kennisplatform
trennisplatform
u
: :..
. Sociaal
. *

Utrecht, januari 2019

Onderzoeksvoorstel - Coöperatie Kleine SchansWoudenberg
Leeswijzer
In dit onderzoeksvoorstel komen achtereenvolgens aan de orde: a ) een beknopte uitwerking van de
achtergrond van de vraag om praktijkgericht onderzoek naar de coöperatie in Woudenberg te
overwegen en debeoogde doelen en impact van de inzet van de coöperatie , b ) een beschrijving van
de vraag van Woudenberg en de daaruit voortkomende onderzoeksvraag, c ) onderzoeksopzet,met
daarin de vragen ,de dataverzameling en de onderzoeksdoelen , en tenslotte d) een voorstel m .b .t.
planning, communicatie en financiering van het praktijkgerichte onderzoek.
1. Achtergrond van de vraag
De gemeente Woudenberg en de zorgorganisatiesMEE en Youkéhebben met ingang van 1 januari
2018 een coöperatie opgerichtmet als doelde transformatie in het sociale domein vorm te geven .
Om inwoners de kans te bieden deelte nemen aan de samenlevingis het van belang de omgeving
fysiek en sociaal zo in te richten dat iedereen kan meedoen en gebruik kan maken van de
beschikbare voorzieningen . Doelstelling is om samen met inwoners te komen tot meer lokale en
integrale antwoorden op hun ondersteuningsvragen en daarbij eerst de eigen mogelijkheden van
mensen en hun netwerk te benutten en pas daarna gebruik te maken van de vrijwillige inzet en de
basisinfrastructuur. Als dat ontoereikend is, wordt professionele ondersteuning ingezet.
Door de uitvoering van de Wmo,de Participatiewet, de Jeugdwet en Leerplichtwet in één organisatie
onder te brengen ,hoopt de gemeente Woudenberg de verbinding tussen de verschillende domeinen
tot stand te brengen en zo de versnippering in de hulpverlening tegen te gaan .Door het creëren van
een sterkebasisinfrastructuur verwachtde gemeente dat de inzet van specialistischehulp zal
verminderen . Voorhet realiseren van de beoogde innovatie is samenwerking tussen alle partners in
het sociale domein en inwoners van Woudenberg noodzakelijk . Daarom is het belangrijk de kennis
en kunde van alle deelnemers te benutten en te zorgen dat alle betrokkenen invloed hebben op het
proces en resultaat. De coöperatie wordt als een organisatievorm gezien die de beste garantie biedt
voor eigenaarschap en draagvlak om te komen tot een participatieve samenleving in Woudenberg.
Momenteelzijn 19 verschillende organisaties die zich om hetwelzijn van de inwoners van
Woudenberg bekommeren (nulde lijn , eerste lijn , tweede lijn en bewonersinitiatieven ) lid van de
coöperatie . De coöperatie kent een algemene ledenvergadering (ALV ), een bestuur bestaande uit
één ofmeer bestuurders, een adviesraad en een inwonersraad .Het bestuur/debestuurder is
verantwoording schuldig aan de ALV. De gemeente Woudenberg neemt een bijzondere plaats in
omdat zijeen drieledige relatie heeft met de coöperatie :ze is lid , opdrachtgever en leverancier van
diensten .Om deze rollen goed van elkaar te scheiden neemteen wethouder deel aan de ALV en
heeft een andere wethouder de rolvan opdrachtgever.
In de oprichtingsstatuten (VBC -notarissen , 2017) worden de activiteiten van de coöperatie als volgt
beschreven :
Onderzoeksvoorstelter bespreking- DeKleine Schans

Het uitvoeren van taken uit de Jeugdwet,Wetmaatschappelijke ondersteuning, Leerplichtwet
en Participatiewet.
Het zorgdragen dat inwoners van de gemeente Woudenberg weten waar ze terecht kunnen
bij vragen over wonen , zorg, welzijn ,werk , inkomen en het op passendemanier ontvangen
van informatie en advies over mogelijke ondersteuning en zorg.
Het bijdragen aan een effectieve, vraaggerichte en integrale benaderingvan
ondersteuningsvragen van de gemeente Woudenberg waarbij zoveel als mogelijk eigen
kracht,de krachtvan de sociale omgeving, het aanbod van de basisvoorzieningen en de
ambulante ondersteuning worden ingezet. Als deze inzet ontoereikend is, wordt passende
specialistische ondersteuning ingezet.
Het bevorderen van een doelmatige en efficiënte inzet van middelen door het versterken van
de samenwerkingmet, en de afstemming van aanbieders van basisvoorzieningen en
individuele voorzieningen in hetnemen van initiatieven om te komen tot verbindingen en
werkafspraken .
Het vervullen van een aanjaagfunctie voor en doorontwikkeling van de transformatie in het
sociaaldomein.
Om de innovatie in gang te zetten hebben de leden van de coöperatie in de ALV samengesproken
over de sociale opgaven in de gemeente Woudenberg. Datheeft geresulteerd in een werkplan met
acht thema's, die nu in acht werkgroepen worden uitgewerkt door ALV -leden met expertise op het
betreffende thema.
Beoogde doelen en impact van nieuwe wijze van werken
De innovatie in het sociale domein heeft twee doelen .Het eerste doel is demogelijkheden van alle
inwoners van de gemeente Woudenberg om te participeren te bevorderen.Het tweededoel is om te
komen totmeer integraalwerken van professionals (zorgaanbieders),welzijnswerk, vrijwilligers,
inwoners en mantelzorgers.
De verwachting is dat door de innovatie zorg en welzijn nog beter op maatkunnen worden
georganiseerd en inwoners met een ondersteuningsvraag beter worden bediend. De korte lijnen
tussen demedewerkers die uitvoeringgeven aan de verschillende wetten in het sociale domein
moeten zorgen voormaximale integrale inzet, ontschotting, en vermindering van zorgkosten en
bureaucratie.
Beoogde impact
De beoogde impactvan de innovatie is:
Gezondere leefstijl van inwoners.Meer maatschappelijk en sociaal actieve inwoners.
Samen met inwoners komen totmeer lokale, passende en integrale antwoorden op hun
ondersteuningsvragen .
Minder inzet van specialistische zorg door het stimuleren van innovatie (inzet van preventieve
activiteiten ) en adequate zorgverlening (lichtere vormen van zorg).
Beoogde impact voor de inwonersmet een ondersteuningsvraag:
Integrale aanpak van de ondersteuning
Inwoners vertegenwoordigd in de adviesraad zijn gesprekspartner in het bepalen van de kwaliteit
van de dienstverlening
Inwoners kunnen meedoen in de samenleving en hetnetwerk isbetrokken .
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Beoogde organisatorische en financiële impact :
Eenmeer integrale ondersteuning van inwoners door de samenwerking in een organisatie van
medewerkers die betrokken zijn bijde Wmo, de wet op de jeugdzorg en departicipatiewet.
Het ontwikkelen van een vraaggerichte attitude bijmedewerkers (veranderen van mindset )
Verbeteren van de samenwerkingsrelatiestussen de partners in het sociale domein
Draagvlak en eigenaarschap bij deleden voor de activiteiten van de coöperatie om tot een passende
sociale basisinfrastructuur in Woudenberg te komen : alle leden dragen bijnaar vermogen . Het
collectieve belang staat voorop .
Meer inzet van preventieve activiteiten en minder inzet van specialistische zorg .
In de volgende paragraaf gaan wein op de vraagstelling voor hetonderzoek. Wat zijn de wensen van
de gesprekspartners ten aanzien van het onderzoek en welke consequenties heeft dat voor de
doelstelling,de vraagstelling en de opzet van het onderzoek ?
2.

Vraagstelling

In juni,augustus en oktober zijn verkennende gesprekken gevoerdmet de directeur van de Kleine
Schans, een lid van de ALV en een beleidsmedewerker van de gemeente Woudenberg over de
doelstelling en de vraagstelling van het onderzoek . Er zijn verschillende invalshoeken voor het
onderzoek besproken. Een eerste invalshoek betrof het ondersteunen van hetinnovatieproces door
mee te denken in de interventiesen de effecten van de interventies te onderzoeken . Het gaat dan
om het in kaart brengen van de gekozen theorie of change en de impact daarvan . Een andere
invalshoek betrofhetmeten van de resultaten :Wat levert het innovatieproces op ? Worden de
gestelde doelen behaald ?
Tijdenshet gesprek in oktober is benoemd dathet innovatieproces een gezamenlijk leerproces is van
alle betrokkenen .Het onderzoek is daarom een middel om dat leerproceste ondersteunen vanuit de
vragen :
• Welke inspanningen verrichten de verschillende betrokkenen ?
• Hoe dragen deze inspanningen bij aan het behalen van de doelen van het innovatieproces?
Wat loopt goed en waar is nog bijsturing nodig ?
Op basis van dit uitgangspunt komen we tot de volgende doelstelling en vraagstelling van het
onderzoek:
Doelstelling van het onderzoek
Het ondersteunen van het leerproces in de pilot door het in beeld brengen van factoren die van
invloed zijn op het behalen van de doelstellingen van het innovatieproces, zodatbetrokkenen
kunnen leren van de opgedane ervaringen en waarnodig de werkwijze kunnen bijstellen .
De centrale vraagstelling van het onderzoek zal ook afhangen van de doelstelling van het onderzoek.
Watzijn de positieve en de belemmerende factoren in de werkwijze van de verschillende betrokken
partijen binnen de coöperatie (ALV,medewerkers vanhet loket, gemeente ) die van positieve of
negatieve invloed zijn op het behalen van de doelstellingen van het innovatie proces in het sociale
domein in Woudenberg ?
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Weonderzoeken hierbij de rolvan de ALV, van demedewerkers van het loket, de samenwerkingmet
stakeholders (andere organisaties) en de ervaring van inwoners met de geboden ondersteuning.
Het gaathier om de volgende deelvragen :
1. Hoe ziet debestuurlijke en beleidsmatige context van het innovatieproject eruit?
2. Welke belemmerende en bevorderende factoren doen zich voor in het samenwerken
binnen de coöperatie methet oog op het realiseren van een passende sociale
basisinfrastructuur? In hoeverre dragen de ateliers opgezet vanuit de ALV bij aan hetbehalen
van doelstellingen van de pilot?
3. Wat zijn de bevorderende en belemmerende factoren voormedewerkers van de
Kleine Schans om met elkaar samen te werken bij complexe ondersteuningsvragen (waarop
meerdere wetten van toepassing zijn ).Met andere woorden :watbevordert ofbelemmert
het ontschotten ?
4 . In hoeverre draagt dewerkwijze van demedewerkers van de Kleine Schans bij aan
het behalen van de beoogde impact voor de inwonersmet een ondersteuningsvraag en het
behalen van de integrale benadering zoals die in de pilotbeoogd wordt ? Wat zijn
belemmerende en bevorderende factoren ?
5 . Wat zijn de ervaringen van inwoners met de ondersteuning sinds de start van het
innovatieproces?
3.

Opzetvan het onderzoek

Bij onderzoek dat het leerproces van een innovatieproces ondersteunt kiezen we
dataverzamelingsmethoden die derespondenten stimuleren om te reflecteren op hun
beweegredenen en handelen . Bij deze opzet kiezen we voor een mix van onderzoeksinstrumenten .
Hieronder beschrijven weper deelvraag deonderzoeksinstrumenten die we willen inzetten en de
betrokken onderzoeksgroep(en )
Beknopt overzichtgegevensverzameling
Deelvraag
Bestuurlijke
beleidsmatige
context
Samenwerking
binnen de
coöperatie
Samenwerking
rond complexe
situaties
(ontschotting)

Onderzoeksinstrumenten
Documentstudie
Interviews

Te Onderzoeken groep
Beleidsmedewerker
gemeente,mensen uit
voorbereidingsgroep
coöperatie
ALV, directeur Kleine
Documentstudie
(werkplannen van de ateliers ) Schans, eventueel enkele
Participerende observaties en medewerkers Kleine
Schans
interviews
Deelnemers aan de
ateliers
Medewerkers Kleine
Groepsgesprek en / of
Interviews
Schans, directeur Kleine
Schans
Informatie uit casusonderzoek Zie onderdeelimpact van

Onderzoekers
Student USBO
(Senior)
onderzoeker
Student USBO
(Senior)
onderzoeker
Studenten HU
of studenten
USBO
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Werkwijze
medewerkers
Kleine Schans

5 Impact
ondersteuning

(Zie onderdeel impact van de deondersteuning
ondersteuning)
Effectencalculator
Zie onderdeel impact van (Senior)
de ondersteuning
onderzoeker
Studenten
Interviews en / of
Medewerkers en
groepsgesprekken
directeur KleineSchans HU / senior
onderzoeker
Participerende observatie
Medewerkers Kleine
Studenten HU
Schans
Onderzoeker
Medewerkers Kleine
Effecten calculator
Schans,inwonersmet
(4 -6 casussen)
ondersteuningsvraag,
eventueel anderebij de
casus betrokken sociale of gezondheids
professionals
Gemeente
Cliënttevredenheidsonderzoek Inwoners van
Woudenberg
gemeente
Woudenberg met
ondersteuningsvraag

4. Planning, communicatie en begroting
Planning
Het is onze intentie om vanaf 1 februari 2019 deonderzoeksactiviteiten te starten en in december
2020 te beëindigen .
Deelvraag
Bestuurlijke
beleidsmatige
context
Samenwerking
binnen de
coöperatie
Samenwerking
rond complexe
situaties
(ontschotting )

Onderzoeksinstrumenten
Documentstudie
Interviews

Te onderzoeken groep
Beleidsmedewerker
gemeente ,mensen uit
voorbereidingsgroep
coöperatie
Participerende observaties en ALV , directeur Kleine
interviews
Schans, eventueel enkele
medewerkers Kleine
Schans
Medewerkers Kleine
Groepsgesprek en / of
Interviews
Schans, directeur Kleine
Schans

Maart t/m
juni 2019
Maart 2019
| t/ m sept.
2020
Maart/ april
2019 en
maart / april
2020

Informatie uit casusonderzoek | Zie onderdeel impact van
(Zie onderdeel impact van de de ondersteuning
Mei/ juni
ondersteuning))
2019 en
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Werkwijze
medewerkers
Kleine Schans

5 Impact
ondersteuning

mei/ juni
2020
Zie onderdeelimpact van Mei/ juni
2019 en
de ondersteuning
mei/ juni
2020
Medewerkers en
Interviews en / of
groepsgesprekken
directeurKleine Schans
Maart/ april
Medewerkers Kleine
Participerende observatie
2019 en
Schans
september
2020
Mei/ juni
Medewerkers Kleine
Effectencalculator
Schans, inwonersmet
2019 en
(4 -6 casussen )
mei/ juni
ondersteuningsvraag,
2020
eventueel andere
betrokken sociale of
gezondheidsprofessionals
Cliënttevredenheidsonderzoek Inwoners van
2019 en
gemeente
Woudenbergmet
2020
ondersteuningsvraag
Effecten calculator

Communicatie
Vanuit Woudenberg wordt ten behoeve van het onderzoek een projectgroep ingesteld bestaande uit
de directeur van de Kleine Schans, een beleidsmedewerker van degemeente en eventueel een lid
van ALV .Iederkwartaalrapporteert de projectleider van het onderzoek mondeling of schriftelijk aan
de projectgroep.
De verantwoordelijkheid voor communicatie over het onderzoekmetdebetrokkenen in
Woudenberg ligtbijdeopdrachtgever.De onderzoekers kunnen een presentatie over de opzet van
het onderzoek geven als dat gewenst is .
In de beginfase van de verschillende deelonderzoeken zal er contact nodig zijn met (een
vertegenwoordiger van ) de projectgroep over de onderzoeksinstrumenten, de keuze van de
respondenten en de planning en de communicatie met de betrokkenen .In de uitvoeringsfase zal er
vooral contact zijn over dewijze waarop respondenten kunnen worden benaderd en over het
verloop van het onderzoek. Bij de afronding van een deelonderzoek zal er contact zijn over de
verspreiding van de uitkomsten .In de eindfase zal er contact zijn over de resultaten en conclusies
van het totale onderzoek en zullen de bevindingen worden gepresenteerd aan een gezamenlijk te
bepalen gezelschap in Woudenberg.
Deelvraag

Onderzoeks
instrumenten

Onderzoeksgroep

Tijdstip
uitvoering
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Tijdstip
communica
tie

Documentstudie
Bestuurlijke
beleidsmatige context | Interviews

Beleidsmedewerker Maart t/m juni |Maart 2019
gemeente,mensen uit 2019
Maart/
voorbereidingsgroep
coöperatie
April 2019
Juni2019
ALV , directeur Kleine
Schans, eventueel
enkele medewerkers
Kleine Schans

2 Samenwerking binnen Participerende
de coöperatie
observaties en
interviews

Maart 2019 t/ m Maart
2019
sept. 2020
Maart/
april 2019
Mei/ juni
2019
Dec 2019
tussen
rapportage
April 2020

3 Samenwerking rond
complexe situaties
(ontschotting)

4 Werkwijze
medewerkers Kleine
Schans

Maart /april
2019 en maart /
april 2020
Juni2019

Groepsgesprek en / of
Interviews

Medewerkers Kleine
Schans, directeur
Kleine Schans

Informatie uit
casusonderzoek (zie
onderdeel impact van
de ondersteuning))
Effecten calculator

Zie onderdeel impact Mei / juni 2019
van de ondersteuning en mei/ juni
2020

Interviews en / of
groepsgesprekken
Participerende
observatie

5 Impactondersteuning Effecten calculator
(4 -6 casussen )

Juni2010
Maart 2019

Zie onderdeel impact Mei/ juni 2019
van de ondersteuning en mei/ juni
2020
Medewerkers en
directeur Kleine
Maart/ april
Schans
2019 en
september 2020
Medewerkers Kleine
Schans
Medewerkers Kleine Mei/ juni 2019
Schans, inwonersmet en mei/ juni
ondersteuningsvraag, 2020
eventueel andere
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2019/ 2020
Maart /
april 2019 /
2020
Juni 2019/
@ 020
Maart
2019/2020
Juni

betrokken sociale of
gezondheidsprofessio
nals

2019 /2020
September
2019 /20
2019 en 2020

Cliënttevredenheidsond Inwoners van
erzoek gemeente
Woudenbergmet
ondersteuningsvraag

Begroting
De coördinatie van het onderzoek zalin handen zijn een of twee senior onderzoekers.De
effectencalculator en de participerende observatie van de ALV vragen om ervaren
onderzoekers . Bij de uitvoering van de overige onderzoeksactiviteiten zullen waar
mogelijk studenten betrokken worden .
Deelvraag Onderzoeksin Ureninzet
strumenten onderzoeker
Bestuurlijke Documentstudi
beleidsmatig
e context Interviews
Samenwerki Participerende | ALV 4x p. j. = 2x 4 x
ng binnen de observaties en 4u =
Uitwerking +
coöperatie interviews
analyse
Samenwerki Groepsgesprek Interview : 2x 3=
en / of
ng rond
Groepsgesprek : 2x
4=
complexe Interviews
situaties
Uitwerking +
(on tschottin Informatie uit analyse
casusonderzoe
k (Zie
onderdeel
impact van de
ondersteuning
Werkwijze Effecten calcula | Interview : 2x 3 =
Groepsgesprek : 2x
medewerker tor
4=
s Kleine
Schans
Uitwerking +
Interviews en / analyse
groepsgesprek
ken
Participerende
observatie

aantal Ureninzet DKS | Aantal Kosten
uren DKS DKS
uren UU
213
12
Aanleveren
documenten
beleid
32
6

|

Interview : 2x3 6
Groepsgesprek 16
4x4
Voorbereiding
en lezen
resultaten 3x2 14
Interview 2x3
Groepsgesprek
4x4
Voorbereiding
en lezen
resultaten 3x2

396
1056

264

16

396
1056

4

264
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Effecten calcula Uitvoering
Impact
ondersteuni tor
effectencalculator : 36
ng
(4 -6 casussen ) 2x18 =
Uitwerking +
analyse 2x16 =

Overleg
Eindrapport
age

Cliënttevreden
heidsonderzoe
k gemeente

2x 6pjx2,5

Totaal
ureninzet
kosten DKS

Casussen
klaarmaken voor
aanleveren
Ondersteuning
6
uitvoering
effectencalculat
or
2x6pjx2, 5
Lezen en
verwerken
rapportage

250

30
Bestuurder
Teamleider
/beleid 4
Med 5x1
109

396

396

3000
300
284
330
8351

De kosten voor de ureninzetvan deonderzoekers bedragen 250X €100 = € 25 .000 (Excl.
Btw ) voorhet totale onderzoekstraject van twee jaar. Per jaar is dat een bedrag van
€12.500 (exclusief BTW ).
De ureninzet vanuit DeKleine Schansbedraagt 109 uur. Dekosten daarvoor bedragen in
het totaal €8351.Dat is € 4175,5 op jaarbasis.
De totale kosten van het onderzoekstraject komen daarmee op een bedrag van € 33.351
exclusief BTW .
Gebruikte documenten
Notitie Waarom een coöperatie ?
VBC-notarissen (2017) Oprichtingsstatuten Coöperatie de Kleine Schans U .A. Amersfoort
Bijlage 1: De Effectencalculator
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Utrecht,januari 2019,
Harmen Binnema,
Inge Scheijmans,
Saskia Wijsbroek
Onderzoekers verbonden aan kennisplatform Utrecht Sociaal(KUS).

Onderzoeksvoorstelterbespreking- DeKleine Schans

11
Bijlage 1
De Effectencalculator
In de snel veranderende lokale situaties is evaluatiemeer dan ooit van grote waarde. Tegelijkertijd
zorgen de nieuwe aanpakken en werkwijzen voor uitdagingen in de evaluatie :
Hoe
je algemene uitspraken over een aanpak die bij elke klant anders uitpakt?
AT doe
. Wat
is nu precies de winst van een andere manier van werken , zoals 'één gezin , één plan , één
regisseur'?
Hoe evalueer je een aanpak die gaandeweg vorm krijgt en 'morgen' alweer anders is ?
• Hoe breng je de financiële en maatschappelijke waarde in evenwichtin een evaluatie -aanpak ?
Vanuit deWmo-werkplaats Nijmegen ontwikkelden diverse partijen de Effectencalculator.Een krachtig
evaluatie-instrumentdat zich de afgelopen jaren heeft bewezen in verschillende gemeenten .Deze
publicatie beschrijft de verschillende elementen van het instrument.De auteurs staan stilbij de
toepassing ervan als analyse- en ontwikkelinstrument. Tot slot schetsen ze een conceptuele en
theoretische inbedding.
Auteur:
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