
 

 
 

Definitieve onderzoeksopzet Evaluatie Coöperatie De Kleine Schans 
te Woudenberg 
 

Aanleiding 
De auditcommissie heeft in haar vergadering van 11 juni 2019 aan de rekenkamercommissie 
gevraagd om een evaluatieonderzoek te doen naar het functioneren van Coöperatie De Kleine 
Schans. De opdracht die De Kleine Schans meekreeg bij de oprichting in september 2017, was: geef 
uitvoering aan de 4 wetten in het sociaal domein (Participatiewet, Wmo 2015, Jeugdwet en de 
Leerplichtwet) en vervul een aanjaagfunctie bij de noodzakelijke transformatie.  
 
De daarbij behorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden werden, voor zover de wet 
dit toelaat, overgedragen aan de coöperatie. Gemeente Woudenberg is en blijft bestuurlijke en 
politiek (systeem)verantwoordelijk; zij ontwikkelt het beleid, bepaalt de doelen en de gewenste 
effecten. De coöperatie kreeg een verantwoordelijkheid voor het behalen van de door gemeente 
gestelde doelen en effecten en een belangrijke rol in de inzet van een samenhangend aanbod van 
zorg en ondersteuning. Deze manier van organiseren moest leiden tot een grotere effectiviteit en 
doelmatigheid in het sociaal domein. 
 
Bij de oprichting van De Kleine Schans is afgesproken dat er na twee jaar, dus begin 2020, een 
evaluatie zou plaatsvinden.  
De raad heeft de Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand (RKC) gevraagd om een deel van de 
evaluatie van het functioneren van De Kleine Schans uit te voeren. De RKC heeft hiermee ingestemd.  

Inleiding 

Na de drie decentralisaties binnen het sociaal domein in 2015 op het gebied van de Participatiewet, 
Wmo en de Jeugdwet is de uitvoering hiervan door de gemeente georganiseerd. In eerste instantie 
werd de uitvoering gedaan door het Sociaal Team. Deze was als pilot opgericht met een tijdelijk 
samenwerkingsverband van zorgaanbieders en de gemeente. De medewerkers van het Sociaal Team 
waren lokaal werkzaam in het multifunctionele centrum De Schans vanuit regionale zorginstellingen 
of vanuit subsidierelaties of vanuit detachering door de gemeente. Mede door veranderingen in de 
inkooprelatie met regionale zorgaanbieders werd het noodzakelijk om deze organisatievorm te 
evalueren. Woudenberg wilde onderzoeken of de oprichting van en deelname aan een coöperatie de 
juiste vorm is om de medewerkers die uitvoering geven aan de Jeugdwet, Wmo, Leerplichtwet en 
Participatiewet in één team onder te brengen. Het doel van het team was om samen met 
maatschappelijke partners lokale en integrale ondersteuning te bieden aan de inwoners van 
Woudenberg.  
De coöperatie paste binnen de uitgangspunten van de ‘Nota Strategische visie op samenwerking’ en 
de checklist voor het aangaan van een nieuwe samenwerking.  

Oprichting Coöperatie De Kleine Schans 

Dit heeft ertoe geleid dat de raad op 6 juli 2017 heeft besloten tot de oprichting van en deelname 
aan Coöperatie De Kleine Schans. De oprichting van de coöperatie De Kleine Schans vond vervolgens 
plaats op 27 oktober 2017 en zij is per 1 januari 2018 operationeel geworden.  
De werkzaamheden die tot die tijd door Loket De Kleine Schans en het Sociaal Team werden verricht, 
zijn toen ondergebracht in deze coöperatie. 



 

 
Een coöperatie is een bijzondere vorm van een vereniging. De coöperatie heeft net als de vereniging 
leden. Een coöperatie gaat overeenkomsten aan met haar leden. Het bestuur wordt gekozen door de 
ledenvergadering, waarbij elk lid in beginsel één stem heeft. 
 
Door als gemeente zelf te participeren in een coöperatie, waarin kennis en ervaring en expertises in 
de toegang tot zorg gedeeld worden, was er de hoop om maximale veranderkracht (transformatie) te 
bevorderen. In de organisatiestructuur van een coöperatie kunnen namelijk alle partijen deelnemen 
en invloed uitoefenen door samen te werken. In de coöperatie hebben ook de inwoners een 
duidelijke stem in de Inwonersraad. De Inwonersraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over de 
ontwikkeling en uitvoering van de transformatie in het sociaal domein, het samenspel tussen 
inwoners, sociale netwerken, maatschappelijke partners en de coöperatie. 

Leden 
De toenmalige zorgaanbieders werden gevraagd om lid te worden van de coöperatie, nadat de 
coöperatie is opgericht. Uitgangspunt hierbij was dat de leden moesten bijdragen aan innovatie en 
veranderkracht in de uitvoering van het Sociaal Domein in Woudenberg. 
De bestuurder is de directeur van de coöperatie. De leden van de coöperatie zijn de gemeente 
Woudenberg, de Stichting MEE Utrecht, Gooi & Vecht en Stichting YOUKÉ Sterke Jeugd. Inmiddels 
zijn er nog meer partijen lid geworden.  

Doel bij de oprichting 
De opdracht van de coöperatie werd als volgt geformuleerd (zie raadsvoorstel 2017):  

 het uitvoeren van taken voortvloeiend uit de Jeugdwet, Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015, Participatiewet en Leerplichtwet; 

 het zorgdragen dat inwoners van de gemeente Woudenberg weten waar ze terecht kunnen 
bij vragen over wonen, zorg, welzijn, werk en inkomen en het op een passende manier 
ontvangen van informatie en advies over (mogelijke) ondersteuning en zorg; 

 het bijdragen aan een effectieve, vraaggerichte en integrale benadering van 
ondersteuningsvragen van inwoners van de gemeente Woudenberg, waarbij zoveel als 
mogelijk de eigen kracht, de kracht van de sociale omgeving, het aanbod van de 
basisvoorzieningen en de ambulante ondersteuning worden ingezet. Indien deze inzet 
ontoereikend is wordt passende specialistische ondersteuning ingezet; 

 het bevorderen van een doelmatige en efficiënte inzet van middelen door het versterken van 
de samenwerking met en afstemming van aanbieders van basisvoorzieningen en individuele 
voorzieningen door het nemen van initiatief om te komen tot verbindingen en 
werkafspraken; 

 het vervullen van een aanjaagfunctie voor en doorontwikkeling van de transformatie in het 
sociale domein; 

 al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 
ruimste zin. 

 
Het bieden van continuïteit van zorg en ondersteuning stond voorop. De coöperatie krijgt de vrijheid 
om zowel de dienstverlening als de ondersteunende diensten verder te ontwikkelen binnen de door 
de gemeente gestelde kaders. 
 

 
  



 

Evaluatie De Kleine Schans 

 

Doelstelling: Het doel van dit rekenkameronderzoek is om te beoordelen in hoeverre De Kleine 
Schans bijdraagt aan de effectiviteit van het beleid van de Participatiewet, de Wmo 2015, de 
Jeugdwet en de Leerplichtwet. Dit doel wordt behaald door een evaluatieonderzoek uit te voeren 
naar de mate waarin de transformatie binnen het sociaal domein door De Kleine Schans is 
doorgevoerd.  
 
 

Onderzoeksvraag: In hoeverre draagt De Kleine Schans bij aan de effectiviteit van het beleid?  
 
Deelvragen 
 

1. Welke taken heeft de Kleine Schans m.b.t. de uitvoering van de drie taakvelden binnen het 
sociaal domein? Hoe heeft De Kleine Schans haar taken georganiseerd?  

2. Hoe vervult de gemeente de rol van systeemverantwoordelijke voor het sociaal domein, de 
rol van opdrachtgever van de coöperatie en de rol als lid van de coöperatie? Versterken deze 
rollen elkaar of levert dit problemen op? 

3. In hoeverre is het de coöperatie gelukt om de gestelde doelen te behalen?  
a. Hoe geeft De Kleine Schans invulling aan het doel om inwoners te informeren over 

vragen met betrekking tot wonen, zorg, welzijn, werk en inkomen en mogelijke 
ondersteuning en zorg? 

b. Hoe stimuleert De Kleine Schans de inzet van eigen kracht, van het sociale netwerk 
en de algemene voorzieningen? Heeft dit ertoe geleid dat er binnen Woudenberg 
minder beroep gedaan wordt op specialistische zorg en maatwerkvoorzieningen dan 
vóór de transitie? 

c. Is de samenwerking en afstemming van aanbieders van basisvoorzieningen 
verbeterd, en zo ja, op welke manier? Heeft dit geleid tot een doeltreffende en 
efficiënte inzet van middelen? 

d. In hoeverre is het De Kleine Schans gelukt om binnen de financiële kaders de taken 
uit te voeren? Waar zitten de meevallers en de tegenvallers?  

e. In hoeverre heeft De Kleine Schans daadwerkelijk een aanjaagfunctie vervuld in de 
noodzakelijke transformatie binnen het sociaal domein?  

f. Welke factoren zorgden ervoor dat de bij de oprichting van De Kleine Schans 
gestelde doelen wel/ niet gehaald werden? Draagt de governance bij aan de gestelde 
doelen? 

4. Meet de Kleine Schans de tevredenheid onder de bewoners/ cliënten? Wat blijkt uit deze 
klanttevredenheidsonderzoeken? Hoe pakt De Kleine Schans de resultaten hiervan op? 

5. In hoeverre is de gemeente in staat om op de uitvoering van taken door De Kleine Schans te 
sturen? Voldoet de coöperatie aan de informatiebehoefte van het college?  

6. Kan de raad op basis van de informatie die ze krijgt controleren of de doelen van de 
coöperatie gehaald worden?  

 
 

  



 

Inperking onderzoek 
Tijdens het onderzoek wordt vooral gekeken naar de organisatie van De Kleine Schans en de 
verhouding met en de rol van de gemeente.  
Het onderzoek richt zich niet op de algemene en financiële ontwikkelingen binnen het sociaal 
domein.  
We benaderen voor dit onderzoek geen inwoners. 
 
 

Methode van onderzoek 
Het onderzoek zal starten met studie van algemene literatuur en relevante documenten van de 
gemeente Woudenberg betreffende het sociaal domein en coöperatie De Kleine Schans. Vervolgens 
zullen interviews plaatsvinden met relevante ambtenaren, de bestuurder, de leden en mogelijk met 
enkele medewerkers van de coöperatie.  
 

 

Globale planning 
 
De globale planning van het onderzoek is als volgt: 
 

 2019 2020 

 Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. 

Voorbereidingen             

Onderzoeksopzet 
afronden 

            

Versturen 
onderzoeksopzet naar 
raad en informeren pers 

            

Onderzoek             

Startgesprek             

Aanleveren documenten             

Documentstudie             

Interviews             

Rapportage van 
bevindingen 

            

Technische reactie             

Bestuurlijke reactie             

Aanbieden rapport             

 
 

Mocht in de loop van het onderzoek blijken dat bijstelling van de onderzoeksopzet wenselijk is, dan 
zal de rekenkamercommissie hierover in overleg treden met de leden van auditcommissie. 


