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Inleiding  

 
De effecten van de genoemde activiteiten in het uitvoeringsprogramma en de 

ontwikkelingen in het sociaal domein gaan we volgen met deze monitor. Daarmee laten 

we zien wat er is gedaan, welke resultaten er zijn geboekt en of er al dan niet moet 

worden bijgestuurd. In deze monitor doen we dat voor de eerste keer. Daarmee is het 

gelijk ook een nulmeting. Eén met wel een aantal beperkingen. Deze monitor komt uit in 

een periode dat niet alle gegevens van de zorgomvang en financiën bekend zijn. We 

moeten daarnaast rekening houden met onzuiverheden in registraties. Ook een 

vergelijking maken met andere gemeenten is maar beperkt mogelijk. 

 

Deze monitor sluit cijfermatig aan bij de landelijke monitor ‘Gemeentelijke monitor 

Sociaal Domein’. Die cijfers hebben we aangevuld met cijfers over de lokale 

basisinfrastructuur en de beschikbare kwalitatieve gegevens.  

 

Voor de voorliggende monitor zijn, naast de gemeentelijke en landelijke cijfers, de 

volgende (kwalitatieve) onderzoeken als bron gebruikt: 

• Monitor Sociale kracht 

• Cliëntervaringsonderzoeken Jeugd, Wmo en Soza 

• Cliëntervaringsonderzoeken n.a.v. entiteitsvraagstuk Sociaal Team (ST) 

 

De hoofdstukken in deze monitor zijn ingedeeld naar het beeld van het Sociaal Domein: 

de piramide. Die piramide staat symbool voor de zorg en ondersteuning, waarbij steeds 

meer ondersteuningsvragen in de basis vroegtijdig worden opgepakt en steeds minder 

terecht komt in de gespecialiseerde zorg aan de top.  

Visie 
Inwoners doen naar vermogen mee en zien om naar elkaar. Waar nodig komt de 

gemeente samen met inwoners en maatschappelijke organisaties tot collectieve en 

individuele oplossingen voor ondersteuning en zorg. 

Maatschappelijke effecten  
1. Meer inwoners hebben een gezonde leefstijl en zijn maatschappelijk en sociaal 

actief 

2. Samen met inwoners komen tot meer lokale, passende en integrale antwoorden 

op hun ondersteuningsvragen 

3. Minder inzet van specialistische zorg door het stimuleren van innovatie en 

adequate zorgverlening 

 

Piramide/maatschappelijke effecten 

Het sociaal domein in 2016 is te zien als een piramide: breed aan de basis, smal aan de 

top. De piramide staat ervoor dat zorg en ondersteuning steeds meer in de basis worden 

opgepakt, en steeds minder terecht komen in de gespecialiseerde zorg aan de top. We 

hebben de hoofdstukken in deze monitor ingedeeld volgens deze piramide. 

De basis van de piramide bestaat uit wat mensen voor zichzelf en voor elkaar kunnen 

betekenen. Dit is de basisinfrastructuur. Als daar de oplossing niet te vinden is, kunnen 

Woudenbergers terecht bij het Sociaal Team. Als ook die inzet niet voldoende is, kunnen 

Woudenbergers een beroep doen op professionals die gespecialiseerd zijn in de aanpak 

van bijzondere problemen. De zorgvraag hoeft niet altijd in die volgorde van 



basisinfrastructuur naar wijkteams naar gespecialiseerde zorg: zo nodig kunnen de 

verschillende niveaus ook tegelijkertijd en in wisselwerking met elkaar worden ingezet. 

Verantwoordings- en beleidsinformatie 
In de monitor wordt informatie opgenomen die inzicht geeft in de effecten van de 

beweging die we in het sociale domein willen maken (beleidsinformatie) en niet om 

sturingsinformatie. Hiermee willen we de (middel)lange termijn ontwikkelingen volgen. 

En kunnen we het beleid op basis van de informatie uit de monitor waar nodig bijsturen. 

In 2015 en grotendeels ook in 2016 is veel energie uitgegaan naar de basisinrichting van 

het nieuwe stelsel: de transitie. Continuïteit van bestaande zorg was hierbij een 

belangrijk uitgangspunt. Na en naast deze transitie staat de transformatie op de agenda. 

Deze transformatie is in 2016 gestart en zal nog jaren duren. De meest recente cijfers 

gaan over de eerste zes maanden in 2016. Dit betekent dat de onderzoeksresultaten 

met de nodige voorzichtigheid moeten worden geduid. Gezien de relatief korte periode is 

nog niet te zeggen of er sprake is van incidentele of structurele effecten. Op de lange 

termijn (enkele jaren) zijn trends in de cijfers beter te relateren aan de 

beleidsinterventies. In komende monitors zal duidelijker worden of de thans geduide 

ontwikkelingen doorzetten, dan wel incidenteel blijken te zijn. 

Early warnings 
Behalve dat de monitor inzicht geeft in de beleidseffecten is het ook een belangrijk 

instrument voor het in kaart brengen van die kenmerken, gegevens en ontwikkelingen 

die een indicator zijn van de opgave waar we voor staan. En die een zogeheten ‘early 

warning’ vormen voor het mogelijke zorggebruik in de toekomst. 

Sturingsinformatie  
Naast deze verantwoordings- en beleidsinformatie is uiteraard ook sturingsinformatie 

nodig. Hierbij kunt u als voorbeeld denken aan het ontwikkelde dashboard voor de lokale 

toegang (Sociaal Team en loket). 

Frequentie monitoring 
Zoals uit de jaartallen in onderstaande monitor blijkt worden niet alle gegevens even 

frequent gemeten. Vooral de cijfers in kolom 1 worden niet jaarlijks gemeten. Dit is een 

logisch gevolg van het feit dat de aspecten die daarin gemonitord worden een langzame 

ontwikkeling kennen. De elementen uit kolom 2 en 3 worden wel vaker gemeten. Het is 

de bedoeling om het proces van monitoring in de toekomst steeds beter te stroomlijnen 

en te uniformeren. Dit neemt niet weg dat er altijd een verschil zal blijven omdat de ene 

gegevens nu eenmaal makkelijker en frequenter te verkrijgen zijn dan andere. 

 

  



Gemeenteprofiel 
 

Demografie en sociaaleconomische status 
Het doel van de monitor is niet alleen om te kijken naar de effecten van ons beleid en 

om het beleid aan de hand daarvan desgewenst te kunnen bijsturen, maar ook om te 

zien hoe het gesteld is met de aspecten die een indicatie vormen van het verwachte 

zorggebruik. Dit zijn vaak indicatoren waar wij niet direct effect op hebben, maar die wel 

bepalen voor welke opgave wij staan. 

 

Algemene indicatoren die hier iets over zeggen zijn: 

1. Inwoneraantal en leeftijdsopbouw 

2. Gezinssamenstelling 

3. Etniciteit 

4. Aantal bijstandsgerechtigden 

5. Aantal werklozen 

6. Opleidingsniveau 

7. Aantal huishoudens voedselbank 

8. Gebruik en kosten Zorgverzekeringswet/AWBZ 

G.1. Inwoneraantal en leeftijdsopbouw 

De leeftijdsopbouw in een gemeente geeft een indicatie van het verwachte zorggebruik. 

Een relatief hoog percentage ouderen kan betekenen dat er veel gebruik wordt gemaakt 

van Wmo-voorzieningen. 

 

Inwoneraantal naar leeftijdsgroep in Woudenberg 

 Aantal inw. 

Totaal 

<5 5-18 jaar 18-55 jaar 55-75 jaar >75 

2012 12034 767 2274 5537 2630 826 

2013 12321 783 2291 5658 2717 872 

2014 12487 809 2285 5704 2782 907 

2015 12550 787 2331 5697 2772 963 

Bron: CBS 

 

De grijze druk, dat wil zeggen het percentage 65+’ers ten opzichte van het percentage 

15 tot 64-jarigen, is in Woudenberg groter dan in de rest van de provincie, namelijk 

30,4% t.o.v. 24%. Het percentage 0 tot 15-jarigen ten opzichte van het groep tussen de 

15 en de 64, oftewel de groene druk is echter ook groter dan in de rest van de provincie. 

Namelijk 33,3% in Woudenberg ten opzichte van 27,1% in de provincie. Dit betekent dat 

er relatief gezien zowel veel ouderen als veel jongeren in Woudenberg wonen. 

 

G.2. Gezinssamenstelling 

G.3. Etniciteit 

G.4. Aantal bijstandsgerechtigden 

G.5. Aantal werklozen 

Gezinssamenstelling en etniciteit zijn achtergrondkenmerken waar de gemeente geen 

invloed op heeft maar die wel van invloed kunnen zijn op het zorggebruik. Dit geldt ook 

voor de sociaaleconomische status. Deze geeft aan welke positie mensen innemen op de 

maatschappelijke ladder op het gebied van arbeid, kennis en bezit. Belangrijke inzichten 

hierbij zijn hoogte van het inkomen, arbeidsdeelname en opleidingsniveau. Inwoners 



met een lagere sociaaleconomische status hebben een grotere zorgvraag en zijn vaak 

minder zelfredzaam. 

 

Basisgegevens gezinssamenstelling, etniciteit en inkomen 

 Eenpersoons-

huishouden1 

Aantal niet-

westerse 

allochtonen1 

Aantal mensen 

met 

bijstandsuitkering2 

Aantal mensen 

met WW-

uitkering2 

2012 1172 442 67 142 

2013 1282 468 87 190 

2014 1238 485 109 213 

2015 1288 499 128 209 

Bron: CBS 

 

De afgelopen jaren is het aantal eenpersoonshuishoudens in Woudenberg licht gestegen. 

In vergelijking met van de rest van de rest van de provincie is het aantal 

eenpersoonshuishouden ten opzichte van het totale aantal huishoudens echter 

beduidend lager, namelijk 26,7 versus 36,7. 

Het aantal mensen in de bijstand is sinds 2012 fors toegenomen. Ten opzichte 

van de provincie Utrecht (4,4%) is het percentage huishoudens dat in Woudenberg 

(2,3%) leeft van een bijstandsuitkering nog steeds lager. Ook het aantal werklozen is 

groter geworden. Toch bleef het percentage werklozen ten opzichte van de 

beroepsbevolking kleiner dan gemiddeld in de rest van de provincie. 

 

G.6. Opleidingsniveau 

Beroepsbevolking naar opleiding in 2015 

Opleidingsniveau in 2015 

 

Woudenberg Provincie Utrecht 

Laag 262 159 

Middelbaar 394 245 

Hoog 262 307 

Bron: CBS aantallen per 1000 inwoners 15-65 jaar 

 

De gemeente Woudenberg heeft in vergelijking met het gemiddelde van de provincie 

Utrecht veel laag en middelbaar opgeleiden. Het aantal hoogopgeleiden is wat lager dan 

het provinciegemiddelde. 

 

G.7. Aantal huishoudens dat gebruik maakt van de voedselbank 

Jaar 1-persoonshuishouden 2-3- personen 4 of meer personen 

1-1-2013 2 2 6 

1-1-2014 5 3 5 

1-1-2015 5 4 5 

1-1-2016 6 5 6 

Bron: Voedselbank Woudenberg 

 

                                                           
1
 per 1 januari van het betreffende jaar 

2
 per 31 december van het betreffende jaar 



Ook in Woudenberg is de landelijke trend te zien dat steeds meer personen gebruik 

maken van de voedselbank. Deze stijging is vooral zichtbaar bij 

eenpersoonshuishoudens of huishoudens bestaande uit 2-3 personen. 

 

G.9. Gebruik Zorgverzekeringswet (ZvW) en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten als 

voorloper van Wet langdurige zorg (WLZ) 

Het gebruik van de ZvW en WLZ geven een beeld van de zorgvraag binnen onze 

gemeente. De ZvW en WLZ zijn grensgebieden met de Wmo en jeugdwet waar wij als 

gemeente zelf verantwoordelijk voor zijn. Wijzigingen in (toegangs)beleid of aanbod 

binnen ZvW en WLZ hebben direct invloed op onze verantwoordelijkheid en opgave. 

Wanneer er bijvoorbeeld strengere regels gaan gelden aan de toegangspoort van de 

WLZ dan betekent dit dat meer zorgvragers onder de gemeentelijke 

verantwoordelijkheid blijven vallen. Uit de vergelijking is te zien dat wij relatief veel 

zorggebruikers hebben met een WLZ–indicatie. Dit zijn zorggebruikers met een zware en 

intensieve ondersteuningsvraag.  

 

 per 10.000 verzekerden 

ZvW - Zorggebruikers 

[2014] 

AWBZ - 

Zorggebruikers 

[2014] 

(WLZ) - 

Zorggebruikers 

[2015] 

   Woudenberg 8837 579 309 

   <25.000 inwoners 8888 602 233 

   Eemland 8857 536 218 

   Nederland 8739 587 215 

   Bron: Vektis 

       

Signalering van mogelijk toekomstig zorggebruik jeugd 
Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau uit 2013 blijkt dat de volgende kind, 

ouder- en gezinskenmerken een goede indicator zijn voor het gebruik van jeugdzorg. 

9.   Aantal leerlingen speciaal onderwijs 

10.   Eenoudergezinnen 

11.   Kinderen met kans op armoede 

12.   Jeugdige verdachten 

13.   Vaccinatiegraad 

 

G.9. Aantal leerlingen speciaal onderwijs 

G.10. Eenoudergezinnen 

G.11. Kinderen met kans op armoede 

G.12. Jeugdige verdachten 

 

 Jaar Woudenberg <25.000 Ned. 

Leerlingen speciaal onderwijs per 1.000 inw. 2015 - 2,8 - 

Eenoudergezinnen (%) 2015 5,2 6,0 7,1 

Kinderen met kans op armoede (%) 2013 6,8 8,7 13,0 

Jeugdige (12-17 jr.) verdachten per 1.000 

inw. 

2014 3,7 5,5 10,6 

Jeugdige (18-24 jr.) verdachten per 1.000 

inw. 

2014 17,0 17,6 23,6 



In Woudenberg wonen zoals gezegd relatief veel jongeren, maar zelfs dan wijkt het 

aantal jeugdige verdachten, dat wil zeggen jongeren ten wie een proces-verbaal is 

opgemaakt, positief af van andere kleine gemeenten. Het is wel goed om te weten dat 

jeugdigen die naar HALT doorgestuurd worden niet in de cijfers zijn meegenomen, want 

tegen hen wordt geen proces-verbaal gemaakt. Het gaat daarbij om relatief lichte 

misdrijven, gepleegd door personen die hiermee voor het eerst met de politie in 

aanraking kwamen. 

 

G.13. Vaccinatiegraad 

In het kader van het Rijksvaccinatieprogramma worden kinderen op verschillende 

leeftijdsmomenten gevaccineerd. Door een hoge vaccinatiegraad worden ook niet-

gevaccineerde kinderen beschermd tegen de gevolgen van de ziekten. 

 

Jaar 

Zuigelingen Kleuters Schoolkinderen 

Woudenberg  Prov. Utrecht Woudenberg  Prov. Utrecht Woudenberg  Prov. Utrecht 

2012 89 94 87 92 85 93 

2013 88 95 84 93 85 93 

2014 91 95 85 92 85 93 

2015 87 94 85 92 88 92 

2016 83 93 87 91 83 91 

 

Dat Woudenberg een lage vaccinatiegraad heeft is al langer bekend. Dit hangt voor een 

belangrijk deel samen met de christelijke geloofsovertuiging van veel inwoners. Het lage 

cijfer is punt van aandacht, vooral nu ook landelijk een algemene dalende trend rondom 

vaccinatie is waar te nemen. Om groepsimmuniteit te bereiken is een vaccinatiegraad 

van minimaal 90% nodig.  



Kolom 1: Burgerkracht en basisvoorzieningen  
 

Het doel zoals opgenomen in de strategiekaart is: gezondere leefstijl van inwoners. Meer 

maatschappelijk en sociaal actieve inwoners. Dit overkoepelend doel hebben we 

vervolgens opgeknipt in drie gewenste maatschappelijke effecten: 

 

I. Meer inwoners hebben een positieve gezonde leefstijl; 

II. Meer inwoners zijn duurzaam maatschappelijk actief en ontwikkelen hun talent;  

III. Meer inwoners voelen zich deel uit maken van de samenleving en/of zetten zich 

daarvoor in. 

Meer inwoners hebben een positieve gezonde leefstijl 
Wat is een gezonde leefstijl? Dit gaat meer dan over alleen lichamelijke gezondheid. 

Over het algemeen worden de volgende elementen onder een gezonde leefstijl 

geschaard:  

 Voldoende bewegen op een verantwoorde manier  

 Gewichtsbeheersing 

 Matig alcoholgebruik 

 Niet roken 

 Mentale gezondheid 

 Lichamelijke gezondheid 

 

De indicatoren die hier iets over zeggen zijn: 

1. Voldoen aan beweeg- en fitnorm  

2. Aantal mensen dat lijdt aan overgewicht of obesitas 

3. Aantal rokende inwoners 

4. Mate van alcoholgebruik 

5. Aantal mensen met een chronische aandoening 

6. Aantal mensen met beperking t.a.v. zicht, gehoor of mobiliteit 

7. Aantal ouderen dat valt 

8. Ervaren gezondheid 

 

I.1. Voldoen aan beweeg- en fitnorm 

Regelmatig bewegen bevordert de kwaliteit van leven en draagt bij aan het verbeteren 

van de lichamelijke gezondheid. Het zorgt voor een betere conditie, verlaagt het risico 

op ziektes en heeft een gunstig effect op chronische aandoeningen. Ook helpt het om op 

gewicht te blijven en het zorgt voor meer energie.  

 

% dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNBG)3  

Leeftijd Woudenberg Midden-NL Nederland 

 Voorgaand onderzoek Recentste cijfers 

12-17 2011: 21 2015: 24 22 20 

18-55 2008: 57 2012: 55 57 59 

55+ 2006/’07: 60 2012: 65 66 68 

Bron: GGD 

                                                           
3 Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB): 4- tot 17-jarigen: dagelijks minimaal één uur matige 

lichamelijke activiteit. Voor volwassenen: minstens een half uur matig intensief lichamelijk actief op minimaal 5 
dagen per week. Voor ouderen (55+): een half uur matig intensief bewegen (dat is iets minder intensief dat 
lichamelijk actief bij volwassenen) op minimaal 5 dagen per week.  



  

% dat voldoet aan de Fitnorm4 

Leeftijd Woudenberg Midden-NL Nederland 

 Voorgaand onderzoek Recentste cijfers 

18-55 2008: - 2012: 18 21 20 

55+ 2006/’07: - 2012: 43 44 43 

Bron: GGD 

 

Het aantal mensen dat voldoet aan de beweeg- en fitnorm blijft iets achter bij de regio 

midden-Nederland en Nederland in zijn algemeenheid. Dit blijft iets waar we als 

gemeente doorlopend op moeten inzetten. 

 

I.2. Aantal mensen dat lijdt aan overgewicht of obesitas 

Overgewicht, en vooral ernstig overgewicht (obesitas) draagt bij aan en verergert tal van 

(chronische) aandoeningen en een aantal soorten kanker. Daarnaast heeft het ook 

invloed op psychische gezondheid en de actieradius van mensen. 

  

% dat lijdt aan overgewicht inclusief obesitas 

Jaar 

5/6-jarigen 10/11-jarigen 13/14-jarigen 

Woudenberg  Prov. Utrecht Woudenberg  Prov. Utrecht Woudenberg  Prov. Utrecht 

2010-'11 11 10 23 14 11 13 

2011-'12 10 9 19 14 11 13 

2012-'13 8 9 12 14 13 13 

2013-'14 7 9 13 13 16 12 

2014-'15 7 9 15 12 13 12 

Bron: GGD 

 

Woudenberg kent relatief veel jeugdigen met overgewicht, al is er gelukkig wel een 

dalende trend te zien. Dit hangt deels samen met het feit dat Woudenberg ook wat 

achterloopt voor wat betreft het voldoen aan de beweeg- en fitnorm Ook hier wordt 

doorlopend op ingezet. 

 

% dat lijdt aan overgewicht 

Leeftijd Woudenberg Midden-NL Nederland 

 Voorgaand onderzoek Recentste cijfers 

18-55 2008: 42 2012: 42 45 45 

55+ 2006/’07: 46 2012: 42 42 43 

Bron: GGD 

 

% dat lijdt aan obesitas 

Leeftijd Woudenberg Midden-NL Nederland 

 Voorgaand onderzoek Recentste cijfers 

18-55 2008: 9 2012: 8 11 12 

55+ 2006/’07: 12 2012: 12 14 16 

Bron: GGD 

 

                                                           
4 Tenminste drie keer per week gedurende minimaal 20 minuten zwaar intensieve lichamelijke activiteit (voor 

jong en oud gelijk) 



Ook bij volwassenen en senioren zijn overgewicht en obesitas iets dat doorlopend 

aandacht heeft in het beleid en waarvan de cijfers ook laten zien dat dat nodig blijft. 

 

I.3. Aantal rokende inwoners 

Bij mensen boven de twintig jaar is een groot deel van de sterfgevallen door longkanker, 

COPD en kanker in het hoofdhalsgebied te wijten aan roken. Behalve rokers lopen ook 

mensen die meeroken meer risico op onder meer longkanker en hart- en vaatziekten. 

 

% dat rookt 

Leeftijd Woudenberg Midden-NL Nederland 

 Voorgaand onderzoek Recentste cijfers 

12-17 2011: 6 2015: 6 4 5 

18-55 2008: 20 2012: 22 23 25 

55+ 2006/’07: 11 2012: 10 11 13 

Bron: GGD 

 

Het aantal jongeren tussen de 12 en 17 jaar dat rookt is de afgelopen jaren gelijk 

gebleven en het aantal rokers tussen de 18 en 55 jaar is zelfs iets gestegen.  

 

I.4. Mate van alcoholgebruik 

Het risico op gezondheidsschade door alcohol hangt af van het totale alcoholgebruik en 

van het drinkpatroon. Voor jongeren is alcohol extra schadelijk in verband met hun 

hersenenontwikkeling die zeker tot de leeftijd van 24 jaar doorgaat. Overmatig 

alcoholgebruik bij volwassenen en ouderen draagt bij aan een hoger risico op (acute) 

aandoeningen aan onder andere de hersenen, de lever en het hart en aan de 

ontwikkeling van kanker. 

 

% overmatig alcohol gebruikt 

Leeftijd Woudenberg Midden-NL Nederland 

 Voorgaand onderzoek Recentste cijfers 

12-17 2011: 20 2015: 18 18 22 

18-55 2008: 10 2012: 9 8 8 

55+ 2006/’07: - 2012: 5 9 8 

Bron: GGD 

 

De GGD hanteert twee indicatoren om iets te zeggen over de lichamelijke gezondheid 

van mensen, namelijk het percentage mensen met een chronische aandoening en 

percentage dat last heeft van een beperking ervaart ten aanzien van zicht, gehoor en 

mobiliteit.  

 

I.5. Aantal mensen met een chronische aandoening 

Een chronische aandoening is gedefinieerd als een ziekte waarbij over het algemeen 

geen uitzicht is op volledig herstel. Een chronische ziekte gaat doorgaans gepaard met 

pijn, geestelijk lijden, beperkingen in functioneren of andere klachten. De mate waarin 

mensen hinder ondervinden verschilt per ziekte en per individu. Klachten die met een 

chronische aandoening gepaard gaan kunnen in de loop van het ziekteproces 

verergeren. 

 

% dat een chronische aandoening heeft 



Leeftijd Woudenberg  Midden-

Nederland 

Nederland 

 Voorgaand onderzoek Recentste cijfers 

18-55 2008: - 2012: 32 38 38 

55+ 2006/’07: - 2012: 82 76 78 

Bron: GGD 

 

Het totale aantal mensen van 19 jaar en ouder met 1 of meer chronische ziekten in 

Woudenberg (in 2012) was 58,6%. Dit is iets minder onder het Nederlands gemiddelde 

van 60,4%. Het aantal mensen van 19 jaar en ouder dat twee of meer chronische 

aandoeningen heeft was in 2012 27,4%, ten opzichte van 32,2% gemiddeld in 

Nederland. 

 

I.6. Aantal mensen met beperking t.a.v. zicht, gehoor of mobiliteit 

% met beperking ten aanzien van zicht, gehoor of mobiliteit  

Leeftijd Woudenberg  Midden-NL Nederland 

 Voorgaand onderzoek Recentste cijfers 

55+ 2006/’07: 28 2012: 30 29 30 

Bron: GGD 

 

Dit is een cijfer waar we als gemeente weinig tot geen invloed op hebben, maar die wel 

invloed hebben op het beleid. 

 

I.7. Aantal ouderen dat valt 

Vallen bij oudere mensen is een ernstig en veelvoorkomend probleem. Ongeveer één op 

de drie nog thuiswonende ouderen valt minstens éénmaal per jaar. Dit kan nare 

gevolgen hebben. Voor zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid. Bij 

sommigen ontstaat angst om opnieuw te vallen. Dit leidt tot onzekerheid bij gewone, 

dagelijkse bezigheden. Sommige ouderen gaan daarom minder het huis uit en raken 

sociaal geïsoleerd.  

 

 Woudenberg  Midden-NL Nederland 

Mensen van 55+ die: Recentste cijfers 

1 keer in het afgelopen jaar gevallen 2012: 23 19 - 

2 of meer keer in het afgelopen jaar 

gevallen 

2012: 14 13 - 

Lichamelijk letsel overgehouden aan 

val 

2012: 50 48 - 

Bron: GGD 

 

Het aantal ouderen dat valt is in Woudenberg iets hoger dan in de rest van Midden-

Nederland. Gezien de grote effecten die een val kan hebben en het feit dat de helft van 

de mensen ook lichamelijk letsel aan een val overhoud is dit iets dat aandacht vraagt. 

 

I.8. Ervaren gezondheid 

De ervaren gezondheid heeft betrekking op hoe mensen hun kwaliteit van leven ervaren 

ten aanzien van hun op fysiek gebied. Mensen met dezelfde gezondheid hoeven hun 

kwaliteit van leven niet hetzelfde te beoordelen. Daarnaast kan kwaliteit van leven ook 



naar objectieve aspecten verwijzen, bijvoorbeeld naar de objectieve beperkingen als 

gevolg van een ziekte. 

 

% dat de gezondheid als goed tot zeer goed ervaart 

Woudenberg Midden-NL Nederland 

Leeftijd Recentste cijfers 

13-17 2015: 91 89 - 

18-55 2012: 86 82 81 

55+ 2012: 66 65 61 

Bron: GGD 

 

In 2012 heeft de GGD voor het eerst een vraag toegevoegd over burn-outklachten. Toen 

gaf 3% van de ondervraagden tussen de 19 en 64 jaar aan in het afgelopen jaar last te 

hebben (gehad) van een burn-out. In heel Midden-Nederland was het percentage 4%. 

  

Meer inwoners zijn duurzaam maatschappelijk actief en ontwikkelen hun 

talent 
 

Meer maatschappelijk en sociaal actief heeft een tweeledige betekenis. Het heeft 

enerzijds betrekking op de eigen participatie en talentontwikkeling van inwoners. Net als 

een gezonde leefstijl zijn dit begrippen die heel breed en heel smal op te vatten zijn. 

Maar wanneer we de literatuur erop naslaat zijn dit over het algemeen de aspecten die 

onder maatschappelijke participatie en talentontwikkeling geschaard worden:  

Deelname aan: 

• vroegtijdig schoolverlaters (jongeren in de leeftijd van 15 tot 23 jaar die zonder 

diploma stoppen met hun MBO, Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs 

(VAVO) of het Voortgezet Onderwijs (VO)) 

• verenigingsleven, cursus of hobby (uitgeoefend in groepsverband) 

• betaalde arbeid 

Een voorwaarde voor maatschappelijke participatie is taalvaardigheid, oftewel het 

voorkomen van laaggeletterdheid. 

 

De indicatoren die hier iets over zeggen zijn: 

9.   Vroegtijdig schoolverlaters  

10.   Percentage mensen dat lid is van een vereniging 

11.  Percentage werklozen 

12.  Percentage laaggeletterden 

13.   Percentage mensen dat zich eenzaam voelt 

14.  Indicator zelfredzaamheid 

 

I.9. Vroegtijdig schoolverlaters  

 % Woudenberg % RMC-regio 

Eem-Vallei 

% Nederland 

2011-2012 - 2,2 2,1 

2012-2013 1,4 2,0 1,9 

2013-2014 1,3 1,8 1,8 

2014-2015 1,3 1,5 1,8 



Bron: DUO-groep 

 

Het percentage vroegtijdig schoolverlaters van Woudenbergse jongeren tussen de 17 en 

de 23 is de afgelopen jaren gedaald en ligt duidelijk onder het gemiddelde van de regio 

en van Nederland. 

 

I.10. Percentage mensen dat lid is van een vereniging 

Leeftijd Woudenberg Midden-NL Nederland 

 Voorgaand onderzoek Recentste cijfers 

12-17 2011: 6 2015: 6 4 5 

18-55 2008: 20 2012: 22 23 25 

55+ 2006/’07: 11 2012: 10 11 13 

Bron: GGD 

 

Woudenberg kent een bloeiend verenigingsleven. Toch blijft het aantal mensen dat lid is 

van een vereniging iets achter bij het gemiddelde van de provincie. Het is niet duidelijk 

wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn.  

 

I.11. Percentage werklozen  

Hierbij gaat het om het percentage werklozen ten opzichte van de beroepsbevolking 

 Woudenberg Provincie Utrecht 

2012 4,1 5,2 

2013 5,5 6,5 

2014 5,7 6,6 

2015 5,2 6,4 

Bron: CBS 

 

Het percentage werklozen is tijdens de crisisjaren ook in Woudenberg opgelopen ten 

opzichte van de jaren ervoor. Desondanks was en bleef het aantal werklozen kleiner dan 

het provinciegemiddelde. 

 

I.12. Percentage laaggeletterden 

 Leusden, Renswoude, Woudenberg Prov. Utrecht Nederland 

2015 8-11% 5-8% 11,9% 

Bron: Regionale spreiding van laaggeletterdheid in Nederland, Stichting Lezen en 

Schrijven (2016) 

 

De laaggeletterdheid in de regio Leusden, Renswoude en Woudenberg is relatief gezien 

hoog ten opzichte van de rest van de provincie Utrecht. 

 

I.13. Percentage mensen dat zich eenzaam voelt 

Een van de redenen waarom we maatschappelijke participatie en talentontwikkeling 

belangrijk vinden is om te voorkomen dat mensen zich eenzaam voelen. Eenzaamheid 

wordt gedefinieerd als het negatief ervaren verschil tussen de gewenste en gerealiseerde 

relaties. Zowel het aantal sociale contacten als de ervaren kwaliteit van de sociale 

contacten zijn bepalend voor gevoelens van eenzaamheid. Mensen kunnen zich 

bijvoorbeeld eenzaam voelen met veel mensen om zich heen, of helemaal niet eenzaam 

zijn met een klein sociaal netwerk. Dit hangt af van hun eigen beoordeling van de 

kwaliteit van de contacten. 



 

% dat zich eenzaam voelt 

Leeftijd Woudenberg Midden-NL Nederland 

 Voorgaand onderzoek Recentste cijfers 

18-55 2008: 30 2012: 32 40 37 

55+ 2006/’07: 44 2012: 45 47 45 

Bron: GGD 

 

Het percentage inwoners, en dan met name mensen van boven de 55, dat zich eenzaam 

voelt is aanzienlijk. Dit wijkt niet veel af van de trend in de provincie en het gemiddelde 

van Nederland. Gezien de ontwikkeling dat mensen langer thuis blijven wonen is dit wel 

iets om aandacht voor te blijven hebben. 

 

I.14. Indicator zelfredzaamheid  

 Zelfzorgend vermogen Zelforganiserend 

vermogen 

Weerbaarheid 

2015 9,6 7,3 8,0 

Bron: Sociale Kracht Monitor Woudenberg (2015) 

 

In 2015 hebben we voor het eerst middels een indicator gebaseerd op het gemiddelde 

antwoord op een aantal vragen, gekeken naar welk cijfer mensen geven ten aanzien van 

hun zelfzorgend- en zelforganiserend vermogen en hun weerbaarheid. Vergelijkende 

cijfers met andere gemeenten of regio’s zijn er niet. Alle indicatoren scoren een ruime 

voldoende. Als de transformatie goed zijn beslag krijgt zou de indicator betreffende het 

zelforganiserend vermogen omhoog moeten gaan.  

 

Meer inwoners voelen zich deel uit maken van de samenleving en/of zetten 

zich daarvoor in. 
 

Bij dit speerpunt gaat het over in hoeverre mensen zich betrokken voelen bij hun buurt 

en hun naasten. 

 

De indicatoren die hier iets over zeggen zijn: 

15.   Percentage mensen dat vrijwilligerswerk doet 

16.  Percentage mensen dat zich inzet voor de buurt 

17.  Percentage mantelzorgers 

 

I.15. Percentage mensen van 18 jaar en ouder dat vrijwilligerswerk doet 

 Woudenberg Nederland 

2015 48% 49% 

Bron: Sociale Kracht Monitor Woudenberg (2015) en CBS  

 

Bijna de helft van de Woudenbergers van 18 jaar en ouder doet vrijwilligerswerk. Dit 

komt overeenkomst met het landelijk gemiddelde. 

 

I.16. Percentage mensen van 18 jaar en ouder dat zich inzet voor de buurt 

 Woudenberg 

2015 57% 



 

De indicator ‘sociale cohesie’ die aangeeft in hoeverre mensen zich betrokken voelen bij 

hun buurt, dat wil zeggen een praatje maken met de buren, op elkaar letten en 

meedoen met buurtactiviteiten, is 7,1. 

 

I.17. Percentage mantelzorgers 

Leeftijd Woudenberg Midden-NL Nederland 

 Voorgaand onderzoek Recentste cijfers 

18-55 2008: 15 2012: 16 14 12 

55+ 2006/’07: 10 2012: 16 15 13 

Bron: GGD 

 

Van de 55+’ers die mantelzorg geven voelde 6% zich in 2012 overbelast. Voor de 

volwassenen tussen de 18-55 gold dat voor 11%.  

 

  



Kolom 2: Loket De Kleine Schans en Sociaal Team  

 

Loket De Kleine Schans en het Sociaal Team vormen de spil in de beweging om meer 

lokale, passende en integrale antwoorden op de ondersteuningsvragen van onze 

burgers. 

 

Lokale ondersteuning 

Zoveel als mogelijk en wenselijk worden ondersteuningsvragen dichtbij het huishouden 

opgepakt. We proberen het probleem niet ergens anders op te lossen (locatie van een 

professional), maar gaan naar het huishouden toe (met uitzondering van werk en 

inkomen) om daar aan de slag te gaan en te komen tot een plan van aanpak.  

 

Passende ondersteuning 

De antwoorden op de ondersteuningsvragen willen we zo passend mogelijk.  

Passend betekent: eerst helder in beeld brengen wat er nodig is en daarna samen met 

het huishouden formuleren waar de ondersteuning aan moet voldoen en welke effecten 

worden beoogd. Vervolgens volgen we met elkaar of de gewenste effecten worden 

bereikt. 

 

Integrale antwoorden 

Ondersteuning aan huishoudens dient één aaneensluitend traject te zijn vanuit alle 

levensdomeinen, gebaseerd op één plan van aanpak. 
 

Bovenstaande 3 aspecten lopen in elkaar over. De indicatoren die hier iets over zeggen 

zijn: 

1. Bekendheid toegangspoort  

2. Instroom per verwijzer 

3. In- en uitstroomcijfers Loket/ST (nog niet beschikbaar via dashboard) 

4. Ondersteuningsvragen Loket/ST – Zelfredzaamheidmatrix (nog niet beschikbaar 

via dashboard) 

5. Begeleiding geboden door ST (lokaal/integraal/maatwerk mogelijk) 

6. Begeleiding geboden door schuldhulpverlening (als onderdeel loket) 

7. Uitstroomredenen (lokaal – inzet van basisvoorzieningen – 

8. Duur trajecten (nog niet beschikbaar via dashboard) 

9. Cliëntervaring dienstverlening 

- toegankelijkheid 

- effect  

- integraliteit 

- gebruik cliëntenondersteuning 

- bezwaar en beroep 

- inzet vertrouwenspersoon in toegang 

10. Samenwerking met belangrijke ketenpartners 

11. Terugval (nog niet te meten) 

12. Stapeling Jeugd, Wmo, SoZa-voorzieningen 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II.1. Bekendheid toegangspoort 

Het is van belang dat het Loket/Sociaal Team als toegankelijk wordt ervaren door 

burgers. Alleen dan kunnen vragen op het gebied van welzijn, zorg, werk, inkomen en 

wonen eerder worden opgepakt en integraal worden benaderd.  

 

Resultaat Cliëntervaringsonderzoek (CEO)2015 t.a.v. bekendheid toegang 

 Woudenberg 

Van de jeugdhulp cliënten weet waar ze terecht kunnen voor jeugdhulp 64% 

Van de Wmo-cliënten wist waar ze haar hulpvraag kon stellen 81% 

Bron: CEO Jeugd, Wmo en SoZa 

 

Ten aanzien van Sociale Zaken is deze vraag niet gesteld in het CEO.  

Naast bovenstaande cijfers laat ook het kwalitatieve onderzoek naar de ervaringen van 

inwoners met het Sociaal Team, dat in het voorjaar 2016 uitgevoerd is, zien dat de 

toegangspoort voor ondersteuning niet altijd bekend is bij de inwoner met een 

ondersteuningsvraag. Deels is dit te verklaren doordat we ervoor gekozen hebben dat 

het Sociaal Team alleen bereikbaar is via intermediairs of via Loket De Kleine Schans. 

Daarnaast was 2015 een overgangsjaar waardoor sommige ondervraagde cliënten nog 

‘oude’ indicaties voor zorg hadden die doorliepen gedurende het jaar, waardoor ze nog 

niet met het Sociaal Team te maken kregen. 

 

II.2. Instroom per verwijzer 

Ten aanzien van jeugdhulp is in de Jeugdwet verankerd dat er ook andere instanties 

kunnen verwijzen richting jeugdhulp. Dit zijn huisartsen, jeugdartsen, medisch 

specialisten en SAVE (gedwongen kader).  

 

 
 

Deze tabel laat zien dat maar een heel klein percentage van alle verwijzingen jeugdhulp 

door de lokale toegang (Sociaal Team) zijn afgegeven in 2015. Dit hangt onder meer 

samen met het overgangsrecht dat in 2015 van toepassing was. 62% van de jeugdhulp 

11% 

58% 3% 

3% 

3% 

14% 

8% 

Gemeentelijke toegang verwijzer huisarts

Jeugdarts Gecertificeerde instelling

Medisch specialist geen verwijzer

onbekend



zonder verblijf (ambulante begeleiding) is verwezen door de huisarts. 185 van de totaal 

300 begonnen trajecten (zonder verblijf) is verwezen door de huisarts.  

 

Voorlopig beeld 

Een groot percentage van de hulpvragers stelt hun vraag bij de huisartsen. Dit resulteert 

vaak in een verwijzing richting GGZ-zorg. Toch is het landelijk beeld van de voorlopige 

cijfers over het eerste half jaar 2016 is dat er meer jeugdhulp via de lokale sociale teams 

is ingezet. Hierbij wordt gesproken over ongeveer 25% van de verwijzingen, waarbij 

41% van de verwijzingen nog via de huisartsen loopt. Dit past bij de beweging om meer 

verwijzingen via de lokale teams te laten lopen om zo een integrale aanpak te realiseren 

voor gezinnen en huishoudens. 

 

II.5. Begeleiding geboden door ST (lokaal/integraal/maatwerk mogelijk) 

Begeleiding of ondersteuning door het Sociaal Team sluit aan bij de doelstelling om in te 

zetten op ambulante zorg dichtbij. Op basis van een intern dossieronderzoek van het 

Sociaal Team op peildatum 1 juli 2016 kon worden geconstateerd dat bij 37% van de 

huishoudens ook begeleiding vanuit het Sociaal Team zelf is ingezet.  

 

Hierbij wordt door het Sociaal Team als stelregel gebruikt: Wanneer minder dan 2 uur 

per week en/of minder dan 6 maanden begeleiding nodig is, dan vervult het Sociaal 

Team zelf de begeleidingsrol. Soms wordt er bewust gekozen om begeleiding en regie te 

splitsen. 

 

% Jeugdhulp zonder verblijf geboden door ST Woudenberg Regio Eemland NL 

Peildatum 30-06-2015 20,0% 6,3% 7,1% 

Peildatum 31-12-2015 22,8% 6,9% 9,0% 

Peildatum 30-06-20165 19,2% 8,6% 8% 

Bron: CBS 

 

Van de totale jeugdhulp zonder verblijf wordt ongeveer 20% geboden door het Sociaal 

Team zelf. We zien percentueel een lichte afname van de geboden jeugdhulp. In 

absolute getallen blijft het aantal ongeveer gelijk (circa 50 jeugdhulptrajecten). Het 

landelijk beeld bevestigt het lokale beeld. Overigens is het van belang om zich te 

realiseren dat er in den lande op verschillende manieren geregistreerd wordt, omdat 

men niet allemaal dezelfde opvatting over begeleiding hanteert, wat tot grote verschillen 

in uitkomsten kan leiden. 

 

Voor Wmo wordt door het Sociaal Team circa 50% van de begeleiding geboden. De 

geboden begeleiding wordt daarbij vaak gecombineerd met een maatwerkvoorziening. 

 

II.6. Begeleiding geboden door schuldhulpverlening (als onderdeel loket) 

Naast de ondersteuning door het Sociaal Team worden er ook activeringsgesprekken 

gevoerd door Het Loket en ook partners, zoals schuldhulpverlening, leveren 

ondersteuning. 

 

 2015 2016 eerste half jaar 

Aantal mensen met 32 38 

                                                           
5
 CBS: Voorlopige cijfers eerste halfjaar 2016 



schuldhulpverlening 

Bezoek spreekuur Niet bijgehouden Volgt  

Budgetadviesgesprek 1 2 

Aantal mensen met budgetbeheer- en 

begeleiding 

14 13 

Bron: PLAN-groep 

 

II.7. Uitstroomredenen 

Uitstroomredenen trajecten en ingezette ondersteuningstrajecten ST – 1e helft 2016 

 
Bron: interne registratie (voortgangsrapportages) 

 

Bijna alle cliënten krijgen een vorm van ondersteuning door het team, voor langere of 

kortere tijd. Dit gaat vaak in combinatie met de inzet van specialistische zorg. Het aantal 

zaken is daarom niet de optelsom van de ondersteunde, op- en afgeschaalde trajecten. 

Ook worden er soms meerdere vormen van begeleiding per gezin ingezet waardoor het 

beeld hoeveel er wordt opgeschaald anders ligt. Deze getallen zeggen op dit moment 

niets, maar kunnen bij volgende metingen wel met elkaar worden vergeleken. 

 

II.9. Cliëntervaring dienstverlening 

Ruim 650 inwoners van Woudenberg hebben in verschillende onderzoeken hun 

ervaringen met de Wmo 2015, Jeugdwet en Sociale Zaken gedeeld. Door gesprekken, 

vragenlijsten en telefonische interviews heeft de gemeente cliënten bevraagd over hun 

ervaring van de geleverde dienstverlening. 

 

Wmo 

De ervaringen met het Loket of Sociaal Team (hierna team Toegang genoemd) zijn 

overwegend positief over het contact. 75-80% Van de Wmo-respondenten voelt zich 

serieus genomen en geeft aan dat er samen gezocht is naar een oplossing. Niet altijd 

hebben mensen het gevoel snel te zijn geholpen. 29% Van de ondervraagden geeft dit 

aan. Veel mensen (62%) hebben in het afgelopen jaar een keukentafelgesprek gevoerd. 

Respondenten zijn in Woudenberg relatief tevreden over het keukentafelgesprek in 

vergelijking tot respondenten uit een referentiegroep.  

 

Soza 

Het gemiddelde cijfer voor dienstverlening vanuit Sociale Zaken is een 7,5. Dit is een 

halve punt hoger dan de referentiegroep. Klanten zijn voor het merendeel tevreden over 

bejegening, wachttijden en bereikbaarheid. De tevredenheid over informatievoorziening 
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wijkt bij sommige onderdelen enigszins naar beneden af ten opzichte van de 

referentiegroep. De tevredenheid over de medewerkers in het algemeen is goed, en 

vaak beter dan de referentiegroep. De hoeveelheid tijd en aandacht die aan het geven 

van voorlichting wordt besteed en het rekening houden met wat de klant kan en wil 

worden als iets minder ervaren. 

 

Jeugd 

Binnen het CEO is niet terug te halen of het Sociaal Team betrokken was bij de toegang.  

Voor jeugd geldt dat niet alle cliënten de lokale toegang, via het Sociaal Team hebben 

bewandeld. Ook de huisartsen, jeugdartsen en vanuit SAVE kunnen hebben verwezen 

naar de ingezette zorg. Daarnaast betrof 2015 een overgangsjaar, waardoor voor 

sommige cliënten nog oude toegangspoorten van toepassing waren (BJZ, CIZ, etc.). 

Verder is de diversiteit in soorten ondersteuning erg groot. Van begeleiding door het 

Sociaal Team tot ondersteuning vanuit het gedwongen kader. En ook degene die geen 

ondersteuning hebben gekregen zijn niet zichtbaar in de onderzoeken. De onderzoeken 

vormen wel een basis voor het doorontwikkelen van de jeugdhulp, maar ze laten ook 

zien dat het van belang is om de lokale toegang specifiek te gaan monitoren op 

cliëntervaring (conform uitvoeringsprogramma). In algemene zin was het onderzoek 

onder jeugdige cliënten en hun ouders minder positief. Dit is niet direct te koppelen aan 

de lokale toegang aangezien het een onderzoek was onder alle jeugdzorgcliënten van 

Woudenberg. Dus ook degenen die niet door het Sociaal Team verwezen zijn. 

 

Algemeen 

In het algemeen waren de ervaringen van de geïnterviewde personen met het Sociaal 

Team meestal positief. De bekendheid van het Sociaal Team in Woudenberg is minimaal. 

Dit volgt ook uit de keuze om het team alleen via het loket toegankelijk te maken. Het 

Sociaal Team is dus ook niet als zodanig bekend bij de burger. Professionals van andere 

organisaties spelen een belangrijke rol bij het eerste contact met het team. Contact 

leggen met het team gaat eenvoudig; wanneer men telefonisch contact heeft gehad met 

het loket, of bij De Kleine Schans is geweest, volgt er binnen een prettige termijn een 

gesprek met iemand van het team bij de mensen thuis. De respondenten zijn tevreden 

over het gesprek met het Sociaal Team. De medewerkers worden als vriendelijk en 

meelevend beschreven. Er wordt voldoende doorgevraagd en cliënten zeggen dat zij 

over het algemeen goed hun verhaal hebben kunnen vertellen. Bij enkele cliënten is er 

twijfel over de doortastendheid van de medewerkers en kennis van wettelijke kaders, 

regelingen en aanbod.  

Het gespreksverslag of ondersteuningsplan is bij veel respondenten niet bekend. In 

gesprekken met ervaringsdeskundigen kwam naar voren dat er behoefte is aan 

formalisatie van gemaakte afspraken op papier.  

Over de geboden oplossingen is men over het algemeen tevreden. Men ziet duidelijk het 

effect van de ingezette hulp of ondersteuning. In enkele gevallen heeft nazorg 

plaatsgevonden, of is er langduriger contact met het Sociaal Team.  

 

Gebruik cliëntenondersteuning 

2015 34 keer 

1e halfjaar 2016 26 keer 

Bron: verantwoording MEE 

 



De mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner is bij 

84% van de ondervraagden binnen het CEO niet bekend. Ook de kwalitatieve 

cliëntervaringsonderzoeken bevestigen dit beeld. 

 

Bezwaar en beroep 

2015 9 (7 SoZa, 2 Wmo) 

1e halfjaar 2016 6 (1 jeugd, 2 SoZa, 3 Wmo) 

 

Klachten 

2015 1 

1e halfjaar 2016 1 

Bron: Klaas - klachtencommissie 

Inzet vertrouwenspersoon in toegang (jeugdwet) 

2015 0 

1e halfjaar 2016 1 

Bron: voortgangsrapportage AKJ 

 

Het aantal bezwaren, klachten en keren dat de vertrouwenspersoon is ingezet, geven 

een beeld van de cliëntervaring. De cijfers zijn echter zijn op dit moment niet te duiden, 

omdat we ze niet kunnen vergelijken met een referentiegroep of met cijfers uit eerdere 

jaren. 

 

II.10. Samenwerking met belangrijke ketenpartners 

Het Sociaal Team heeft een regisseursfunctie binnen het sociaal domein, daarom is het 

belangrijk dat de samenwerking en afstemming met andere organisaties en instellingen 

goed is. Dit geldt in het bijzonder voor instanties die te maken hebben met kinderen en 

jongeren, omdat zij ook buiten het Sociaal Team om kunnen worden doorverwezen naar 

specialistische jeugdzorg (zie 2.2 instroom per verwijzer). 

 

  

De verschillende organisaties werken goed 

samen om mij/en mijn kind te helpen 

62% 

Bron: CEO 2015 Jeugdzorg6 

 

Instroom richting toegang 

Bron: dashboard 

Antwoord op de vraag wie verwijzen cliënten door richting toegang? 

 

Wmo 

80% komt via een verwijzer terecht bij de Toegang, vaak met een hulpvraag voor 

huishoudelijke hulp (73%). 

 

Onderzoek ervaringen samenwerking Jeugdgezondheidszorg en Sociaal Team 

                                                           
6 De resultaten zijn op basis van deze respons voor de doelgroep Wmo betrouwbaar; voor de doelgroepen 

Jeugd en Werk en Inkomen indicatief. Dat betekent dat zij een goede indicatie geven van de werkelijke 
situatie.  

 



De GGD heeft begin 2016 een onderzoek afgerond naar de samenwerking tussen alle 

sociale (wijk)teams en Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De aanleiding was dat er in 2015 

hard is gewerkt aan het vormgeven van de ‘loopbrug’ tussen JGZ en de wijkteams in 

Eemland. Op basis van dit onderzoek concludeert de GGD dat de JGZ en het wijkteam 

verbonden zijn en dat deze verbinding nu verstevigd moet worden. De investeringen 

hebben geleid tot een loopbrug die (bijna overal) ‘ligt’. Het is te begrijpen dat in deze 

ontwikkelfase de brug nog niet overal voldoende stevig is en er daardoor nog niet 

optimaal gebruik van wordt gemaakt. Zowel de JGZ- als wijkteammedewerkers ervaren 

echter de korte lijnen die nu al ontstaan zijn als positief en zien meerwaarde in het 

gebruik van de loopbrug. Deze meerwaarde uit zich ook volgens de JGZ-medewerkers 

in een positieve invloed op hun basistaken. Zo krijgen ze een bredere blik op gezinnen 

en de wijk, wordt er intensiever samengewerkt met ketenpartners en wordt hun netwerk 

uitgebreid. Dit alles geeft vertrouwen in de toekomst. Door het verbinden en verder 

ontwikkelen kan de basis verstevigd worden en een infrastructuur ontstaan waarin 

gezinnen intensief begeleid worden als het nodig is èn er afgeschaald kan worden 

naar minder intensieve zorg als het kan. Over de rol en positie van de JGZ in het sociaal 

domein concludeert de GGD dat dit nog niet altijd duidelijk is. Uit de resultaten blijkt dat 

er sprake is van een ‘grijs gebied’ tussen het domein van zorg en hulp door het wijkteam 

en het domein van preventie en lichte ondersteuning van de JGZ. De preventieve rol van 

JGZ in het voorveld wordt daardoor niet optimaal benut.  

 

Samenwerking politie/justitiële kader/Veiligheidshuis  

De samenwerking lokaal met de politie en het Sociaal Team heeft vorm gekregen. Het 

lokale PGA (Persoonsgebonden Aanpak) heeft daar een belangrijke bijdrage aangeleverd. 

Lokaal behoeft de gegevensuitwisseling tussen beide instanties nog aandacht. In de 

samenwerking met het justitiële kader (met name volwassenen) en het veiligheidshuis is 

het nog zoekende hoe dit in de toekomst beter vorm moet krijgen. Voor jeugdige is dit 

belegd binnen het contract met SAVE. 

 

Samenwerking huisartsen 

Ten aanzien van de samenwerking met de huisartsen is een convenant afgesloten tussen 

de regionale huisartsenvereniging, de jeugdgezondheidszorg en de gemeenten. Lokaal 

wordt de samenwerking vormgegeven door een afstemmingsoverleg tussen teamleider 

toegang en drie vertegenwoordigers van de praktijken. Daarnaast vindt er (jaarlijks?) 

overleg plaats tussen vertegenwoordigers en de wethouder sociaal domein waarin 

algemene tendensen en ontwikkelingen worden uitgewisseld. 

 

Samenwerking scholen 

Ten aanzien van de samenwerking met het onderwijs zijn samenwerkingsafspraken 

opgesteld. In het basisonderwijs komen leerteams bij elkaar om deze samenwerking te 

bevorderen. Daarnaast is er een lokale projectgroep passend onderwijs waar eventuele 

beleidsmatige/structurele zaken aan de orde komen. In regionaal verband staat de 

samenwerking op de agenda met de samenwerkingsverbanden. 

 

Samenwerking Vallei Wonen 

Met Vallei Wonen vindt er over diverse onderwerpen samenwerking en afstemming 

plaats.  

 

1. Met Vallei Wonen, Vluchtelingenwerk Midden Nederland en SoZa zijn 

samenwerkingsafspraken opgesteld om het proces rond huisvesting en aanvraag 



bijstandsuitkering van vergunninghouders zo soepel mogelijk te laten verlopen. We 

erkennen daarin het gemeenschappelijke doel: het geven van een goede start in 

Woudenberg aan vergunninghouders. Met deze samenwerking willen we voorkomen dat 

er huurachterstanden ontstaan. Een huurachterstand komt namelijk nooit alleen, omdat 

mensen de huur zo lang mogelijk betalen. Dat betekent wel dat in alle gevallen waarin 

een huurachterstand is, er ook andere schulden zijn. 

 

2. Naast de specifieke samenwerking rondom vergunninghouders, zijn er ook 

samenwerkingsafspraken om huurachterstanden in het algemeen te voorkomen. 

Gemiddeld vindt eenmaal per jaar overleg plaats met alle betrokkenen om te bespreken 

of de afspraken nog voldoen of bijstelling vragen. Betrokkenen zijn Vallei Wonen, Sociaal 

Team, PLANgroep, beleidsmedewerkers wonen, veiligheid en sociaal domein. 

 

3.In de prestatieafspraken met Vallei Wonen is opgenomen dat het Sociaal Team voor 

Vallei Wonen een meldpunt is voor zorgen. Tevens zullen uitvoeringsafspraken worden 

gemaakt over het signaleren, melden en uitwisselen van informatie. Naast huisvesting 

en aanvragen van bijstandsgerechtigden, vergunninghouders en voorkomen van 

huurachterstanden, voeren we ook op casuïstiek niveau het gesprek over (preventie 

van) overlast, woningaanpassingen en het mogelijk maken van langer zelfstandig thuis 

wonen. 

 

II.11. Stapeling Jeugd, Wmo- en SoZa-voorzieningen 

Vanaf februari 2017 is deze data beschikbaar in de monitor Sociaal Domein  

  

 

  



Kolom 3: Specialistische ondersteuning  

 

Door lokale, passende en integrale ondersteuning (doelstelling 2) willen we de inzet van 

individuele voorzieningen (jeugdhulp, Wmo-voorzieningen, re-integratietrajecten, 

schuldhulpverlening) voorkomen. Indien individuele voorzieningen toch nodig zijn dan 

willen we dit graag zoveel als mogelijk lokaal en passend inzetten. Zo snel mogelijk op 

de juiste plek en weer afbouwen als het kan. 

 

De indicatoren die hier iets over zeggen zijn: 

1. Aantal cliënten met een individuele voorziening – per voorziening 

2. In- en uitstroom en uitval 

3. Cliëntervaring individuele voorzieningen 

- effect 

- bezwaar en beroep 

- inzet vertrouwenspersoon 

4. Duur van trajecten (voornamelijk van belang t.a.v. jeugdhulp) 

5. Gemiddelde kosten per maatwerkarrangement ( vraagt aanlevering monitor SD) 

6. Inzet PGB/ZIN 

7. Gemiddelde eigen bijdrage per cliënt (Wmo) 

8. Perspectief/Doel ondersteuning 

9. Reden beëindiging (ook uitstroom bijstand en reden instroom bijstand) 

 

III.1. Aantal cliënten met een individuele voorziening in 2015 
 

Aantallen en percentages Jeugdzorg 

In het eerste halfjaar van 20167 ontving 8,9% (circa 295 jongeren) van de 

Woudenbergse jongeren tot 18 jaar jeugdhulp. Dit aandeel jongeren is iets lager dan in 

2015 (9,1%). Het aantal jongeren met een jeugdzorgtraject, dit zijn jongeren met 

jeugdhulp (zonder of met verblijf), jeugdbescherming of jeugdreclassering, of een 

combinatie hiervan, ligt op 320. Opvallend is het relatief hoge percentage jongeren met 

jeugdhulp met verblijf in 2015. In de voorlopige cijfers 2016 is dit percentage flink 

gedaald en gaat dit percentage meer richting het landelijk gemiddelde. Al blijft het 

aandeel hoog in vergelijking met een gemiddelde kleine gemeente (<25.000 inw). Dit 

hogere percentage lijkt vooral te worden veroorzaakt doordat er in Woudenberg relatief 

veel jeugdbeschermingstrajecten met een verblijfscomponent liepen. Dit lijken 

voornamelijk pleegzorgtrajecten te zijn.  

 

De voorlopige halfjaarcijfers 2016 zien we dat het totale aantal jongeren in jeugdhulp, 

percentueel stijgt. De stijging is vooral terug te zien in het aandeel jongeren met 

jeugdhulp zonder verblijf. Bij jeugdhulp met verblijf en jeugdbescherming met verblijf 

zien we juist een afname. Deze past bij de ingezette ambulantisering van zorg, evenals 

een toename van de lichtere, thuisnabije vormen van hulp zonder verblijf in plaats van 

zwaardere, locatiegebonden zorgvormen. Echter, dit is geen verklaring voor de stijging 

van het totaal aantal jongeren met zorg. In verband met de geringe aantallen worden de 

cijfers t.a.v. jeugdreclassering niet weergegeven in de verschillende databronnen. 

 

                                                           
7
 De cijfers over het eerste half jaar 2016 betreffen voorlopige cijfers. 



Percentage jongeren met jeugdhulp en jeugdbescherming in de gemeente Woudenberg 

over geheel 2015. Percentage t.o.v. totaal aantal jongeren tot 18 jaar.

 
 

Percentage jongeren met jeugdhulp en jeugdbescherming in de gemeente Woudenberg 

1e halfjaar 2015 en 1e halfjaar 2016. Percentage t.o.v. totaal aantal jongeren tot 18 jaar 

met uitzondering van het percentage jongeren met jeugdhulp met verblijf. Dit is een 

percentage t.o.v. alle jongeren in jeugdhulp. 

 
 

Om een beeld te geven van de aantallen jongeren met verschillende vormen van 

jeugdhulp is onderstaande tabel opgenomen. Het geeft de aantallen per zorgvorm weer. 

Zoals te zien in de tabel gaat het voor sommige zorgvormen in Woudenberg om kleine 

aantallen, waardoor fluctueringen in aantallen en percentages soms door individuele 

casusverschuivingen worden veroorzaakt. Dit vraagt gezien de geringe historie van 

cijfers en de grote foutmarges in de administratiesystemen om grote voorzichtigheid bij 

de duiding van deze cijfers.  

 

Vormen Jeugdzorg 

 30-06-2015 31-12-2015 30-06-2016 

Totaal jeugdzorgtrajecten 295 285 320 

Totaal jeugdhulptrajecten 270 260 295 

Jongeren met
jeugdhulp

Jongeren met
jeugdhulp zonder

verblijf

Jeugdhulp met
verblijf

Jeugdbescherming

9,1 8,7 

1,3 0,8 

9,4 9,1 

0,9 1,2 

10 9,7 

1,2 1 

Woudenberg (2015) <25.000 inwoners
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Jeugdhulp zonder verblijf 225 220 260 

Jeugdhulp uitgevoerd door het Sociaal Team 45 50 50 

Jeugdhulp zonder verblijf niet uitgevoerd door Sociaal team: 180 170 210 

waarvan Ambulante jeugdhulp op locatie aanbieder  155 140 160 

waarvan Daghulp op locatie van de aanbieder  15 15 30 

waarvan Jeugdhulp in het netwerk van de jongere  10 15 25 

 

Jeugdhulp met verblijf: 45 40 35 

waarvan Pleegzorg i.r.t. totaal trajecten 35 30 25 

waarvan gezinsgericht  
 

 

waarvan ander verblijf bij jeugdzorgaanbieder  10 10 

 

Totaal jeugdbeschermingstrajecten 20 20 25 

Ondertoezichtstelling 10 10 15 

Totaal voogdij 10 10 10 

Bron: CBS peildatum 31-12-2015 en 30-06-2016  

 

Aantallen en percentages Wmo 
 

Wmo begeleiding/dagbesteding 

In 2014 heeft gemeente Woudenberg circa 72 cliënten overgedragen gekregen met een vorm van 

begeleiding (50%) of dagbesteding (50%). In 2015 werden 135 producten verstrekt, een 

aanzienlijke toename dus. De grootste groei zien we in het aantal verstrekte of geboden 

begeleiding. 70% van de verstrekte producten bedroeg een vorm van begeleiding. Het eerste 

halfjaar van 2016 laat in aantallen voor zowel Zorg in Natura (ZIN) als het Persoonsgebonden 

Budget (PGB) een vergelijkbaar beeld zien met 2014. Een nagenoeg gelijke groepsgrootte 

ontvangt begeleiding en dagactiviteiten.  

 

Hulpmiddelen 

Bij de hulpmiddelen zien we geen grote verschuivingen terug. In 2016 zijn vooralsnog meer 

handbewogen rolstoelen verstrekt ten opzichte van afgelopen jaren. 

 

Vergelijking met de referentiegroep 

Als we het gebruik voor de eerste helft 2016 vergelijken met de referentiegroep dan valt in 

algemene zin op dat het gebruik voor Wmo-voorzieningen binnen onze gemeente hoger ligt. 

Op dit moment hebben we nog geen historie van gegevens opgebouwd, waardoor het lastig is  

om hiervoor een verklaring te geven. Echter, zijn er wel een aantal mogelijke oorzaken te 

benoemen. Zo blijkt al uit hoofdstuk 1 van deze monitor dat we relatief gezien veel ouderen  

(hoge grijze druk) hebben in Woudenberg. Deze grijze druk is direct te koppelen aan een  

hoger gebruik van voorzieningen. Ook weten we dat er sprake is van een hoge foutmarge 

in de administratie in verband met niet-gebruik van Wmo-voorzieningen vervoer. Dit houdt in dat  

sommige Wmo-cliënten vervoersvoorzieningen (denk aan pas regiotaxi) hebben toegewezen 

gekregen, maar dat ze er niet altijd gebruik van maken. Ten aanzien van huishoudelijke hulp zou 

een mogelijke verklaring kunnen zijn dat de aanbesteding voor huishoudelijke hulp in 

Woudenberg relatief laat opnieuw is aanbesteed, waardoor gewijzigd beleid in de tweede helft van 

2016 pas zichtbaar wordt. Veel gemeenten hebben dit beleid al in 2015 gewijzigd. 

 

 

javascript:GetDescription('desc|T|KO14%20%20%20%20');
javascript:GetDescription('desc|T|KO15%20%20%20%20');
javascript:GetDescription('desc|T|KO16%20%20%20%20');


0

5

10

15

20

25

30

35

40

cliënten per 1.000 inw.

Cliënten p. 1.000 inw. in
ref. groep

Wmo Aantal 

voorz. 

Aantal 

Cliënten 

%  cliënten 

per 1.000 

inw. 

% cliënten 

 in ref. 

groep 
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Ondersteuning thuis 176  137  22,8 11  22,2 9  

Begeleiding 107  90  15,0 7  15,0 6  

Persoonlijke verzorging 6  4  0,7 0  0,4 0  

Kortdurend verblijf 1  1  0,2 0  0,2 0  

Dagbesteding 62  50  8,3 4  6,4 3  

Hulp bij het huishouden 263  220  36,5 18  38,2 16  

Verblijf en Opvang 3  3  0,5 0  1,2 0  

Beschermd wonen. 3  3  0,5 0  1,2 0  

Hulpmiddelen en 

diensten 

652  421  69,9 34  63,9 27  

Woondiensten 22  22  3,7 2  0,2 0  

Vervoersdiensten 46  37  6,1 3  5,5 2  

Rolstoelen 35  20  3,3 2  16,7 7  

Vervoervoorzieningen 358  337  56,0 27  47,2 20  

Woonvoorzieningen 191  136  22,6 11  12,9 5  

 

 

 

 

Aantallen en percentages Werk & Inkomen 

 



 
Bron: CBS Participatiewet 

 

Re-integratie: aantal per 10.000 inwoners 15-64jr, jaar 2015  

Bijstand: aantal per 10.000 inwoners 18jr en ouder, jaar 2015 (let op: Woudenberg 

heeft geen 10.000 inwoners boven de 18 en evenmin 170 inwoners in de bijstand. De 

tabel geeft de verhouding met andere gemeenten weer) 

 

Het aantal inwoners met bijstand in Woudenberg is lager dan in andere kleine 

gemeenten. ‘Zelf je broek ophouden’ is een echt Woudenbergs kenmerk dat hierbij een 

rol lijkt de spelen. Inwoners vragen veelal pas een bijstandsuitkering aan als het echt 

niet meer lukt.  

Het aantal re-integratietrajecten is relatief laag. Het is aannemelijk dat dit samenhangt 

met de wijze van registratie.  

 

III.2. In- en uitstroom 

In- en uitstroom cijfers kunnen ons iets zeggen over de doorstroom in zorg.  

 

In- en uitstroom jeugdhulptrajecten (absoluut aantal) in gemeente Woudenberg, heel 

2015  

 
  

Jeugdhulp Eemland % t.o.v.  

totaal   Eemland 

Trajecten totaal 405 8390 4,8 

Trajecten begonnen 315 6420 5,1 

Trajecten beëindigd 170 4025 4,3 

 

Bovenstaande tabel geeft een nulmeting t.a.v. in- en uitstroom. De cijfers zijn nog niet 

te duiden. 

 

Onderstaande tabellen  

Reden instroom bijstand Aantal instroom bijstand 

 2014 2015 2016 1e helft 

Arbeid in dienstbetrekking 1 - 1 

Beëindiging studie - 1 1 
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Additionele arbeidsplaats 6 2 2 

Zelfstandig beroep of 

bedrijf 

2 3 3 

Uitkering werkloosheid 7 6 - 

Verblijfsvergunning 

verkregen/statushouders 

1 4 5 

Alimentatie 1 - - 

Ander inkomen 1 6 2 

Beëindiging huwelijk/relatie 7 5 2 

Verandering vermogen - 1 - 

Verandering 

nationaliteit/verblijfsstatus 

3 2 - 

Normwijziging 4 8 1 

Andere oorzaak 3 8 3 

Oorzaak bij partner - 1 - 

Totaal 35 49 20 

Bron: GWS 4All 

 

Reden uitstroom 

bijstand 

Aantal uitstroom bijstand 

 2014 2015 2016 1e helft 

Aanvang studie - - - 

Uitkering werkloosheid 1 - - 

Arbeid in dienstbetrekking 13 3 5 

Uitk. Ziekte / 

arb.ongeschiktheid 

2 - - 

Ander inkomen 4 2 2 

Aangaan relaties -  1 

Verhuizing 10 - 2 

Overlijden - 1 - 

Normwijziging 6 8 - 

Detentie - 1 - 

Oorzaak bij partner - - 2 

Andere oorzaak 1 2 - 

totaal 37 17 12 

Bron: GWS 4All 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bron: GWS 4All 

 

Wat opvalt is de hoge instroom in 2015 ten opzichte van 2014. De verklaring hiervoor 

lijkt de komst van de Participatiewet en daarmee de komst van nieuw doelgroepen. Ook 

Datum Aantal huishoudens in bijstand  

1 jan 2012 47 

1 jan 2013 57 

1 jan 2014 76 

1 jan 2015 79 

1 jan 2016 116 



banenverlies in Woudenberg in 2015 speelt hierin een rol. De uitstroom in 2015 is 

aanzienlijk lager dan in 2014. Hiermee ontstond een dubbel effect met als resultaat een 

grote stijging van het aantal inwoners met bijstand in 2015. 

 

Uitval 

Ruim 85% van de jeugdhulp is beëindigd volgens plan. De overige trajecten zijn 

voortijdig afgesloten. Bij jeugdhulp zonder verblijf gebeurt dit voornamelijk in 

overeenstemming tussen cliënt en aanbieder. Bijvoorbeeld als de situatie van de 

jeugdige of het gezin tussentijds verandert waardoor de gestarte jeugdhulp niet meer 

passend is. Er kan dan in overeenstemming worden besloten tot de inzet van een ander 

type jeugdhulp of om de jeugdhulp af te ronden. Bij jeugdhulp met verblijf worden de 

trajecten vaak ook in overeenstemming tussen cliënt en aanbieder afgesloten, maar 

bijvoorbeeld ook wegens externe omstandigheden zoals overlijden of verhuizen van de 

jeugdige. Het aandeel uitval is een outcomecriterium jeugd van het Nederlands 

Jeugdinstituut (NJI) en kan volgens het NJI gemeten worden met het aandeel trajecten 

dat voortijdig eenzijdig door de cliënt opgezegd is. Deze ‘no-shows’ zijn volgens het NJI 

om verschillende redenen relevant. “‘No-shows’ kunnen een indicatie zijn voor 

ontevredenheid van gebruikers. Ook kan er sprake zijn van een mismatch tussen vraag 

en aanbod. Voorts kan het een indicatie zijn voor effectiviteit van besteding van 

middelen aan voorzieningen: is de uitval hoog bij een bepaalde voorziening, dan kan 

sprake zijn van ineffectieve besteding van middelen.”, aldus het NJI. 

In onderstaande tabel is ook zichtbaar dat er sprake is van een hogere uitval wanneer er 

een verwijzing door de huisarts is afgegeven.  

 

Totale jeugdhulp 

Reden beëindiging Woudenberg Eemland 

 Aantallen % Aantallen % 

Beëindigd volgens plan 150 85,7 3330 82,7 

Voortijdig afgesloten 25 14,3 695 17,3 

 

Bij verwijzing huisarts         

Woudenberg (totaal 105 = aandeel: 60% )  

Regio Eemland (totaal 2630 = aandeel: 65%) 

Reden beëindiging Woudenberg Eemland 

 Aantallen % Aantallen % 

Beëindigd volgens plan 80 76,2 2165 82,3 

Voortijdig afgesloten 20 19,0 465 17,7 

  

Wmo 

Nog niet beschikbaar – dashboard 

 

Re-integratie 

 Cijfers uitval Workfast Reden uitval 

2015 1 

4 

1 

1 

Doorstroom naar BBZ traject 

Ernstige persoonlijke omstandigheden 

Geen werknemersvaardigheden 

Maximale termijn WorkFast bereikt 

Bron: Marap Workfast 



 

In 2015 zijn 49 inwoners in de bijstand gekomen, waarvan 17 zijn aangemeld bij 

Workfast. Van deze personen was de inschatting dat zij met begeleiding binnen drie 

maanden weer werk zouden kunnen vinden. Van deze 17 zijn echter 7 personen daar 

niet in geslaagd vanwege verschillende redenen (zie tabel). Deze cijfers betekenen dat 

uiteindelijk 80% van de instroom in de bijstand zodanige belemmeringen heeft om werk 

te vinden, dat dit niet op korte termijn lukt.  

 

III.3. Cliëntervaring individuele voorzieningen 

Effect en kwaliteit Wmo 

Onderstaand figuur geeft een beeld van de ervaren effectiviteit op 4 aspecten ( 7. 

aansluiten op behoefte, 8. Eigenregie, 9. Zelfredzaamheid en 10. Kwaliteit van leven) 

door cliënten met een Wmo-voorziening. Daarbij zien we dat de onderzoeksresultaten 

positief zijn en vergelijkbaar zijn met een gemiddelde kleine gemeente.  

 

  (helemaal) eens (helemaal) oneens 

Effectiviteit 

 

 

 

 Gemeente Woudenberg 

 grootteklasse <25.000 inwoners 

 

Bron: CEO Percentage cliënten Wmo 2016 (helemaal) eens en (helemaal) oneens met de 

bevraagde stellingen ten opzichte van de gemeentegrootteklasse. 

 

Ten aanzien van de kwaliteit van de ondersteuning geeft 83% van de ondervraagden 

aan dat zij de kwaliteit van de Wmo-ondersteuning als ‘goed’ ervaren. 

 

Effect en kwaliteit Jeugd 

De ervaren effectiviteit van de jeugdhulp ligt lager dan bij de Wmo-cliënten. Het ervaren 

effect van de jeugdhulp op de opvoeding is het grootst en ligt tussen de 54% en 80%. 

Bij de aspecten als ‘zelfstandigheid’ en ‘zelfredzaamheid’ ligt dit tussen de 40% en 60%. 

Globaal genomen liggen deze scores lager dan de referentiegroep die het CEO hanteert. 

Als we kijken naar de vragen die iets zeggen over de ervaren kwaliteit van jeugdhulp 

liggen de percentages tussen de 55% en 83% bij ouders en bij jongeren tussen de 58% 

en 75%. De mening over de kennis en kunde van hulpverleners is niet zo positief, dit in 

tegenstelling tot de manier waarop zij hun cliënten benaderen. Die wordt relatief goed 

beoordeeld. In algemene zin zijn deze scores lager ten op zichten van de 

referentiegroep. Overigens zijn deze resultaten en vergelijkingen niet representatief, 



waardoor het een indicatief beeld geeft. 

  

Effect en kwaliteit SoZa 

Op de stelling: 'door het traject heb ik meer kans op het vinden van een betaalde baan´ 

geeft 38% een bevestigend antwoord. Het resultaat van het re-integratietraject krijgt 

een 5,4 als cijfer. In vergelijking met de referentiegroep is deze uitkomst lager (53% - 

5,7), echter ook hiervoor geldt dat de resultaten en vergelijkingen slechts een indicatie 

geven. De kwaliteit van de re-integratietrajecten wordt gemiddeld beoordeeld met een  

6,1. Dit ligt iets lager dan bij de referentiegroep (6,5%). 

 

- bezwaar en beroep 

2015 0 

1e halfjaar 2016 4 

Bron: Secretariaat klachtencommissie 

 

- inzet vertrouwenspersoon individuele voorzieningen (jeugdwet) 

2015 0 

1e halfjaar 2016 4 

Bron: voortgangsrapportage AKJ 

 

Over bovenstaande cijfers kan nog geen duiding plaatsvinden, maar zij kunnen wel 

dienen als nulmeting. 

 

III.4. Duur trajecten Jeugdhulp  

De ambitie is om ondersteuning weer af te schalen zodra dat mogelijk is, omdat er lokaal 

mogelijkheden zijn om dit op te vangen.  

 

Duur trajecten Woudenberg Eemland 

 Aantallen % Aantallen % 

0 tot 6 maanden 75 42,9 1970 48,9 

6 maanden tot 1 jaar 70 40,0 1625 40,4 

1 tot 2 jaar 20 11,4 245 6,1 

2 tot 3 jaar   5,7 105 2,6 

3 tot 4 jaar     35 0,9 

4 jaar of langer     40 1,0 

 

Over bovenstaande cijfers kan nog geen duiding plaatsvinden, maar zij kunnen wel 

dienen als nulmeting. 

 

III.5. Gemiddelde kosten per maatwerkarrangement ( vraagt aanlevering monitor SD) 

Nog niet beschikbaar 

 

III.6. Inzet PGB/ZIN 

 

% jongeren naar leveringsvorm jeugdhulp 2015 



 
% Volwassenen/ouderen naar leveringsvorm Wmo (voorlopige cijfers) 

 
Een relatief klein deel van de clienten ontvangt hun zorg in PGB. 

 

III.7. Gemiddelde eigen bijdrage per cliënt (Wmo) 

Nog niet inzichtelijk via monitor sociaal domein 

 

III.8. Perspectief/Doel ondersteuning 

 

Effect van het re-integratietraject; aantal deelnemers en percentage dat betaald werk 

vindt  

Aantal bijstands-

gerechtigden 

Soort re- integratietraject Aantal  Percentage betaald werk 

gevonden (pt/ft) 

2015: 116 Werkgeversdienstverlening 35 29% 

Workfast 17 59% 

Bron: Marap Workfast en managementrapportage Werkgeversdienstverlening 

 

Het percentage bijstandsgerechtigden dat werk vindt na een traject van Workfast ligt 

ongeveer twee keer zo hoog als bij Werkgeversdienstverlening. De oorzaak hiervan ligt 

3% 

90% 

7% 

Jongeren met alleen PGB
Jongeren met alleen ZIN
Jongeren met zin en PGB

4% 

92% 

4% 

Volwassenen met alleen PGB

Volwassenen met alleen ZIN

Volwassenen met ZIN en PGB



in de afstand tot de arbeidsmarkt van de doelgroep. Waar Workfast mensen bemiddelt 

die geen of beperkte afstand hebben, heeft de doelgroep van Werkgeversdienstverlening 

een grote tot middelgrote afstand van de arbeidsmarkt.  

 


