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Kennisnemen van: 

het dashboard Sociaal Domein Oudewater 2018. 

Inleiding: 

We presenteren de cijfers van 2018 en de twee jaren daarvoor, zodat de ontwikkelingen in de tijd zichtbaar 
zijn. De bevindingen zetten we in om de uitvoering te verbeteren en beleid aan te scherpen. Ze zijn 
behulpzaam bij ons leerproces en dragen bij aan de verantwoording aan uw raad. 

Naast dit dashboard worden de kwartaalrapportages van Ferm Werk (Participatiewet) separaat 
aangeboden. Dit geldt ook voor de jaarlijkse cliëntervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo. 

Zoals in de vorige dashboards al is aangekondigd, gaan wij de ontwikkelingen in het sociaal domein nog 
beter inzichtelijk maken. Dit monitoringsinstrument gaat daarom op in de Staat van Oudewater dat voorde 
zomer verschijnt. De genoemde publicaties met cijfers komen daarmee te vervallen. 

De cijfers 

Steeds meer inwoners en samenwerkingspartners, zoals huisartsen en scholen, weten hetStadsteam 
Oudewater te vinden. Jaarlijks neemt het aantal gestelde vragen toe. In 2018 verwerkte het Stadsteam een 
kleine 3700 vragen. 

In 2018 valt het merendeel van de afgehandelde enkelvoudige ondersteuningsvragen binnen de wettelijke 
servicenorm. Voor de casussen met meervoudige problematiek was daarentegen vaak meer tijd nodig. 



Jeugd 
Het aantal verwijzingen jeugd steeg van 364 in 2017 naar 478 in 2018 (toename van zo'n dertig procent). 
De onderlinge verhouding tussen de groepen verwijzers blijft min of meer gelijk. 
Ten opzichte van 2017 nam het aantal jeugdigen dat één of meer maatwerkvoorziening(en) heeft gekregen 
toe met tien procent. Van 2016 tot 2017 was de toename daarentegen nog zo'n twintig procent. Gemiddeld 
namen jeugdigen 1,7 maatwerkvoorziening af (2017: 1,6). De meeste maatwerkvoorzieningen jeugd 
worden afgegeven voor specialistische Jeugd GGZ. 

Zorg in natura (ZIN) neemt af en het gebruik van het Persoons Gebonden Budget (PGB) neemt toe. Dit valt 
deels te verklaren door de wachtlijsten binnen de jeugdhulp, waardoor inwoners zelfzorg inkopen bij niet 
gecontracteerde partners. 

Van 2016 tot en met 2018 is circa tachtig procent van de zorg geleverd door ongeveer tien procent van de 
aanbieders. Youké is daarbij de grootse aanbieder. Ongeveer 6507o van de gecontracteerde aanbieders 
leverde afgelopen drie jaar geen zorg aan onze jeugdigen. 

Wmo 
Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen Wmo daalde van 777 in 2017 naar 654 in 2018 (afname van 
een kleine zestien procent). Dit komt door een daling van huishoudelijke hulp; begeleiding nam 
daarentegen toe. 
Alle verwijzingen lopen via het Stadsteam Oudewater. 
Ten opzichte van 2017 nam het aantal personen dat één of meer maatwerkvoorziening(en) heeft gekregen 
af met tien procent. Gemiddeld namen cliënten 1,7 maatwerkvoorziening af (2017:1,8). De meeste 
maatwerkvoorzieningen Wmo worden afgegeven voor huishoudelijke hulp. 

Het aantal inwoners dat een regiopas (vervoer) ontvangt neemt licht toe. Het aantal verstrekte rolstoelen is 
afgenomen. Het aantal verstrekte scootmobiels fluctueert tussen de 42 en 58. 

Het overgrote deel van onze inwoners neemt zorg af in natura. Binnen de zorgvorm begeleiding maakt zo'n 
twintig tot vijfentwintig procent gebruik van een PGB. Voor huishoudelijke hulp is dat veel lager, namelijk 
tussen de vier en zes procent. 

Het Stadsteam signaleert dat steeds vaker een (natuurlijk) netwerk ontbreekt voor de hulp bij het 
huishouden dat capabel (fit) genoeg is om hulp bij het huishouden te leveren en/of een vorm van 
begeleiding/ daginvulling te bieden. Dit doet een groter beroep op de professionele zorg en ondersteuning. 

In Oudewater wordt alle huishoudelijke hulp geleverd door drie organisaties. De Wulverhorst blijft op het 
gebied van huishoudelijke hulp de grootste aanbieder, gevolgd door T-zorg en Vierstroom Zorg. 

Mantelzorgers en vrijwilligers 
Oudewater kent tussen de 130 en 150 bij het Stadsteam geregistreerde mantelzorgers. Het aantal neemt, 
mede ingegeven door de vergrijzing, toe. 

Multi-probleemgezinnen 
Het aantal huishoudens met problemen op meerdere levensdomeinen dat bij het Stadsteam bekend is, 
stijgt. Het jaar eindigde met een aantal van 37 gezinnen. Dit komt door de steeds betere samenwerking met 
scholen, kerken en huisartsen. Verder weten inwoners ook steeds beter het Stadsteam inclusief de 
ondersteuning van Kwadraad (maatschappelijk werk en formulierenhulp) te vinden. 

Maatschappelijke ondersteuning 
Het aantal inwoners dat gebruik maakt van maatschappelijke ondersteuning schommelt per kwartaal. 
Maatschappelijke ondersteuning is algemeen toegankelijk (zonder beschikking) en reikt verder dan advies 
en het afgeven van een doelgroepverklaring voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben bij het 
vinden van een baan (439 in 2018). Afgelopen jaar pleegde het Stadsteam namelijk ook 207 korte 
interventies en had het 151 zogenaamde 'vinger aan de pols-contacten'. 



Klanttevredenheid 
De klanttevredenheid nam toe in de periode 2016 en 2017. De waardering is ruim voldoende. Voor de 
zomer verwachten we de cijfers van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) 2018. 

Kernboodschap: 

In het beleidsplan Sociaal Domein 2017-2019 is opgenomen dat de raad twee keer per jaar middels een 
dashboard wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Bijgaand treft u voor de 
laatste keer in deze vorm het dashboard aan. De cijfers betreffen de jaren 2016 t/m 2018. Het dashboard 
gaat over in de Staat van Oudewater die u voor de zomer ontvangt. 

Steeds meer inwoners en samenwerkingspartners, zoals huisartsen en scholen, weten het Stadsteam 
Oudewater te vinden. Jaarlijks neemt het aantal gestelde vragen toe. 

Binnen Jeugd zien we het aantal cliënten en voorzieningen stijgen. Binnen de Wmo zien we daarentegen 
een lichte daling. 

De bekendheid van huishoudens met problemen op meerdere levensdomeinen neemt toe, waardoor we 
deze huishoudens beter kunnen helpen. 

De tevredenheid over de geleverde ondersteuning is ruim voldoende. 

De in dit dashboard gepresenteerde aantallen houden verband met de uitgaven van het sociaal domein. De 
uitgaven worden gedeeld middels de reguliere momenten van de P&C-cyclus. 

Vervolg: 

Het dashboard gaat over in de Staat van Oudewater. 

Bijlagen: 

-Dashboard Sociaal Domein Oudewater 2018, corsanummer 19.005627 

Het college van burgemeester en wethouders, 

De secretaris . De burgemeester 

Financiën 
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Inleiding  
 
In dit dashboard kijken we naar de ontwikkelingen in het sociaal domein in Oudewater.   
 
We presenteren de cijfers van 2018 en de twee jaren daarvoor, zodat de ontwikkelingen in de tijd 
zichtbaar zijn. De bevindingen zetten we in om de uitvoering te verbeteren en beleid aan te scherpen. 
Ze zijn behulpzaam bij ons leerproces en dragen bij aan de verantwoording aan uw raad.  
 
De gegevens in dit rapport zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan het zo zijn dat 
de cijfers niet volledig of juist zijn. Soms zijn zaken nog niet door alle betrokkenen op dezelfde wijze 
geregistreerd, of betreft het voorlopige cijfers.  
 
Zicht op de context en de keuzes is belangrijk om de resultaten uit dit dashboard goed te kunnen 
interpreteren en te gebruiken. De cijfers zijn daarom voorzien van een toelichting.  
 
Naast dit dashboard worden de kwartaalrapportages van Ferm Werk (Participatiewet) separaat 
aangeboden. Dit geldt vooralsnog ook voor de jaarlijkse cliëntervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo. 
 
Zoals in de vorige dashboards al is aangekondigd, gaan wij de ontwikkelingen in het sociaal domein 
nog beter inzichtelijk maken. Dit monitoringsinstrument gaat daarom op in de Staat van Oudewater dat 
voor de zomer verschijnt.   
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Leeswijzer 
 
Voordat wij u de cijfers van afgelopen periode presenteren, willen wij u het volgende meegeven: 

 De basis is overeenkomstig met de onderwerpen die genoemd zijn in het Beleidsplan Sociaal 
Domein Oudewater 2017-2019.  

 De gepresenteerde cijfers zijn op basis van beschikbare registraties en facturaties t/m 
december 2018.  

 De ontwikkelingen met betrekking tot de Participatiewet (Ferm Werk) worden middels de 
eigen rapportages gecommuniceerd en zijn daarom niet opgenomen in dit dashboard. 
Uitzondering hierop is de tegemoetkoming meerkosten  zorg die vallen onder de 
maatschappelijke ondersteuning van het Stadsteam Oudewater.  

 Er wordt in het sociaal domein een onderscheid gemaakt tussen algemene voorzieningen en 
individuele voorzieningen (in dit dashboard aangeduid als maatwerkvoorziening).  

o Algemene voorzieningen zijn toegankelijk zonder beschikking of toegangsbesluit van 
de gemeente. Voorbeelden zijn formulierenhulp van Kwadraad of maaltijdenservice, 
zoals tafeltje-dekje.  

o Individuele voorzieningen bieden maatwerk voor het oplossen van een 
zelfredzaamheidsprobleem voor een individueel persoon of huishouden. Hiervoor is 
een besluit (beschikking) nodig. Maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo zijn 
bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, dagbesteding (begeleiding groep) of vanuit de 
Jeugdwet ambulante gezinsbegeleiding. 

 
 Bovenstaande geeft schematisch het stelsel weer. Het Stadsteam Oudewater vormt de spil. 

Het is de toegang tot zorg en ondersteuning, zowel richting 0
e
, 1

e
 als 2

e
 lijnszorg. Het breed 

samengestelde team biedt deze ondersteuning en toeleiding vanuit de Wmo en Jeugdwet. 
Vanuit de Wmo betekent dit toeleiding naar maatwerkvoorzieningen, algemeen 
maatschappelijk werk en mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning. Vanuit de Jeugdwet 
betekent dit toeleiding naar maatwerkvoorzieningen, vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning 
en kortdurende opvoedondersteuning. Bij alle vragen is sprake van monitoring van zorg en 
ondersteuning. Indien nodig biedt het Stadsteam kortdurende interventies. Bij meervoudige 
vragen wordt  een lichte vorm van casemanagement ingezet.  

 De in dit dashboard gepresenteerde aantallen houden verband met de uitgaven van het 
sociaal domein. Deze uitgaven worden gedeeld middels de reguliere momenten van de P&C-
cyclus. 

 Voor dit dashboard zijn de volgende bronnen gebruikt: CBS, Stadsteam Oudewater, 
Gemeentelijke administratie/Backoffice Woerden en cliëntervaringsonderzoeken van 
Zorgfocuz. 
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Bevolkingsopbouw   
 
Antal inwoners  

 
Bron: Centraal Bureau voor Statistiek 

 
Oudewater telde op 1 januari 2019 10.202 inwoners. Het aantal inwoners is met twintig gegroeid. 
 
Leeftijdscohorten Oudewater-Nederland 

Leeftijd Gebied Aantal  Percentage 

0-19 Oudewater 2.405 23,6% 

  Nederland (relatief) 2.258 22,1% 

20-64 Oudewater 5.733 56,2% 

  Nederland (relatief) 6.011 58,9% 

65+ Oudewater 2.064 20,2% 

  Nederland (relatief) 1.934 19,0% 

Bron: Centraal Bureau voor Statistiek 

 
Oudewater telt iets meer jeugdigen en ouderen ten opzichte van het relatief landelijk gemiddelde. De 
groep volwassenen tussen de twintig en vijfenzestig jaar (beroepsbevolking) ligt daarentegen iets 
lager. Dit wordt veroorzaakt door het lagere percentage twintigers en dertigers. 
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1. Vragen Frontoffice 
 
 
1.1. Aantal vragen frontoffice Stadsteam  

  2018 Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal 

Aantal vragen front office 

(bellers en bezoekers 

inloopspreekuur Stadsteam) 

   865 849 751  1.224   3.689 

2017 Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal 

  811 716 643 909 3.079 

2016 Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal 

  797 581 673 796 2.847 

Bron: Stadsteam  Oudewater  

 
Gemeten is het aantal keer dat vragen zijn gesteld  aan het Stadsteam (dus niet het aantal unieke 
personen). Een persoon komt vaak met meerdere vragen. 
 
De toename van ruim 600 vragen ten opzichte van 2017 kan worden toegeschreven aan een 
toenemend aantal inwoners en professionals dat met vragen contact opneemt met het Stadsteam. Dit 
komt onder andere door een toenemend aantal ouderen met een ondersteuningsvraag. Het gehouden 
preventief ouderenbezoek droeg daar aan bij.    
Verder levert de steeds betere samenwerking met onder andere de huisartsen, scholen en het 
Stadsteam meer contactmomenten op. 
  
1.2 Doorlooptijd in dagen tussen getekende aanvraag en besluit (servicenorm van 14 

kalenderdagen) 

2018 Q1 Q2 Q3 Q4 

24 17 16  7  

2017 Q1 Q2 Q3 Q4 

9 19 24 12 

Bron: Stadsteam Oudewater 
 
Een inwoner die met een ondersteuningsvraag komt doorloopt een proces van aanmelding, 
onderzoek, aanvraag voorziening tot en met besluit (afgifte beschikking). Hier geldt een servicenorm 
voor van 56 kalenderdagen. 
 
Op basis van onze registraties hebben we zicht op het aantal kalenderdagen vanaf het moment dat 
het ondersteuningsplan is ondertekend (het onderzoek is daarmee afgerond) tot de daadwerkelijke 
afgifte van de beschikking. Hiervoor geldt binnen het totaal van 56 dagen, een servicenorm van 14 
kalenderdagen. 
 
In 2018 valt het merendeel van de afgehandelde enkelvoudige ondersteuningsvragen binnen de norm. 
Voor de casussen met meervoudige problematiek was daarentegen vaak meer tijd nodig.  
 
Vooral binnen de Jeugdzorg wordt het Stadsteam geconfronteerd met wachtlijsten. Dit geldt ook voor 
veiligheidszaken waarbij onderzoek of een rechterlijke uitspraak noodzakelijk is. Hierdoor wordt 
steeds vaker een beroep gedaan op het Stadsteam in de vorm van overbrugging en ondersteuning 
van het gezin.  
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2. Maatwerkvoorzieningen 
 
De maatwerkvoorzieningen zijn onderverdeeld in de groepen Jeugd en Wmo.  
 

2.1 Jeugd 
 
Voor Jeugd is de informatie over maatwerkvoorzieningen onderverdeeld in: 
1. De instanties die jeugdigen verwijzen naar een zorgverlener 
2. Het aantal jeugdigen dat één of meer jeugdvoorzieningen ontvangt 
3. Gemiddeld aantal voorzieningen per persoon 
4. Aantal voorzieningen dat per productcategorie (perceel) wordt verstrekt 
5. Bekostiging van deze zorg (via Zorg in Natura (ZIN) of via een Persoonsgebonden Budget (PGB) 
6. De voorkeursaanbieders 
 
2.2.1. Verwijzers binnen de jeugdzorg  

 
Bron: Gemeentelijke administratie 

 
Het aantal verwijzingen jeugd is gestegen van 364 in 2017 naar 478 in 2018. De onderlinge 
verhouding tussen de groepen verwijzers blijft min of meer gelijk.  
 
 2.1.2. Jeugdige inwoners met één of meer voorziening(en) 

 
Bron: Gemeentelijke administratie 

 
Er is sprake van een stijgende lijn die iets aan het afzwakken is. Ten opzichte van 2017 is het aantal 
jeugdigen dat één of meer maatwerkvoorzieningen heeft gekregen toegenomen met tien procent. Van 
2016-2017 was de toename daarentegen nog zo’n twintig procent.  
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2.1.3. Gemiddeld aantal jeugdhulpvoorzieningen per persoon 

 2018  Q1 Q2 Q3 Q4  

Voorzieningen 275 292 310  312  

Personen (afnemers)  172 179 182  183  

Gemiddeld aantal voorzieningen per 

persoon 
1,6 1,6 1,7  1,7  

 2017  Q1 Q2 Q3 Q4 

Voorzieningen 238 271 286 311 

Personen (afnemers) 158 178 185 173 

Gemiddeld aantal voorzieningen per 

persoon 
1,5 1,5 1,6 1,8 

Bron: Gemeentelijke administratie 

 
Het aantal jeugdigen met een maatwerkvoorziening stijgt licht. Door in- en uitstroom gedurende het 
jaar zijn de aantallen per kwartaal niet gelijk aan het jaartotaal (2018: 292).  
 
Gemiddeld namen jeugdigen 1,7 maatwerkvoorziening af. In 2017 was dat nog 1,6. 
 
2.1.4. Aantal maatwerkvoorziening jeugd per inkoopperceel* 

 2016 2017  2018 

Basis GGZ 55 58 33 

Specialistische GGZ 126 129 134 

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 1 20 24 

Begeleiding Jeugd 19 25 42 

Behandeling Jeugd 0 36 43 

Pleegzorg 11 13 19 

Bron: Gemeentelijke administratie 
* Op basis van daadwerkelijke betaling. Het betreft Zorg in Natura, percelen met minder dan drie indicaties zijn niet in de tabel 
opgenomen. 

 
Waar behandeling of begeleiding voorheen onderdeel waren van een diagnose behandel combinatie 
(DBC), werd het geregistreerd als specialistische GGZ (S GGZ). Inmiddels zijn de verschillende 
onderdelen opgeknipt wat de toename verklaart van het aantal maatwerkvoorzieningen begeleiding en 
behandeling in 2017 en 2018. Het nagenoeg gelijkblijvende aantal maatwerkvoorzieningen 
Specialistische GGZ komt door een grotere instroom S-GGZ. 
 
De stijgende lijn van de dyslexievoorzieningen is afgezwakt. Het Stadsteam heeft hierover 
werkafspraken gemaakt met de basisscholen.  
 
Verder is het goed te vermelden dat voor pleegzorg geldt dat in Oudewater verhoudingsgewijs veel 
pleeggezinnen zijn. Naast behandeling is er vaak een traject in combinatie met begeleiding.  
 
2.1.5. Financieringsvorm maatwerkvoorzieningen Jeugdzorg  

Jaar Natura PGB Totaal %PGB 

2018 328 51 379 13,5% 

2017 309 49 358 13,7% 

2016 227 56 283 19,8% 
Bron: Gemeentelijke administratie 
 

Zorg in natura (ZIN) neemt af en het gebruik van het Persoons Gebonden Budget (PGB) neemt toe. 
Dit valt deels te verklaren door de wachtlijsten binnen de jeugdhulp. Wanneer ouders en verzorgers 
niet langer kunnen of willen wachten, worden steeds vaker kleine zelfstandige aanbieders zonder 
wachtlijsten ingezet. Vaak zijn zij niet gecontracteerd, waardoor ze met een PGB worden gefinancierd. 
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2.1.6. Voorkeursaanbieders 
Grootste tien aanbieders, op basis van het aantal geleverde maatwerkvoorzieningen   

Aanbieder 2016 2017 2018 

Youké 9 36 64 

Stichting Altrecht 10 25 39 

Bosman GGZ 45 36 35 

PHHaastrecht 36 41 19 

De Rading 12 18 16 

Zeker en Zorgeloos 0 2 16 

OnderwijsAdvies (dyslexie) 10 16 11 

St. Antonius Ziekenhuis 14 9 11 

Zien in de Klas (dyslexie) 9 12 9 

Reinaerde 0 9 9 

Opvoedpoli 14 16 8 
Bron: Gemeentelijke administratie 
 

Van 2016 tot en met 2018 is circa tachtig procent van de zorg geleverd  door ongeveer tien procent 
van de aanbieders.  
Opvallend is dat Youké afgelopen jaar de meeste zorg heeft geleverd en dat PHHaastrecht minder 
basis GGZ  heeft geleverd. Een relatief nieuwe speler op de markt is Zeker en Zorgeloos die aan 
steeds meer jeugdigen in Oudewater ambulante begeleiding en residentiele zorg biedt.  
 
Ongeveer 65% van de gecontracteerde aanbieders leverde afgelopen drie jaar geen zorg aan onze 
jeugdigen.  
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2.2. Wmo  
 
Alle maatwerkvoorzieningen Wmo worden verstrekt via het Stadsteam.  
 
Voor de Wmo is de informatie over maatwerkvoorzieningen onderverdeeld in: 
1. Het totaal aantal Wmo voorzieningen per persoon 
2. Het aantal maatwerkvoorzieningen per persoon 
3. De financiering van de maatwerkvoorzieningen 
4. Het aantal fysieke voorzieningen 
5. De voorkeursaanbieders Wmo 
 
2.2.1. Totaal aantal Wmo voorzieningen en personen* 

2018  Q1 Q2 Q3 Q4 

Voorzieningen 713 692 651  654  

Personen (afnemers) 403 398 390  391  

Gemiddeld aantal voorzieningen per 

persoon 
1,8 1,7 1,7 1,7 

2017  Q1 Q2 Q3 Q4 

Voorzieningen  820 788 769 777 

Personen (afnemers) 438 427 423 437 

Gemiddeld aantal voorzieningen per 

persoon 
1,9 1,9 1,8 1,8 

Bron: Gemeentelijke administratie 
*Door een administratieve correctie wijken de gepresenteerde cijfers af van het vorige dashboards. 

 
Het aantal lopende voorzieningen wordt sterk beïnvloed door het aantal inwoners dat overgaat naar 
de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of dat overlijdt.  
In de volgende tabellen is onderscheid gemaakt tussen diensten (begeleiding en de huishoudelijke 
hulp) en de tastbare voorzieningen (woonvoorzieningen, rolstoelen etc). Dit is gedaan omdat er een 
verschil zit in de wijze waarop kosten worden gemaakt voor deze voorzieningen.  
 
2.2.2. Aantal maatwerkvoorzieningen en personen: Begeleiding en Huishoudelijke Hulp* 

 
2016 2017 2018 

Begeleiding (individueel en groep)    

Voorzieningen 165 173 180 

Personen (afnemers) 102 119 128 

Huishoudelijke hulp    

Voorzieningen 271 296 278 

Personen (afnemers) 218 221 204 

Bron: Gemeentelijke administratie 
*Door een administratieve correctie wijken de gepresenteerde cijfers af van het vorige dashboards. 

 
De meeste voorzieningen Wmo die zijn afgegeven zijn voor huishoudelijke hulp.  
Binnen begeleiding wordt de toename in 2018 vooral veroorzaakt door een groter aantal inwoners dat 
een voorziening begeleiding individueel heeft ontvangen. 
Het aantal maatwerkvoorzieningen huishoudelijke hulp fluctueert en is ten opzichte van 2017 
afgenomen.  
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2.2.3 Financiering maatwerkvoorzieningen: Begeleiding en Huishoudelijke Hulp* 

Begeleiding Natura PGB Totaal % PGB 

2018 140 40 180 22,2% 

2017 129 44 173 25,4% 

2016 128 37 165 22,4% 

Huishoudelijke Hulp Natura PGB Totaal % PGB 

2018 267 11 278 4,0% 

2017 277 19 296 6,4% 

2016 254 17 271 6,3% 

Bron: Gemeentelijke administratie 
*Door een administratieve correctie wijken de gepresenteerde cijfers af van vorige dashboards. 

 
Het overgrote deel van onze inwoners neemt zorg in natura af.  
De stijgende lijn binnen begeleiding houdt verband met de toename van het aantal afgegeven 
maatwerkvoorzieningen. Huishoudelijke hulp is daarentegen iets afgenomen.  
Binnen de zorgvorm begeleiding maakt zo’n twintig tot vijfentwintig procent gebruik van een PGB. 
Voor huishoudelijke hulp is dat veel lager, namelijk tussen de vier en zes procent.  
 
Het Stadsteam signaleert dat steeds vaker een (natuurlijk) netwerk ontbreekt voor de hulp bij het 
huishouden dat capabel (fit) genoeg is om hulp bij het huishouden te leveren en/of een vorm van 
begeleiding/ daginvulling te bieden. Dit doet een beroep op de professionele zorg en ondersteuning.  
 
 
2.2.4. Aantal Wmo voorzieningen* 

Onderdeel 2016 2017 2018 

Collectief vervoer (Regiopas) 217 228 232 

Rolstoel 158 121 100 

Vervoersvoorziening (scootmobiel) 58 42 53 

Woonvoorziening 104 128 143 

Bron: Gemeentelijke administratie 
*Door een administratieve correctie wijken de gepresenteerde cijfers af van het vorige dashboards. 

 
Het aantal inwoners dat een regiopas ontvangt neemt toe. Dit vergroot de mobiliteit van inwoners die 
niet meer met eigen of het openbaar vervoer kunnen reizen. Jaarlijks worden zo’n dertig tot veertig 
nieuwe regiopassen verstrekt. Naast deze voorziening wordt in Oudewater veel gebruik gemaakt van 
de Vrijwillige hulpdienst die vrijwillige chauffeurs biedt.  
 
Het aantal verstrekte rolstoelen is afgenomen. Het aantal verstrekte scootmobiels fluctueert tussen de 
42 en 58. 
 
2.2.5. Voorkeursaanbieders Huishoudelijke Hulp  

 

2016   2017 2018 

Aanbieder indicaties  % indicaties % indicaties % 

De Wulverhorst 135 53,1% 149 53,8% 158 59,2% 

T-zorg 100 39,4% 109 39,4% 88 33,0% 

Vierstroom Zorg 19 7,5% 19 6,9% 21 7,9% 

Bron: Gemeentelijke administratie 

 
In Oudewater wordt alle huishoudelijke hulp geleverd door drie organisaties. De Wulverhorst is en blijft 
daarin de grootste, gevolgd door T-zorg en Vierstroom Zorg.  
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3. Mantelzorgers en vrijwilligers 
 
3.1 Aantal mantelzorgers  

2018 Q1 Q2 Q3 Q4 

127 132 132  150  

 2017 Q1 Q2 Q3 Q4 

  - 130 128 133 

Bron: Stadsteam Oudewater 

 
Vanaf Q2 2017 wordt  het aantal mantelzorgers

1
 dat bij het Stadsteam Oudewater geregistreerd wil 

staan gemeten. Het cijfer wordt beïnvloedt door het aantal personen dat wordt opgenomen of overlijdt, 
waardoor de mantelzorgtaken eindigen.  
Het aantal geregistreerde mantelzorgers is in het laatste kwartaal gestegen. Dit komt door de 
bekendheid rond dag van de mantelzorg (8 november 2018).  
 
Betrokken vrijwilligersorganisaties  
De meest voorkomende (informele) arrangementen kennen de inzet van: 

- Dementieconsulent (van de Wulverhorst) 
- Mantelzorger 
- Vrijwilliger(swerk);  
- Formulierenbrigade van Kwadraad/Stadsteam Oudewater 
- KBO (seniorenorganisaties) en-belasting aangifte 
- Vrijwilliger hulpdienst (vervoer) 
- Zonnebloemactiviteiten/maatjesproject 
- Handje Helpen 
- Schuldhulpmaatje 
- Indicatievrije dagbesteding Wulverhorst  
- Kerkelijke contacten en activiteiten 
- Voedselbank en Levensmiddelenweggeefgroep. 

  

                                                      
1
 Onder mantelzorgers in Oudewater wordt verstaan: personen die meer dan drie maanden aanééngesloten en intensief (meer 

dan vier uur per week) informele zorg verlenen. 
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4. Multi-probleemgezinnen en maatschappelijke ondersteuning 
 
4.1 Aantal multiprobleemgezinnen 

  Q1 Q2 Q3 Q4 

Maatschappelijke ondersteuning (vanuit voorliggend veld) en 

maatwerkvoorzieningen op meerdere levensgebieden (meervoudige 

problematiek) 

Multiprobleem gezinnen 

(Stadsteam) 
2018 Q1 Q2 Q3 Q4 

34 29 28 37 

2017 Q1 Q2 Q3 Q4 

17 29 22 16 

 
Gezinnen die problemen hebben op verschillende levensgebieden komen steeds beter in beeld bij het 
Stadsteam en de samenwerkingspartners, waaronder de scholen en huisartsen. Daarbij vinden de 
inwoners ook steeds beter het Stadsteam inclusief de ondersteuning van Kwadraad (maatschappelijk 
werk en formulierenhulp).  
 
4.2 Aantal kortdurende ondersteuning 

Voorliggend veld (beschikkings-vrij) 

Maatschappelijke 

ondersteuning  (advies, 

welzijn, doelgroepverklaring) 

2018 Q1 Q2 Q3 Q4 

98 207  69 65 

2017 Q1 Q2 Q3 Q4 

97 99 91 124 

Kortdurende 

opvoedondersteuning 

(Timon) 

2018 Q1 Q2 Q3 Q4 

13 11  12  14 

2017 Q1 Q2 Q3 Q4 

8 14 13 14 

Bron: Stadsteam Oudewater 
 

De maatschappelijke ondersteuning schommelt per kwartaal. Maatschappelijke ondersteuning reikt 
verder dan advies en het afgeven van een doelgroepverklaring (439 in 2018). Afgelopen jaar pleegde 
het Stadsteam namelijk ook 207 korte interventies en had het 151 zogenaamde ‘vinger aan de pols-
contacten’.  
 

5. Bekendheid Stadsteam 
 
In 2017 is onderzoek gedaan naar de bekendheid van het Stadsteam Oudewater. Sindsdien heeft 
geen vervolgonderzoek  onder de gehele Oudewaterse bevolking plaatsgevonden. Wel weten we uit 
het preventief huisbezoek onder tachtigplussers (2018) dat 36% van de bezochte ouderen bekend is 
met het Stadsteam. 
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6. Klanttevredenheid  
 
De klanttevredenheid wordt gemeten in het cliëntervaringsonderzoek. Omdat er nog geen nieuwe 
cijfers zijn, worden hieronder dezelfde cijfers als in het vorige dashboard gepresenteerd. Ze zijn 
afkomstig uit de cliëntervaringsonderzoeken over 2017. De cijfers over 2018 zijn rond de zomer 
beschikbaar. 
 
De cijfers die jeugdigen over de geleverde zorg en ondersteuning hebben gegeven zijn daarbij  niet 
overgenomen, omdat die vanwege het geringe aantal respondenten niet representatief zijn. 
 
Percentage dat positief is over de geleverde zorg en ondersteuning 

Wmo 
 

 2016 

(%) 

2017 

(%) 

Contact met de gemeente 

Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag  60 86 

Ik werd snel geholpen 62 82 

De medewerker nam mij serieus  66 90 

De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar 

oplossingen gezocht 

59 83 

Kwaliteit van de ondersteuning 

Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed 67 85 

De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag 68 88 

De ondersteuning van de zorgaanbieder 

Ik heb de afgesproken zorg/ ondersteuning ontvangen 84 91 

De zorg/ ondersteuning is snel na de aanvraag gestart 74 85 

De verschillende organisaties werken goed samen om mij te helpen 53 69 

Door de hulp voel ik mij beter 77 83 

Ik ben tevreden met het (tot nu toe) bereikte resultaat van de 

ondersteuning  

74 83 

 

Jeugd 
 

 2016 (%) 

 

2017 (%) 

Vragen over jeugd aan ouders   

Toegang tot hulp 

Ik weet waar ik terecht kan als ik hulp nodig heb  63 63 

Ik ben snel geholpen  62 68 

Ik kan de hulp krijgen die mijn kind nodig heeft  82 73 

De kwaliteit van de hulp van de zorgaanbieder 

Ik word goed geholpen bij mijn vragen en problemen 83 96 

Ik heb de afgesproken zorg/ ondersteuning ontvangen 70 79 

De zorg/ ondersteuning is snel na de aanvraag gestart 55 66 

Ik ben tevreden met het (tot nu toe) bereikte resultaat van de 

ondersteuning 

58 66 

 
De cijfers in het groen geven ten opzichte van het voorgaande jaar een verbetering aan. De cijfers in 
het rood tonen een afname. De klanttevredenheid is dus in 2017 toegenomen. 
 


