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1. Inleiding
1.1

Aanleiding en situatieschets

Aanbesteding welzijn
Per 1 januari 2014 is het welzijnswerk in de gemeente Veenendaal aanbesteed. Uitgangspunt bij deze
aanbesteding was dat het welzijnswerk zou worden ondergebracht bij één aanbieder en dat deze een
bezuiniging met zich mee zou brengen. Uiteindelijk heeft Veens de aanbesteding gewonnen. Veens is
nu ruim twee jaar actief.
De aanbestedingsprocedure zelf is eerder door de rekenkamer van de gemeente Veenendaal onder
de loep genomen. Hierbij bleek dat de bij de aanbesteding meegegeven kaders te veel ruimte lieten.
Naar aanleiding van deze conclusie en de onrustige start is het contact tussen de gemeente en Veens
geïntensifieerd en zijn gemeenschappelijk doelen in een zogenaamde doelenboom geformuleerd (zie
bijlage 6). De hierin opgenomen doelen komen voort uit twee ambities van het college, te weten:
1.
2.

Inwoners zijn zelfredzaam en participeren naar vermogen.
Inwoners krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben.

Zodoende speelt het nieuwe welzijnswerk een belangrijke rol in het vormgeven van de
participatiemaatschappij in Veenendaal. Het welzijnswerk moet leiden tot een toename van het aantal
inwoners dat vrijwillige inzet en/of mantelzorg verricht met daarbij passende ondersteuning.
Daarnaast dient het welzijnswerk inwoners te stimuleren zich in te zetten voor hun wijk en activiteiten
te ontplooien die ten goede komen aan onder andere sfeer, onderling contact en leefbaarheid en/of
veiligheid. Ook dient het welzijnswerk sociale netwerken te stimuleren die een bijdrage leveren aan
hulpvragen van individuen dan wel problemen in de wijk, inwoners de mogelijkheid te geven om mee
te praten over zaken die hen aangaan en eenzaamheid te verminderen. Als laatste dient het
welzijnswerk inwoners die ondersteuning nodig hebben vroegtijdig te signaleren, inzicht te hebben in
ondersteuningsvragen van inwoners, vroegtijdig en proactief op (dreigende) problemen te reageren,
lichte en activerende ondersteuning te bieden, een zo licht mogelijk integraal aanbod dat past bij de
vraag te ontwikkelen, kindermishandeling en huiselijk geweld te bestrijden en indien nodig te zorgen
voor toeleiding naar de juiste zorg. Dit alles binnen een kader van decentralisaties binnen het sociaal
domein en gemeentelijke bezuinigingen, wat voor het welzijnswerk een teruglopend budget tot gevolg
heeft.
Om deze doelen te bereiken biedt het welzijnswerk verschillende diensten aan. Zo biedt ze lichte
ondersteuning in de vorm van individuele gesprekken (in principe maximaal 3), trainingen en
cursussen op het gebied van administratie en schulden, relatieproblemen en scheidingen, huiselijk
geweld, rouwverwerking, opvoeding, problemen met buren en mantelzorg. Daarnaast ondersteunt zij
vrijwilligers en (de organisatie van) wijkactiviteiten. Veens heeft in elke wijk verschillende wijkcoaches,
die in het wijkteam samenwerkt met andere in de wijk actieve sociaalmaatschappelijke organisaties,
waaronder de gemeente. Ook heeft elke wijk zijn eigen ‘voordeur’, waar men voor bovenstaande
zaken terecht kan en beheert, exploiteert en/of ondersteunt men ouderencentra en buurthuizen,
waarbij men vrijwilligers inzet, waar nodig ondersteunt door sociaal beheerders en de wijkcoaches.
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Hoewel de eindresultaten pas over twee jaar worden verwacht, heeft de gemeente op dit moment
behoefte aan een evaluatie van de uitvoering van het welzijnswerk, onder andere om de eerdere
signalen en de daarna ondernomen acties te toetsen. De gemeente heeft Labyrinth Onderzoek &
Advies opdracht gegeven om de evaluatie uit te voeren.
De aanbesteding geldt voor een periode van vier jaar. Hoe de uitvoering van het welzijnswerk na deze
periode wordt vormgegeven is nog niet besloten.

1.2

Doel- en vraagstelling

Doel van de evaluatie is het meten van de beleving van de dienstverlening van het welzijnswerk. De
evaluatie richt zich zodoende op cliëntervaringen, inwoners van Veenendaal in het algemeen en
partners in de wijk. Deze belevingen worden vergeleken met de doelen zoals opgesteld in de
doelenboom. Op basis hiervan worden conclusies en aanbevelingen opgesteld, voornamelijk gericht
op de komende periode van anderhalf jaar, maar ook op de lange termijn na 2017.
Onderzoeksvragen
De evaluatie dient antwoorden te formuleren op de volgende hoofdvragen:
Sluit het gebodene aan bij de opdracht van de gemeente en de gewenste maatschappelijke
effecten, zoals vertaald in de doelenboom?
Wordt datgene geleverd wat nodig is voor de Veenendaalse samenleving?
En sluit het gebodene aan bij de wensen van de inwoners van Veenendaal?

1.3

Methode en respons

Om te komen tot een antwoord op bovenstaande onderzoeksvragen is gebruik gemaakt van een mixed
mode onderzoeksaanpak en meerdere bronnen. Het onderzoek is ruwweg in te delen in de volgende
onderdelen:
Een kwantitatieve enquête onder de cliënten van het welzijnswerk.
Een kwantitatieve enquête onder inwoners van Veenendaal (middels het bestaande
burgerpanel).
Een kwalitatieve enquête (met open vragen) onder de leden van het Veenendaalse Wmoforum en medewerkers van het Wmo-loket.
Een groepsgesprek met de wijkmanagers van de gemeente Veenendaal.
Raadpleging van verscheidene (beleids)documenten, waaronder de uitkomsten van een
Maatschappelijke Kosten- en BatenAnalyse (MKBA), uitgevoerd in opdracht van Veens, en
het jaarverslag van Veens, met daarin uitkomsten van verschillende zelf uitgevoerde
onderzoeken.
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Kwantitatieve enquête onder cliënten welzijnswerk
Allereerst is een vragenlijst afgenomen onder de cliënten van het welzijnswerk van de afgelopen twee
jaar. Hiervoor is in samenspraak met de gemeente en Veens een vragenlijst opgesteld waarin de
cliënten gevraagd wordt naar het ervaren effect van de dienstverlening van het welzijnswerk (zie
bijlage 3). De effecten waarnaar zijn gevraagd hebben betrekking op:
de zelfredzaamheid van de cliënt;
de mogelijkheid om zichzelf in te zetten voor en de betrokkenheid bij zijn of haar omgeving;
en of men de dienstverlening aan anderen zou aanbevelen.
Daarnaast is er in twee open vragen gevraagd naar zaken die men eventueel mist in de hulp of
ondersteuning en eventuele opmerkingen.
De cliënten van het welzijnswerk worden door Veens geregistreerd al naar gelang de dienst die zij
hebben afgenomen. Deze diensten zijn als volgt in te delen:
Het gesprek
Langere ondersteuning
Trainingen/cursussen
Wijkgerichte activiteiten
Hulp bij huiselijk geweld
Voor de enquête zijn cliënten die gebruik hebben gemaakt van één of meerdere van de eerste drie
diensten benaderd. De contactgegevens van cliënten die gebruik hebben gemaakt van wijkgerichte
activiteiten zijn maar in zeer beperkte mate beschikbaar. Deze cliënten zijn dan ook niet benaderd. Bij
de laatste groep komt het voor dat niet elk lid van het huishouden op de hoogte is van de hulp of
ondersteuning van het welzijnswerk. Aangezien de cliënten schriftelijk zijn benaderd, is deze groep
buiten de enquête gelaten. Ten tijde van de enquête werd door Veens zelf een
klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de door hun ondersteunde mantelzorgers. Deze
cliënten zijn daarom eveneens buiten de enquête gehouden. Het is onduidelijk wanneer de
uitkomsten van dit klanttevredenheidsonderzoek bekend zijn, er is hiervoor geen deadline gesteld.
De enquête is zodoende onder 1068 cliënten verspreid. Dit is gebeurd door middel van een
aankondigingsbrief met daarin informatie over het onderzoek. De brief werd begeleid door een
papieren versie van de vragenlijst en een antwoordenvelop waarmee de vragenlijst kosteloos kon
worden geretourneerd. De brief bevatte ook een link naar een online versie van de vragenlijst.
Tabel 1 toont een overzicht van de respons van de enquête onder cliënten. Hierbij moet worden
opgemerkt dat er 51 aankondigingsbrieven retour zijn gekomen. Het gaat hierbij om brieven waarbij
de geadresseerde niet (langer) op het adres waarnaar de brief is verstuurd woont, is overleden of
waarbij de brief om enig andere reden niet kon worden bezorgd. In deze gevallen heeft de (nieuwe)
bewoner van het adres de moeite genomen de brief te retourneren. Ervaring leert dat er meer brieven
de cliënt niet hebben bereikt, waarbij de (nieuwe) bewoner van het adres de brief niet retour heeft
gestuurd. Er is dus een reële kans dat het aantal bereikte cliënten lager ligt dan het in de tabel
getoonde aantal. Het daadwerkelijke responspercentage ligt waarschijnlijk dan ook hoger. Hoe hoog
dit precies ligt valt niet met zekerheid te zeggen.
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Tabel 1: Respons enquête cliënten welzijnswerk
Benaderde cliënten
Retour gekregen aankondigingsbrieven
Maximaal aantal bereikte cliënten
Gerealiseerde respons
Minimale responspercentage

Respons
1068
51
1017
128
12,59%

Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies, 2016

Kwantitatieve enquête onder burgerpanel Veenendaal
Naast de enquête onder cliënten van het welzijnswerk is er een enquête uitgezet onder het
burgerpanel van Veenendaal. Het Burgerpanel Veenendaal is een groep inwoners van de gemeente
Veenendaal die samen een dwarsdoorsnede vormen van de Veense samenleving. Aan de leden van
het Burgerpanel wordt gevraagd om hun mening te geven over onderwerpen die voor hen van belang
zijn en waar de gemeente zich mee bezighoudt om een nog beter beeld te krijgen van wat er leeft.
Inwoners die meedoen worden vier tot zes keer per jaar gevraagd om via internet een vragenlijst over
verschillende onderwerpen in te vullen.
De vragenlijst die is uitgezet onder de leden van het burgerpanel is tot stand gekomen in overleg met
de gemeente en de aanbieder van het burgerpanel en gaat in op de rol die het welzijn speelt in de
totstandkoming van de participatiesamenleving in Veenendaal (zie bijlage 4). De leden van het
burgerpanel zijn via e-mail benaderd en hebben eenmaal een reminder ontvangen. Tabel 2 toont een
overzicht van de respons, waaruit blijkt dat ruim de helft van de leden van het burgerpanel de
vragenlijst hebben ingevuld. Vergeleken met andere peilingen is dit percentage niet boven- of
ondergemiddeld1.
Tabel 2: Respons burgerpanel Veenendaal
Leden burgerpanel
Respons
Responspercentage

Respons
479
265
55,32%

Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies, 2016

Kwalitatieve enquête onder leden Wmo-forum, Wmo-loket en gesprek met wijkmanagers
Het Wmo-forum is het formele adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders op het
terrein van maatschappelijke ondersteuning. Het Wmo-forum bestaat uit vertegenwoordigers van de
verschillende cliëntgroepen van de Wmo. In deze hoedanigheid is het Wmo-forum gevraagd hun
ervaring met het welzijnswerk in Veenendaal te delen. Hiervoor is gebruik gemaakt van een vragenlijst
met 11 open vragen (zie bijlage 5). Een link naar een online versie van de vragenlijst is per e-mail onder
de leden verspreid. De vragenlijst is door 10 van de 12 bij het Wmo-forum aangesloten organisaties
ingevuld. De vragenlijst is daarnaast ook voorgelegd aan vertegenwoordigers van het Wmo-loket en
door 3 medewerkers van het loket ingevuld.

1

Responspercentages schommelen, afhankelijk van onderwerp en de periode dat een enquête wordt
uitgezet, tussen de 35% en 75%.
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Dezelfde vragenlijst is gebruikt als topiclijst voor een gesprek met 3 van de 4 wijkmanagers van
Veenendaal. De wijkmanagers zijn het gezicht van de gemeente in de wijk, onderdeel van het wijkteam
en staan zodoende in verbinding met alle andere in de wijk actieve sociaal-maatschappelijke organen,
waaronder Veens.
Beleidsdocumenten
Als laatste zijn ter beantwoording van de onderzoeksvragen verschillende beleidsdocumenten
geraadpleegd. Ten tijde van het onderzoek werd er in opdracht van Veens een maatschappelijke
kosten- en batenanalyse (MKBA) uitgevoerd. Onderdeel van deze MKBA waren diepte-interviews met
cliënten van het welzijnswerk. De verslagen van deze gesprekken zijn gebruikt als input voor dit
onderzoek. Daarnaast heeft Veens in 2015 zelf drie tevredenheidsonderzoek uitgevoerd: onder
vrijwilligers die voor Veens activiteiten verrichten, onder cliënten met langlopende ondersteuning en
onder verwijzers en samenwerkingspartners. Ook werkt Veens met een zogenaamde Effectenster: de
wijkcoaches vullen samen met de inwoners aan het begin van de, iets langer durende, begeleiding
schema in over de zelfredzaamheid van de cliënt. Bij de afsluiting wordt deze herhaald, om het effect
van de ondersteuning te meten. De resultaten van deze onderzoeken zijn gebundeld in het jaarverslag
van Veens, door Labyrinth kritisch bekeken en waar relevant en van toegevoegde waarde gebruikt als
bron voor dit onderzoek.
Leeswijzer
De rest van dit rapport is opgedeeld in 3 hoofdstukken. In het eerstvolgende hoofdstuk komen de
ervaringen van cliënten van het welzijnswerk aan bod, op basis van de uitkomsten van de voor dit
onderzoek uitgevoerde enquête en de onderzoeken die Veens zelf uitvoert. In hoofdstuk 3 komen de
ervaringen van de bevolking van Veenendaal aan bod, aan de hand van de uitkomsten van de enquête
onder het burgerpanel. In het laatste hoofdstuk staan de ervaringen van sleutelpersonen en partners
centraal, aan de hand van de uitkomsten van de enquête onder het Wmo-forum en Wmo-loket, het
gesprek met de wijkmanagers van de gemeente Veenendaal en het onderzoek dat Veens onder
verwijzers en samenwerkingspartners heeft uitgevoerd. Afsluitend worden als antwoord op de
geformuleerde onderzoeksvragen conclusies geformuleerd en wordt een aantal aanbevelingen
gedaan voor beleid en toekomstig onderzoek.
Toelichting tabellen en figuren bij de uitkomsten:
- n = het aantal respondenten dat de vraag heeft beantwoord. Aangezien niet iedere respondent elke vraag heeft
beantwoord, kan dit per vraag verschillen;
- Door afronding kan het voorkomen dat totalen niet op 100% uitkomen.
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2. Cliënten welzijnswerk
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de uitkomsten van de enquête onder de cliënten van het
welzijnswerk, alsook de voor dit onderzoek relevante uitkomsten van de door Veens zelf uitgevoerde
enquêtes onder cliënten en de maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA).
In de voor dit onderzoek uitgevoerde enquête is gevraagd naar de ervaren invloed van de diensten
van het welzijnswerk op:
de zelfredzaamheid van de cliënt;
de mogelijkheid om zichzelf in te zetten voor en de betrokkenheid bij zijn of haar omgeving;
en of men de dienstverlening aan anderen zou aanbevelen.
Daarnaast is er in twee open vragen gevraagd naar zaken die men eventueel mist in de hulp of
ondersteuning en eventuele opmerkingen. De door Veens uitgevoerde enquêtes hebben betrekking
op de tevredenheid van de cliënten. De gespreksverslagen van de voor de MKBA uitgevoerde
gesprekken hebben betrekking op de invloed van de dienstverlening van het welzijnswerk op het
individu en op de maatschappij.

2.1

Enquête cliënten welzijnswerk

Ervaren effecten
Uit de antwoorden op de stellingen die betrekking hebben op de ervaren effecten van de diensten van
het welzijnswerk blijkt dat de respondenten hier over het algemeen positief over zijn. Opvallend is dat
bijna twee derde van de respondenten aangeeft dat ze de diensten van het welzijnswerk aan anderen
zouden aanbevelen (zie figuur 1). De respondenten zijn daarnaast het meest positief over de
aansluiting van de diensten bij hun persoonlijke behoeften. Wat verder blijkt is dat een relatief groot
deel van de respondenten aangeeft geen mening te hebben of de stelling niet van toepassing te
achten. Dit is met name het geval bij de stellingen die betrekking hebben op de invloed op de
mogelijkheid om zichzelf in te zetten voor en de betrokkenheid bij zijn of haar omgeving. Deze
uitkomst is niet geheel onverwacht, aangezien juist de cliënten op wie deze stellingen vooral van
toepassing zijn (betrokkenen bij wijkgerichte activiteiten en mantelzorgers) niet zijn benaderd voor
deze enquête.
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Figuur 1. Hieronder staan stellingen over de effecten van de hulp of ondersteuning of de
training of cursus. Kunt u bij iedere stelling aangeven of u het er mee eens bent of niet? – n=
verschilt per vraag, max.: 122, min.: 119.

A. De hulp of ondersteuning of
de training of cursus, past bij
mijn behoeften.

20%

43%

9% 5% 2%

21%

Door de hulp of ondersteuning
of de training of cursus,
B. kan ik beter de dingen doen
die ik wil.

13%
17%

C. kan ik mij beter redden.
D. heb ik een betere kwaliteit
van leven.
E. kan ik beter anderen helpen
(bv. familie, vrienden, buren).

36%
37%

10%
6%

24%
13%

G. kan ik mij beter inzetten
voor de leefbaarheid en
veiligheid in mijn buurt.

5%

12%

H. kan ik makkelijk meepraten
4%
over mijn buurt.

14%

9%

J. Ik zou de hulp of
ondersteuning of de training of
cursus aan anderen aanbevelen.

23%
25%
28%

28%

19%
23%

26%

8% 2%

17%

33%

F. kan ik mij beter inzetten voor
3%
de sfeer in mijn buurt.

I. voel ik mij minder eenzaam.

18%

4% 3%

23%

8% 3%

6% 1%

28%
40%

4%

52%

6% 2%

53%

5%
23%

25%

50%
5% 2%

36%

11% 4%

33%
21%

Helemaal mee eens

Mee eens

Neutraal

Niet mee eens

Helemaal niet mee eens

Geen mening/niet van toepassing

Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies, 2016

Van welke diensten maakt men gebruik?
De cliënten is voor de enquête gevraagd van welke diensten van het welzijnswerk ze voor het laatst
gebruik hebben gemaakt, zodat duidelijk wordt op welke dienst hun antwoorden betrekking hebben.
Figuur 2 toont de verdeling van de antwoorden op deze vraag. Hieruit blijkt dat de meeste van de
cliënten die de vragenlijst hebben ingevuld gebruik hebben gemaakt van een andere dienst dan
diegene die in de vragenlijst stonden. De diensten waar zij gebruik van hebben gemaakt waren hulp
bij psychische klachten, gezelschap, rouwverwerking, ondersteuning bij conflict met
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zorginstelling/ziektekostenverzekeraar en vervoer2. Een overzicht is te vinden in tabel 16 in bijlage 1.
Daarnaast geeft 16% van de respondenten aan hulp te hebben gehad bij administratie en/of schulden
en 14% heeft een training of cursus gevolgd.
Figuur 2. Kunt u allereerst aangeven van welke van onderstaande diensten van Veens u het
laatst gebruik heeft gemaakt? - n = 128

Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies, 2016

Wat wordt er gemist?
De cliënten van het welzijnswerk is vervolgens gevraagd of zij zaken missen bij de hulp, ondersteuning,
training of cursus. Een grote meerderheid, namelijk 90 respondenten (70%), gaf aan geen zaken te
missen. Van de 38 respondenten die hebben geantwoord iets te missen hebben 24 respondenten dit
ook nader toegelicht. Verschillende respondenten gaven aan behoefte te hebben aan meer
deskundigheid en ondersteuning. Daarnaast werd nazorg genoemd als een punt voor verbetering en
ook het uitbreiden van het hulppakket. Een volledig overzicht van alle antwoorden is opgenomen in
tabel 17 van bijlage 1.
Opmerkingen
Aan het einde van de vragenlijst konden respondenten eventuele opmerkingen over de diensten van
het welzijnswerk plaatsen. 45 respondenten hebben dit gedaan, waarvan er 21 positief zijn over de
diensten van het welzijnswerk en de hulp die zij van het welzijnswerk hebben ontvangen. Er zijn echter
ook verschillende opmerkingen gemaakt waaruit blijkt dat er ruimte voor verbetering is. De inhoud
van deze opmerkingen lopen zeer uiteen en zijn terug te vinden in tabel 18 van bijlage 1. Als laatste
Hierbij moet worden opgemerkt dat de cliënten was verzocht om maximaal één antwoord in te
vullen. Echter hebben 15 respondenten meerdere diensten aangekruist. Hierbij kan niet worden
bepaald welke van de meerdere antwoorden de dienst is waarvan zij het laatste gebruik gemaakt
hebben. Gelet hierop zijn deze antwoorden niet gehercodeerd. Uit de toelichtingen is gebleken dat 27
respondenten daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van een andere dienst.
2
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worden een aantal individuele suggesties gedaan voor uitbreiding van de diensten die worden
aangeboden, welke ook zijn terug te vinden in eerder genoemde tabel.
Representativiteit
Omdat de verdeling van de achtergrondkenmerking van de cliënten van het welzijnswerk niet bekend
is, kan er geen vergelijking worden gemaakt met de cliënten van Veens die de vragenlijst hebben
ingevuld. Het is daarom niet mogelijk met zekerheid iets te zeggen over de representativiteit van de
enquête onder de cliënten van het welzijnswerk. De uitkomsten geven slechts een indicatie van de
ervaringen van de cliënten. Hierbij moet tevens worden opgemerkt dat, omdat Veens op dit moment
zelf een enquête onder de door hun ondersteunde mantelzorgers uitzet, deze cliënten niet zijn
benaderd voor deze enquête en de resultaten dus ook geen indicatie geven van hun ervaringen.
Om de achtergrondgegevens van de respondenten toch in een kader te plaatsen is er een vergelijking
op basis van leeftijd, opleidingsniveau en herkomst gemaakt tussen de respondenten en de inwoners
van Veenendaal. Hieruit blijkt dat respondenten tussen de 45 en 65 jaar in de respons relatief zijn
oververtegenwoordigd. Als wordt gekeken naar het opleidingsniveau valt op dat respondenten met
een laagopleidingsniveau in verhouding tot hun aandeel onder de inwoners van Veenendaal zijn
oververtegenwoordigd. Er is geen groot verschil tussen de etnische achtergrond van de respondenten
ten opzichte van de inwoners van Veenendaal. Het percentage respondenten met een nietNederlandse achtergrond is slechts iets hoger dan onder de inwoners van Veenendaal.

2.2

Onderzoeken Veens: MKBA, KTO’s en Effectenster

Voor de in opdracht van Veens uitgevoerde maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) zijn
door middel van interviews met cliënten zogenoemde ‘klantverhalen’ opgehaald. Aan de hand van
een aantal casussen (de klantverhalen) wordt de toegevoegde waarde van de diensten voor de cliënt
en voor de maatschappij beschreven. De ervaringen die in deze klantverhalen worden beschreven zijn
positief. Zo zijn er voorbeelden van hoe de dienstverlening van Veens cliënten activeert tot het doen
van vrijwilligerswerk, de participatie vergroot en de vraag naar en aanbod van vrijwilligers op elkaar
afstemt. Andere voorbeelden gaan over hoe Veens mensen bij elkaar brengt en sociale netwerken
versterkt, mensen minder afhankelijk maakt van zorgverlening, mensen in staat stelt zelf activiteiten
in de buurt te ontplooien, zorgt voor toeleiding naar andere sociaalmaatschappelijke dienstverleners,
ziekteverzuim voorkomt en zelfredzaamheid vergroot. Hierbij moet worden opgemerkt dat de cliënten
die zijn geïnterviewd door Veens zelf voor een interview zijn aangedragen. In hoeverre hun ervaringen
representatief zijn voor alle cliënten valt dan ook niet te zeggen.
Door Veens worden zelf ook regelmatig enquêtes onder hun cliënten gehouden. In 2015 waren dit er
2: onder vrijwilligers die voor Veens activiteiten doen en onder cliënten die “wat langer ondersteuning
krijgen”. De resultaten hiervan zijn opgenomen in het jaarverslag 2015 van Veens. De 47
responderende vrijwilligers zijn behoorlijk positief over de dienstverlening van Veens:
“De manier van antwoorden op vragen scoort een 7,7, de ondersteuning scoort een 7,6, het contact
met de Veens medewerkers een 8,0 en de sfeer bij het vrijwilligerswerk een 8,1. In totaal scoort de
tevredenheid met het vrijwilligerswerk een 8 (laagste cijfer: 6 - hoogste: 10).”
Slechts negen van de cliënten die langere tijd ondersteuning krijgen hebben een vragenlijst ingevuld.
De resultaten hiervan zijn dan ook niet opgenomen in deze rapportage.
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Ook werkt Veens met een zogenaamde Effectenster: de wijkcoaches vullen samen met de inwoners
aan het begin van de, iets langer durende, begeleiding schema in over de zelfredzaamheid van de
cliënt. Bij de afsluiting wordt deze herhaald, om het effect van de ondersteuning te meten. In het
jaarverslag van Veens zijn de eerste resultaten hiervan opgenomen, waaruit blijkt dat er een zichtbare
verschuiving is van cliënten die in de ogen van de cliënt en de wijkcoach (door wie de kwalificatie
wordt vastgesteld is niet duidelijk) niet of beperkt zelfredzaam zijn naar cliënten die redelijk
zelfredzaam zijn.

2.3

Samenvattend

De respondenten van de enquête onder cliënten zijn over het algemeen positief over de ervaren
effecten van de diensten van het welzijnswerk. Bijna twee derde van de respondenten geeft dat ze de
diensten aan anderen zouden aanbevelen. Deze uitkomsten hebben vooral betrekking op de ervaren
effecten op de cliënt als persoon. Meer dan twee derde van de respondenten geeft aan niks te missen
in de diensten van Veens. Voor de overige respondenten geldt dat ze vooral intensievere hulp of
ondersteuning wensen. Ook de respondenten van de door Veens zelf uitgevoerde onderzoeken
ervaren positieve effecten van het welzijnswerk. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken
onder cliënten zijn geen uitspraken te doen over de ervaringen van mantelzorgers en deelnemers aan
wijkgerichte activiteiten. Hier zijn andere bronnen voor aangeboord, die in de volgende hoofdstukken
aan bod komen.
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3. Inwoners Veenendaal
De inwoners van Veenendaal zijn bevraagd over het welzijnswerk middels een enquête onder het
Burgerpanel. Het Burgerpanel Veenendaal is een groep van inwoners van de gemeente Veenendaal
die samen een dwarsdoorsnede vormen van de Veense samenleving. De resultaten in dit hoofdstuk
zijn tot stand gekomen nadat statistische weging is toegepast op basis van geslacht, leeftijd, postcode
en huishoudgrootte.
De vragenlijst die is uitgezet onder de leden van het burgerpanel is tot stand gekomen in overleg met
de gemeente en de aanbieder van het burgerpanel en gaat in op de rol die het welzijnswerk speelt in
de totstandkoming van de participatiesamenleving in Veenendaal (zie bijlage 4). Zo is er gevraagd naar
participatie in de buurt en de rol die het welzijnswerk hierin speelt of kan spelen, de diensten van het
welzijnswerk en de bekendheid van het welzijnswerk. Aan de respondenten die ervaring hebben met
de diensten van het welzijnswerk, is gevraagd deze te beoordelen.

3.1

Participatie en bijdrage door burgers

In de vragenlijst die is voorgelegd aan de leden van het burgerpanel is allereest gevraagd naar de
huidige bijdrage die de respondenten leveren aan hun buurt. De meerderheid van het burgerpanel
levert geen bijdrage als vrijwilliger in de buurt of hulp aan hun buren (zie figuur 3). Echter het aandeel
dat wel een bijdrage levert of hun buren helpt is aanzienlijk met 46%. Daarnaast geeft een groot deel
van de respondenten (60%) die nu geen vrijwilligerswerk verricht in de buurt wel aan dat zij dit soms
zouden willen doen (zie figuur 4). Wanneer dit percentage samengenomen wordt met het percentage
respondenten die al vrijwilligerswerk verricht of hun buren helpt, blijkt dat ruim drie kwart van de
respondenten als vrijwilliger een bijdrage levert of zou willen leveren.
Figuur 3: Levert u als vrijwilliger een bijdrage aan uw buurt of bij het helpen van uw buren?
n = 265

Bron: Burgerpanel Veenendaal, 2016
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Figuur 4: Zou u als vrijwilliger een bijdrage willen leveren aan uw buurt of bij het helpen van uw
buren? - n = 143

Bron: Burgerpanel Veenendaal, 2016

Ten opzichte van het percentage respondenten dat als vrijwilliger een bijdrage levert aan de buurt of
buren helpt, is het percentage van de leden van het burgerpanel dat wel eens een idee heeft voor een
initiatief in de buurt aanzienlijk lager. Desalniettemin heeft bijna een derde van de respondenten wel
eens een idee voor een initiatief in de buurt (zie figuur 5). Uit de toelichtingen die zijn gegeven blijkt
dat zij ideeën hebben voor uiteenlopende initiatieven. Het meest voorkomende initiatief dat is
genoemd door de respondenten is het organiseren van een burendag, buurtbarbecue of een
soortgelijke sociale buurtactiviteit. De respondenten noemen verder het initiatief van het aanmaken
van een WhatsApp-groep met de buurt om elkaar te helpen maar ook voor veiligheid. Zo kan men
elkaar op de hoogte houden als er iets vreemds wordt gesignaleerd. Veiligheid in de buurt is ook een
punt waarop meerdere respondenten hebben aangegeven initiatief te hebben genomen. Bijvoorbeeld
door het verbeteren van de veiligheid rondom de speelplaats of het aanpassen van verkeersdrempels.
Daarnaast noemen de respondenten initiatieven voor het onderhoud van de groenvoorzieningen in
de buurt en onderhoud/verbetering van de speelplaatsen. Tenslotte wordt door verschillende
respondenten genoemd dat zij een schoonmaakactie hebben geïnitieerd. Een overzicht van alle
initiatieven is te vinden in tabel 19 van bijlage 2. De initiatieven zijn gecategoriseerd, elke kleur heeft
een eigen categorie. De categorieën zijn toegelicht in tabel 20.
Figuur 5: Heeft u wel eens een idee voor een initiatief in uw buurt? - n = 265

Bron: Burgerpanel Veenendaal, 2016

Mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de buurt
De meeste respondenten (70%) hebben aangegeven dat zij vinden dat er voldoende mogelijkheden
zijn om een bijdrage te leveren in de buurt, buren te helpen of een initiatief te realiseren (zie figuur
6). Van degenen die vinden dat er onvoldoende mogelijkheden zijn, zou 40% het liefst een plek
(bijvoorbeeld digitaal) zien waar zij kunnen zien wat voor hulp of ondersteuning buurtgenoten nodig
hebben (zie figuur 7). Ruim een kwart (28%) geeft aan financiële ondersteuning nodig te hebben, ruim
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een vijfde geeft aan behoefte te hebben aan scholing. Verder geeft een kwart van de respondenten
aan een andere vorm van ondersteuning nodig te hebben. Uit de toelichtingen die hierbij zijn gegeven,
worden de volgende punten meermaals genoemd. Allereerst wordt er genoemd dat zij
ondersteuning/actie zouden willen vanuit de gemeente Veenendaal. Er wordt niet toegelicht om wat
voor actie het moet gaan. Ten tweede wordt door een aantal respondenten genoemd dat zij
onvoldoende tijd hebben bijvoorbeeld vanwege werk en/of mantelzorg. Als laatste noemen een paar
respondenten dat zij onvoldoende interesse ervaren van buren voor initiatieven. In tabel 21 in bijlage
2 is een volledig overzicht van de andere vormen van ondersteuning gegeven.
Figuur 6: Vindt u dat u voldoende mogelijkheden heeft om een bijdrage te leveren aan uw
buurt, uw buren te helpen of om uw idee voor een initiatief in uw buurt te realiseren? - n = 265

Bron: Burgerpanel Veenendaal, 2016

Figuur 7: Wat heeft u nodig om wel een bijdrage te leveren aan uw buurt, uw buren te helpen of
om uw idee voor een initiatief in uw buurt te realiseren? (meerdere antwoorden mogelijk) - n =
80*
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

40%
28%

25%

22%
18%
1%

Een plek
Financiële
(bijvoorbeeld
ondersteuning
digitaal) waar ik
kan zien wat mijn
buren aan hulp of
ondersteuning
nodig hebben

Een andere vorm
van
ondersteuning

Scholing

Een locatie in de
wijk

Weet ik niet

*Respondenten

konden meerdere antwoorden geven op deze vraag gemiddeld zijn er 1,33 antwoorden gegeven.
Bron: Burgerpanel Veenendaal, 2016
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3.2

Bekendheid met en evaluatie van welzijnswerk

Bekendheid met welzijnswerk
Een kleine meerderheid van de respondenten is niet bekend met het welzijnswerk in Veenendaal,
namelijk 55% (zie figuur 8). Het percentage van de respondenten dat op de hoogte is van de
ondersteuning die het welzijnswerk kan bieden bij het leveren van een bijdrage in de buurt, het helpen
van buren of het realiseren van een idee voor een initiatief in de buurt, is nog weer lager, namelijk
37% (zie figuur 9). Er kan dus worden geconcludeerd dat er meer respondenten wel bekend zijn met
het welzijnswerk in het algemeen, maar niet met deze specifieke vorm van ondersteuning die kan
worden geboden.
In tabel 3 is de bekendheid met het welzijnswerk afgezet tegen de verschillende vormen van
maatschappelijke participatie die in de vorige paragraaf aan bod zijn gekomen. Hieruit blijkt dat lang
niet iedereen die heeft aangegeven vrijwilligerswerk te doen of te willen doen of een idee voor zijn of
haar buurt te hebben bekend is met het welzijnswerk. Zo is meer dan de helft (55%) van de
respondenten die aangeven (nog) geen bijdrage te leveren aan de buurt of bij het helpen van buren,
maar dit wel te willen doen én meer dan de helft (58%) van de respondenten die hebben aangegeven
onvoldoende mogelijkheden te hebben om een bijdrage te leveren aan buurt, buren te helpen of om
idee voor een initiatief in buurt te realiseren, niet bekend met het welzijnswerk
Figuur 8: Bent u bekend met het welzijnswerk in Veenendaal? - n = 265

Bron: Burgerpanel Veenendaal, 2016

Figuur 9: Wist u dat het welzijnswerk in Veenendaal u kan ondersteunen bij het leveren van
een bijdrage aan uw buurt, het helpen van uw buren of het realiseren van uw idee voor een
initiatief in uw buurt? - n = 265

Bron: Burgerpanel Veenendaal, 2016
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Tabel 3: Bekendheid welzijnswerk afgezet tegen participatie

Levert als vrijwilliger een bijdrage aan buurt of bij het
helpen van buren
Wil als vrijwilliger een bijdrage willen leveren aan buurt of
bij het helpen van buren
Heeft wel eens een idee voor een initiatief in buurt
Vindt dat hij of zij onvoldoende mogelijkheden heeft om
een bijdrage te leveren aan buurt, buren te helpen of om
idee voor een initiatief in buurt te realiseren?

Bekend met
welzijnswerk

Niet bekend met
welzijnswerk

56%

44%

45%

55%

62%

38%

42%

58%

Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies, 2016

Als wordt gevraagd naar de bekendheid van specifieke voorzieningen die het welzijnswerk biedt, valt
op dat deze maar beperkte bekendheid genieten. Bijna twee derde van de respondenten is niet
bekend met de Veens Voordeur in de wijk, de Centrale Voordeur in het gemeentehuis of de wijkcoach
in de wijk (zie figuur 10). Van de respondenten die welk bekend zijn met een van deze
contactpunten/personen zijn 11 respondenten bekend met alle drie (4% van totaal respondenten).
Figuur 10: Bent u bekend met…? (meerdere antwoorden mogelijk) - n = 265*
70%
60%

64%

50%
40%
30%
27%

20%
10%

15%

12%

0%
De Veens Voordeur De Centrale Voordeur De wijkcoach in uw
bij u in de wijk
in het gemeentehuis
wijk

Geen van
bovenstaande

*Respondenten

konden meerdere antwoorden geven op deze vraag gemiddeld zijn er 1,18 antwoorden gegeven.
Bron: Burgerpanel Veenendaal, 2016

Gebruik van diensten welzijnswerk
Het merendeel van de respondenten heeft nog nooit gebruik gemaakt van welzijnswerk in
Veenendaal, namelijk 85% (zie figuur 11). Aan hen is vervolgens gevraagd waarom zij nog nooit gebruik
hebben gemaakt van het welzijnswerk in Veenendaal. Eén vijfde van deze respondenten geeft aan niet
te weten welke diensten het welzijnswerk levert (zie figuur 12). Door respondenten die hebben
aangegeven om een andere reden nog nooit gebruik te hebben gemaakt van het welzijnswerk in
Veenendaal werd bijvoorbeeld aangegeven dat zij zonder hulp al als vrijwilliger een bijdrage leveren,
hulp zoeken via de kerk of omdat zij geen tijd hebben. Een overzicht van alle open antwoorden is terug
te vinden in tabel 22 van bijlage 2.
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Figuur 11: Heeft u wel eens gebruik gemaakt van hulp of ondersteuning van het welzijnswerk in
Veenendaal? - n = 265

Bron: Burgerpanel Veenendaal, 2016

Figuur 12: Waarom heeft u nog nooit gebruik gemaakt van hulp of ondersteuning vanuit het
welzijnswerk in Veenendaal? (meerdere antwoorden mogelijk) - n = 226 *
80%
70%
60%

69%

50%
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20%
19%

10%
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Ik heb helemaal geen
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Ik weet niet welke
hulp en
ondersteuning het
welzijnswerk biedt

Anders

6%
De hulp of
ondersteuning die het
welzijnswerk biedt
sluit niet aan bij mijn
behoeften

*Respondenten konden meerdere antwoorden geven op deze vraag gemiddeld zijn er 1,03 antwoorden gegeven.
Bron: Burgerpanel Veenendaal, 2016

De respondenten die hebben aangegeven nooit van het welzijnswerk gebruik te hebben gemaakt maar
niet hebben aangegeven dat dit is omdat zij hier geen behoefte aan hebben, is gevraagd wat er voor
nodig zou zijn om wel gebruik te gaan maken van het welzijnswerk in Veenendaal. Deze vraag is gesteld
aan 82 respondenten3.
De meerderheid van de respondenten heeft hierbij aangegeven dat het ontvangen van meer
informatie over hulp of ondersteuning vanuit het welzijnswerk in Veenendaal er toe zou kunnen leiden
dat zij hiervan wel gebruik zouden gaan maken. Slechts drie respondenten gaven aan dat het
welzijnswerk in Veenendaal andere diensten moet aanbieden. Hiervan waren twee bruikbare

3

Bij het analyseren van de toelichtingen die zijn gegeven door de respondenten die ‘anders, namelijk’ hebben
ingevuld bij de vraag waarom men nog nooit van de diensten van het welzijnswerk gebruik heeft gemaakt, is
gebleken dat 11 respondenten hier alsnog aangaven geen behoefte te hebben aan hulp of ondersteuning. Deze
antwoorden zijn gehercodeerd naar het antwoord ‘ik heb helemaal geen behoefte aan hulp of ondersteuning’.
Aan deze respondenten is echter wel vraag 10 gesteld.
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antwoorden, namelijk: individueel gericht en niet digitaal. Verder zijn er individuele antwoorden
gegeven die kunnen worden nagelezen in tabel 23 van bijlage 2.
De respondenten is gevraagd om een toelichting te geven op deze antwoorden, wat door 25
respondenten is gedaan. Uit de meeste toelichtingen komt naar voren dat de respondenten niet weten
wat er wordt aangeboden vanuit het welzijnswerk in Veenendaal. Ook uiten een drietal respondenten
hun ontevredenheid over de gemeente Veenendaal. Een overzicht van alle toelichtingen wordt
gegeven in tabel 24 van bijlage 2.
Figuur 13: Wat zou er voor u nodig zijn om wel gebruik te maken van hulp of ondersteuning
vanuit het welzijnswerk in Veenendaal? (meerdere antwoorden mogelijk) - n = 82*
Meer informatie ontvangen over hulp of
ondersteuning vanuit het welzijnswerk in
Veenendaal

57%

De hulp of ondersteuning vanuit het welzijnswerk in
Veenendaal moeten toegankelijk zijn

30%

Iets anders, namelijk:

27%

De hulp of ondersteuning vanuit het welzijnswerk in
Veenendaal moeten dichter bij mijn huis
aangeboden worden

8%

Het welzijnswerk in Veenendaal moet andere
diensten aanbieden, namelijk:

2%
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50%

60%

*Respondenten

konden meerdere antwoorden geven op deze vraag gemiddeld zijn er 1,24 antwoorden gegeven.
Bron: Burgerpanel Veenendaal, 2016

Van de 48 respondenten die gebruik hebben gemaakt van één of meerdere diensten van het
welzijnswerk in Veenendaal, geven de meeste aan dat zij ondersteuning hebben ontvangen bij
wijkactiviteiten en wijkinitiatieven. Er zijn vijf respondenten die hebben aangegeven van een andere
dienst gebruik te hebben gemaakt, zoals buurtbemiddeling, praktische ondersteuning bij integreren
van vluchtelingen en contact hebben gehad over het renoveren van tuintjes en het overnemen van
het onderhoud.
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Figuur 14: Kunt u hieronder aangeven van welke diensten van het welzijnswerk in Veenendaal
u gebruik maakt? (meerdere antwoorden mogelijk) - n = 48*
Ondersteuning bij wijkactiviteiten en wijkinitiatieven
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konden meerdere antwoorden geven op deze vraag gemiddeld zijn er 1,2 antwoorden gegeven.
Bron: Burgerpanel Veenendaal, 2016

Evaluatie welzijnswerk in Veenendaal
Aan de respondenten die hebben aangegeven gebruik te maken van diensten van het welzijnswerk in
Veenendaal, is gevraagd een beoordeling te geven van deze diensten. Doordat slechts een klein aantal
van de leden van het burgerpanel van de verschillende diensten van het welzijnswerk in Veenendaal
gebruik heeft gemaakt, zijn de gegevens in figuur 15 ook gebaseerd op de antwoorden van een klein
aantal respondenten. Over het algemeen gezien zijn de respondenten tevreden met de diensten van
het welzijnswerk in Veenendaal. Alleen voor hulp bij problemen met buren, hebben geen
respondenten aangegeven dat zij het (heel) goed vinden. Van de respondenten die ondersteuning bij
wijkactiviteiten of -initiatieven hebben gehad, vindt een meerderheid het niet goed en niet slecht. Van
de respondenten die de diensten van het welzijnswerk hebben beoordeeld, hebben 22 hierbij een
toelichting gegeven. In tabel 26 van bijlage 2 is hiervan een overzicht gegeven.
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Figuur 15: Kunt u hieronder aangeven hoe u deze diensten beoordeeld? - n = verschilt per
vraag, max.:13, min.:3.*
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*Vanwege het kleine aantal antwoorden zijn bovenstaande uitkomsten niet gewogen..
Bron: Burgerpanel Veenendaal, 2016

Als afsluiting van de vragenlijst is de respondenten nog gevraagd om tips, suggesties en/of
verbeterpunten voor het welzijnswerk in Veenendaal. Door 58 respondenten is een inhoudelijk
antwoord gegeven op deze vraag. Een groot deel van de antwoorden had te maken met het
verbeteren van de bekendheid van en informatie over welzijnswerk in Veenendaal in zijn
algemeenheid en ook specifiek de diensten die worden aangeboden. Door respondenten werd
gesuggereerd hiervoor gebruik te maken van lokale media, social media of flyers. Verder waren er
verschillende suggesties met betrekking tot de organisatie van het welzijnswerk, punten voor
individuele problemen en algemene opmerkingen. Een overzicht van alle toelichtingen is te vinden in
tabel 27 van bijlage 2.

3.3

Samenvattend

Uit de resultaten van de enquête onder het burgerpanel blijkt dat ruim drie kwart van de
respondenten als vrijwilliger een bijdrage aan zijn of haar buurt of bij het helpen van zijn of haar buren
levert of zou willen leveren. Een derde van de respondenten heeft wel eens een idee voor een initiatief
in de buurt en ruim twee derde vindt dat hij of zij voldoende mogelijkheden heeft om een bijdrage te
leveren aan de buurt, zijn of haar buren te helpen of een initiatief in de buurt te realiseren.
Iets minder dan de helft van de respondenten is bekend met het welzijnswerk. Dit geldt ook voor het
deel van de respondenten dat heeft aangegeven vrijwilligerswerk te doen of te willen doen of een idee
voor zijn of haar buurt te hebben. Ruim een derde van de respondenten weet niet dat het welzijnswerk
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inwoners van Veenendaal kan ondersteunen bij verschillende vormen van maatschappelijke
participatie. Specifieke voorzieningen van Veens als de Voordeur en de wijkcoach zijn bekend bij een
kleiner deel van de Veens bevolking, variërend van 12% tot en met 15%.
Ruim een tiende van de respondenten maakt wel eens gebruik van de diensten van het welzijnswerk.
De dienst(en) waarvan men gebruik maakt lopen hierbij zeer uiteen en men is er over het algemeen
tevreden over.. Twee derde van de respondenten die nog nooit gebruik hebben gemaakt van de
diensten van het welzijnswerk, geven aan hier geen behoefte aan te hebben. Een vijfde van de
respondenten geeft als reden dat men geen gebruik maakt van de diensten aan niet te weten welke
diensten het welzijnswerk biedt. Ruim een twintigste geeft aan dat de diensten niet bij zijn of haar
behoeften aansluiten. Van de respondenten die geen gebruik maken van de diensten van het
welzijnswerk en niet hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan hulp of ondersteuning, geeft
ruim de helft aan dat men meer informatie over de diensten van het welzijnswerk zou willen. Een
derde vindt dat de diensten toegankelijker moeten worden. Dit komt in de open opmerkingen van de
respondenten ook duidelijk terug.
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4. Sleutelpersonen en partners
Om ook de ervaringen van relevante sleutelpersonen en partners in de wijk raad te plegen, is er
gebruik gemaakt van een aantal bronnen. Zo heeft er een kwalitatieve enquête plaatsgevonden onder
de leden van het Wmo-forum en het Wmo-loket, heeft er een groepsgesprek met de wijkmanagers
van de gemeente Veenendaal plaatsgevonden en is er gebruik gemaakt van de uitkomsten van een
door Veens uitgevoerde enquête onder verwijzers en samenwerkingspartners van Veens.

4.1

Wmo-forum

Het Wmo-forum is het formele adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouder op het
terrein van maatschappelijke ondersteuning. Het Wmo-forum bestaat uit vertegenwoordigers van de
verschillende cliëntgroepen van de Wmo. In deze hoedanigheid is het Wmo-forum gevraagd hun
ervaring met het welzijnswerk in Veenendaal te delen. Hiervoor is gebruik gemaakt van een vragenlijst
met 11 open vragen (zie bijlage 5), waarin wordt gevraagd op welke manier men vanuit de rol die men
in het Wmo-forum vervult in aanraking komt het met welzijnswerk, of men verandering in het
welzijnswerk heeft gemerkt sinds 1 januari 2014, in hoeverre het welzijnswerk de doelen behaalt zoals
opgesteld in de doelenboom (zie paragraaf 1.1) en naar eventuele andere positieve of negatieve zaken
en tips omtrent het welzijnswerk. Een link naar een online versie van de vragenlijst is per e-mail onder
de leden verspreid.
Op de vraag wat er sinds 1 januari 2014 is veranderd in het welzijnswerk en wat hiervan de gevolgen
zijn, refereren de meeste forumleden aan de chaotische en abrupte overgang. Volgens meerdere
forumleden had deze chaotische overgang vooral nadelige gevolgen voor de (begeleiding van)
vrijwilligers, die niet meer wisten waar ze terecht konden. Dit zou langzaamaan wel beter gaan, maar
er is volgens de leden nog veel te winnen. Andere forumleden refereren juist aan de communicatie en
zichtbaarheid van het welzijnswerk die volgens hun sindsdien verbeterd is.
Op het gebied van ondersteuning van mantelzorgers klinken positieve signalen. Dit gaat steeds beter,
aldus het Wmo-forum. De samenwerking met Maveens (Stichting Mantelzorg Platform Veenendaal)
wordt door Veens nadrukkelijk gezocht en de verstandhouding is goed. Het Mantelzorg Café wordt als
een prima initiatief genoemd, zo ook de nieuwsbrief voor mantelzorgers.
Op het gebied van het al dan niet stimuleren van betrokkenheid, participatie en sociale netwerken
geven de leden aan dat er ruimte voor verbetering is. Meerdere leden merken er weinig van, geven
aan dat het per wijk verschilt of dat inwoners niet voldoende weten waar ze terecht kunnen.
Meerdere forumleden wijzen erop dat het thema eenzaamheid onder ouderen nog onvoldoende
onder de aandacht is. Terwijl er “voor 2014 een breed netwerk voor eenzaamheidsbestrijding was en
er initiatieven werden geïnitieerd en -stimuleert, heeft dit sinds sindsdien veel minder zichtbare
aandacht gekregen”, aldus een lid van het forum. Een ander lid geeft aan hier, samen met het Senioren
Platform Veenendaal en de ouderenbonden “grote zorgen over” te hebben. Dit lid stelt:
“Er zal stimulerend en activerend gewerkt moeten worden onder regie van de gemeente. Het
gemeentelijke initiatief van Woonbewust en andere voor ouderen geschikte activiteiten (liefst
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wijkgebonden) moeten regelmatig worden gepromoot en gepubliceerd. Maak gebruik van de
ouderenbus.”

4.2

Wmo-loket

Dezelfde vragenlijst is ook voorgelegd aan vertegenwoordigers van het Veenendaalse Wmo-loket. Het
Wmo-loket is voor inwoners van Veenendaal het eerste aanspreekpunt binnen de gemeente rondom
maatschappelijke ondersteuning. Het loket werkt op verschillende punten samen met het
welzijnswerk. Zo kan het welzijnswerk waar nodig doorverwijzen naar het loket, wordt het
welzijnswerk betrokken bij (her)indicaties door middel van keukentafelgesprekken, verzorgd het
welzijnswerk de cliëntondersteuning en maakt het loket gebruik van verschillende diensten van het
welzijnswerk.
Uit de antwoorden van het Wmo-loket blijkt dat door het onderbrengen van het welzijnswerk bij één
partij zaken voor het loket overzichtelijker en duidelijker zijn geworden. Daarnaast wijzen de
respondenten werkzaam bij het Wmo-loket erop dat er nu meer wijkgericht en projectmatig wordt
gewerkt, waarbij er meer uit wordt gegaan van de kenmerken en benodigdheden van de wijk of buurt.

4.3

Wijkmanagers

Het welzijnswerk werkt in de Veense wijken samen met verschillende partijen. Om ook op dit niveau
de situatie te belichten, heeft een gesprek plaatsgevonden met de wijkmanagers van de gemeente.
De wijkmanagers zijn het gezicht van de gemeente in de wijk, zijn onderdeel van het wijkteam en staan
zodoende in verbinding met alle andere in de wijk actieve sociaal-maatschappelijke organen. De
wijkmanagers werken nauw samen met Veens. Voor dit gesprek stonden dezelfde onderwerpen
centraal als in de vragenlijst die onder de leden van het Wmo-forum is uitgezet.
Ook de wijkmanagers geven aan dat de overgang naar Veens gepaard ging met veel onrust en
onduidelijkheid, waarbij wederom het vrijwilligerswerk als belangrijkste aandachtspunt worden
genoemd. Er heerste angst voor wat komen ging en een gebrek aan vertrouwen. Volgens de
wijkmanagers was dit echter moeilijk te voorkomen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de
overdracht van de vorige aanbieder volgens de wijkmanagers te wensen overliet.
Wat de wijkmanagers sinds 2014 ook hebben gemerkt is een veranderende opstelling van het
welzijnswerk. Men was gewend dat iemand van het welzijnswerk zaken voor de inwoners regelt. Nu
moeten de bewoners het zelf doen. Dit principe van zelfredzaamheid begint binnen het Veense
welzijnswerk steeds meer vorm te krijgen, aldus de wijkmanagers. Het verschilt nog wel per wijk.
Terwijl de ene wijkmanager het al heel duidelijk terug ziet, blijft het in de andere wijk nog achter. Dit
kan volgens de wijkmanagers zowel liggen aan een gebrek aan initiatief onder bewoners, of
onvoldoende specialistische expertise bij de wijkcoach.
Dit gebrek aan de juiste specialistische expertise wordt door de wijkmanagers genoemd als een ander
verschil met voorheen. De wijkcoaches van Veens worden nu geacht zich als generalist op te stellen.
In de praktijk pakt dit volgens hen niet altijd goed uit. In sommige wijken mist men professionals met
specialistische kennis (bijvoorbeeld op het gebied van jongeren- en opbouwwerk), wat de wijkcoaches
niet altijd hebben.
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Op het gebied van individuele ondersteuning geven de wijkmanagers aan dat ze merken dat Veens
cliënten vaak eerder zou moeten loslaten. Mensen worden volgens hen lang ondersteund en daardoor
vaak goed geholpen. Echter gaat Veens zo aan haar doelstelling van lichte en activerende
ondersteuning en het zodoende stimuleren van zelfredzaamheid voorbij.
Hierbij stellen de wijkmanagers dat de individuele ondersteuning meer aandacht krijgt, mede omdat
dit beter meetbaar is. Ruimte voor verbetering zit hem volgens hen dan ook voornamelijk op het
gebied van stimuleren van betrokkenheid en participatie in wijk en buurt. Dit sluit aan bij de mening
van het Wmo-forum. De wijkmanagers geven hierbij wel aan dat twee jaar eigenlijk te kort is om dit
te kunnen meten. Het zal nog moeten groeien, netwerk en vertrouwen moeten worden opgebouwd.
Ook moet er volgens de wijkmanagers worden gewerkt aan het matchen van vraag en aanbod van
hulp. Dit gebeurt volgens hen al wel, maar tot nu toe op (te) kleine schaal.
Afsluitend pleit men voor continuïteit. Als het al tot een nieuwe aanbesteding komt, dan moet er
volgens de wijkmanagers worden gezorgd voor een (veel) betere overdracht dan voorheen.

4.4

Verwijzers en samenwerkingspartners

Veens heeft in 2015 zelf een enquête gehouden onder verwijzers en samenwerkingspartners. Helaas
hebben van de 92 benaderde organisaties slechts 15 de digitale vragenlijst ingevuld, waarvan 7
medewerkers van zorgpartijen, 4 van de gemeente, 3 van vrijwilligersorganisaties en 1 andere. Men
kan zich daarom afvragen of de resultaten van deze enquête representatief zijn voor alle partners.
Uit het onderzoek komt naar voren dat de verwijzers en partners weten hoe ze Veens kunnen
bereiken. Verbeterpunten liggen op het gebied van helderheid over de rol van Veens en de
verwachtingen ten aanzien van Veens. Daarnaast is er een verbeterpunt in de terugkoppeling naar de
verwijzer of ketenpartner. In totaal wordt een tevredenheid gescoord van 7,5 (laagste cijfer: 3 –
hoogste cijfer: 10).
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Conclusies en aanbevelingen
Deze tussentijdse evaluatie van het welzijnswerk had het meten van de beleving van de
dienstverlening van het welzijnswerk tot doel, om hiermee richting te geven aan de uitvoering van het
welzijnswerk in de komende anderhalf jaar en de voorbereiding van de volgende aanbesteding. De
evaluatie richtte zich zodoende op cliëntervaringen, inwoners van Veenendaal in het algemeen en
partners in de wijk. Hiermee wordt getracht antwoorden op de volgende onderzoeksvragen te
formuleren:
Sluit het gebodene aan bij de opdracht van de gemeente en de gewenste maatschappelijke
effecten, zoals vertaald in de doelenboom?
Wordt datgene geleverd wat nodig is voor de Veenendaalse samenleving?
En sluit het gebodene aan bij de wensen van de inwoners van Veenendaal?
Hiervoor is een aantal bronnen ingezet. Zo hebben er enquêtes onder de cliënten van het
welzijnswerk, het burgerpanel, het Wmo-forum en medewerkers van het Wmo-loket van Veenendaal
plaatsgevonden, is er een groepsgesprek met de wijkmanagers van de gemeente Veenendaal geweest
en zijn verscheidene (beleids)documenten geraadpleegd, waaronder de (voorlopige) uitkomsten van
een Maatschappelijke Kosten- en BatenAnalyse (MKBA), uitgevoerd in opdracht van Veens, en het
jaarverslag van Veens, met daarin uitkomsten van verschillende door hun zelf uitgevoerde
onderzoeken.
Concluderend
Als antwoord op bovenstaande onderzoeksvragen kan een aantal conclusies worden geformuleerd.
Allereerst kan worden gesteld dat de ervaren effecten van de diensten van Veens door de
responderende cliënten (zowel in de voor dit onderzoek uitgevoerde enquête, als de onderzoeken die
door of in opdracht van Veens zijn uitgevoerd) over het algemeen positief worden beoordeeld. Een
ruime meerderheid geeft aan dat de ondersteuning aansluit bij hun behoeften en hierin niks te missen.
Als er al iets wordt gemist, dan heeft dit vooral betrekking op intensievere ondersteuning en niet op
andere vormen van ondersteuning. Tegelijkertijd geven de gesproken wijkmanagers aan dat Veens op
dit gebied eerder te veel dan te weinig doet. Men wil juist werken aan de zelfredzaamheid van de
Veense bevolking, waarbij een zo licht mogelijke en activerende ondersteuning het doel is. Wel is het
zo dat het thema eenzaamheid onder ouderen, dat nadrukkelijk wordt benoemd in de doelenboom,
volgens meerdere leden van het Wmo-forum sinds de overgang naar Veens onvoldoende aandacht
krijgt.
Bij de uitkomsten van de genoemde enquêtes moet worden opgemerkt dat de mening van
mantelzorgers, vrijwilligers en betrokkenen bij wijkactiviteiten hier niet in zijn vertegenwoordigd, en
de antwoorden dan ook vooral betrekking hebben op de individuele ondersteuning (de derde tak in
de doelenboom, zie bijlage 6). Zodoende kan op basis van de resultaten van dit onderzoek worden
geconcludeerd dat het welzijnswerk op individueel niveau de ondersteuning biedt die de inwoners
nodig hebben.
Om te toetsen of het gebodene aansluit bij de andere doelen zijn andere bronnen geraadpleegd, zoals
het burgerpanel, het Wmo-forum, het Wmo-loket en de wijkmanagers. Op basis hiervan kan worden
gesteld dat men op het gebied van het stimuleren van vrijwilligerswerk en betrokkenheid bij wijk en
buurt op de goede weg is, maar dat er ruimte is voor verbetering. Volgens de geraadpleegde
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sleutelpersonen heeft dit onderdeel van het welzijnswerk het meest te leiden gehad onder de
overgang naar Veens. Dit is niet zozeer Veens aan te rekenen, als wel de chaotische overgang en de
onrust die dit met zich meebracht. De uitkomsten van de enquête onder het burgerpanel, van wie
ruim drie kwart zich al inzet of zou willen inzetten voor hun omgeving, geven echter de indicatie dat
er op dit gebied veel potentie is. Er lijkt ruimte te zijn voor groei. Het is dan ook goed om te horen dat
er volgens de gesproken sleutelpersonen op dit vlak na een relatief korte periode van twee jaar al veel
bereikt is. Wel is hierbij het gebrek aan specialistische expertise bij de wijkcoaches een punt van
aandacht. Juist bij het stimuleren van bewoners bij betrokkenheid bij de omgeving is dit volgens de
gesproken wijkmanagers van doorslaggevend belang. Over de ondersteuning van mantelzorgers
klinken vanuit het Wmo-forum positieve geluiden. Om hier meer over te kunnen zeggen is het
afwachten wat de uitkomsten van het door Veens zelf uitgevoerde onderzoek onder mantelzorgers
zijn. Al met al kan op basis van deze bronnen worden gesteld dat het welzijnswerk voor wat betreft
het stimuleren van vrijwilligers en de betrokkenheid en participatie van inwoners in de wijk na een
onrustige start op de goede weg is. De resultaten van de enquête onder het burgerpanel geven echter
een duidelijk signaal dat, indien men de volledige potentie van de Veense bevolking wil benutten voor
de verwezenlijking van de doelen rondom participatie die de gemeente zichzelf stelt, het noodzakelijk
is dat de rol die het welzijnswerk speelt bij de totstandkoming van de Veense participatiesamenleving
verder wordt ontwikkelt.
Concluderend duiden de resultaten van dit onderzoek erop dat het welzijnswerk op dit moment op
grote lijnen levert wat nodig is voor de Veenendaalse samenleving en haar inwoners en aansluit bij de
opdracht van de gemeente zoals vertaald in doelenboom. Voor de toekomst zijn de rol die het
welzijnswerk vervult in het ondersteunen van vrijwillige inzet van inwoners voor hun omgeving, de
specialistische expertise die hierbij nodig is en meer inzet op het verminderen van eenzaamheid onder
ouderen belangrijke punten van aandacht.
Aanbevelingen
Op basis van deze conclusies valt een aantal aanbevelingen te formuleren, zowel voor het welzijnswerk
als voor de gemeente:
Allereerst is het voor de rol van het welzijnswerk in het succesvol vormgeven van de
Veenendaalse participatiesamenleving goed om te werken aan het matchen van vraag en
aanbod van hulp en ondersteuning, bijvoorbeeld door te komen tot een plek (bijvoorbeeld
digitaal) waar men kan zien wat voor hulp of ondersteuning buurtgenoten nodig hebben.
Dit raakt ook aan het vlak van communicatie. Alhoewel dit volgens de geraadpleegde
sleutelpersonen goed gaat, is het opvallend om te zien dat meer dan de helft van het
burgerpanel überhaupt niet bekend is met het welzijnswerk en bijna driekwart niet bekend
is met de diensten die zij leveren. Dit terwijl de bereidwilligheid tot vrijwillige inzet groot is.
Om deze vrijwillige inzet, betrokkenheid en participatie in wijk en buurt te vergroten, zal hier
verbetering in moeten komen.
Daarnaast wordt door de gesproken sleutelpersonen een aantal aanbevelingen gedaan,
allereerst op het gebied van specialistische expertise. Juist bij het stimuleren van de hiervoor
genoemde participatie, is expertise op het gebied van wat men noemt opbouwwerk volgens
hen van doorslaggevend belang.
Tegelijkertijd valt er te pleiten voor continuïteit. Er is al veel onrust geweest. Het is dan ook
zaak deze specialistische expertise subtiel in te brengen zonder wat in korte tijd is opgebouwd
op losse schroeven te zetten. Teveel personele wisselingen zorgen hierbij voor onrust.
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Het thema eenzaamheid onder ouderen verdient zoals gezegd meer aandacht. Hierbij
moeten bestaande initiatieven als Woonbewust en de ouderenbus beter worden
gecommuniceerd.
Tegelijkertijd kan ook het hiervoor genoemde beter afstemmen van vraag en aanbod van hulp
en ondersteuning hier een belangrijke bijdrage aan leveren.
Voor de gemeente is het raadzaam de eerder genoemde continuïteit bij een eventuele
volgende aanbesteding centraal te stellen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek is
er geen reden om de huidige aanpak ter discussie te stellen. Daarnaast kost de centrale rol
die het welzijnswerk bij de totstandkoming van de participatiesamenleving door de gemeente
is toebedeeld, tijd en aandacht om van de grond te komen. Wat er de afgelopen twee jaar is
bereikt stemt wat dat betreft hoopvol.
Voor wat betreft toekomstig onderzoek kan allereerst worden gesteld dat het voor het
betrouwbaar meten van ervaringen en tevredenheid van cliënten van belang is om een
actueel cliëntenbestand te hebben. Met het aantal niet bezorgde enquêtes als bij dit
onderzoek, kan maar beperkt worden beoordeeld in hoeverre de resultaten betrouwbaar
zijn.
Daarnaast is het raadzaam om op zoek te gaan naar mogelijkheden om de respons van de
door Veens zelf uitgevoerde enquêtes te vergroten, om te komen tot een betere afspiegeling
van de populatie. Van twee van de vier voor dit onderzoek geraadpleegde uitkomsten van
door Veens uitgevoerde enquêtes was de respons niet toereikend om er betrouwbare
uitspraken mee te doen.
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Bijlage 1: Open antwoorden
cliënten Veens
Tabel 16: Vraag 1: Kunt u allereerst aangeven van welke van onderstaande diensten van Veens
u het laatst gebruik heft gemaakt? Anders, namelijk:
Belastingaangifte
bouwdorp
geen
Geen van allen.
gezelschap
het aanvragen om een 'maatje'
Hulp bij administratie/schulden (belastingaangifte) & Hulp bij problemen met buren.
Hulp bij administratie/schulden & Hulp bij relatieproblemen of scheiding & Hulp bij huiselijk geweld.
Hulp bij administratie/schulden; Een training of cursus
Hulp bij administratie/schulden; hulp bij opvoeding
Hulp bij administratie/schulden; hulp bij relatieproblemen; hulp bij opvoeding
hulp bij depressie
Hulp bij het op de rit krijgen, na veel gebeurtenissen.
Hulp bij organiseren huishouding tijdens overspannenheid
Hulp bij thuissituatie
Hulp bij verwerken overlijden huisgenoot.
Hulp bij WMO keukentafelgesprek
Hulp van de kinderen
Hulp van de Wijkcoach
Ik maak hiervan geen gebruik. Mijn moeder van 78 is mijn mantelzorger. Zij is tevreden met Veens.
invullen PGB aanvraag
keukentafelgesprek
Lotgenotengroep verlies partner
Maatschappelijk werk, vooral toen ik in Veenendaal kwam wonen. Regelzaken. Nu aanspreekpunt
buurthuis.
Maatschappelijke steun, aandacht-nabijheid.
met mijn belastingaangifte
miskraam
Na het overlijden van mij man over wat dingen praten/Cursus
Ondersteuning als luisterd oor
Ondersteuning bij conflict zorginstelling.
Ondersteuning bij een wijkactiviteit of -initiatieven, ondersteuning bij mijn werk als vrijwilliger en
hulp bij administratie/schulden
Ondersteuning bij mijn werk als vrijwilliger & Hulp bij administratie/schulden.
Ondersteuning bij mijn werk als vrijwilliger, hulp bij administratie/schulden en een training of cursus
Ondersteuning voor mijn werk als mantelzorger & Hulp bij administratie.
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Ondersteuning voor mijn werk als mantelzorger en samen met wijkcoach administratie
(mentorschap) invullen en doorgenomen
Ondersteuning voor mijn werk als mantelzorger; Ondersteuning bij mijn werk als vrijwilliger
Ondersteuning voor mijn werk als mantelzorger; raad vragen over een bepaald probleem
Ouderenbus
Praktische ondersteuning & Hulp bij administratie/schulden.
problemen met ziektekostenverzekeraar
Psychische hulp
Vanwege van een ziekenhuisprobleem (UMC)
vervoer
Voordeur Veens voor alle hulpvragen... soort van buurtloket
Vrijwilliger tegen eenzaamheid.
Vrijwilligerswerk bij het 'Voordeur' team & Ondersteuning bij een wijkactiviteit of -initiatieven &
Hulp bij administratie/schulden.
Wandelmaatje
Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies, 2016

Tabel 17: Vraag 3: Zijn er zaken die u mist in de hulp of ondersteuning of de training of cursus?
Ja, namelijk:
Als je depressief bent, wil/moet je meer bij de hand genomen worden.
Betere communicatie, en meer activiteiten in het schrijverspark en niet alleen in het panorama
Betere enquête
Deskundigheid!
Doordat mevr. zelf niet kan, komt mevr. niet tot eigen initiatief en is onduidelijk in het aangeven van
zorgbehoefte.
Een vervolg (assertiviteit)
Geen ervaring
Graag iemand die mij introduceert bij clubjes o.i.d.
Heel veel maar liever niet verklaren
het is zó amateuristisch!
Het telde als luisterend oor functie om de controle terug te krijgen.
Hulp van Veens!
ik als 18-jarige hoorde niet bij jeugd en niet bij volwassenen. Opzicht paste ik goed bij volwassenen,
maar als er genoeg animo voor is lijkt het me goed om ook een tussengroep te creëren.
Ik zou graag een groep mensen ontmoeten waarvan de partner ms heeft om ervaringen met uit
wisselen.
Konden ons niet helpen, dus misschien het hulppakket uitbreiden.
meer expertise of weten waar ze je heen kunnen doorverwijzen
Meer hulp. Zwaar.
Meer ondersteuning van Nederlandse taal
Nazorg
Niet alleen luisteren, maar ook een plan van aanpak maken samen. Op papier gerichte doelen zetten.
om een baan te vinden
Ondersteuning; niet wegwuiven.
Te weinig kennis van zaken (hulpmiddelen in dit geval)
Voor mij zou het wat langer mogen duren.
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Wellicht nog eens een keertje bellen hoe het nu gaat....
Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies, 2016

Tabel 18: Vraag 4: Heeft u nog opmerkingen over de hulp of ondersteuning of de training of
cursus?
Ben blij met Veens! Zeer vriendelijk en behulpzaam, goede initiatieven en goed opgezet!
Ben enkel dankbaar dat ik er 1 kreeg dat werkte en me begreep.
Bijstand, opleiding en anderszins in overeenstemming zijn met behoeften van de persoon moet
ook volgen tot aan het einde van de gewenste resultaten krijgen.
De cursusavonden waren soms wat lang. Beter uitsmeren van de materie kan helpen.
De hulpverleners hebben basiskennis, dat is te weinig. Op z'n minst vind ik dat ze op de hoogte
moeten zijn van de gemeenteregels en eisen m.b.t. hulp.
Door de hulp van Veens is mijn leven op een positieve manier veranderd.
Er werd is mijn gevoel, iets te veel zelfredzaamheid verwacht.
Er zou een avond gegeven kunnen worden over zorgkosten. I.v.m. aangifte.
Ga zo door!
Het komt er op neer dat je toch alles ZELF moet doen; ook na doorverwijzing. Was niet op de
hoogte!
Het opmaken van een verslag zou goed zijn. Hoeft men niet iedere keer weer het hele verhaal te
vertellen.
Het was perfect
Het werkt goed, dat het in de komende jaren maar nog verder mag ontplooien.
Het zou fijn zijn als er een training zou kunnen opgezet voor ons rond de 50 om aan een baan te
komen. Ik weet wat anderen er van vinden, maar ik zou zo graag een baan willen al is het in de
schoonmaak ( :( ) :)
Hulp heb ik niet echt ervaren. Er is weinig moeite gedaan tijdens het traject van schulden.
Uiteindelijk heb ik zelf de oplossing gevonden. Net op tijd. Jammer dat men mij niet verder kon
helpen. Wellicht zien jullie deze reactie; en ik weet dan al hoe het gaat. "Gefrustreerd". Trekken we
ons niets van aan want dit is een uitzondering...
ik ben rolstoel gebonden. Ik kon altijd solo rijden met Valy's . Dat is afgeschaft. Ik ga zo graag eens
uit. Nu gaat dat moeilijk. en moeten mensen opgehaald worden. Dan moet je steeds hobbels in
dorpen of stad overheen rijden. Dat geeft me toch een eenzaam gevoel.
Ik had graag nog wat contact gehad over hoe het nu ging
Ik heb helaas geen enkele cursus of training gevolgd
Ik heb veel aan de ondersteuning/hulp gehad.
Ik maak hiervan geen gebruik. Mijn moeder van 78 is mijn mantelzorger. Zij is tevreden met Veens.
Ik vind de participatiewet misdadig! en zal geen medewerking .......... aan uitvoering
Ik vond mijn cursus assertiviteit professioneel begeleid, ik heb nieuwe inzichten gekregen. Dit
tegen een lage prijs!
Ik was geschokt over de harde aanpak. Het heeft uiteindelijk wel tot het gewenste resultaat geleid.
Ik zit bij de BAC en de mensen zijn behulpzaam en goed opgeleid.
In mijn optie zet Veens zich voor 100% in om "cliënten" te helpen en voorlichting te geven
Ja, genoeg.
Jammer dat onze gezinscoach een andere baan krijgt en dus ons niet meer kan begeleiden.
Je hebt er niks aan.
Krijgt sinds kort via welzijn een maatschappelijk werkster. Vrijwillig. Helpt bij papieren. Bijzonder
tevreden over. Kan niet beter.
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Meer dagbesteding
Met de nieuwe ambulante hulpverleenster loopt het beter dan met de vorige collega.
Mijn hulpvraag was een luisterend oor en begeleiding met plannen. Helaas was de hulp niet
voldoende gericht op mijn probleem.
misschien ook een idee om een groep te starten met volwassenen na echtscheiding
Nee, enkel wil ik ervoor bedanken!
Nee, ik ben zeer tevreden word heel goed geholpen en ' t is ook lief dat ze tussendoor bellen hoe 't
gaat en ik mag ze altijd bellen
Ongecontroleerd geheel. Geen overleg tussen verschillende onderdelen.
Prettige, veilige sfeer gecreëerd door begeleider cursus.
Veel aan gehad. Top dames die de cursus gaven. Professioneel en in en meelevend met cursisten.
Veel ervaring opdoen. Is wel heel aardig.
Vond dat ze de groep heel goed samengesteld hebben balans tussen Mannen en dames.
Weet niet wat Veens precies te bieden heeft. Heb geen ervaring met Veens.
Ze kunnen je niet helpen want mijn inkomen is te hoog!. Kom niet in aanmerking voor
voedselbank, vergoeding chronisch zieken, enz. enz.! Daar ik Nederlander ben denk ik, waardeloos
'Veens'!
Zeer liefdevol
Zeer positief/professioneel
Zie bovenstaande.
zo continueren; alleen positief!
Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies, 2016
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Bijlage 2: Open antwoorden
Burgerpanel
Tabel 19: Vraag 3: Heeft u wel eens een idee voor een initiatief in uw buurt? Ja, namelijk:
heleboel al ik zie hoeveel ouderen om mij heen hele dagen niks doen
Meerdere suggesties gedaan, maar er was geen animo voor
Nvt voor een buurt met relatief hogere welstand in ons hofje.
zienswijze
aanpassing nijverheidslaan parkeren
aanspreken hangjongeren die s`avonds veel herrie maken en opruimen hondepoep, wat ikzelf ook
altijd doe
betere parkeerplaatsen voor de vrachtwagens en betere oversteekplaatsen voor iedereen.
betere verlichting op speelplaatsen, meer parkeerplaatsen door ze een slag te draaien
hondenveld, schoonmaakdag,voetbalkooi
opknappen speeltuin
Opknappen speeltuin
verbeteren gemeenschappelijke ruimtes
met zijn alle de parkeerplaats schoonmaken
op ruimen zwerfvuil. Kinderen bewust maken van het vuil
rommel op ruimen tussen de auto,s
samen schoonmaken; onkruid weghalen
Schoonmaak actie
schoonmaakactie
Schoonmaken van het speelplein!
schoonmaken/opruimen, Babbelbox-bijeenkomsten, koffie/kontaktochtenden
zwerfvuil opruimen
beter onder houd aan groen en straat
Groenten/kruidentuin op het grote grasveld achter mijn huis
Inrichten/aanpassen v onbeheer groen. rommel opruimen.
Ja dat ze niet al het groen / bomen kappen. Ik maak me daar hard voor.
onderhoud van de tuintjes bij ons in de straat,
Tuinonderhoud
water vijvers alg vrij houden met fontijnen
elkaars mobiele nummer als ergens in een huis iets vreemds gesignaleerd wordt
Hek, dat de fietsers niet over trottoir laat fietsen op de Oleander hoek achteruitgang magnolia
bewoners.
letten op "ongure" personen bv.
Maximaal 15 KM/h in ons woonerf!
Mensen bewust maken van hun onveilig gedrag jegens anderen, maar ik vrees dat men dat niet
accepteerd.
veiligheid in de straat, kinderspeeldag, etc.
Verbetering veiligheid rondom speelplaats
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Verkeersdrempels aanpassen
Wijk veiliger maken
Beter contact met elkaar, meer voor elkaar klaar staan
Buurtapp
EeApp om eleekaar te helpen, zowel bij ziekte allsdb
facebook pagina / whatsapp groep
gestart met een buurtapp.
What's app buurtgroep
Whatsappgroep voor veiligheid
computer en bridge les
dagje uit organiseren
helpen bij speeltuin de pol
meer gezelligheid in het centrum
regel wel eens een vrouwen morgen pas zijn we pannenkoeken wezen eten in mei gaan we bij de
ROC eten de kinderen koken voor onze groep
Samen wat aanpakken of leuks doen.
barbecue
bbq
BBQ, film kijken, borrelen
Block party
buitenspeeldag, bewonerscommissie
Buren van Oost
burendag organiseren
buurt barbeque
buurt bbq
Buurt bbq
Buurt BBQ
buurtbarbecue, straatfeest
Buurtbbq
Buurtborrel, speelmiddag voor de kinderen
buurtdag organiseren of bbq
Buurtfeest, barbecue, de gezamenlijke dingen
buurtspeeldag
een borreluur
gezameijke maaltijd
gezamenlijke activiteit bv. eten
gezellig een hapje eten
ieder jaar organiseren wij een etentje voor alle bewoners van De Korenbeurs op de binnentuin
Jarenlang van alles georganiseerd als bbq, straatspeeldag etc
koffiedrinken bij picknicktafel, chocomelk en kaneelkoekje rondom lampegietersavond, omgeving
woning schoonmaken met aansluitend BBQ met buurt
nieuwjaarsbijeenkomst,buurtmail/app
nogmaals een gezamenlijke barbeque organiseren
samen barbecuen
spelletjes voor de kinderen in de buurt
straat BBQ
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straatbarbeque
straatbbq
straatspeeldag, burendag
Vuurwerk opruimen nieuwjaarsdag, buurtbbq
we hebben wel eens samen gegeten
Winterbbq
Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies, 2016

Tabel 20: Duiding categorisering bij vraag 3.
Soort idee van initiatief
Overige
Onderhoud/aanpassing openbare ruimte
Schoonmaak
Onderhoud groen
Verbeteren veiligheid / waakzaamheid
Buurt app / verbeteren contact buren
Overige sociale activiteiten
Straat bbq / buurt feest / etentje / buitenspeeldag

Percentage
2,9%
6,9%
7,2%
8,2%
9,4%
9,5%
9,8%
46,1%

Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies, 2016

Tabel 21: Vraag 5: Wat heeft u nodig om wel een bijdrage te leveren aan uw buurt, uw buren te
helpen of om uw idee voor een initiatief in uw buurt te realiseren? Een andere vorm van
ondersteuning, namelijk:
Actie en reactie van gemeente
Als iemand hulp nodig heeft kan hij of zij dat vragen
de animo is voor mij over.
de buren tonen geen interesse in initiatieven.
door dat we een winkel hebben is er gebrek aan tijd
een visie en een strategie
Email contact om veranderingen te bespreken
Handhaving en extra attendering op de weg schilderen.
Ik ben al heel erg druk als matelzorger voor een geestelijk gehandicapte zus
makkelijker contact met de gemeenten
meer tijd, want werk, cursus en mantelzorg nemen al veel tijd in beslag
tijd
vanuit de gemeente Veenendaal
voldoende informatie aan buren/buurt/mijzelf
Voldoende tijd en energie. De participatiemaatschappij is niet van/door ons, maar opgelegd door
opportunistische politiek die het goede van de jaren 50 wil opleggen in 2106, terwijl wij nu veel
minder tijd hebben dan toen.
weten waar je moet zijn om je buurt op te knappen
Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies, 2016

Tabel 22: Vraag 9: Waarom heeft u nog nooit gebruik gemaakt van hulp of ondersteuning vanuit
het welzijnswerk in Veenendaal? Anders, namelijk:
Al krijg ik maar mijn parkeerkosten (duur!) vergoed als ik mijn moeder van 87 help.....
als je 40 h werkt en rode kruis hebt, heb je geen tijd voor de rest
de gemeente Veenendaal wenst mijn kind niet te helpen
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Dit is al de vierde vraag op rij die niet van toepassin is omdat ik Welzijnswerk niet ken
er zijn een keer mensen in de buurt geweest die echt gepest werden door hangjongeren bij een
kinder speelplaats, en die waren kinderachtig, weinig flexibel enz tot IPhone filmpje opdook en ze
dreigden naar aanwezige agenten , jeugdzorg een aanklacht in te dienen, toen pas werd het anders
Hulp via kerkgenootschap is tot op heden voldoende
Ik ben nog steeds boos wat de gemeente met Stichting de Vaart heeft gedaan. Schandalig
Ik ben zelf druk als mantelzorger!!
ik denk niet dat het welzijnswerk een barbecu financieel ondersteunt b.v.
Ik heb mij meerdere keren aangemeld als vrijwilliger, maar men kon mijn hulp niet gebruiken
ik heb nog geen tijd gehad voor vrijwilligerswerk
iK HELP MIJN BUREN ZO WEL INDIEN NODIG.
Ik lever zelf de steun als vrijwilliger
ik wil hulp als het mij uitkomt, niet op afspraak
negatieve ervaringen met dit...
niet geweten
nooit mee te maken gehad
Nvt in onze relatief welvarende buurt
slechte organisatie Veens
Weinig behoefte, indien nodig maken we gebruik onze kerkelijke gemeente
Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies, 2016

Tabel 23: Vraag 10: Wat zou er voor u nodig zijn om wel gebruik te maken van hulp of
ondersteuning vanuit het welzijnswerk in Veenendaal? Iets anders, namelijk:
als ik het nodig heb weet ik het te vinden
Altijd onder de aandacht brengen. (Bijv. via media, flyers)
duidelijker zijn
er moet meer bekendheid aan gegeven worden.
geen
Geen burocratie, continuïteit in de bezetting en doelen en de illusie loslaten dat burgerparticipatie
een reëele optie is
geen idee
Helaas is het chrtistelijk gehalte zeer miniem zoniet afwezig.
Het nodig hebben
Ik heb hier werkelijk geen idee over, met wat.
Ik moet het nodig vinden
Ik zorg voor mijn zieke man, haal boodschappen voor mijn schoonmoeder.
leuk laag drempeleg uitje voor ouderen bv vrouwen
meer bekendheid met de mogelijkheden
meerdere partijen
mocht ik ze nodig hebben weet ik de weg
nee
niet van toepassing
nog niet
nvt
tijd
vervoersvoorziening leveren
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Vrijwilligerswerk vanuit de kerk is goed geregeld
weet ik niet
Zie mijn commentaar
zie onder
Zie toelichting hieronder
Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies, 2016

Tabel 24: Vraag 11: Geef hieronder s.v.p. een toelichting van uw antwoord(en):
als er problemen zijn zoals ik pas hoorde dat salaris gegevens van ouders naar kindadres gestuurd
wordt nav een WW of Bijstands aanvraag, waarbij minstens 4 a5x contact is geweest met abtenaren,
en uiteindelijk een gesprek, wordt volgende week opgelost, bel maar even, blijkt ambtenaar helaas
op vakantie te zijn. Is niet bepaald klantvriendelijk
ben niet echt bekend met de mogelijkheden
Ben niet op de hoogte van de mogelijkheden. Ben niet geïnformeerd.
Bv wegwijzer op site gemeente Veenendaal
Ik ben niet bekend met Welzijnswerk. Zie ook de vraag "Bent u bekend met het welzijnswerk in
Veenendaal?" eerder in deze enquete...
Ik ben nu heel veel geld aan parkeerkosten kwijt en dat houd ene keer op.
Ik denk dat het goed is andere partijen naast welzijn te laten opereren.
Ik doe al genoeg voor anderen.
Ik heb al enkele keren aangegeven dat ik erg druk ben als mantelzorger voor een geestelijk
gehandicapte zus. Bovendien werken mijn vrouw en ik als stafvervangers in de Herberg te
Oosterbeek.
ik heb behoorlijk wat beperkingen, als ik in een groep ben, word ik erg ziek, dus mijn ondersteuning
MOET individueel gegeven worden. Alle hulp en ondersteuning waar ik in aanmerking voor kom is
in groepen!
Ik heb de indruk, dat Veens zelf nog erg aan het zoeken is. Bij het VNV ervaarde ik meer
toegankelijkheid; persoonlijker. Nu is er een balie in het gemeentehuis, wat op mij afstandelijk
overkomt. En mijn toenmalige coördinator doet nu ander werk. Ik ben niet zo mobiel ivm ziekte en
deed had daarom telefonisch gesprekken. Nu ben ik taalmaatje geworden bij verder met taal, wat
ik fijn vind. Verder zou ik graag meer contact met buren willen en heb het idee, dat ik ook veel
geprobeerd heb. Helaas is dat niet zo gelukt. Ik woon met veel vooral Marokkaanse mensen en er
is een enorm cultuurverschil. Ik heb me daar wel in verdiept alleen moet dat van twee kanten
komen en daar ontbreekt het m.i. nogal aan.
ik heb zelf in een buurt huis gewerkt dus ik weet de weg denk ik nog wel [hopelijk tegen die tijd nog
wel]
Ik merk regelmatig dat mensen in Veenendaal gewoon niet weten wat er wordt aangeboden.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik me er nooit in verdiept heb, maar het ook niet ben tegen gekomen.
Wanneer je echt hulp nodig hebt, dan ga je misschien ernaar op zoek, maar anders kom je het niet
zo duidelijk tegen.
Ik weet er heel weinig van. Er zou ook gedacht kunnen worden aan het versterken of ondersteunen
van bestaande netwerken zoals bv. Kerken, sociaal gerichte verenigingen etc.
Ik weet ervan omdat ik vrijwilliger ben in een buurthuis maar er zijn teveel mensen die het niet
weten. Ik wijs ze er wel op.
Ik weet niet of dit iets voor mij zou kunnen zijn.
Ik weet nu niet wat er geboden wordt.
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Ik woon randje West, zonder buurthuis, in een woonwijk, zonder familie/kennissen in
seniorenwoningen, zonder kleine kinderen. Ik moet zelf achter vrijwillgerswerk, aanbod van
welzijnswerk, aanbod van vrijetijdsbestedingen in buurthuizen aan. Dus alleen waar ik zelf mijn tijd
aan wil besteden, niet wat de mogelijkheden zijn. Ik zou best willen schilderen, dus ga ik dat op
internet zoeken. Maar schilderen met kinderen (als dat er is) wordt dan door mij niet gezien, terwijl
ik daar eventueel tijd voor zou hebben.
Lastig want onze buurt is ok en er is genoeg sociale verbondenheid indien nodig. De vragen lijken
eerder gesteld voor een sociaal zwakkere buurt.
Mijn kind moet altijd heen en weer naar universiteit worden gebracht. De gemeente Veenendaal
wenst haar (al vanaf 14 jaar) niet te helpen.
moet altijd naar de kosten kijken en dan valt het niet altijd mee om iets te regelen
nee
Veenendaal is veel te bureaucratisch. Dien ik een aanvraag, wordt die altijd afgewezen. Dien ik een
bezwaarschrift in volgt er een hoorzitting, en dan wordt het weer afgewezen. Dat is "vechten" tegen
een bierkaai. Doe ik een aanvraag voor een financiële bijdrage volgens de regels, blijk ik € 0,53
teveel te krijgen uit een uitkering per maand. En dat ik ? van mijn uitkering kwijt ben aan
alimentatie, daar wil men geen rekening mee houden.
Was niet bekend met welzijnswerk Veenendaal
Zie vorige vraag
Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies, 2016

Tabel 25: Vraag 13: Kunt u hieronder aangeven van welke diensten van het welzijnswerk in
Veenendaal u gebruik maakt? Een andere dienst, namelijk:
buurtbemiddeling
geen
hebben contact gehad i.v.m. het renoveren van de tuintjes en het overnemen van het onderhoud
ik maak geen gebruik van deze dienst
Nooit met Veens
praktische ondersteuning bij integreren vluchtelingen
Wat veens ondersteuning noemt ervaar ik als tegenwerking
zie "Bent u bekend met het welzijnswerk in Veenendaal?"
Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies, 2016

Tabel 26: Vraag 15: Geef hieronder s.v.p. een toelichting van uw beoordeling:
Opmerking

Dienst beoordeeld en beoordeling

Contact was prettig. Afspraken werden
nagekomen.
Een andere dienst: vind ik heel goed
Dit is al 7 jaar geleden. Onafhankelijk opstelling,
luisteren naar beide kanten van verhaal,
ontmoeting op neutraal terrein, er worden
meerdere pogingen ondernemen als bij 1 poging
niet lukt om contact te krijgen met tegenpartij.
Een andere dienst: vind ik goed
Ik ben tegen het marktmodel zoals de gemeente
dat heeft uitgevoerd. Als overheid heeft zij een
voorbeeld gegeven van verantwoording Een andere dienst: vind ik heel slecht

39
Rapportage evaluatie welzijn Veenendaal – 2016

ontlopen.
Mensen
ontslaan,
structuren
ontregelen en geen verantwoording nemen.
Alle maatschappelijke activiteiten verdwijnen
door het NIET ondersteunen van veens flutlui
Een andere dienst: vind ik heel slecht
Hulp bij administratie en schulden: vind ik heel
Snelle hulp en professioneel.
goed
De cursus werd mi direct uit boekje voorgelezen
en was mi niet goed afgestemd op onze
persoonlijke situatie
Hulp bij opvoeding: vind ik niet goed/niet slecht
Bevooroordeeld.
ze hebben mij in contact gebracht met iemand en
daarna was 'de kous af'
Voornamelijk morele steun bij het opzetten van
een actie
Matig, er zijn weinig financiële middelen en het
gaat soms over veel schijven.

Hulp bij opvoeding: vind ik slecht
Ondersteuning
bij
wijkactiviteiten
wijkinitiatieven: vind ik niet goed/niet slecht
Ondersteuning
bij
wijkactiviteiten
wijkinitiatieven: vind ik niet goed/niet slecht
Ondersteuning
bij
wijkactiviteiten
wijkinitiatieven: vind ik niet goed/niet slecht
Ondersteuning
bij
wijkactiviteiten
wijkinitiatieven: vind ik niet goed/niet slecht

en
en
en
en

Info avond, informatie niet heel duidelijk
De straatspeeldag is leuk, maar alle andere
activiteiten kosten veel geld, met weinig Ondersteuning
bij
wijkactiviteiten
en
resultaat: bijvoorbeeld buurthuis T Turfke.
wijkinitiatieven: vind ik niet goed/niet slecht
ondersteuning
bij
wijkactiviteiten
en
Niet goed/niet slecht: weinig van gezien. Cursus wijkinitiatieven: en D: vind ik niet goed/niet
assertiviteit: goed
slecht en J: vind ik goed
Het is wat jaren gelden maar toen was het niet
Veens maar Stichting de Vaart. Ze hielpen met ondersteuning
bij
wijkactiviteiten
en
een buurt bbq organiseren
wijkinitiatieven: vind ik goed
ondersteuning voor mantelzorg / hulp bij zorg
vlotte
reactie
op
aanvraag,
prettige voor ander en ondersteuning bij wijkactiviteiten
samenwerking.
en wijkinitiatieven: vind ik goed
Als mantelzorger kun je hulp krijgen als je die wilt.
Bij wijkactiviteiten en initiatieven ben je ondersteuning voor mantelzorg / hulp bij zorg
afhankelijk van je mede wijkbewoners, of dei ook voor ander: vind ik goed: ondersteuning bij
avtief meedoen of niet Als vrijwilliger kun je hulp wijkactiviteiten en wijkinitiatieven en D: vind ik
krijgen als je dat wilt
niet goed/niet slecht
ondersteuning voor mantelzorg / hulp bij zorg
kan absoluut beter
voor ander: vind ik niet goed/niet slecht
je kan moeilijk een mantel zorger zijn als je tot ondersteuning voor mantelzorg / hulp bij zorg
67 moet werken wat 20 jaar geleden 57 was
voor ander: vind ik niet goed/niet slecht
Ik ben nu ruim een jaar bezig om mijn adres
gewijzigd te krijgen bij Veens' en men kan mij
geen garantie geven dat het lukt. "Aan hun zal het ondersteuning voor mantelzorg / hulp bij zorg
niet liggen" aldus het commentaar.
voor ander: vind ik slecht
vrijwilligers zijn belangrijk en ondersteuning
nodig
ondersteuning vrijwilligerswerk: vind ik goed
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Er is in de buurt weinig affiniteit met
hulpverlening. Omstandigheden geven daar
aanleiding toe.
Belangrijk dat vrijwilligersorganisaties een
mogelijkheid hebben om ondersteuning te
krijgen.
Ik kan iets waar ik geen gebruik van maak niet
beoordelen
Ik ben er niet mee bekend, dus de overige vragen
zijn niet van toepassing. Wat een slechte
vragenlijst...
geen is geen dus ook geen toelichting en geen
beoordeling slechte vraag!!!

ondersteuning vrijwilligerswerk: Hulp bij
administratie en schulden en een andere dienst:
vind ik heel goed

Ondersteuning vrijwilligerswerk: vind ik goed

Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies, 2016

Tabel 27: Vraag 16: Heeft u nog tips, suggesties en/of verbeterpunten voor het welzijn in
Veenendaal?
Algemene opmerkingen
Een betere organisatie van participe als koepel van Veens
herhaling in de pers
Ik kon in voorgaande vragen maar 1 keuze maken, terwijl er staat dat ik meer kan aanvinken.
In deze zgn. participatie maatschappij ben je helaas steeds meer afhankelijk van anderen en mensen
hebben steeds minder te besteden om bijv. alleen maar eens af en toe ergens een kopje thee op een
terrasje te drinken. Deze maatschappij wordt steeds harder helaas.
Indien er mogelijkheden zijn voor de buurt, dan lijkt het alsof u zich in de vragen meer richt op de
zwakkere wijken. Sociale cohesie is op de Noorderkroon voldoende aanwezig terwijl mensen zelf en
privé hulp ed inkopen. Richt u zich meer op die wijken die het echt nodig hebben. Dat is beter en
efficiënter Voorde besteding van het beschikbare budget.
Ja, maak een betere enquete. Ik ben er niet mee bekend, dus de overige vragen zijn niet van
toepassing. Wat een slechte vragenlijst...
Nee, iedereen doet zijn best. Soms is het jammer, zoals bij ons het geval was, dat mensen elkaar van
de kerk kennen. Dit is bij de burenhulp het geval, waardoor de hulp niet onpartijdig is.
Niet in kolommetjes denken maar de wijk schoonhouden, dit stimuleert de wijkbewoners ook zelf
de eigen omgeving leefbaar te houden ten dienste van elkaar! Heden wordt er nauwelijks toegezien
op overtredingen. De overbuurman komt z'n hond bij ons voor laten kakken!
Professionaliseren
Tip: De start van een vraag in de enquête met: bent u bekend met... kan op 2 manieren uitgelegd
worden, namelijk ken je het of heb je er gebruik van gemaakt. Ik heb het op de eerste manier
uitgelegd. Door b.v. te schrijven: weet u dat er ... in Veenendaal is voorkomt u dit.
Toch wat meer bekendheid aan geven
Wij als ouderen worden door de gemeente in de steek gelaten
weet dat veel mensen een 'na gesprek' fijn vinden
Specifieke problemen oplossen
een speciale pool vrijwilligers voor mensen met dementie
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het parkeer probleem oplossen door brinkensteeg open te zetten,al is maar s,morgens en s,middag
Ik zou het prettig vinden wanneer er veel meer gesproken kon worden over de cultuurverschillen en
dan niet het eten maar ook echt kennis over en weer over de F en G culturen. Zodat er hopelijk meer
respect kan komen ook al ben je het niet eens met de ander. Maar als je snapt hoe het ontstaan is,
kun je er vaak beter mee omgaan. Gezamenlijk eten lost dat niet op m.i.
Ja bij buurtgebouw Veens zuid wordt het afval niet gescheiden, alle plastic zit in een container van
restafaval. Geen goed voorbeeld.
ja leuke dingen voor ouderen bv het zwemmen voor ouderen goedkoper
Ja zeker, In een dorp als Veenendaal zou je mogen verwachten dat elke inwoner ook de mogelijkheid
krijgt om identiteitsgebonden hulp te krijgen dat is helaas bij Veens en dus in Veenenaal onmogelijk.
Triest dat identiteits gebonden instellingen niet worden ingekocht!!
kortere wachttijd voor een woning.
Misschien is de actie zoals in het JES gebied "achter de voordeur" uit te breiden. Dat is een heel
toegankelijk concept
Ook mensen met beperkingen willen meedoen met de maatschappij, ook als de al reeds
georganiseerde hulp of ondersteuning niet past binnen hun beperkingen
Wij hopen dat er niet teveel activiteiten in Veenendaal komen. Ivm ernstige oorhandicap geven
evenementen met muziek neurologische problemen. Voor ons is rust heel noodzakelijk.
Muziekevenementen moeten niet allleen het speerpunt van de gemeente zijn. Onze buurtbewoners
gaan ,net als wij ,vaak genieten in de prachtige natuur rond Veenendaal b.v Prattenburg. Dat kan
ook een manier zijn om mensen aan Veenendaal te binden.
Organisatie
Actievere daadkracht van boa's
Dit moet helemaal niet door de gemeente worden geregeld. Hou daar eens mee op. Als het er niet
is gaan mensen vanzelf zelf iets regelen. Een samenleving komt vanuit mensen zelf en moet je niet
proberen te reguleren.
Geen asociale gemeente meer zijn en de gelden voor mensen die zorg nodig hebben ook betalen.
Niet 1,4 miljoen overhouden op WMO en de mensen laten kreperen.
Geen geld uitgeven aan vage initiatieven en weer het zoveelste feestje...
Geen markteconomie meer in de zorg/welzijn
Goede samenwerking tussen bewonerscies, buurthuizen en vrijwilligerswerk Veens moeten
gestimuleerd worden.
In alle wijken een: Wijs met je Wijk-project
Aanspreekpunt die ook de volgende stappen begeleid of actie onderneemt
Kijk meer naar wat een wijk nodig heeft iplv alles gelijk trekken
meer controle in de wijk door politie of welzijnswerkers, 18 maart s`avonds werd er door een grote
groep jongeren alcohol en vuurwerk afgestoken in de kinderspeelpaats Beukenstuklaan. dit gebeurt
regelmatig, flessen worden stuk gegooid en de buurt heeft nog maar weinig vertrouwen in de
overheid, want als ze de politie bellen worden ze later gepest en dwarsgezeten.
meer luisteren naar de burgers en samen oplossingen bedenken
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Meer ZELF (als professionals) doen ilv over te laten aan burgers , die het al druk genoeg hebben,
resp. zelf ziek,zwak en misselijk zijn. Er wordt een veel te groot beroep gedaan op vrijwilligers,
waardoor (betaalde) arbeidsplaatsen verdwijnen en structuur in de samenleving los zand wordt.
Op doeken van Veens en organisatie bouwen vanuit de betrokken samenleving. We verwachten van
mensen in de bijstand dat ze participeren maar geven ze geen volwaardige kans op participeren. We
halen mensen van buiten Veenendaal hierheen zonder binding met de samenleving die vervolgens
gaan vertellen wat de bewoners moeten gaan doen.
Toegankelijker worden, en die typische houding van Veens-medewerkers (o.a. niet communiceren
en organiseren) verbeteren.
Verander eerst de mentaliteit!
Zorg dragen voor laagdrempeligheid, snel en adequaat omgaan met hulpvragen,het woord
participatie schrappen;volgens mij zit iedereen in onze maatschappij en behoor je daar een steentje
aan bij te dragen binnen je mogelijkheden, daar hebben we geen dure woorden voor nodig om te
camoufleren dat de verzorgingsstaat zoals we die semi-recent kenden financieel blijkbaar niet meer
in stand te houden is. Zeg dat dan gewoon.
Informatie / zichtbaarheid
(Digitale) content verspreiden over bijvoorbeeld Veens Voordeur en Centrale Gemeentedeur.
Hiervan heb ik nog nooit gehoord.
bekender maken
Beter zichtbaar evt digitaal
communicatie en aandacht dat het er is. De naam welzijnswerk is ver-van-mijn-bed naam. Lijkt meer
op laag sociale hulp ipv voor iedereen.
Duidelijkheid waar men terecht kan voor hulp/ondersteuning. 1 centraal adres. bijvoorbeeld een
loket in het gemeentehuis
Geef een duidelijk overzicht in de regionale krant van welzijnswerk. Geef eens per jaar een
krant/boekje uit met welzijnswerk, buurthuisactivteiten, wijkcoaches, wijkagenten en
wijkactiviteiten.
Heldere en duidelijke Correspondentie vanuit 1 naam.
herkenbaarheid van de entree/locatie van de Voordeur. Dmv bv een vergrote uitvoering (2x zo groot)
van een voordeur met een brievenbus voor ideeen en indien geopend ook daadwerkelijk open
straat. Ik heb dit al een keer eerder gesuggereerd. Ik wil ook wel een bijdrage leveren aan de
uitvoering hiervan.
Het is belangrijk dat iedereen op de hoogte is van de wijkcoach. Ik wist alleen van een wijkagent af
... Succes met de promotie, want hoe leger de kerken, hoe meer je aangewezen bent op wijkhulp ...
de geestelijke en lichamelijke nood is immers hoog bij velen.
het toegankelijker maken. Meer "reclame" maken voor naamsbekendheid.
Meer actief op social media en reclame maken. Ik zelf weet eigenlijk niets van de organisatie Welzijn
Veenendaal en had er nog niet eerder van gehoord.
meer bekendheid aangeven. De vorige vraag was onbekend voor mij.
meer bekendheid voor een loket op het gemeentehuis
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Meer duidelijkheid. Wat doet Veens precies: zorg of welzijn? Ze doen hun best, maar hebben te
weinig medewerkers. Waarschijnlijk was hun aanbesteding het goedkoopst. Ik vind dat er meer
aandacht voor Welzijn moet zijn, niet allen voor mensen in de WMO, maar ook voor kinderen, jeugd,
vluchtelingen die in Veenendaal worden gehuisvest, etc. Ik neem het de medewerkers niet kwalijk,
ook de wijkregisseurs van de gemeente niet, maar er is te weinig tijd voor hen/zijn te weinig mensen/
is te weinig geld. Opbouwen van gemeente(gevoel) moet beginnen aan de basis, en die basis wordt
niet veel aangesproken
Meer gebruik maken van lokale media om uit te dragen van welke diensten etc gebruik kan worden
gemaakt.
Meer publiciteit
Meer reclame?
Misschien meer reclame maken voor welzijnswerk
Mogelijk toch flyers e.d. om e.e.a. in de aandacht te brengen?
Toch wat meer bekendheid aan geven
treed meer in de openbaarheid.
uit de beantwoording blijkt dat ik niet goed geïnformeerd ben over de rol van welzijnswerk in
Veenendaal. Meer aan de weg timmeren!
werken aan meer bekenheid
Zelf weet ik vaag iets over het welzijnswerk omdat ik er nooit contact mee heb gehad. Misschien het
het verspreiden van een folder huis aan huis met daarin een duidelijke opsomming van
mogelijkheden die het welzijnswerk biedt. Ik denk dat dit wel onder gemeentenieuws in een huis
aan huis blad is te vinden, maar dat zal niet iedereen lezen.
Zichtbaarder worden
Zichtbaarder worden, op voorgrond treden. Meer PR
Zichtbaarder zijn voor de mensen
Zorg voor meer informatie.
Meer gebruik maken van lokale media om uit te dragen van welke diensten etc gebruik kan worden
gemaakt.
Niet zoveel lijsten en lijstjes met soorten adressen en andere zaken.
Praktische voorbeelden in lokale media
website vacatures / aanbod vrijwilligers overzichtelijker maken. De website van vrijwilligerswerk in
Wageningen vind ik een mooi voorbeeld. http://www.vrijwilligwageningen.nl/
Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies, 2016
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Bijlage 3: Vragenlijsten cliënten
Veens
Deze vragenlijst gaat over het welzijnswerk in Veenendaal. We horen graag wat uw
ervaring hiermee is en waar u nog behoefte aan heeft. Zo kunnen we ervoor zorgen
dat de diensten van het welzijnswerk beter aansluiten op uw behoeften.
U kunt de vragenlijst zelf invullen, of samen met een familielid of naaste. De
gemeente en het welzijnswerk krijgen uw antwoorden niet te zien en uw
antwoorden hebben geen gevolgen voor uw hulp of ondersteuning. U maakt met
het invullen kans op een VVV-bon van €20.
Het welzijnswerk in de gemeente Veenendaal wordt sinds 1 januari 2015
verzorgd door één partij: Veens.
1. Kunt u allereerst aangeven van welke van onderstaande diensten van Veens
u het laatst gebruik heeft gemaakt?
(geef alstublieft maximaal 1 antwoord)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ondersteuning voor mijn werk als mantelzorger
Ondersteuning bij een wijkactiviteit of -initiatieven
Ondersteuning bij mijn werk als vrijwilliger
Hulp bij administratie/schulden
Hulp bij relatieproblemen of scheiding
Hulp bij huiselijk geweld
Hulp bij opvoeding
Hulp bij problemen met buren
Een training of cursus
Iets anders, namelijk:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ga alstublieft verder op de volgende pagina...
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2. Hieronder staan stellingen over de effecten van de hulp of ondersteuning of
de training of cursus. Kunt u bij iedere stelling aangeven of u het er mee eens
bent of niet?
Indien u van meerdere diensten gebruik heeft gemaakt, beantwoordt u deze
vraag dan s.v.p. alleen voor de dienst waar u het laatst gebruik van heeft
gemaakt.

A. De hulp of
ondersteuning of de
training of cursus, past
bij mijn behoeften
B. Door de hulp of
ondersteuning of de
training of cursus, kan
ik beter de dingen doen
die ik wil
C. Door de hulp of
ondersteuning of de
training of cursus kan ik
mij beter redden
D. Door de hulp of
ondersteuning of de
training of cursus heb ik
een betere kwaliteit
van leven
E. Door de hulp of
ondersteuning of de
training of cursus kan ik
beter anderen helpen
(bv. familie, vrienden,
buren)
F. Door de hulp of
ondersteuning of de
training of cursus kan ik
mij beter inzetten voor
de sfeer in mijn buurt

Helemaal
niet mee
eens

Geen
mening /
niet van
toepassing

Helemaal
mee eens

Mee eens

Neutraal

Niet mee
eens

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝
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G. Door de hulp of
ondersteuning of de
training of cursus kan ik
mij beter inzetten voor
de leefbaarheid en
veiligheid in mijn buurt
H. Door de hulp of
ondersteuning of de
training of cursus kan ik
makkelijk meepraten
over mijn buurt
I. Door de hulp of
ondersteuning of de
training of cursus voel
ik mij minder eenzaam
J. Ik zou de hulp of
ondersteuning of de
training of cursus aan
anderen aanbevelen

Geen
mening /
niet van
toepassing

Helemaal
mee eens

Mee eens

Neutraal

Niet mee
eens

Helemaal
niet mee
eens

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

3. Zijn er zaken die u mist in de hulp of ondersteuning of de training of cursus?
o Ja, namelijk:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------o Nee
4. Heeft u nog opmerkingen over de hulp of ondersteuning of de training of
cursus?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Wat is uw leeftijd?

 Ga alstublieft verder op de volgende pagina…
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6. Wat is uw hoogst afgeronde opleiding?
o Geen
o Lager onderwijs / basisonderwijs
o Lager / middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (VMBO, LAVO, MULO,
MAVO)
o Hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO, VWO, HBS, MMS,
gymnasium)
o Lager beroepsonderwijs (ambachts- /huishoudschool, LTS, VBO, LEAO,
V(M)BO)
o Middelbaar beroepsonderwijs (UTS, MTS, (K)MBO, MEAO, INAS, ROC)
o Hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs (HTS, hogeschool,
universiteit)
o Anders, namelijk:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. In welk land bent u
geboren?
o Nederland
o Marokko
o Turkije
o Suriname
o Antillen / Aruba
o Dat wil ik liever
niet zeggen
o Ander land

8. En uw vader?
o
o
o
o
o
o

Nederland
Marokko
Turkije
Suriname
Antillen / Aruba
Dat wil ik liever
niet zeggen
o Ander land

9. En uw moeder?
o
o
o
o
o
o

Nederland
Marokko
Turkije
Suriname
Antillen / Aruba
Dat wil ik liever
niet zeggen
o Ander land

10. Wilt u kans maken op één van de VVV-bonnen?
o Ja, ik wil kans maken op één van de VVV-bonnen
o Nee, ik heb geen interesse in de VVV-bonnen
Zo ja:
11. Zou u voor de verloting van de VVV-bonnen hieronder uw gegevens in
kunnen vullen? Deze worden alleen gebruikt om u te benaderen indien u een
VVV-bon heeft gewonnen.
Naam:
____________________________________________________
Telefoonnummer: ____________________________________________________
E-mailadres:
____________________________________________________
Bedankt voor uw deelname aan deze enquête!
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Bijlage 4: Vragenlijst burgerpanel
Veenendaal
Inleiding:
In Veenendaal werken we met elkaar aan de participatiesamenleving. Hierin
werken we zelf aan onze toekomst en gaan we zoveel mogelijk uit van
mogelijkheden. We helpen elkaar en zijn betrokken bij onze buurt. Iedereen krijgt
de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Het welzijnswerk in Veenendaal speelt
hierin een belangrijke rol. De gemeente wil nu onderzoeken of deze rol aansluit bij
uw wensen.
Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de participatiesamenleving en het
welzijnswerk in Veenendaal. Wij horen graag uw mening hierover. Alvast bedankt!
1. Levert u als vrijwilliger een bijdrage aan uw buurt of bij het helpen van uw
buren?
(Dit kan van alles zijn, bijvoorbeeld hulp of ondersteuning aan uw buren, het
organiseren van een gezamenlijke activiteit met uw buren of een gezamenlijk
initiatief voor de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt)
o Ja
o Nee
Zo nee:
2. Zou u als vrijwilliger een bijdrage willen leveren aan uw buurt of bij het
helpen van uw buren?
(Dit kan van alles zijn, bijvoorbeeld hulp of ondersteuning aan uw buren, het
organiseren van een gezamenlijke activiteit met uw buren of een gezamenlijk
initiatief voor de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt)
o Ja, soms
o Ja, regelmatig
o Nee
3. Heeft u wel eens een idee voor een initiatief in uw buurt?
o Ja, namelijk:
o Nee
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4. Vindt u dat u voldoende mogelijkheden heeft om een bijdrage te leveren aan
uw buurt, uw buren te helpen of om uw idee voor een initiatief in uw buurt
te realiseren?
o Ja
o Nee
Zo nee:
5. Wat heeft u nodig om wel om een bijdrage te leveren aan uw buurt, uw
buren te helpen of om uw idee voor een initiatief in uw buurt te realiseren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
 Een plek (bijvoorbeeld digitaal) waar ik kan zien wat mijn buren aan hulp
of ondersteuning nodig hebben
 Een locatie in de wijk
 Financiële ondersteuning
 Scholing
 Een andere vorm van ondersteuning, namelijk:……………………………………….
 Weet niet
6. Bent u bekend met het welzijnswerk in Veenendaal?
o Ja
o Nee
7. Wist u dat het welzijnswerk in Veenendaal u kan ondersteunen bij het
leveren van een bijdrage aan uw buurt, het helpen van uw buren of het
realiseren van uw idee voor een initiatief in uw buurt?
o Ja
o Nee
Het welzijnswerk in Veenendaal biedt onder andere ondersteuning voor
mantelzorgers, ondersteuning bij wijkactiviteiten en -initiatieven, ondersteuning
van vrijwilligers, hulp bij administratie/schulden, relatieproblemen of scheiding,
huiselijk geweld, opvoeding, problemen met buren of zorg voor een ander en
trainingen en cursussen.
8. Heeft u wel eens gebruik gemaakt van hulp of ondersteuning van het
welzijnswerk in Veenendaal?
o Ja
o Nee
o Ik weet het niet zeker
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Indien vraag 8 nee:
9. Waarom heeft u nog nooit gebruik gemaakt van hulp of ondersteuning
vanuit het welzijnswerk in Veenendaal?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
 Ik weet niet welke hulp en ondersteuning het welzijnswerk biedt
 De hulp of ondersteuning die het welzijnswerk biedt sluit niet aan bij mijn
behoeften
 Ik heb helemaal geen behoefte aan hulp of ondersteuning
 Anders, namelijk:……………………………………….
Indien vraag 8 nee en vraag 9 is niet ‘ik heb helemaal geen behoefte aan hulp of
ondersteuning’:
10. Wat zou er voor u nodig zijn om wel gebruik te maken van hulp of
ondersteuning vanuit het welzijnswerk in Veenendaal?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
 Meer informatie ontvangen over hulp of ondersteuning vanuit het
welzijnswerk in Veenendaal
 De hulp of ondersteuning vanuit het welzijnswerk in Veenendaal moeten
dichter bij mijn huis aangeboden worden
 De hulp of ondersteuning vanuit het welzijnswerk in Veenendaal moeten
toegankelijker zijn
 Het welzijnswerk in Veenendaal moet andere diensten aanbieden,
namelijk:
 Iets anders, namelijk:
Indien vraag 8 nee en vraag 9 is niet ‘ik heb helemaal geen behoefte aan hulp
of ondersteuning’:
11. Geef hieronder s.v.p. een toelichting van uw antwoord(en):
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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12. Bent u bekend met…
(Meerdere antwoorden mogelijk)
 De Veens Voordeur bij u in de wijk
(De Veens Voordeur is de plek in de wijk waar iedereen met een vraag,
probleem of idee kan binnenlopen)
 De Centrale Voordeur in het gemeentehuis
 De wijkcoach in uw wijk
 Geen van bovenstaande
13. Kunt u hieronder aangeven van welke diensten van het welzijnswerk in
Veenendaal u gebruik maakt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
 Ik heb nooit gebruik gemaakt van het welzijnswerk in Veenendaal
 Ondersteuning voor mantelzorg / hulp bij zorg voor een ander
 Ondersteuning bij wijkactiviteiten en wijkinitiatieven
 Ondersteuning van vrijwilligerswerk
 Hulp bij administratie/schulden
 Hulp bij relatieproblemen of scheiding
 Hulp bij huiselijk geweld
 Hulp bij opvoeding
 Hulp bij problemen met buren
 Trainingen en/of cursussen
 Een andere dienst, namelijk…..
14. Kunt u hieronder aangeven hoe u deze diensten beoordeelt?
Alleen vragen voor hierboven genoemde categorieën
vind ik
heel
goed

Ondersteuning voor
mantelzorg / hulp bij zorg
voor een ander
Ondersteuning bij
wijkactiviteiten en
wijkinitiatieven
Ondersteuning van
vrijwilligerswerk

vind ik
goed

vind ik
vind ik
niet
slecht
goed/nie
t slecht

vind ik
heel
slecht

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
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Hulp bij
administratie/schulden
Hulp bij relatieproblemen of
scheiding
Hulp bij huiselijk geweld
Hulp bij opvoeding
Hulp bij problemen met buren
Trainingen en/of cursussen
Een andere dienst, namelijk…..

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

15. Geef hieronder s.v.p. een toelichting van uw beoordeling:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Heeft u nog tips, suggesties en/of verbeterpunten voor het welzijn in
Veenendaal?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. In welk land bent u
geboren?
o Nederland
o Marokko
o Turkije
o Suriname
o Antillen / Aruba
o Ander
land,
namelijk:

18. En uw vader?
o
o
o
o
o
o

Nederland
Marokko
Turkije
Suriname
Antillen / Aruba
Ander
land,
namelijk:

19. En uw moeder?
o
o
o
o
o
o

Nederland
Marokko
Turkije
Suriname
Antillen / Aruba
Ander
land,
namelijk:

Bedankt voor uw deelname aan deze enquête!
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Bijlage 5: Vragenlijst Wmo-forum
en topiclijst wijkmanagers
De gemeente Veenendaal heeft besloten het welzijnswerk vanaf 2014 door één
partij uit te laten voeren die tevens een bezuiniging kreeg opgelegd. Doelstellingen
die de gemeente wil bereiken zijn o.a. het bevorderen van de participatie van de
inwoners.
De partij die de aanbesteding voor vier jaar gegund heeft gekregen (Veens) is
inmiddels twee jaar aan de slag. De gemeente wil na deze twee jaar het
welzijnswerk laten evalueren om inzichten te krijgen in de ervaringen van cliënten,
inwoners en partners. Deze evaluatie wordt verzorgd door onafhankelijk
onderzoeksbureau Labyrinth. Voor deze evaluatie worden verschillende bronnen
geraadpleegd. Vooral het Wmo-forum als vertegenwoordigend orgaan van diverse
doelgroepen is hierbij van groot belang.
In overleg met de voorzitter van het Wmo-forum, dhr. Van Hal is ervoor gekozen
om het Wmo-forum middels een schriftelijke vragenlijst te betrekken bij het
evaluatieonderzoek. Op deze wijze zijn wij er zeker van dat elke Wmo-forumlid de
gelegenheid heeft zijn mening te geven. Het is wel van belang dat u de lijst ook
daadwerkelijk uiterlijk 20 april invult. De vragenlijst bestaat uit tien open vragen.
Zou u bij elke vraag uw antwoord zo goed mogelijk kunnen toelichten?
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Mede namens de gemeente Veenendaal,
Lévi Smulders
Onderzoeker
Labyrinth Onderzoek & Advies
1. Op welke manier komt u vanuit de rol die u in het WMO Forum vervult in
aanraking met het welzijnswerk in Veenendaal?
2. Zou u kunnen omschrijven wat er volgens u sinds 1 januari 2014 (toen het
welzijnswerk bij één partij werd ondergebracht) is veranderd in het
welzijnswerk? En wat hiervan de gevolgen zijn?
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3. In hoeverre stimuleert het welzijnswerk in Veenendaal in de afgelopen twee
jaar volgens u inwoners om vrijwilligerswerk te verrichten? Bent u zelf
vrijwilliger in het welzijnswerk of kent u een vrijwilliger, kunt u ons hier iets
over die ervaringen vertellen?
4. In hoeverre ondersteunt het welzijnswerk in Veenendaal in de afgelopen
twee jaar volgens u mantelzorgers?
5. In hoeverre stimuleert het welzijnswerk in Veenendaal in de afgelopen twee
jaar volgens u betrokkenheid en participatie van bewoners in de wijk?
6. In hoeverre stimuleert het welzijnswerk in Veenendaal in de afgelopen twee
jaar volgens u sociale netwerken in de wijk?
7. In hoeverre helpt het welzijnswerk in Veenendaal in de afgelopen twee jaar
volgens u bij het tegengaan van eenzaamheid?
8. In hoeverre heeft het welzijnswerk in Veenendaal in de afgelopen twee jaar
volgens u inzicht in de ondersteuningsvraag van bewoners?
9. In hoeverre sluit het aanbod van het welzijnswerk in Veenendaal in de
afgelopen twee jaar volgens u aan bij de vraag van bewoners?
10. Zijn er nog andere zaken die u graag kwijt wil over het welzijnswerk in
Veenendaal in de afgelopen twee jaar, positief dan wel negatief?
11. Heeft u tips om het welzijnswerk in de toekomst te kunnen verbeteren?
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Bijlage 6: Doelenboom Veens
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