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Vernieuwing in de wijze waarop 
de raad geïnformeerd wordt en 
de wijze waarop zij zelf werkt 
aan het versterken van haar 
eigen informatiepositie, met 
aandacht voor de 
ondersteuningsstructuur en
samenwerkingscultuur;

Rol van de 
gemeenteraad in 

het sociaal domein

PODCAST

Vakmanschap
voor raadsleden

ESSAY

Met als uitgangspunt meer oog voor het vakmanschap 
van zowel raad als bestuurders. Wat hebben we nodig 
om te komen tot dat unieke samenspel? 

monitor
sociaal
domein

Na een eerder advies in 2017 zoomt de ROB ruim 
vijf jaar na de decentralisaties, iets specifieker in op 
hoe gemeenteraden vormgeven aan het 
democratisch proces van plan- en besluitvorming 
rond beleid in het sociaal domein en hoe zij de 
sturingsruimte in dat proces ervaren. Aan de hand 
van de bevindingen, signaleert de Raad een aantal 
verbeterpunten in het functioneren van de lokale 
democratie rond het sociaal domein en adviseert hij 
alle betrokkenen hoe zij kunnen bijdragen aan de 
versterking van de sturende rol van gemeenteraden. 

ROB - Democratische inbedding

Met het traject 'Volgen, spiegelen, 
leren in het sociaal domein' hebben 
we verkend wat de impact is van de 
decentralisatie en transformatie van 
het Sociaal Domein op de meest 
kwetsbare mensen in onze 
samenleving en hoe gemeenten en 
het Rijk deze ontwikkeling volgen. 

Het is de taak van gemeenteraden om 
goed in beeld te hebben of inwoners de 
juiste zorg en ondersteuning ontvangen en 
of dit goed georganiseerd is. Dat vraagt 
allereerst om een betrouwbare en heldere 
informatievoorziening, op basis waarvan je 
goed onderbouwd kunt beslissen. Zo 
bezien is informatie één van de sleutels 
voor de noodzakelijke versterking van de 
positie en rol van gemeenteraden in het 
sociaal domein. Het Programma Sociaal 
Domein organiseerde hierover met de 
gemeente Almere op 24 januari een 
middag voor betrokken ambtenaren, 
onderzoekers, marktpartijen, griffiers en 
zittende- en voormalige lokale politici. 
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24-01-2019 ALMERE

Volgen
Spiegelen
Leren

In opdracht van de raadsgriffie deed 
Onderzoek & Statistiek van de gemeente 
Almere een verkennend onderzoek naar 
hoe raadsleden worden geïnformeerd over 
het sociaal domein, en hoe het samenspel 
tussen raad en college eruit ziet. Hiertoe zijn 
24 telefonische interviews uitgevoerd met 
10 ambtenaren en 14 raadsleden uit in 
totaal 16 gemeenten, variërend van 13.000 
tot 330.000 inwoners.

Monitor sociaal
domein onderzoek

In de wijze waarop de raad haar rol kan 
als kadersteller en controleur kan 
invullen, daarbij optimaal gebruik maken 
van de kracht van de samenleving, 
inclusief maatschappelijke organisaties 
en mogelijk andere relevante 
stakeholders, met aandacht voor de 
ombudsfunctie van raadsleden;

We hebben in ons traject gewerkt 
volgens het gedachtegoed van het 
traject 'Volgen, spiegelen en leren in 
het sociaal domein': Hoe kunnen Rijk, 
gemeenten en kennispartijen de 
transformatie in het sociaal domein 
goed volgen, spiegelen en hiervan 
leren? Hierbij gebruiken we feitelijke 
informatie en ervaringen uit de 
praktijk. We ontwikkelen de gedeelde 
basis in samenwerking met de 
kennisinstituten, gemeenten en 
andere stakeholders. 

Gedachtengoed

Werken aan een uniek samenspel
tussen raad en college

Uitkomst

https://almere.notubiz.nl/document/8187129/1#search=%22rol%20gemeenteraad%22
https://open.spotify.com/episode/59V6rLv7fMXLtyaoSFuoKl?si=UdXdyw67TIScy2T4gyqx2w
https://almere.notubiz.nl/document/7273839/1/19-01-24_Presentatie_Almere_ROB
http://pruimpraat.nl/wp-content/uploads/Griffie-Essay-Het-lege-midden-2.pdf
https://www.programmasociaaldomein.nl/trajecten/rol-gemeenteraad/nieuws/2019/02/15/gemeenteraden-kritisch-over-informatievoorziening-sociaal-domein
https://www.programmasociaaldomein.nl/trajecten/volgen-spiegelen-en-leren-in-het-sociaal-domein
http://pruimpraat.nl/wp-content/uploads/Griffie-Essay-Raadslid-zijn-is-een-vak-beheersen.pdf


EINDRAPPORT
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Kwalitatieve
info

Het generen van
kwalitatieve informatie 
vanuit de inwoners

DEEL 1

DEEL 2

DEEL 3

DEEL 4

Kernvraag van deel 1 is: Welke 
ervaringen hebben inwoners van de 
betreffende gemeente met thema’s 
behorend tot het sociaal domein.

Een werkwijze om in 
gesprek te gaan met de
raadsleden en/of college

Opdracht deel 2: Raadsleden en/of college 
uitdagen om de kwalitatieve informatie en 
de aanvullende kwantitatieve informatie te 
vertalen naar beleid en/of waardering van 
uitvoering beleid.

De gemeente Enschede 
experimenteerde ook 
met kwalitatieve 
gegevens. Zij zetten 
echter de beelden en 
ervaringen van 
wijkteams centraal. Klik 
hier voor het 'Huis van 
informatie' van de 
gemeente Enschede. 

Een methode om kwalitatieve 
informatie toe te voegen aan 
de monitor Sociaal Domein

Kernvraag van deel 3 is: Hoe kan de 
ontwikkelde methode voor het genereren 
van kwalitatieve informatie en de werkwijze 
om een gesprek aan te gaan met de 
gemeenteraad worden gebruikt door kleine, 
middelgrote en grote gemeenten.

Borging ontwikkelde werkwijze

Kernvraag van deel 4 is: Hoe borgen we 
de ontwikkelde werkwijze zodanig dat alle 
gemeenten in Nederland (groot en klein) 
deze werkwijze kunnen gaan toepassen?

Een goede informatiepositie van de gemeenteraad is 
van groot belang om de juiste positie te kunnen 
bepalen met betrekking tot vraagstukken binnen het 
sociaal domein. Het zorgt er ook voor dat de 
gemeenteraad de verantwoordelijkheid kan nemen 
die van hen verwacht wordt. De informatiepositie gaat 
niet alleen over het ontvangen van informatie; het 
gaat ook over het aan het stuur zetten van de 
gemeenteraad omtrent het geven van betekenis aan 
informatie. Gemeenteraadsleden moeten behalve 
informatie vertalen naar passend beleid ook op basis 
van kwalitatieve en kwantitatieve informatie kunnen 
controleren of dit beleid goed wordt uitgevoerd en het 
beleid kunnen bijsturen. 

Omdat de monitor beperkt is en slechts één manier is 
om de gemeenteraadsleden te informeren, is de 
werkplaats Sociaal Domein/Windesheim Flevoland 
(WSD-Flevoland) gevraagd een nieuwe werkwijze te 
ontwikkelen om de raadsleden een meer kwalitatief 
perspectief te geven en hen te informeren over de 
ervaringen van de inwoners. 

Dit vraagstuk is in 4 delen opgepakt:

monitor
sociaal
domein

UNIEK
SAMENSPEL

Uitvoering experiment kwalitatieve info



Bestuurlijk proces

Bestuurscultuur Bestuurlijke context

Tip

• Er is gebleken dat de gemeentelijke taken in het sociaal 
domein nauwelijks onderwerp zijn van politiek debat

• Ten eerste lijkt het alsof de gemeenteraad de 
beleidsruimte die de gemeente wel heeft, niet voldoende 
kent. In het onderzoek geven veel gemeenteraadsleden 
aan dat zij niet altijd precies weten waar speelruimte 
aanwezig is.

Samengevat kunnen we de bevindingen als volgt weergeven:

• De houding van Den Haag wordt veelal als sturend en belemmerend ervaren; 
raadsleden en wethouders herkennen zich niet in het streefbeeld van ‘gelijkwaardige’ 
medeoverheden.

• In vrijwel elke gemeente worden de decentralisaties gekarakteriseerd als van bovenaf 
opgelegd zonder vervulling van de noodzakelijke randvoorwaarden.

• Colleges neigen ernaar om de schotten tussen de financiering van de drie taken 
(Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet) in stand te houden om zowel richting het 
Rijk als de gemeenteraad zichtbaar te maken hoeveel de uitvoering van de taken 
daadwerkelijk kost en waar tekorten ontstaan (dit in tegenstelling tot het streven naar 
integraliteit vanuit de landelijke overheid).

• Veel gemeenteraden voelen zich buitenspel staan in het proces van plan- en 
besluitvorming bij regionale samenwerking.

Samengevat kunnen we de bevindingen over kaderstelling 
als volgt weer geven:

• Raadsleden hebben moeite met het verwoorden van wat 
een goed kader is. Toch is dat bij weinig gemeenteraden 
onderwerp van gesprek.

• Raadsleden voeren geen of te weinig discussies over de 
fundamentele waarden die ten grondslag liggen aan het 
beleid voor het sociaal domein, en leggen geen link 
tussen deze waarden en het beleid.

• Raadsleden refereren bij controle zelden aan de eerder 
vastgestelde kaders.

Het financiële kader lijkt ook het
inhoudelijke en procedurele kader 
naar de achtergrond te drukken.

Gemeenteraad: Focus in kaderstelling op 
de maatschappelijke waarden die u 

belangrijk vindt voor de toekomst van uw 
gemeente en vertaal deze waarden in 

maatschappelijke effecten die u met het 
sociaal beleid wilt bereiken. Leg in de 

kadernota vast op welke factoren u wilt 
sturen en stel de indicatoren vast 
waarmee u gaat bepalen of het 

college geslaagd is
in zijn missie.

Sturing d.m.v.
kaderstelling 

kan een
oplossing zijn

Ambitie: proactive,
regisserende raad
Echter, belemmeringen gevoeld:
• Rechten als raadslid (onzekerheid 

daarover).
• Instrumenten (wat kan ik inzetten?).

Twijfels bij college

Taalgebruik

Keuzes

Sturen soms grote hoeveelheden informatie 
om aan informatieplicht te voldoen.
Voor gemeenteraad bijna onmogelijk hier 
de relevante stuurinformatie uit te halen.

De context is complex, brengt politieke en procedurele dilemma’s met zich 
mee, en wordt door steeds veranderende wetten en regels als weinig 
constant ervaren. Raadsleden zijn dan ook voorzichtig in hun uitspraken en 
het gevaar bestaat dat zij keuzes uitstellen.

De Raad concludeert dat zowel colleges als gemeenteraden de rol- en 
taakverdeling met het Rijk als onduidelijk ervaren. Daarnaast voelen zij zich 
door een aantal ingrepen van het Rijk in het gemeentelijk beleid aangetast in 
hun autonomie.

Geeft onbewust scheve verhoudingen 
weer tussen gemeenteraad en college.

Er worden door de gemeenteraad 
geen expliciete keuzes gemaakt.

• In het verlengde daarvan is van invloed dat colleges aan de 
gemeenteraad vrijwel altijd enkelvoudige keuzes voorleggen 
(waarbij overigens gesignaleerd moet worden dat een deel 
van de gemeenteraden hier de voorkeur aan geeft).

• In de context van de groeiende tekorten, met name in de 
jeugdhulp, constateert de Raad dat vooral financiële kaders 
bepalend zijn voor de keuzes. Als door financiële druk 
afwegingen onvermijdelijk worden, worden die vooralsnog 
eerst in andere domeinen gemaakt.

1

2

3

4

De gemeenteraad neemt zelf initiatief en werkt een 
kader samen met de griffie of (andere) ambtenaren 
verder uit. Het college komt er minimaal aan te pas.

De gemeenteraad neemt zelf initiatief en geeft het 
college opdracht één of meerdere gedachtegangen 
initiatief verder uit te werken.

De gemeenteraad krijgt meerdere, serieus uitgewerkte, 
opties onder ogen om over te stemmen.

De gemeenteraad wordt in het proces meegenomen, 
onder meer door (in)formele bijeenkomsten over het 
onderwerp, wat leidt tot één pasklaar voorstel om over 
te stemmen.

De gemeenteraad krijgt zonder daar vooraf intensief bij 
betrokken te zijn geweest één pasklaar voorstel onder 
ogen om over te stemmen.

Het college 
neemt het 
initiatief

5
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0: 
Decentrale taak is politieke zaak

Die van invloed zijn 
op de sturingsruimte

3 factoren

De raad 
neemt het 
initiatief

Participatiewet en de decentralisatie 
van het tweede en laatste deel van 
de WMO

2015:
Decentralisatie
jeugdzorg

Eerste Kamer verzoekt ROB de 
gevolgen voor het lokaal openbaar 
bestuur te volgen.

2017:

Publicatie e-zine met boeiende 
gesprekken (voorjaar 2017)

Eerste stap:

Onderzoek naar de invloed van 
decentralisaties op het sociaal domein 
(najaar 2018 opgestart).

Tweede fase:

Aanleiding

• Hoe geven gemeenteraden, vier jaar 
na aanvang van de decentralisaties, 
het democratisch proces vorm dat 
leidt tot plan- en besluitvorming over 
gemeentelijke taken in het sociaal 
domein?

• Heeft de gemeenteraad 
sturingsruimte in het sociaal domein 
en benut hij deze ruimte volledig?

Vragen uit het onderzoek

ROB Democratische inbedding



WERKWIJZE

ESSAY

De Raad van Almere praat met 
maatschappelijke instellingen in de stad. Op 
een inhoudelijke en menselijke manier. Het 
gaat niet om cijfers, subsidies en statistieken, 
maar over visie, missie en wat zo'n instelling 
nu eigenlijk voor de stad betekent. Ook horen 
de raadsleden wat er leeft, wat nodig is en of 
de gemeente kan helpen. Deze methode 
heet Maatschappelijk verantwoorden en het 
levert goede resultaten op. Er is nu eerst 
-nog zonder politieke betekenis- gesproken 
met bijvoorbeeld het Leger des Heils en in 
een volgende vergadering komt de politiek 
wel aan bod. Daar is die Raad uiteindelijk
ook voor bedoeld: belangen wegen en 
keuzes maken.

VIDEO

Lor
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CHAPPELIJK VERANTWOORDEN

Opstellen factsheets
infographics

Informatie verzamelen
over de organisatie

Voorbereidend gesprek
met de bestuurder

Overdracht 1e concept
factsheets

Opstellen definitieve
vragenlijst

Verslag maken

Evaluatie & reflectie

RAPPORTEREN AAN DE RAAD

VERKENNERSGROEP

• 4-5 raadsleden

• Afstemming rolverdeling (VZ + leden)

Het traject na het gesprek
Per gesprek rapporterenaan de raad

Op de Politieke Markt

Infodossier voor de raad

Verkennersgroep rapporteert
aan de raad

RAPPORTEREN

• Gesproken met ....  (1 organisatie)
• Wat ons opviel in het gesprek: ...
• Vooraf gespreksverslag met
   samenvatting belangrijkste punten

• U kunt hier de verslagen en
   voorbereidende documenten vinden
• Deze leden gaan door, deze leden
   komen erbij ...• De volgende organisaties zijn: ...

• Wij rapporteren .... aan u onze bevindingen

• Training on-the-job, verantwoordingsvragen

• Met bestuurder

3-4 maand

• Met verkenningsgroep

• Na 2 geprekken, 2 nieuwe leden

Bestuderen en analyseren van:
• jaarverslagen
• strategisch beleidsplan
• website
• trends en ontwikkelingen

VERANTWOORDINGSGESPREK

4 - 6 M
A

A
N

D
EN

Maatschappelijk verantwoorden

https://vimeo.com/374926140
http://pruimpraat.nl/wp-content/uploads/Griffie-Essay-5-Publiek-verantwoorden-1.pdf
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Samenvatting 

De gemeente Almere hecht belang aan een goede informatiepositie van de gemeenteraad. 
Gemeenteraadsleden moeten behalve informatie vertalen naar passend beleid ook op basis van 
kwalitatieve en kwantitatieve informatie kunnen controleren of dit beleid goed wordt uitgevoerd en 
het beleid kunnen bijsturen.  
 
Almere benut de inzichten uit de monitor om doorlopend te leren van de praktijk en van trends die 
zichtbaar worden. Omdat de monitor kwantitatief georiënteerd is en slechts één manier is om de 
gemeenteraadsleden te informeren, is de werkplaats Sociaal Domein/Windesheim Flevoland (WSD-
Flevoland) gevraagd een op casuïstiek gebaseerde nieuwe werkwijze te ontwikkelen.  Dit is gebeurd 
op basis van een trial in twee workshops met uitvoerders, beleidsmakers en raadsleden in januari 
2019,  waarna de werkwijze en het projectplan is ontwikkeld. In Oktober 2019 heeft er voor de 
raadsleden van alle partijen een interactieve bijeenkomst met de hulp van acteurs plaatsgevonden.  
 
Dit rapport betreft de evaluatie van de werkwijze en de bijeenkomst en bevat een stapsgewijze 
uiteenzetting van de nieuwe werkwijze om de raadsleden anders te informeren over één door hen 
gekozen thema  binnen het sociaal domein.  Op basis van de evaluatie van de deelnemers, het 
doorlopen traject en het logboek zijn de volgende punten en aanbevelingen van belang:  
 
1.  Voor de raadsleden is de werkwijze interessant en worden de thema’s op een nieuwe manier 
onder de aandacht gebracht. Met het gebruik van acteurs wordt de casuïstiek boeiend en 
onderhoudend. Dit roept bij de raadsleden nieuwe vragen op. Hierbij wordt het belangrijk gevonden 
om naast het klantenperspectief ook de perspectieven van de professionals mee te nemen zodat de 
raadsleden het thema vanuit meerdere perspectieven te zien of te horen krijgen. 

2.  De beschreven werkwijze (zie bijlage 2 van dit rapport) kan op verschillende wijzen vorm krijgen. 
In overleg met de projectgroep wordt gekozen voor een vorm die past bij de aard van de casuïstiek. 
Binnen de werkwijze is de het aanstellen van een projectgroep een belangrijk aspect omdat 
hierbinnen de keuzes moeten worden gemaakt voor het thema, de groep mensen, richtinggevende 
beleidscontext, de werkwijze en de wijze waarop de casus in beeld wordt gebracht. 

3.  Het is aan te bevelen om de werkwijze verder uit te rollen. Zoals beschreven in het projectvoorstel 
is het raadzaam de werkwijze toe te passen in 3-6 gemeenten (verspreid over het land, beginnend 
met een kleine gemeente, vervolgens een of twee middelgrote gemeenten en daarna met een grote 
gemeente zoals Almere) en hieraan een procesevaluatie te koppelen. 

4.  Het is aan te bevelen op basis van de analyse van de eerste doorlopen trajecten een analyse in 
tweede instantie door de vertegenwoordiging van de gemeenteraad en/of college te laten 
plaatsvinden. 

 
5.  In eerder onderzoek ‘Uniek Samenspel, Rol gemeenteraad’ (2019)  hebben raadsleden 
aangegeven dat de data waar zij toegang tot hebben te abstract en cijfermatig is. Zij hebben 
behoefte aan meer kwalitatieve informatie om het beleid meer richting te geven.  Om een meer 
onderbouwd en volledig perspectief te krijgen op wat wel en niet werkt in het sociale domein is het 
belangrijk beiden typen data op te halen en deze te verbinden. De in deze opdracht opgehaalde 
casuïstiek kan daarom goed gebruikt worden om kwantitatieve data in de monitor aan te vullen en te 
duiden. Tevens leidt het gebruik van casuïstiek tot inzichten in welke kwantitatieve data ontbreekt en 
welke meer specifieke kwantitatieve data moet worden opgehaald.   
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Inleiding 
  

Een goede informatiepositie van de gemeenteraad is van groot belang om de juiste positie te kunnen 
bepalen met betrekking tot vraagstukken binnen het sociaal domein. Het zorgt er ook voor dat de 
gemeenteraad de verantwoordelijkheid kan nemen die van hen verwacht wordt. De 
informatiepositie gaat niet alleen over het ontvangen van informatie; het gaat ook over het aan het 
stuur zetten van de gemeenteraad omtrent het geven van betekenis aan informatie. 
Gemeenteraadsleden moeten behalve informatie vertalen naar passend beleid ook op basis van 
kwalitatieve en kwantitatieve informatie kunnen controleren of dit beleid goed wordt uitgevoerd en 
het beleid kunnen bijsturen.  
 
De gemeente Almere volgt hoe de ondersteuning aan inwoners verloopt op het gebied van 
jeugdhulp, zorg, welzijn, werk en inkomen. Een keer per jaar verschijnt er een monitor sociaal 
domein. De monitor sociaal domein  geeft met name kwantitatieve informatie.  De rapportages 
bieden inzicht in hoeveel inwoners van Almere gebruikmaken van de verschillende soorten 
ondersteuning. Daarnaast geven ze onder andere informatie over het aantal mensen in de bijstand 
en economisch gedreven informatie zoals bijvoorbeeld de beschikbare banen in de verschillende 
sectoren.  
 
Almere benut de inzichten uit de monitor om doorlopend te leren van de praktijk en van trends die 
zichtbaar worden. Omdat de monitor beperkt is en slechts één manier is om de gemeenteraadsleden 
te informeren, is de werkplaats Sociaal Domein/Windesheim Flevoland (WSD-Flevoland) gevraagd 
een nieuwe werkwijze te ontwikkelen om de raadsleden een meer kwalitatief perspectief te geven 
en hen te informeren over de ervaringen van de inwoners.  
 
In januari 2019 hebben er onder leiding van Lineke Verkooijen  en Jeanet van de Korput een tweetal 
workshops plaatsgevonden waarin casuïstiek is voorgelegd aan een groep beleidmakers, uitvoerders 
en raadsleden. Dit zorgde voor een prikkelende discussie en vergrootte de kennis over de realiteit 
waar cliënten in het sociale domein mee te maken hebben. Op basis van deze workshops is de 
werkwijze: Versterken van de informatie positie van de Gemeenteraad ontwikkeld en een 
projectplan geschreven. Dit plan maakt onderdeel uit van het traject ‘Uniek Samenspel, Rol 
gemeenteraad’, hetgeen weer onderdeel is van het landelijke programma Sociaal Domein van het 
ministerie van BZK en gemeenten.  
 
Het project is in juni van start gegaan.  In juli en september is casuïstiek opgehaald, beschreven en 
vertaald naar scripts. De bijeenkomst om de casuïstiek over te dragen aan de raadsleden en met hen 
te bespreken vond plaats op het Gemeentehuis in Almere op 10 Oktober  2019. 
 
Dit verslag betreft deel 3 van het projectplan waarin de werkwijze van het pilot project wordt 
geëvalueerd en aangepast. De projectevaluatie heeft plaatsgevonden op basis van de volgende 
vragen: 

1. Is de aanpak uitgevoerd volgens plan? 
2. Hoe is de waardering en ervaring van uitvoerders en deelnemers? 
3. Wat is het bereik van de aanpak? 
4. Wat zijn de succes- en faalfactoren? 
5. Heeft u tips voor het vervolg? 
 

Tot slot doen wij aan de hand van de procesevaluatie een aantal aanbevelingen voor de  door-
ontwikkeling en verspreiding van de aanpak in Nederland.  
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Evaluatie van de werkwijze en de bijeenkomst 

1. Is de aanpak uitgevoerd volgens plan? 
 
Deel 1: Het generen van kwalitatieve informatie vanuit de inwoners  
Kernvraag van deel 1 is: Welke ervaringen hebben inwoners van de betreffende gemeente  met 
thema’s behorend tot het sociaal domein. 
 
Om deze informatie naar boven te halen zijn in overleg met de projectgroep (bestaande uit de 
griffiemedewerker(s) en/of beleidsadviseur en de onderzoeker(s) van het lectoraat 
Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg van Windesheim Flevoland) de volgende stappen gezet: 
 
 
1. De raadsleden en/of het college van de betreffende gemeente hebben het thema inwoners met 

afstand tot de arbeidsmarkt gekozen. Dit gebeurde via de Griffie.  
2. Op dit gekozen thema heeft de trajectgroep het te doorlopen traject vastgesteld. Dit betreft: 

a. Concretisering van de doelgroep (in samenspraak met de beleidsambtenaar is gekozen 
voor mensen die nog wel kunnen werken). 

b. De wijze waarop de doelgroep benaderd is (een korte lijst met namen is aangeleverd 
door de medewerkers W&I. Hiernaast zijn inwoners van lokale organisaties benaderd.  

c. Er is een interviewleidraad ontwikkeld.  
d. De wijze waarop de casus in beeld wordt gebracht (er is gekozen voor het inzetten van 

acteurs). 
3. Er zijn 5 casussen opgehaald De inwoners zijn gevraagd naar hun eigen ervaringen en hun eigen 

betekenis van deze ervaringen. Het ging erom om de betekenis die de bewoners eraan geven 
weer te geven en dus niet om het ophalen van een tevredenheidsscore.  

4. Voor het verdere vervolg zou er door de trajectgroep een richtinggevende beleidscontext 
vastgesteld worden maar hier is onvoldoende aandacht voor geweest.  

5. De onderzoeksgroep heeft de casussen geanalyseerd op basis van de vraag: Welke aanvullende  
kwantitatieve informatie zou van belang kunnen zijn voor het vertalen van de opgehaalde 
betekenissen naar het handelen van raadsleden en/of college. Deze informatie is opgevraagd 
maar de verkregen informatie is beperkt. 

 

De casussen en de antwoorden van de gemeente waren het vertrekpunt voor deel 2. Hierbij was het 
niet de bedoeling dat de onderzoeksgroep conclusies zou trekken . Zij heeft informatie opgehaald 
over de ervaringen en de beleving daarvan van de inwoners en op basis daarvan  meerdere mogelijke 
aandachtspunten aangedragen. 

Samengevat: De aanpak om kwalitatieve informatie te genereren, is grotendeels uitgevoerd volgens 
plan. De stappen zijn in overleg met de projectgroep genomen. In overleg met de ambtenaren zijn 
mensen geconsulteerd voor een interview over hun ervaring. De interviews zijn weergegeven in 
casuïstiek en in de vorm van scripts geschreven voor de acteurs. Een punt dat niet nagekomen is, is 
de vaststelling van de beleidscontext. Voor de verschillende groepen binnen de brede groep mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt gelden verschillende beleidsregels. Het vaststellen van de 
beleidscontext had mogelijk geleid tot een keuze van een meer specifieke doelgroep. Dit had het 
opvragen van de aanvullende kwantitatieve informatie kunnen vergemakkelijken en de discussie met 
de raadsleden meer richting kunnen geven.  
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2. Hoe is de waardering en de uitvoering van uitvoerders en deelnemers? 
 
Deel 2: Een werkwijze om in gesprek te gaan met de raadsleden en/of college 
Opdracht deel 2: Raadsleden en/of college uitdagen om de kwalitatieve informatie en de 
aanvullende kwantitatieve informatie te vertalen naar beleid en/of waardering van uitvoering beleid. 

 

Het traject (deelvraag 1 en 2 is zoals het plan was 1 x doorlopen in Almere en zag er als volgt uit: 
  
1. De datum voor een bijeenkomst is ruim van te voren geprikt. De projectgroep heeft de werkvorm 

besproken. Er is gekozen voor het betrekken van acteurs om de beleving van de ervaren situatie 
over te dragen.  
 

2. De bijeenkomst vond plaats aan het einde van de dag en duurde twee uur.  De acteurs hebben 5 
casussen overgedragen. De afwisseling van dialoog met een ambtenaren, een werkgever en 
tussendoor een monoloog was goed. De tijd die de acteurs hiervoor innamen was te lang. Onze 
ervaring is nu dat door de intensiteit van de beleving, drie casussen meer dan genoeg is.   
   

3. De ervaringscasuïstiek is besproken aan de hand van een aantal vragen met als doel deze 
bruikbaar te maken voor de eigen werksituatie.  
 

4. Het plan was dat de deelnemers voor de actieleerbijeenkomst de casussen en de aanvullende 
kwantitatieve informatie toegezonden zouden krijgen maar hiervan is vanwege ‘overload’ aan 
informatie afgezien.   
 

5. Tijdens de bijeenkomst zijn de deelnemers in groepjes verdeeld en gevraagd na te denken over 
hetgeen door de acteurs vanuit de casuïstiek is overgedragen: Hierbij zijn de volgende stappen 
doorlopen:  

a. Stap 1: Reflectie. Hierbij staan de volgende drie vragen centraal: 
− Wat valt op in de informatie? 
− Waarom valt dat op? 
− Wat betekent dat voor beleid? 

 
b. Stap 2: Aanvullende informatie. In deze stap staan de volgende vragen centraal: 

− Welke informatie ontbreekt nog? 
− Welke vragen zou u nog willen stellen en waarom? 

 
c. Stap 3: Plan. In deze stap gaat het om de vraag: 

− Wat ben je van plan te gaan doen met de opbrengst?  
 

Stap 1 en stap 2  zijn in groepjes besproken. De diversiteit van de casuïstiek (mede bepaald door de 
brede doelgroep) maakt dat het minder makkelijk was te bespreken wat dit voor het beleid betekent. 
Binnen de groepjes kwamen er een groot aantal aanvullende vragen naar boven. Een belangrijke 
vraag was of casuïstiek representatief is voor wat de situatie is. Gezien er zelden op een open en 
oordeel loze wijze naar de ervaring van de klanten wordt gevraagd kunnen we ons indenken dat het 
indringend was de ervaringen via acteurs voorgeschoteld te krijgen. Feit is wel dat dit de realiteit is 
voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Andere onderzoeken (zowel landelijke als opgevraagd 
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bij de gemeente Almere) uitgevoerd door het Lectoraat bevestigen dat de 5 casussen verre van 
uitzonderingen zijn.  
 
Aangegeven is dat de informatie die ontbreekt het gezichtspunt van de ambtenaren en 
beleidsmakers betreft.  In een eerdere workshopronde hebben we casuïstiek voorgelegd aan 
uitvoerders, ambtenaren en beleidsmakers. Dit leverde interessante discussies op. Een optie kan zijn 
de casuïstiek opnieuw voor te leggen in een gemengde groep van professionals van uitvoerende 
organisaties, beleidsmakers en ambtenaren.   
 
Stap 3 betreft de evaluatie van de deelnemers aan de bijeenkomst. De vragen die op het evaluatie 
formulier zijn gesteld zijn: 

1. Wat neemt u als opbrengst mee uit de bijeenkomst? 
2. Wat bent u van plan te gaan doen met de opbrengst? 
3. Wat vond u positief, iets dat u graag terug ziet? 
4. Wat vond u minder waardevol, iets dat kan uitblijven? 
5. Heeft u tips? 

De evaluatieformulieren van acht raadsleden zijn ontvangen (zie bijlage 1). Andere raadsleden 
moesten net iets eerder weg voor een overleg. In de bijlage van dit rapport zijn de antwoorden op de 
vragen weergegeven. De bijeenkomst werd als heel positief ervaren. Met name het overdragen van 
de casuïstiek met de hulp van acteurs was een boeiend aspect. Zij zouden dit graag vaker terug zien.  
De raadsleden gaven met name aan dat de bijeenkomst aanzet tot denken over het huidige beleid. 
Een aantal van hen benoemden dat de casuïstiek  helpt bij het toetsen van het beleid. Ook was men 
benieuwd naar het perspectief van de professionals hetgeen een punt is dat in het vervolg wordt 
meegenomen. 

 

3. Wat is het bereik van de aanpak? 
 

In totaal hebben 11 raadsleden en fractie assistenten van de verschillende politieke partijen in 
Almere deelgenomen, 1 coördinator beleidsmedewerker van het BZK, onderzoeksadviseur en 2 
raadsadviseurs. In totaal waren 14 mensen aanwezig.  
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4. Wat zijn de succes en faalfactoren? 
 

Succes factoren Faal factoren 
De verzamelde kwalitatieve informatie kan op 
verschillende manieren worden overgedragen.. Een 
andere werkvorm die succesvol is gebleken is het 
voordragen van casuïstiek in een gemende groep van 
professionals en beleidmakers of het betrekken van de 
cliënten zelf. Het feit dat er meer manieren zijn om de 
informatie te overdragen, maakt dat de werkwijze 
verrassend kan blijven.  
 

 

Door het klantenperspectief te belichten worden er 
aspecten aangeraakt die schuren of die minder 
rooskleurig zijn. Het gaat er niet om, om het beleid 
goed of af te keuren, Het gaat erom dat de casuïstiek 
vragen oproept, raadsleden de juiste vragen kunnen 
stellen en daarop het beleid kunnen bijstellen of 
aanscherpen. Belangrijk is dat hier meer gebruik van 
wordt gemaakt.  

Eén perspectief wordt als te eenzijdig ervaren. 
Naast het klanten perspectief is het van belang het 
perspectief van de professionals meer ruimte te 
geven. 

Het werken met de acteurs was succesvol. De beleving 
van de geïnterviewden kon hierdoor goed worden 
overgebracht. Juist dit aspect zorgde voor een andere 
manier van informatie ver  krijgen bij de raadsleden. 

 

Valkuil is dat de sketches te lang kunnen gaan 
duren. 
Met acteurs werken moet niet worden onderschat. 
De voorbereiding, van casuïstiek script schrijven, 
de juiste acteurs vinden die affiniteit hebben met 
het sociale domein, de overdracht van de 
bedoeling van de script, neemt veel tijd in beslag 
en leverde extra werk op.   
 

Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van klanten 
of inwoners biedt een ander, meer menselijk, 
perspectief op hoe de realiteit wordt ervaren. Vaak 
ontbreekt dit perspectief en het is belangrijk dit 
consequent mee te nemen. Dan niet in de vorm van 
tevredenheidsscores maar meer diepgaand naar wat 
er werkelijk voor de klant of inwoner toe doet. 

Vaak blijkt kwantitatieve informatie te ontbreken 
om de kwalitatieve bevindingen beter te kunnen 
duiden. Wat wordt geregistreerd en waarom?  
Naast het ophalen van casuïstiek is het van belang 
om andere kwalitatieve onderzoeken te 
raadplegen. Hierdoor kan de validiteit van de 
bevindingen worden aangetoond.  

Belangrijk is het versterken van de informatie positie 
van de raadsleden. Op deze manier worden 
raadsleden geprikkeld en krijgen zij informatie die bij 
hen vragen oproept.  Een aantal raadsleden 
waardeerde de open discussie aan de hand van de 
casuïstiek.   

Het is een ook uitdaging om raadsleden uit te 
nodigen tot een open discussie waarin de partij-
positie zoveel als mogelijk buiten schot kan blijven. 
Er is een risico dat het gesprek toch een 
partijpolitieke discussie gaat worden.  
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Aanbevelingen op basis van de procesevaluatie en evaluatie deelnemers 
 

Op basis van het doorlopen traject, de aantekeningen in het logboek en de evaluatie van de 
deelnemers komen de volgende aandachtspunten en aanbevelingen naar voren:   

1. Voor de raadsleden is de werkwijze interessant en worden de thema’s op een nieuwe manier 
onder de aandacht gebracht. Met het gebruik van acteurs wordt de casuïstiek boeiend en 
onderhoudend. Dit roept nieuwe vragen op. Hierbij wordt het belangrijk gevonden om naast het 
klantenperspectief ook de perspectieven van de professionals mee te nemen zodat de 
raadsleden het thema vanuit meerdere perspectieven te zien of te horen krijgen. 
 

2. De werkwijze wordt op verschillende wijzen vorm gegeven. In overleg met de projectgroep wordt 
gekozen voor een vorm die past bij de aard van de casuïstiek. Twee werkvormen zijn 
uitgeprobeerd: 1.het voorleggen van een casus aan professionals en raadsleden en 2. het 
overdragen van casuïstiek met de hulp van acteurs. Andere mogelijke werkvormen kunnen zijn: 
het gebruik van geïntegreerde casuïstiek (met een fictieve persoon), audio-visuele fragmenten, 
casuïstiek gesprekken met de klanten en met de professionals. 
 

3. Binnen de werkwijze is de het aanstellen van een projectgroep een belangrijk aspect waarbinnen 
de keuzes moeten worden gemaakt:  1. voor het thema van onderzoek (ophalen casuïstiek), 2. 
concretisering van de doelgroep en de wijze waarop zij worden benaderd, 3. de interview-
leidraad en 4. de wijze waarop de casus in beeld wordt gebracht. Het is aan te bevelen dat er 
door de trajectgroep een richtinggevende beleidscontext wordt vastgesteld. Dit vergemakkelijkt  
de keuze voor de doelgroep en de discussie met de raadsleden. 
 

4. Het is aan te bevelen om de werkwijze verder uit te rollen. Zoals beschreven in het 
projectvoorstel is het raadzaam de aangepaste werkwijze toe te passen in 3-6 gemeenten 
(verspreid over het land, beginnend met een kleine gemeente, vervolgens een middelgrote 
gemeente of de gemeente Almere) met als totaal: 
• 1-2 kleine gemeenten 
• 1-2 middelgrote gemeenten 
• 1-2 grote gemeenten 
en een daaraan gekoppelde procesevaluatie. 

 
5. Het is aan te bevelen op basis van de analyse van de eerste doorlopen trajecten een analyse in 

tweede instantie door de vertegenwoordiging van de gemeenteraad en/of college te laten 
plaatsvinden. 
 

6. In eerder onderzoek ‘Uniek Samenspel, Rol gemeenteraad’ (2019)  hebben raadsleden 
aangegeven dat de data waar zij toegang tot hebben te abstract en cijfermatig is. Zij hebben 
behoefte aan meer kwalitatieve informatie om het beleid meer richting te geven.  Om een meer 
onderbouwd en volledig perspectief te krijgen op wat werkt en wat niet in het sociale domein is 
het belangrijk beiden typen data op te halen en deze te verbinden. De in deze opdracht 
opgehaalde casuïstiek kan daarom goed gebruikt worden om kwantitatieve data in de monitor 
aan te vullen en te duiden. Tevens leidt het gebruik van casuïstiek tot inzichten in welke 
kwantitatieve data ontbreekt en welke meer specifieke kwantitatieve data moet worden 
opgehaald.  
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Bijlage 1    Antwoorden deelnemers op de evaluatievragen 
 

1. Wat neemt u als opbrengst mee uit de bijeenkomst? 
- Een hernieuwde belangstelling voor het onderwerp 
- Recente casussen over cliënten 
- Is het beleid duidelijk voor de werkvloer 
- Boeiend en onderhoudend 
- Beleving klant 
- Mogelijkheden klantmanager 
- Dat het perspectief sterk differentieert 
- Multi-problematiek 
- Erkenning gat tussen beleid en uitvoering 
- Beleid moet ook op casuïstiek worden getoetst 

 

2. Wat bent u van plan te gaan doen met de opbrengst? 
- Er over na denken 
- Focussen op wat wel kan en alert zijn 
- Nog goed over nadenken 
- Nadenken wat we ermee kunnen 
- Evaluatie verkennergroep 
- Mogelijk politiek 
- Werkt ons beleid, dit dus checken 
- Terugbrengen in trajectrol van de raad 
- Kijken naar mogelijkheid om beleid aan te passen 

 
3. Wat vond u positief, iets dat u graag terug ziet? 
- Acteren geeft veel inzicht 
- Goede bijeenkomst 
- Deze sessies ook voor ambtenaren doen 
- De acteurs 
- Het open gesprek daaruit 
- Het echt beeldend maken van de casus 
- Verbeelding via de acteurs 
- Casuïstiek bespreking met acteurs, ook voor de ambtenaren 
- Acteurs geven toch een ander gevoel om naar de situatie te kijken 
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4. Wat vond u minder waardevol, iets dat kan uitblijven? 
- Niets 
- Niets 
- Niets specifiek 
- Niets 
- Niets 
- Niets 
- Niets 
- Niets 

 
 

5. Heeft u tips? 
- Geef ook aan wat afdelingen zelf vinden/ waar ze zelf mee bezig zijn 
- Belichten van beide kanten 
- Ook reactie klantmanager erbij, verschillende kanten van het verhaal geeft ook info voor het 

verbeteren van beleid 
- Hoe dit structureel te maken? 
- Meer tijd voor de uitvoering 
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Bijlage 2     Voorgestelde aanpak werkwijze 
Binnen de hierna beschreven werkwijze zijn de volgende groepen van toepassing: 

• Trajectgroep = griffiemedewerker(s) en/of beleidsadviseur en de onderzoeker(s) van het 
lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg van Windesheim Flevoland 

• Onderzoeksgroep = onderzoekers van lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg 
van Windesheim Flevoland 

• Doelgroep = inwoners van de gemeente die tevens gebruikers zijn van een voorziening of 
hulp/ondersteuning die verstrekt wordt vanuit de Wmo, Participatiewet en/of Jeugdwet.   

 
De werkwijze ziet er als volgt uit: 
1.   De raadsleden en/of het college van de betreffende gemeente kiezen het thema binnen de 
gekozen beleidscontext waarover zij meer informatie nodig hebben  Mogelijke thema’s zijn:  

• jeugdhulp met verblijf  
• de organisatie van de jeugdhulp  
• uitval van jong volwassenen  
• maatschappelijke opvang  
• opschaling en afschaling (van lichte naar zware (zwaardere) ondersteuning en vice versa) 
• WMO ondersteuningsarrangementen  
• ondersteuning aan ouderen 
• verwarde personen  
• hulpverlening rond multi-problem gezinnen (meerdere wetten van toepassing) 
• langdurige werkloosheid 
• beperking en afstand tot de arbeidsmarkt  
• schuldhulpverlening 
• familiegroepsplan en persoonlijk plan 
De themakeuze gebeurt via de Griffie. Het voorstel is om de raadsleden en/of het college per 
keer (bijvoorbeeld 2x per jaar) te laten bepalen welke beleidscontext en welk thema ze nader 
willen bekijken.  

2.  Per gekozen beleidscontext en thema stelt de trajectgroep het te doorlopen traject vast. Dit 
betreft: 

a. Concretisering van de ‘doelgroep’. 
b. De wijze waarop de doelgroep benaderd wordt (bijvoorbeeld via medewerkers van de 

gemeente en/of wijkteamleden en/of via bewonersorganisaties zoals een 
buurtvereniging of via het plaatselijke huis-aan-huisblad of via een schriftelijke 
benadering op basis van een steekproef uit het bestand van de gemeente). 

c. De interviewleidraad en de topiclist.  
d. De wijze waarop de casus in beeld wordt gebracht (bijvoorbeeld schriftelijk, column, 

tekening of filmpje). 
3.   Per thema halen de onderzoekers minimaal 5 en maximaal 10 casussen op. De inwoners worden  
gevraagd naar hun eigen ervaringen en hun eigen betekenis van deze ervaringen. Het gaat 
nadrukkelijk niet om het ophalen van een tevredenheidsscore.  
4.   De onderzoeksgroep analyseert de casussen op basis van de vraag: Welke aanvullende  
kwantitatieve en kwalitatieve informatie zou van belang kunnen zijn voor het vertalen van de 
opgehaalde betekenissen naar het handelen van raadsleden en/of college.  
5. Vervolgens formuleren de onderzoekers vragen waarmee aanvullende aanwezige kwantitatieve en 
kwalitatieve informatie bij de gemeente wordt opgevraagd. De verantwoordelijkheid voor het 
aanleveren van de gevraagde informatie ligt bij de gemeente. Informatie die niet wordt aangeleverd 
wordt als ‘niet aanwezig’ verondersteld, tenzij er een andere reden wordt opgegeven.  
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6.  De casussen en de antwoorden van de gemeente zijn het vertrekpunt voor deel 2. Waar mogelijk 
zullen we dit in een geordende/gelabelde vorm aanleveren. De onderzoeksgroep levert geen 
conclusies maar draagt meerdere mogelijke aandachtspunten aan.  
 
Deel 2: Een werkwijze om in gesprek te gaan met de raadsleden en/of college 
 
Opdracht deel 2: Raadsleden en/of college uitdagen om de kwalitatieve informatie en de aanvullende 
kwantitatieve informatie te vertalen naar beleid en/of waardering van uitvoering beleid. 
 
Werkvorm 
Binnen de hierna beschreven werkvorm zijn de volgende groepen van toepassing: 

• Trajectgroep = griffiemedewerker(s) en/of beleidsadviseur en de 
medewerkers/onderzoeker(s) van het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg 
van Windesheim Flevoland 

• Action Learners = medewerkers/onderzoekers van lectoraat Klantenperspectief in 
Ondersteuning en Zorg van Windesheim Flevoland 

• Deelnemers (actieleergroep) = gemeenteraadsleden en/of het college , professionals en of 
beleidsmakers. 

 
De werkvorm zelf ziet er als volgt uit:  
1.  De trajectgroep bereidt een bijeenkomst ‘actieleren’ van 2 uur voor. Bij ‘actieleren’ staat het 
‘doen’ van de deelnemers centraal. Het gaat niet om het zenden van informatie, maar om het 
verwerken van nieuwe kennis/inzichten zodat deze bruikbaar wordt voor de eigen werksituatie. Het 
‘doen’ van de deelnemers in dit kader kenmerkt zich door kwalitatieve en kwantitatieve informatie te 
vertalen naar: 

a. passend beleid  
b. de controle op een juiste uitvoering van dit beleid  

2.  De deelnemers krijgen desgewenst voor de actieleerbijeenkomst de casussen en de aanvullende 
kwantitatieve informatie toegezonden en het programma van de bijeenkomst.  
3.  Tijdens de bijeenkomst worden de deelnemers via een soort ‘spel’ uitgedaagd om in de huid van 
verschillende perspectieven te stappen om zo de toegestuurde informatie te ‘vertalen’. Hierbij 
doorlopen we de volgende stappen (min of meer volgordelijk):  

a. Stap 1. Praktijkervaring. Deze is opgehaald in het kwalitatieve onderzoek en aangevuld 
met kwantitatieve informatie waar dit relevant is. Er kan worden gekozen om de 
informatie voorafgaand aan de bijeenkomst naar de deelnemers toe te sturen.   

b. Stap 2: Reflectie. Hierbij staan de volgende drie vragen centraal: 
− Wat valt op in de informatie? 
− Waarom valt dat op? 
− Wat betekent dat voor beleid? 

c. Stap 3: Aanvullende informatie. In deze stap staan de volgende vragen centraal: 
− Welke informatie ontbreekt nog? 
− Welke vragen zou je nog willen stellen en waarom? 

d. Stap 4: Plan. In deze stap gaat het om de vraag: 
− Wat ben je van plan te gaan doen met de opbrengst?  

De exacte werkvorm is verder afhankelijk van de inhoud van de informatie en wordt door de 
trajectgroep vastgesteld. Afhankelijk van de gekozen werkvorm worden de antwoorden op de vragen 
al dan niet met elkaar gedeeld.  
 
De ervaringen met elk traject worden besproken binnen de trajectgroep en kan aanleiding zijn tot 
aanpassing van de werkwijze of (de algemene) werkvorm.  
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