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Geachte leden van de Sociale Raad, 

Op 26 oktober 2016 stuurde u ons een ongevraagd advies over het onderzoek van bureau 
KWIZ "Effectmeting van de Kanteling op de Wmo en AWBZ, gemeente Doetinchem 2014". 
Het advies bevatte enkele kritische kanttekeningen. Hieronder volgt onze reactie. 

Onderzoek 
Het onderzoek is het vervolg op de nulmeting 2010/201 I naar de effecten van de Kanteling, 
een door ons ingezette werkwijze. Het is een momentopname, die aangeeft waar wij als 
gemeente Doetinchem staan wat betreft de uitgaven van de individuele voorzieningen Wmo en 
de zelfredzaamheid van de inwoners. De uitkomsten geven een duiding of wij op de goede weg 
zijn met de Kanteling. En waar wij mogelijk meer op moeten investeren. 

Gedetailleerde en persoonlijke vragen 
U spreekt uw verbazing uit over de gedetailleerdheid en het persoonlijke karakter van de 
vragen in de enquête. U noemt met name vragen met betrekking tot leefstijl en participatie. 
De vragen, gesteld tijdens het onderzoek, zijn vergelijkbaar met de vragen uit 2011. Het betreft 
immers een vervolgmeting. Het is in een onderzoek als dit gebruikelijk om dergelijke vragen te 
stellen. 

Bevolkingsontwikkeling 
U benoemt de bevreemdende bevolkingsontwikkeling in het rapport. 

De prognose voor de kosten van de individuele Wmo voorzieningen in 2014 ging uit van één 
indicator. Namelijk: "de bevolkingsontwikkeling". Bureau KWIZ heeft zich daarbij gebaseerd 
op de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De bevolkingsontwikkeling heeft 
zich anders voor gedaan dan verwacht. Ook wij (en KWIZ) hebben daar geen goede verklaring 
voor. Het onderzoek laat zien dat de Kanteling en de gedaalde gemiddelde tarieven voor 
voorzieningen van minstens zoveel invloed zijn geweest op de uitgaven. Daarom blijkt het goed 
om te werken met meerdere indicatoren. 

Raadhuisstraat 2 Postbus 9020 7000 HA Doetinchem 

T (03 14) 377 377 F (03 14) 343 437 gemeente@doetinchem.nl www.doetinchem.nl 



12 november 2015 
vervolgmeting bureau KWIZ 

2 I4zk003286 

Verwachting van de respondent 
U stelt dat de respondent het onderzoek ziet vanuit het oogpunt dat dit de dienstverlening 
naar hem verbetert en dat de gemeente kijkt of we goed bezig zijn. Ons inziens gaat dit samen. 
U lijkt dat ook niet te bestrijden in uw brief. 

"Wat gaat u nu doen?" 
De uitkomsten zijn u bekend. Wij zijn op de goede weg. Dat betekent dat de Kanteling, in 

201 I geïntroduceerd in Doetinchem, effect heeft. Maar we zijn er nog niet. U verzoekt daarom 
met het oog op de cliënt om concreet aan te geven wat wij vervolgens met de uitkomsten 
doen. Iets wat u vaker mist bij een onderzoek. 

Het onderzoek van KWIZ is gericht op de effecten van de Kanteling, een 'nieuwe' werkwijze. 
De uitkomst is dat de werkwijze werkt. Deze vraagt daarom geen aanpassing. Dat is goed 
nieuws, want gemeente Doetinchem heeft in 2014 het beleid "Met elkaar, voor elkaar" 
vastgesteld. De gekantelde werkwijze vormt hierin de basis. Niet alleen gericht op de 
uitvoering van de Wmo, maar op alle drie de gedecentraliseerde wetten. Dat heeft geleid tot 
uitvoeringsagenda's. Daarnaast worden er jaarprogramma's per wijk en dorp gemaakt. 
Wij zijn op I januari 2015 gestart met de inzet van een team van buurtcoaches in alle wijken. 
U bent als Sociale Raad continu bij dit proces betrokken geweest. 

De uitkomsten van dit onderzoek zijn besproken met het Buurtplein. Dit met het oog op het 
werk van de buurtcoaches. Wijkregie is eveneens op de hoogte gesteld. Opdat specifieke 
aandacht wordt gegeven aan de mensen die aangeven onvoldoende mee te kunnen doen maar 
dat wel willen. Hier is dan ook nog 'werk aan de winkel'. Dat is op zich niet nieuw. Het vertaalt 
zich wel in concrete activiteiten in de wijk of dorp. Deze worden dan ook op wijk- en 
dorpsniveau geïnitieerd, bekend gemaakt en uitgevoerd. 

Wij plaatsen het onderzoeksrapport op onze website. Wij informeren de lokale pers daarover 
via een persbericht. De boodschap is dat dit onderzoek plaats heeft gevonden om inzicht te 
krijgen of de nieuwe werkwijze van de gemeente het verwachte effect heeft. En waar een 
inwoner terecht kan met ondersteuningsvragen en/of initiatieven. In datzelfde persbericht 
benoemen wij ook de scores van de klanttevredenheid. 

De uitkomsten van dit onderzoek worden in het persbericht gecombineerd met de 
uitkomsten van andere onderzoeken om geen versnipperde boodschap af te geven. 
Het persbericht verschijnt voor het einde van het jaar. 

Met vriendelijke groet, Z J 
burgemeester en wethouders van Doetinchem, Z 7 

secretaris burgemeester 


