. tienercentra zou veel 

georganiseerd kunnen worden. 

Popfestival, rapavonden, theatervoorstelling. De 

voorziening is in Julianadorp en niet in de stad. 

Samenwerking met Triade uitbouwen. 

Aanpak overlast (hang) jongeren *** 

 

 

 

X     Tienercentra en straathoekwerk hebben contact 

met politie en wijkagenten. SoVa Training. In 

tienercentra zijn jongerenplatforms met invloed 

op activiteiten.Meedenken over de wijk. Contact 
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met wijkmanagers en –platforms. Met 

opbouwwerk gaat samenwerking al beter. Bank, 

basketbalkooi etc. 

Jongerenloket *** 

 

 

     Informatiehoeken in tienercentra. Voorlichting 

over sex, alcohol, drugs, discriminatie, banen, 

vrijwilligerswerk. Mikken op risicogroepen. 
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INGEVULD DOOR EEN VERTEGENWOORDIGER VAN DE AMBTELIJKE ORGANISATIE  

Uitvoeringsmaatregelen / uitvoeringsprestaties  

3 Info advies en klantondersteuning 

   

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 
1 

Toelichting Kanttekeningen 

Fysiek Wmo-loket op één lokatie in Den Helder * 

 

 

 

X     Vanaf de start was het uitgangspunt 1 loket. Men 

kan bellen, mailen of fysiek komen. Er worden 

ook huisbezoeken afgelegd door diverse 

instellingen / organisatie o.a. ouderenwerk en 

MEE 

Loket bestrijkt de negen prestatievelden * 

 

 

 

 

 

X X    Prestatieveld 7,8 en 9 in iets mindere mate. De 

meeste gericht op PV 6 individuele 

voorzieningen. Men werkt niet per Prestatieveld. 

Vraagverheldering en een breder perspectief zijn 

belangrijk. De vraag achter de vraag zien te 

vinden: Wat is er meer aan de hand? 

Klant wordt niet doorverwezen, de vraag wordt doorgeleid * 

 

 

 

 

 

 

X     Principe wordt altijd toegepast. Aanvraag wordt 

ter behandeling aangeboden aan het CIZ. Klant 

krijgt informatie en/of aanvraagformulier of 

andere gegevens, waar hij/zij moet zijn. 

Gegevens van de klant worden met 

toestemming van de klant doorgegeven b.v. aan 

MEE of andere organisatie. 

Uitvoeringsmaatregelen / uitvoeringsprestaties  

3 Info advies en klantondersteuning 

   

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 
1 

Toelichting Kanttekeningen 

Kwalitatief goed en bereikbaar loket door clienten dagelijks te helpen bij 

vraag om informatie, advies en ondersteuning * 

X     Doorlopend open inloop. Ook op afspraak 

mogelijk. De komende toeloop van AWBZ 
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klanten naar de Wmo wordt voorbereid. MEE 

inventariseert. Signaalfunctie van het loket. Ook 

b.v. tav. Mantelzorgers. We zien een forse 

toestroom na de 55-plus markt en dergelijke 

evenementen. Er is een hoge tevredenheid (zie 

benchmark). Netwerk is belangrijk omdat 

bekend moet zijn wat er bv in een gezin speelt. 

Klanten zijn niet altijd in staat om goed alle 

beschikbare informatie te verwerken waardoor 

deze wordt gedoseerd door zuiver toepasselijke 

informatie te verstrekken. Voorkomen dat er ruis 

ontstaat. Doseren van informatie. 

Loket heeft: 

• Signalerende functie 

• Breed netwerk 

• Klanten pro-actief wijzen op 
mogelijkheden, ontheffingen e.d. 

Samenhangend aanbod van clientondersteuning * 

 

 

X     Contacten met ouderenadviseur. Signalen 

leveren hulp op van GGD, MEE, steunpunt 

Mantelzorg, mantelzorgmakelaar, GGZ, DOC-

team 

Bronnen          * Wmo- beleidsplan 2008-2011 
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INGEVULD DOOR EEN VERTEGENWOORDIGER VAN DE AMBTELIJKE ORGANISATIE 

Uitvoeringsmaatregelen / uitvoeringsprestaties  

4. Vrijwilligerswerk  

   

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 
1 

Toelichting Kanttekeningen 

In stand houden breed steunpunt vrijwilligerswerk  VrijwilligersCentrale: 

- aantal bemiddelingen is in 2010 minimaal gelijk gebleven. 

 

- aantal organisaties dat door VWC is ondersteund. 

 

- aantal vrijwilligers dat aanbod gebruikt deskundigheidsbevordering is in 

2010 min. gelijk gebleven. 

 

- Organisaties en vrijwilligers zijn tevreden over het aanbod van VWC * 

 

  

X 

 

X 

 

 

 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet 

beke

nd 

Prestaties zijn dit jaar wat achtergebleven 

door personele wisselingen. VWC is de 

kernaanbieder. 

 

 

 

Activiteiten vrijwilligerswerk van jongeren * 

 

 

 

 

 

 

Bijzondere doelgroepen asielzoekers, allochtonen 

 

 

 

 

  

 

X  

 

 

 

 

 

 

X 

 Maatschappelijke stages, liggen aardig op 

stoom. Inmiddels werken er drie mensen 

om de doelstellingen dit jaar te halen. 

Prestatie eenheid is aantal uren. De 

makelaarsfunctie heeft doelstellingen voor 

het aantal stageplekken meegekregen. 

Hierin hebben de scholen ook een taak. 
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Uitvoeringsmaatregelen / uitvoeringsprestaties  

4. Mantelzorg 

   

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 
1 

Toelichting Kanttekeningen 

Samenwerking met het bedrijfsleven continueren door activiteiten in kader 

van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen * 

 

 

  X   MBO - diner  

Resultaat is niet die maaltijd, maar de 

relaties en contacten. 

Continueren ondersteuning vrijwilligerswerk buurthuizen * 

 

 

 

X     De buurthuizen worden bemenst door 

vrijwilligers.  

Lage ambitie. Hoge score door lage 

ambitie. 

Formuleren van basispakket. op basis van de knelpunten / behoeften van 

mantelzorgers en het huidige ondersteuningsaanbod**** 

 

 

 

 X    ALGEMEEN: dit zijn de doelen uit de acties 

die door gemeente en provincie door 

Omring zijn opgepakt. Een en ander 

belegd bij Omring Dit project is inmiddels 

afgerond. 

 

Nu uitvoering door verschillende partijen. 

Mantelzorgorganisatie, deels betaald door 

zorgverzekering. 
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Uitvoeringsmaatregelen / uitvoeringsprestaties  

4. Mantelzorg  

   

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 
1 

Toelichting Kanttekeningen 

Bekendheid van het begrip mantelzorg, respijtzorg, vrijwilliger en het belang 

van ondersteuning vergroten bij burgers, mantelzorgers, zorgbelangen- en 

welzijnsorganisaties en de gemeente door informatie bijeenkomsten, maken 

en verspreiden foldermateriaal, artikelen in lokale kranten **** 

 X     

Mantelzorgers kunnen terecht in het zorgloket of op een spreekuur bij het 

Steunpunt mantelzorg **** 

 X    Dit is wellicht de belangrijkste. 

Mantelzorgers zijn tevreden over ondersteuningsaanbod ****   X    

In kaart brengen van samenwerkingsmogelijkheden, formuleren werkwijze 

en opstellen samenwerkingsovereenkomst**** 

   X  Er is samenwerkingsplatform opgericht. 

 Bronnen * Wmo- beleidsplan 2008-2011             

    ****   Evaluatie Mantelzorg 
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INGEVULD DOOR VERTEGENWOORDIGERS UIT HET VELD 

Uitvoeringsmaatregelen / uitvoeringsprestaties  

4. Vrijwilligerswerk  

   

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 
1 

Toelichting Kanttekeningen 

In stand houden breed steunpunt vrijwilligerswerk VrijwilligersCentrale: 

- aantal bemiddelingen is in 2010 minimaal gelijk gebleven. (350) 

 

- aantal organisaties dat door VWC is ondersteund (ca 70) 

 

 

- aantal vrijwilligers dat aanbod gebruikt deskundigheidsbevordering is in 2010 

min. gelijk gebleven. 

 

- Organisaties en vrijwilligers zijn tevreden over het aanbod van VWC * 

 

 

- PR en voorlichting 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nvt 

Schept de gemeente voldoende voorwaarden om 

deze prestaties ook werkelijk gerealiseerd te 

krijgen door VWC? 

Duidelijk blijkt uit het gesprek dat er te 

weinig uren beschikbaar zijn, waardoor de 

te realiseren doelen onder druk komen te 

straam 

 

We willen in 2010 een tweede 

vacaturebank openen in Julianadorp ( = 

pilot 2010)  

 

Deskundigheidsbevordering moet je te 

ruim van tevoren aanvragen. Zodat je niet 

flexibel in kan spelen op de vraag. Dan ben 

je niet actueel met je aanbod en vraag; het 

zou meer op maat moeten kunnen.  

 

Gemeente heeft in 2007 een 

klanttevredenheidsonderzoek gedaan, 

57% kende de VWC. 43% niet en daarvan 

had ook een groot deel geen 

belangstelling voor het vrijwilligerswerk. 
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VWC zou zelf het 

klantenvredenheidonderzoek willen 

uitvoeren . 

Uitvoeringsmaatregelen / uitvoeringsprestaties  

4. Vrijwilligerswerk  

   

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 
1 

Toelichting Kanttekeningen 

Activiteiten vrijwilligerswerk van jongeren * 

 

 

 

 

 

  X   Gemeente doet voor een vierde (25%) mee 

in de financiering van het mentorproject. 

Het Oranjefonds betaalt het meest. 

Maatschappelijke stages worden vanaf 

2011 een verplichting. VWC wil zorgen dat 

een solide basis komt, dat in 2010 de 

kinderziekten eruit worden gehaald. 

De contacten zijn beter geworden tussen 

de gemeente en de Wering 

Kleinere projecten zijn : 1 voor ROC Den 

Helder, de leerlingen doen 1 dag 

vrijwilligerswerk in hun introductieweek. 

Basisschool 2. groep 8 bewust maken voor 

vrijwilligerswerk. 

Uitvoeringsmaatregelen / uitvoeringsprestaties  

4. Vrijwilligerswerk  

   

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 
1 

Toelichting Kanttekeningen 

Samenwerking met het bedrijfsleven continueren door activiteiten in kader van 

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen * 

 

 

  X X  Stichting de Brug 

In het MBO businesplan 2010 is twee uur 

per week vanuit VWC opgenomen. MBO 

diner – leidt tot 85 matches. Dit levert op: 
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geld, klussen, benodigde materialen, voor 

diverse activiteiten. 

Gemeente zit in het MBO platform. 

Continueren ondersteuning vrijwilligerswerk buurthuizen * 

 

w e 

n 

e 

i 

t 

e 

 

t 

 

Bronnen * Wmo- beleidsplan 2008-2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 

 

INGEVULD DOOR VERTEGENWOORDIGERS UIT HET VELD 

Uitvoeringsmaatregelen / uitvoeringsprestaties  

4. Mantelzorg 

   

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 
1 

Toelichting Kanttekeningen 

Formuleren van basispakket. Op basis van de knelpunten / 

behoeften van mantelzorgers en het huidige ondersteuningsaanbod 

**** 

 

 X    Overgebleven geld van het mantelzorgcompliment is 

ook werkelijk  

geïnvesteerd in mantelzorg in Den Helder. (120.000 

Euro) 

Bekendheid van het begrip mantelzorg, respijtzorg, vrijwilliger en 

het belang van ondersteuning vergroten bij burgers, mantelzorgers, 

zorgbelangen- en welzijnsorganisaties en de gemeente door 

informatie bijeenkomsten, maken en verspreiden foldermateriaal, 

artikelen in lokale kranten **** 

   X  Dit kan beter. Vanuit de gemeente zelf, en wat ik als 

regisseur zie, daar laat de gemeente nog wat liggen, h-

a-h- bladen, de website, dus een meer actieve rol 

pakken. Gemeenten hebben een betere entree bij de 

media.  

Mantelzorgers kunnen terecht in het zorgloket of op een spreekuur 

bij het Steunpunt mantelzorg **** 

 

 

 

   X  Dat is gerealiseerd. Het steunpunt mantelzorg biedt ook 

een spreekuur aan. De zorgloketten worden tot op 

heden gebruikt om cliënten helpen aan bepaalde 

voorzieningen. Toewerken naar een proactieve 

identificatie aan het loket, wordt niet adequaat voor de 

mantelzorgers ingezet. 

Mantelzorgers zijn tevreden over ondersteuningsaanbod **** 

 

 

 

  X   De enige die meet is de mantelzorgmakelaar. Score 

2008 8,1.  

Tevredenheid over het loket, het steunpunt mantelzorg, 

dat wordt niet gemeten 
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Uitvoeringsmaatregelen / uitvoeringsprestaties  

4. Mantelzorg 

   

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 
1 

Toelichting Kanttekeningen 

Toevoegen: inzet mantelzorgmakelaar  X    Daarmee voldoet gemeente ook aan het geven van 

informatie en advies.  

Uit monitor blijkt waardering voor de inzet van de 

mantelzorgmakelaar. 

In kaart brengen van samenwerkingsmogelijkheden, formuleren 

werkwijze en opstellen samenwerkings•overeenkomst **** 

 

 

 

X     Steunpunt mantelzorg en makelaar, die twee zoeken 

elkaar goed op, en de organisatie Humanitas. 

Projectplan bv mantelzorgcompliment gelden, wat je 

ermee doet…koppeling van vindplaatsen van 

mantelzorg, of onderzoek naar respijtzorg 

 Bronnen       *  Wmo- beleidsplan 2008-2011              

     **** Evaluatie Mantelzorg 

 



 

93 

 

INGEVULD DOOR EEN VERTEGENWOORDIGER UIT HET VELD 

Uitvoeringsmaatregelen / uitvoeringsprestaties  

4. Vrijwilligerswerk  

   

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 
1 

Toelichting Kanttekeningen 

In stand houden breed steunpunt vrijwilligerswerk VrijwilligersCentrale: 

- aantal bemiddelingen is in 2010 minimaal gelijk gebleven. 

 

- aantal organisaties dat door VWC is ondersteund. 

 

 

- aantal vrijwilligers dat aanbod gebruikt deskundigheidsbevordering is in 

2010 min. gelijk gebleven. 

 

- Organisaties en vrijwilligers zijn tevreden over het aanbod van VWC * 

 X    Humanitas heeft contact met de 

vacaturebank o.a. om vrijwilligers te werven. 

Wij maken dan gebruik van de website. Wij 

zoeken vrijwilligers vooral om mantelzorgers 

te ontlasten. Doorbreken van eenzaamheid 

is een effect. Ook het steunpunt Mantelzorg 

is een belangrijke partner. 

Belangrijke taak ligt ook in het organiseren 

van de maatschappelijke stages. 

Activiteiten vrijwilligerswerk van jongeren * 

 

 

 

 

     Ook Humanitas heeft een gericht beleid op 

jongeren. B.v. het project SamSam waar 

mensen met een verstandelijke beperking 

worden geholpen door studenten van de 

Hbo, die kennis maken met 

vrijwilligerswerk. 

Samenwerking met het bedrijfsleven continueren door activiteiten in kader 

van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen * 

      

Continueren ondersteuning vrijwilligerswerk buurthuizen *       

Uitvoeringsmaatregelen / uitvoeringsprestaties  

4. Mantelzorg 

   

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 
1 

Toelichting Kanttekeningen 

Formuleren van basispakket. op basis van de knelpunten / behoeften van  X    Basispakket is nog niet in eindvorm. Er 
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mantelzorgers en het huidige ondersteuningsaanbo **** 

 

 

 

wordt aan gewerkt in hetPlatform door 

gemeente, steunpunt Mantelzorg, 

Humanitas en de mantelzorgmakelaar. Nu 

nog Den Helder, later regionaliseren. 

Gemeente heeft regie. 

Bekendheid van het begrip mantelzorg, respijtzorg, vrijwilliger en het 

belang van ondersteuning vergroten bij burgers, mantelzorgers, 

zorgbelangen- en welzijnsorganisaties en de gemeente door informatie 

bijeenkomsten, maken en verspreiden foldermateriaal, artikelen in lokale 

kranten **** 

X     PR. Humanitas presenteert zich bij 

organisaties en  in media. Meestal gericht op 

het werven van vrijwilligers. 

Mantelzorgers kunnen terecht in het zorgloket of op een spreekuur bij het 

Steunpunt mantelzorg **** 

 

 

 

 X    Het is een 2
e
 natuur van de vrijwilligers van 

Humanitas om gebruik te maken van loket 

en steunpunt. Wij wijzen cliënten op de 

mogelijkheden van loket en steunpunt. De 

vrijwilliger van Humanitas krijgt een 

instapcursus, waarin de sociale kaart aan de 

orde komt en een training op de activiteiten 

(b.v administratie, paliatieve zorg o.d) 

Mantelzorgers zijn tevreden over ondersteuningsaanbod ****      Niet bekend. 

In kaart brengen van samenwerkingsmogelijkheden, formuleren werkwijze 

en opstellen samenwerkings•overeenkomst **** 

 

 

  X   Humanitas, Steunpunt Mantelzorg en 

mantelzorgmakelaar wisselen kennis uit, 

ondersteunen elkaar op hulpvragen en 

vullen elkaar aan. 

 Bronnen * Wmo- beleidsplan 2008-2011             

 **** Evaluatie Mantelzorg 

 



 

95 

 

INGEVULD DOOR VERTEGENWOORDIGERS UIT HET VELD 

Uitvoeringsmaatregelen / uitvoeringsprestaties  

5. Collectieve Voorzieningen voor mensen met een beperking 

   

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 
1 

Toelichting Kanttekeningen 

Aanbod (algemene) voorzieningen voor burgers met beperkingen * 

 

 

 

 

 

 

 

   X  Gaat over alle normale voorzieningen. 

Er is in de stad geen openbaar toilet. 

 

Algemeen beeld: heeft Den Helder daar invulling aan 

gegeven?Deels wel, deel niet. Wel in schouwburg, maar 

bijvoorbeeld niet in verschillende buurthuizen.  

 

Gemeente zou in nieuwe gebouwen altijd 

gehandicaptenvoorzieningen moeten realiseren. 

De gehandicaptenraad krijgt nooit bouwtekeningen. 

Relatie naar gemeentelijk toezicht bij bouwbesluit. 

Zou veel strikter kunnen. 

Aantal woningen voor ouderen en burgers met een zorgvraag * 

 

 

 

 

 X    Het aantal verbetert sterk. 

Voorbeeld: geen samenhang in beleid, wel woontoren voor 

mensen met een fysieke beperking , maar woningstichting 

werkt niet mee aan adequate parkeervoorziening en/of het 

wegwerken van beperkingen in de woning. 

Uitvoeringsmaatregelen / uitvoeringsprestaties  

5. Collectieve Voorzieningen voor mensen met een beperking 

   

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 
1 

Toelichting Kanttekeningen 

Toegankelijkheid van openbare gebouwen in 2009 inzichtelijk * 

 

 

    X Er is geen lijst gemaakt. 

We hebben als gehandicaptenraad aangeboden daar hulp 

te bieden.  
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Vraag van mensen met beperkingen aan aanbod van actieve bewoners op 

wijkniveau door verkenning aanvullende mogelijkheden * 

 

 

 

 

  X   Het idee is mooi. 

Er zit een gevaar aan: als je structureel dagelijks hulp nodig 

hebt, dan biedt dat geen soelaas. Geen 50 keer in het jaar 

boodschappen doen.(‘dat gaan we niet om de 14 dagen 

voor u doen’)  

Stichting Present doet bv goed werk. Wonen plus, 

vrijwilligers. 

Links en rechts goede initiatieven. Er worden pogingen 

gedaan. 

Consultatiebureau voor ouderen     X Wacht op rijksbesluit 

Overeenkomst / Convenant WWZ tbv (wederzijdse) prestatieafspraken 
tussen partijen  

***** 

 X X   Rwo van gemeente Den Helder met woningstichting, 

wonen welzijn zorg, combinatie 

 

Het is nog pril, flat pas 011009 opgeleverd 

Programma Levensloopbestendig (ver)bouwen, aanpak woonomgeving, 
woonservicegebieden door gemeente, woningcorporaties en zorgsector  

***** 

  X    

Bronnen  * Wmo- beleidsplan 2008-2011 

                   *****  Nota Wonen, Welzijn en Zorg 
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INGEVULD DOOR VERTEGENWOORDIGERS VAN DE AMBTELIJKE ORGANISATIE 

Uitvoeringsmaatregelen / uitvoeringsprestaties  

5. Collectieve Voorzieningen voor mensen met een beperking 

   

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 
1 

Toelichting Kanttekeningen 

Aanbod (algemene) voorzieningen voor burgers met beperkingen * 

 

 

 

 

 

 

 

 X   X Bibliotheek schouwburg, buurthuis zwembad 

toegankelijk. Schouwrondes met gehandicaptenplatform.  

Check op toegankelijkheid door gebruikers 

vertegenwoordigers. Verantwoordelijkheid. Niet 

subsidiecontracten. Schouwburg organiseert voor 

ouderen. Zwembad organiseert voor gehandicapten ; 

geen gemeente-invloed 

 

Wijksteunpunten 

Aantal woningen voor ouderen en burgers met een zorgvraag * 

 

 

 

 

   X  Nota wonen wordt geactualiseerd. Den Helder heeft een 

tekort aan nultredewoningen. Er dient meer 

levensloopbestendig gebouwd te worden. 

Ouderenbonden pleiten ervoor om in een wijk niet alleen 

voor ouderen te bouwen maar voor jong en oud door 

elkaar. 

Uitvoeringsmaatregelen / uitvoeringsprestaties  

5. Collectieve Voorzieningen voor mensen met een beperking 

   

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 
1 

Toelichting Kanttekeningen 

Toegankelijkheid van openbare gebouwen in 2009 inzichtelijk * 

 

X X    Aan de toegankelijkheid van openbare gebouwen is door 

de gemeente Den Helder veel gedaan. 

Vraag van mensen met beperkingen aan aanbod van actieve bewoners op 

wijkniveau door verkenning aanvullende mogelijkheden * 

   X  Voorbeeld is de woongemeenschap voor mensen met 

psychische beperkingen 

Consultatiebureau voor ouderen    X  Nog in ontwikkeling. Planvorming ; het wachten is op  
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 rijksmiddelen om een en ander te financieren 

Overeenkomst / Convenant WWZ t.b.v. (wederzijdse) prestatieafspraken 
tussen partijen *** 

 X    Onderdeel gemaakt van de afspraken die zijn gemaakt 

met de woningcorporatie. Convenant wordt geëvalueerd. 

Programma Levensloopbestendig (ver)bouwen, aanpak woonomgeving, 
woonservicegebieden door gemeente, woningcorporaties en zorgsector  

***** 

   X   

Bronnen *  Wmo- beleidsplan 2008-2011 

                   ***** Nota Wonen, Welzijn en Zorg  

 

 

 


