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Geachte raadsleden, 
 
Ieder jaar onderzoeken wij onze inwoners of zij tevreden zijn over de manier waarop wij de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitvoeren. De afgelopen jaren hebben wij dat steeds gedaan 
door middel van een Klanttevredenheidsonderzoek onder de klanten van het Zorgloket. Voor 2012 
hebben wij er voor gekozen om dit breder op te zetten. Niet alleen de klanten van het zorgloket maken 
gebruik van de voorzieningen van de Wmo, maar ook veel andere inwoners. Daarnaast waren wij niet 
alleen benieuwd naar de tevredenheid van onze inwoners over wat de gemeente doet, maar ook op 
welke manier zij betrokken zijn bij- en deelnemen aan onze samenleving.  
 
Wij hebben dit laten onderzoeken door middel van een participatieonderzoek. De gemeente Aalten, 
Doetinchem, Oost Gelre en Winterswijk hebben hetzelfde onderzoek uit laten voeren, waardoor wij 
een onderlinge vergelijking kunnen maken. Het resultaten van het onderzoek en de vergelijking tussen 
de gemeenten is neergelegd in het rapport: ‘Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo in de 
gemeente Oude IJsselstreek’. Dit willen wij u graag ter informatie en ter kennisname aanbieden.  
 
Samenvatting  
De gemeente Oude IJsselstreek is in dit onderzoek vergeleken met vier andere gemeenten in de regio 
(Aalten, Doetinchem, Oost-Gelre, Winterswijk) en zeven gemeenten buiten de eigen regio. De 
resultaten op het gebied van participatie zijn binnen deze groep vergelijkbaar.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat een grote groep van onze inwoners actief betrokken is bij onze 
samenleving. Meer dan een kwart verricht vrijwilligerswerk, er is sprake van een bovengemiddelde 
betrokkenheid bij de buurt en ruim 80% van de inwoners ervaart geen enkele beperking om te 
participeren. Dat zijn cijfers om trots op te zijn. Een punt van aandacht is de zware last die 
mantelzorgers soms ervaren.  
 
Binnen onze gemeente zijn er kleine verschillen waarneembaar. Gemiddeld gezien scoort Varsseveld 
iets boven gemiddeld en Terborg en Ulft-Noord iets onder gemiddeld. Dit is terug te zien in de cijfers 
over onder andere participatiegraad, vrijwilligerswerk en sociale samenhang. 
 
Tegelijkertijd laten de cijfers zien dat Terborg en Ulft-Noord gemiddeld wat meer kwetsbare inwoners 
kennen. Er is een wat hogere vraag naar Wmo-voorzieningen en er wordt bovengemiddeld een 
beperking ervaren om te participeren.  
 
Vervolg 
In het rapport is getoetst hoe onze inwoners hun eigen participatie ervaren. Dit is waardevolle 
informatie, omdat wij er van overtuigd zijn dat het juist deze inwoners zijn die de sleutel hebben voor 
de noodzakelijke veranderingen in het sociaal domein. Het rapport zal dan ook worden gedeeld met 
onze ketenpartners om hiermee binnen het wijkgericht werken op zoek te gaan naar de mogelijkheden 
om scores in de verschillende gebieden te verbeteren. Daarbij staan de eigen kracht en het eigen 
initiatief van de inwoner centraal. 
 
Daarnaast zullen wij een tweede onderzoek starten, waarin de huidige kennis en ervaring van de 
professionals zal worden ontsloten. Middels een ketenbreed onderzoek willen wij inzicht krijgen in 
hoeveel van onze inwoners gebruik maken van voorzieningen die vallen binnen de transities, wat de 
kosten hiervan zijn en welke verbanden er liggen tussen verschillende voorzieningen. Samen met het 
participatieonderzoek moet dit ons een goed beeld geven van de uitdaging die onze gemeente heeft 
binnen het sociaal domein, de komende jaren. 




