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Voorwoord  
 
Voor u ligt de eindrapportage ‘Evaluatie De Wijzerplaats’. Het document geeft inzicht in een jaar 
functioneren van De Wijzerplaats en doet aanbevelingen ter verbetering van het functioneren en/of de 
positionering. De partners Stichting Welzijn Ouderen Ridderkerk (SWOR) en MEE Rotterdam zijn 
geraadpleegd bij de evaluatie en onderschrijven de inhoud van het voor u liggende rapport.  
 
De evaluatie van De Wijzerplaats richt zich op een aantal aspecten: 

1. Het functioneren van De Wijzerplaats 
a. intern 
b. inbreng MEE en SWOR in De Wijzerplaats en de samenwerking met de Gemeente 

Ridderkerk 
c. plaats van De Wijzerplaats binnen de gemeentelijke organisatie 
2. De bekendheid van De Wijzerplaats bij de inwoners van Ridderkerk 
3. Het functioneren van het meldpunt WMO 

In zijn algemeenheid zijn de aannames die als basis dienden voor de start van De Wijzerplaats 
getoetst aan de werkelijkheid. 
Bij de evaluatie is niet gekeken naar het functioneren van het Steunpunt Mantelzorg en naar de 
invoering van bijvoorbeeld de hulp bij het huishouden als nieuwe gemeentelijke taak. Voor beide 
onderwerpen is een apart onderzoek uitgevoerd. Deze zullen separaat aan het college worden 
voorgelegd. 
 
Het rapport gaat ook in op de huidige en toekomstige positionering van De Wijzerplaats.  
Ook de doelstellingen en de realisatie daarvan in 2007 en 2008 worden in deze evaluatie behandeld. 
Na enkele opmerkingen over de communicatie en de klachtafhandeling worden aanbevelingen 
geformuleerd. In de bijlagen 1 en 2 treft u de afgenomen enquête en de resultaten daarvan aan. 
 
Ridderkerk, 14 april ’08 
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1. Inleiding  
 
1.1 Aanleiding van de Evaluatie 
Eén oktober 2006 is De Wijzerplaats van start gegaan als breed loket voor de Gemeente Ridderkerk. 
Breed loket betekent in deze context dat het hele werkgebied (de negen prestatievelden)van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning in principe valt onder Wijzerplaats. De Gemeente Ridderkerk werd 
vanaf 1 januari 2007 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO). De WMO bracht taken met zich mee, die deels nieuw waren voor alle gemeenten in 
Nederland. Zo vervangt de WMO de Welzijnswet en de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Ook delen 
van de  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (de huishoudelijke hulp) worden nu betaald uit de 
WMO-gelden. Ook de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg is opgegaan in de WMO. Een van de 
prestatievelden in de Wmo is de ‘informatie en adviesfunctie’ van de gemeente. Dit prestatieveld is 
heel nadrukkelijk gelinkt aan de functie van De Wijzerplaats.  
Bij de start van De Wijzerplaats is afgesproken dat na 1 jaar onderzocht zou worden ‘hoe’ De 
Wijzerplaats functioneert. Ook de mening van de Ridderkerkers over het loket levert belangrijke 
managementinformatie op voor de toekomstige ontwikkeling van het loket.  
   
1.2 Doel van de Evaluatie  
 
Als oorspronkelijke doelstellingen voor De Wijzerplaats (toen nog: Breed Loket) zijn in het document 
‘Organisatieplan Breed Loket’ (dd. maart 2006) de volgende uitgangspunten geformuleerd ten aanzien 
de onderwerpen wonen, zorg, welzijn, inkomen en mobiliteit: 
 Informatieverstrekking in de meest brede zin;  
 Vraagverheldering en advisering/ oplossing bieden waarbij vraag en advisering/ oplossing in een 

zo breed mogelijk perspectief worden geplaatst; 
 Verzorgen toeleiding of bemiddeling naar zorg of diensten. Indien mogelijk worden zaken meteen 

afgehandeld: het oplossingtraject opstarten door bijvoorbeeld aanmeldingen te verzorgen, 
formulieren in te vullen of doorverwijzing naar andere organisaties; 

 Onderzoek naar de informatiebehoeften van de consument, indien noodzakelijk aanpassen van 
het informatieaanbod en indien mogelijk invullen van leemtes in het aanbod of deze op de 
daarvoor geëinigende plaats signaleren; 

 Een actief communicatie / PR-beleid voeren en doelgroepen benaderen om het beschikbare 
aanbod onder de aandacht te brengen; 

 Informeren doelgroepen over nieuwe, voor hen van belang zijnde ontwikkelingen binnen de 
genoemde aandachtsgebieden (door middel van foldermateriaal, persstukken etc.) 

 
Deze evaluatie heeft als doel om bovenstaande uitgangspunten van De Wijzerplaats in kaart te 
brengen. Ook de inbreng van de organisaties MEE en de Stichting Welzijn Ouderen Ridderkerk 
(SWOR) is onderdeel van deze evaluatie. Daarnaast komt het onderdeel positionering aan de orde. 
Voor de Gemeente Ridderkerk is het belangrijk om, in samenwerking met de verschillende partners, 
De Wijzerplaats verder door te ontwikkelen, als HET loket van de Gemeente Ridderkerk voor alle 
vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, inkomen en mobiliteit. Dit rapport bevat eveneens een 
onderzoek naar de bekendheid van de Wijzerplaats bij de Ridderkerkse bevolking. Tot slot komt het 
functioneren van het WMO-Meldpunt aan bod. Op de laatste pagina formuleert dit rapport 
aanbevelingen met als doel om het functioneren te verbeteren.  
 
1.3 Onderzoeksopzet  
Voor deze evaluatie zijn verschillende stappen gezet. Samenvattend waren dat de volgende 
onderzoeksstappen.  
 

1. Bureauonderzoek naar de totstandkoming en inhoud van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning.  

2. Ggesprekken en interviews met interne actoren (medewerkers 1e - en 2e lijn + coördinator 
en de WMO-projectleider) 

3. (Vervolg)gesprekken met partners in de Wijzerplaats (SWOR en MEE) 
4. Ontwikkelen en verzenden van vragenlijsten naar de klanten van De Wijzerplaats  
5. Gesprekken en interviews met externe partijen (WMO-adviesraad, Gehandicapten Raad 

Ridderkerk, CAK, Dynamiek) 
6. Klantpanel met de verantwoordelijke wethouder Van den Berg (aanvulling op het 

gehouden enquêteonderzoek)  
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7. Onderzoek naar (naams)bekendheid van de Wijzerplaats op de vrijdagmarkt van 
Ridderkerk.  

 
1.4  Onderzoeksvragen  

1.  Het functioneren van De Wijzerplaats.  
a.   intern functioneren  
b. inbreng MEE en SWOR en de samenwerking met de gemeente  
c. plaats van De Wijzerplaats in de gemeentelijke organisatie 

2.   De bekendheid van de Wijzerplaats bij de doelgroep en bij de      
  Ridderkerkers in het algemeen.  

3.    Het functioneren van het Meldpunt WMO  
 
2.0  Intern Functioneren Wijzerplaats 
Het concept van een breed loket (wonen, zorg, welzijn, mobiliteit en inkomen) wordt breed gedragen 
in de organisatie. Dit blijkt uit de verschillende gesprekken gevoerd in het kader van de voor u 
liggende evaluatie. Dat er 1 loket is voor vragen van allerlei aard wordt gezien als een moderne en 
klantgerichte aanpak. De tijd dat een burger verschillende loketten en medewerkers van de Gemeente 
Ridderkerk moet spreken alvorens die geholpen wordt met zijn of haar vraag ligt achter ons. Dit 
hoofdstuk formuleert een aantal aandachtspunten bij het uitvoeren van werkzaamheden door  de 1e 
en 2e lijn.  
 
Bijkomend effect van het brede karakter van het loket is dat de 1e lijnsmedewerkers op een zeer breed 
terrein kennis van zaken moeten hebben.  
Nu met een jaar ervaring werken binnen De Wijzerplaats kun je concluderen dat de 1e lijn over 
voldoende kennis beschikt om klanten naar de gemeentelijke producten te leiden. Er bestaat geen 
onduidelijkheid over hoe en wie in aanmerking komt voor de gemeentelijke producten. Over 
doorverwijzingen naar de 2e lijns SWOR- en MEE medewerkers bestaat wel enige onduidelijkheid. 
Waar die onduidelijkheid uit bestaat wordt verderop in dit rapport uitgewerkt.     
Het is dus nodig dat kennis en vaardigheden worden uitgebreid om een betere afstemming met de 2e 
lijn te bewerkstelligen. Uit de afgenomen enquêtes blijkt dat de klanten van De Wijzerplaats de 1e lijn 
ruim voldoende geven voor het onderdeel deskundigheid van de loketmedewerker.  
 
Op dit moment volgen een aantal medewerkers opleidingen om hun kennis te verdiepen en uit te 
breiden.   
1e lijn:  

o 1 medewerker volgt een opleiding HBO-Indicatiestelling 
o 2 medewerkers volgen een opleiding HBO-Maatschappelijk Werk  

      
2e lijn:  

o 1 medewerker zal met de Hbo-opleiding Indicatiestelling starten  
o 1 medewerker heeft net de Hbo-opleiding Indicatiestelling afgerond    
o 1 medewerker zal in september starten met de HBO-opleiding Ergotherapie. 

 
Aandachtspunten gefilterd uit de interviews zijn:  
De 2e lijn heeft de indruk dat er nu telefonisch indicaties worden gesteld, die eigenlijk met een 
huisbezoek geïndiceerd hadden moeten worden. Aangegeven wordt dat dit ligt aan het herkennen van 
meervoudige problematiek bij de 1e lijn. Als het daar niet wordt opgemerkt, dan krijgt de 2e lijn een 
dergelijk dossier nooit in het werkbestand. Ook de 1e lijn heeft zelf aangegeven dat er onderling 
verschillende afwegingen worden gemaakt bij het doorsturen van aanvragen naar de 2e lijn.  
Het ‘probleem’ van telefonische indicaties wordt onder andere bevestigd door leden van de WMO-
adviesraad. Ook zij kennen gevallen van mensen die telefonisch geïndiceerd zijn, waar meer aan de 
hand is als een eenvoudige toekenning van huishoudelijke hulp. Hoewel maatwerk het uitgangspunt 
blijft is dit een actiepunt voor de coördinator Wijzerplaats.  
 
Er zou een standaardisatie in werkzaamheden moeten komen betreffende het doorverwijzen van de 
1e lijn naar de 2e lijn. Nu gebeurt dat naar inzicht van de 1e lijnsmedewerkers. Hier staat nadrukkelijk 
niet dat de 1e lijn haar werk niet goed doet, maar er zou meer eenheid in moeten komen wanneer iets 
wel of niet naar de 2e lijn overgedragen moet worden. Daar zou een richtlijn voor opgesteld kunnen 
worden. Dan nog is de Wijzerplaats afhankelijk van de inschatting die de medewerker 1e lijn maakt, 
aangezien niet alle gevallen te plaatsen zijn in een richtlijn die op papier staat.   
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Extra werk    
De eerste lijn ervaart dat vooral de klussen die even snel gedaan moeten worden vaak bij de eerste 
lijn terecht komen, waardoor het voor kan komen dat dossiers blijven liggen. Voorbeeld hiervan is het 
gratis verstrekken van spaarlampen aan minima het afgelopen jaar. Ook dan is er het gevaar dat 
dossiers vertraagd behandeld worden. Dit soort acties zullen ook in de toekomst door de 1e lijn 
uitgevoerd worden, aangezien zij de beste inschatting kunnen maken wie voor de betreffende actie in 
aanmerking komt. Daarnaast moeten mensen voor een aanvraag voor een dergelijke actie zich altijd 
melden bij het loket van de 1e lijn.  
 
Afstemming 1e- en 2e lijn 
Zowel de 1e- als de 2e lijn geven aan dat zij nog te vaak afzonderlijk opereren. Aangegeven wordt dat 
het dan vooral gaat om het “weten waar de collega’s mee bezig zijn”. Het afgelopen jaar is het een 
aantal keren voorgekomen dat het behandelen van dossiers niet goed gaat, omdat men van elkaar 
niet weet welke stappen er gezet zijn.  
Dit heeft onder andere te maken met de fysieke scheiding van de werkplekken. De coördinator 
Wijzerplaats heeft aangegeven dat het beter op elkaar afstemmen van de eerste en tweede lijn één 
van de doelstellingen voor 2008 is. De eerste stap in dit proces is de heidag gehouden op dinsdag 5 
februari. Tijdens de heidag zijn werkgroepen gevormd om gezamenlijk te brainstormen over de 
toekomst van De Wijzerplaats. Niet op een abstracte manier, maar vooral door concrete acties te 
benoemen.   
 
 

 
Figuur 1.Inrichting Wijzerplaats 

2.1 Integrale dienstverlening   
Uitgangspunt bij de gekozen constructie is ‘integrale dienstverlening’ van een bepaald kwaliteitsniveau 
om met name te voorkomen dat mensen van ‘het kastje naar de muur’ gezonden worden. Dit betekent 
dus heel concreet; zoveel mogelijk in één keer afhandelen en cliënten niet onnodig belasten met 
allerlei verschillende mensen én formulieren die hetzelfde vragen. Dit betekent heel concreet voor de 
2e lijn dat alle 2e lijnsmedewerkers (dus ongeacht hun ‘herkomst’) een vraag van een cliënt in 
behandeling nemen en deze indien mogelijk ook afhandelen. Uitgangspunt hierbij is – conform de 
kwaliteitseisen van het GSC – dat er maximaal éénmaal een overdracht van een cliënt  plaatsvindt. 
Overdracht is uitsluitend mogelijk wanneer er een dusdanige complexe vraag wordt ingediend – die 
aan de voorkant niet als complex is herkend – dat overdracht naar de backoffice noodzakelijk is. Dit is 
bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake zou moeten zijn van langdurige contacten tussen de 
medewerker en de cliënt. Dergelijke contacten vinden niet plaats vanuit de 2e lijn van De Wijzerplaats, 
maar vanuit een ‘behandelende’ organisatie ofwel een organisatie in de backoffice. In dat geval zal de 
2e lijnsmedewerker van de SWOR of MEE zorgen voor overdracht aan een collega maatschappelijk 
werker van MEE of ouderenadviseur SWOR of een andere organistie in de backoffice.  
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In het geval van de gemeente is er op dat moment geen mogelijkheid voor overdracht, voor wat betreft 
de gemeentelijke producten. Immers de 2e lijnsmedewerker van de gemeente heeft voor wat betreft 
ex-WVG aanvragen niet de beschikking over een back-office, wel voor wat betreft vb. inkomen en 
werk. Wel kan er bij externe organisaties als Argonaut of Bouwer advies worden ingewonnen. 
Vervolgens zal de medewerker echter zelf weer voor afhandeling van de aanvraag moeten 
zorgdragen. De figuur hierboven laat zien dat de 2e lijn MEE en SWOR een back office ter beschikking 
hebben. Voor de gemeentelijke 2e lijngeneralisten ontbreekt deze backoffice. In de figuur staat daar 
Gemeente, maar in de praktijk zijn dit de 2e lijnsgeneralisten zelf.   
De 2e lijn geeft aan dat door een – groter dan verwacht aantal - aanvragen ook de feitelijke 
werkzaamheden meer zijn dan verwacht. Ook komen er steeds meer gecombineerde aanvragen, 
waarvoor een huisbezoek geïndiceerd is. Huisbezoeken vragen echter een aanmerkelijk grotere 
tijdsinvestering dan vb. een telefonische afspraak.   
 
De praktijk laat zien dat met name voor het segment gemeentelijke producten het aantal aanvragen 
aanzienlijk groter is dan verwacht.       
 
 
2.2 Formatieve ontwikkelingen 
Bij de vaststelling van het organisatieplan voor De Wijzerplaats, is het onderstaande formatieplaatje 
vastgesteld. 
 

Totaal Aantal fte 1e 
lijn 

Aantal fte 2e lijn Taak1 

Nieuw Oud Nieuw Oud Nieuw Oud 

Opmerkingen 

WVG 2,8 3,3 1,3  0,3 1,5 3,0  
Indicatiestelling 
enkelvoudige 
huishoudelijke 
hulp 

1,0 0,0 0,3 0,0 0,7 0,0 Vanaf invoeringsdatum 
WMO (1-1-2007) 

Informatie en 
advies zorg en 
welzijn 

1,7 0,7 1,0 0,0 0,7 0,7 0,7 fte 2e lijn wordt 
ingevuld door SWOR 
en MEE 

Informatie en 
advies 
inkomen 

2,5 2,5 2,5 2,5 Buiten 
loket 

Buiten loket  

Totaal 8,0 6,5 5,1 2,8 2,9 3,7  
 
Dit formatieplaatje is exclusief de bijdrage van SWOR (0,5 Fte) en MEE (0,2 Fte) en de 
administratieve ondersteuning van De Wijzerplaats. 
 
De berekening van de benodigde formatie (voorjaar 2006) is gebaseerd op een aantal aannames ten 
aanzien van: 

 aantal balie- en telefonische contacten 1e lijn; 
 tijdsinvestering/ doorlooptijd per aanvraag voor complexe of meervoudige aanvragen voor 

individuele voorzieningen; 
 de effecten van het meer gaan werken met standaard indicatieprotocollen; 
 hoger opleidingsniveau van de medewerkers voor wat betreft de 2e lijn; 
 een afbakening van taken tussen 1e en 2e lijn en evt. backofficeorganisaties 
 informatie en advies zorg en welzijn en inkomen 

 
Bij de berekening van de benodigde formatie was nauwelijks landelijk referentiemateriaal beschikbaar 
aangezien een vergelijkbare opzet van een loket in Nederland nog niet bestond. Wel is gebruik 
gemaakt van gegevens van Vraagwijzer en een aantal goedlopende initiatieven in de Achterhoek.  
In de afgelopen periode is echter gebleken dat de inschatting van de benodigde formatie – voor met 
name de 2e lijn - te voorzichtig is geweest en onvoldoende rekening heeft gehouden met de groei van 
mn het aantal aanvragen voor gemeentelijke voorzieningen en met de benodigde capaciteit om de 
gewenste doorontwikkeling van De Wijzerplaats vorm te geven.  
 
                                                   
1 Afk.: Organisatieplan Breed Loket Ridderkerk, versie maart 2006 
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Kortweg: 
 er zijn meer balie- en telefonische contacten. Een deel hiervan heeft te maken met nieuwe 

ontwikkelingen (participatiefonds, wijzigingen bij het minimabeleid, overdracht HH, invoering 
van PGB’s ) en zouden dus tijdelijk moeten zijn;  

 het aantal complexe of meervoudige aanvragen is groter dan verwacht, en vraagt in een 
aantal gevallen een grotere tijdsinvestering doordat er of een huisbezoek (en soms meerdere) 
afgelegd moet worden én/of doorverwijzing en/of consultatie naar of van andere 
maatschappelijke organisaties moet plaatsvinden; 

 het aantal aanvragen voor gemeentelijke voorzieningen (rolstoelen, woningaanpassingen en 
vervoersvoorzieningen) is fors toegenomen ten opzicht van voorgaande jaren; 

 ten aanzien van de aanvragen voor hulp bij het huishouden blijkt dat deze aanvragen – voor 
het overgrote deel - door de 1e lijn afgehandeld worden, maar dat het aantal mutaties en 
cliëntcontacten bij deze cliëntengroep veel groter is dan verwacht; 

 voor aanvragen van hulp bij het huishouden geldt echter wel dat het juist bij deze groep 
belangrijk is om ‘de vraag achter de vraag’ te achterhalen. De stellige indruk bestaat dat 
‘achter’ een aanvraag voor HH zich regelmatig allerlei andere ‘klachten’  verschuilen. 
Wanneer er dus doorverwijzing naar de 2e lijn plaatsvindt, is de tijdsinvestering die dan 
noodzakelijk is ook groter dan verwacht. 

  
Bij de start van De Wijzerplaats is veel tijd geïnvesteerd in het opzetten van een goed 
registratiesysteem voor alle cliëntcontacten (PBS), vanwege gemeentelijke prioriteitstelling is 
uiteindelijk besloten om de investering in PBS ‘los’ te laten en alle aandacht te richten op de inrichting 
van GWS4ALL. Dit systeem fungeert nu – maar nog niet helemaal perfect – als ‘elektronisch 
cliëntdossier’ voor wat betreft de gemeentelijke producten. Aangezien er dus geen sluitend 
registratiesysteem is voor alle cliëntcontacten, zijn de onderstaande overzichten gebaseerd op 
gegevens die in ieder geval óók in het registratiesysteem zouden hebben gestaan. De gegevens zijn 
afkomstig uit GWS4ALL, Qmatiq en historische gegevens uit de benchmark WVG. 
 
Aantal baliecontacten (bron: Qmatiq) 
  2005 2006 2007 
Wonen  Geen 

geg. 4  39 
Zorg  - 69  356 
Welzijn  - 36  265 
Mobiliteit - 92  704 
Inkomen  - 747  5264 
Steunpunt Mantelzorg n.v.t. -  14 
Doorstuur naar spreekkamers 10, 11, 
12, 13     1467  113 
        
Totaal:   2616  2441   6675 
Conclusie: er is een aanmerkelijke toename van het aantal baliecontacten. 
 
 
 2005 2006 2007 1e kwartaal 

2008 
Vervoersvoorziening 338 472 418 169 
Rolstoelen 108 125 179 64 
Woningvoorzieningen 302* 171 203 107 
65+ vervoerspassen geen reg. geen reg. 255 72 
GPK en GPP 44 31 45 9 
Hulp bij het huishouden n.v.t. n.v.t 561 317 
Aantal bezwaar en beroepsschriften 17 21 30 4 
Bron: GWS4ALL en benchmark WVG 
*Dit aantal is opgenomen in de benchmark. Het waarheidsgehalte wordt hiervan betwijfelt. 
Conclusie: Er is sprake van een feitelijke toename van het aantal aanvragen voor gemeentelijke 
voorzieningen. Met name het aantal woonvoorzieningen zorgt voor een aanmerkelijk hogere 
tijdsinvestering. 



 9 

Nogmaals wordt opgemerkt dat in de bovenstaande overzichten alle contacten met cliënten die niet 
leiden tot de aanvraag voor een gemeentelijke voorziening niet zichtbaar kunnen worden gemaakt.  
 
Om conclusies te kunnen trekken ten aanzien van de benodigde formatie, moet nog één overzicht 
worden toegevoegd. Bij de berekening van de formatie is namelijk ook een geschatte werkverdeling 
tussen 1e en 2e lijn (gemeente) gemaakt. Nadrukkelijk wordt gesteld dat dit schema ‘in ontwikkeling’ is. 
Immers in de loop van de tijd hebben alle medewerkers meer kennis- en ervaring opgedaan met de 
afhandeling van welke vraag dan ook, ofwel is men meer ‘taakvolwassen’ geworden. Deze 
taakvolwassenheid maakt enerzijds dat aanvragen o.a. sneller afgehandeld kunnen worden, 
anderzijds betekent het ook dat ‘de vraag achter de vraag’ beter achterhaald wordt waardoor meer 
vragen beantwoord moeten te worden. 
 
 1e lijn 2e lijn Opmerkingen 
Vervoersvoorziening 50% 50%  
Rolstoelen  100%  
Woningaanpassingen  100%  
65+ vervoerspassen 100%   
GPK en GPP 100%   

Hulp bij het 
huishouden 

80% 20% Let op: de 1e lijn neemt 
in principe alle 
aanvragen HH in 
behandeling. Meestal 
blijkt pas bij de 
beoordeling dat er 
meer aan de hand is, 
waarna overdracht 
volgt. Er is dus een 
100% tijdsinvestering 
van de 1e lijn. 

1e lijns Ink. ond.maatr. 100% Buiten het loket  
 
Bij de berekening van de formatie voor De Wijzerplaats is – zoals gezegd – uitgegaan van een aantal 
aannames ten aanzien van het aantal aanvragen voor gemeentelijke voorzieningen, tijdsinvestering 
per aanvraag én de ‘werk’verdeling tussen 1e en 2e lijn. De verwachting was: 

 dat de 1e lijn méér ex-WVG aanvragen zou kunnen afhandelen; 
 dat de 2e lijn een grotere rol zou hebben bij de behandeling van hulp bij het huishouden 
 dat de tijdsinvestering per aanvraag HH max. 1 uur zou bedragen. 

Deze verwachtingen zijn niet terecht gebleken, tegelijkertijd is het aantal aanvragen aanmerkelijk 
toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. 
 
Benodigde formatie 
Op basis van de bovenstaande overzichten en bevindingen wordt dan ook geadviseerd om opnieuw 
een formatieberekining te maken. 
 
 Totaal Aantal Fte’s 1e lijn Aantal Fte’s 2e lijn Opm. 
 nieuw Oud 

(1.1.’07) 
nieuw oud nieuw oud  

Ex-WVG 3,6 2,8 1,3 1,3 2,3 1,5  
HH 1,0 1,0 0,5 0,3 0,5 0,7  
Informatie en 
advies zorg en 
welzijn 

1,7 1,7 1,0 1,0 0,7 0,7 excl.  0,7 Fte 
SWOR en MEE 
inzet op 2e lijn 

Informatie en 
advies Inkomen 

2,5 2,5 2,5 2,5 Buiten 
loket 

Buiten 
loket 

 

Totaal 8,8 8,0 5,3 5,1 3,5 2,9  
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2.3 Klanten Wijzerplaats verdeeld naar vraagonderwerp  
 
In de tabel, onderaan de pagina, zijn de aantallen klanten van De Wijzerplaats over het jaar 2007 per 
vraagonderwerp geordend in een tabel.  
 
Wat direct opvalt, is dat driekwart van de aanvragen betrekking heeft op inkomen. De eerste lijn is dus 
inderdaad het eerste opvangpunt voor vragen over inkomen gerelateerde zaken.     
 
Opvallend is het geringe aantal vragen over mantelzorg. Hieruit blijkt dat bij de Ridderkerkers nog niet 
bekend zijn met het feit dat ze, naast het steunpunt Mantelzorg, ook bij De Wijzerplaats met vragen op 
het gebied van mantelzorg terecht kunnen.   
 
Uit de enquêtes bleek eveneens dat de Ridderkerkers niet bekend zijn met het feit dat de Gemeente 
Ridderkerk zich ook voor deze mensen inzet. Hier ligt een taak; namelijk verstrekken van informatie 
over mantelzorgondersteuning vanuit De Wijzerplaats en het Steunpunt Mantelzorg.  
 
Eén van de Smartdoelstellingen uit de programmamonitor is om het aantal mantelzorgers met 15 % te 
laten stijgen. Deze mantelzorgers kun je niet werven, zoals dat gebeurt met vrijwilligers. Mantelzorger 
overkomt je, daar kies je niet voor. Die hierboven genoemde mantelzorgers moeten er zijn in 
Ridderkerk. Het gaat erom dat deze doelgroep bereikt moet worden, zodat ondersteuning kan 
plaatsvinden. In eerste instantie is dit een taak voor het Steunpunt Mantelzorg, maar De Wijzerplaats 
kan hier wel de functie van intermediair vervullen. Naast deze functie kan De Wijzerplaats ook 
mantelzorgers helpen met respijtzorg. Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van de zorg 
van een mantelzorger met het doel om die mantelzorger vrijaf te geven.  
 
 
 
Periode 2/1/07 - 
28/12/07 

Aantal 
klantenc
ontacten  

Percentag
e v/h 
geheel 

Gemiddelde 
wachttijd  
(min) 

Maximale 
wachttijd  
(min) 

Gemiddelde 
afhandeltijd  
(min) 

Maximale 
Behandeltijd 
(min) 

Wonen 39 0.5 1.28 10.56 8.24 59.24 

Zorg 356 5.2 2.46 19.48 6.20 59.46 

Welzijn 265 3.8 2.58 23.48 5.16 59.48 

Mobiliteit 704 10.2 2.40 31.28 4.52 59.08 

Inkomen 5264 76.9 2.46 37.54 5.42 59.58 

Steunpunt 
Mantelzorg 

14 0.2 2.28 7.22 5.12 18.56 

Doorstuur naar 
spreekkamers 
10, 11, 12, 13  

113 3.2     

Figuur 2 Tabel klanten naar vraagonderwerp 

Totaal aantal klantcontacten Wijzerplaats in 2007: 6675  
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2.4 Rol van de Coördinator Wijzerplaats 
De coördinator vervult een belangrijke rol binnen De Wijzerplaats. Dat is te zien aan de verschillende 
rollen die bij deze functie horen:   
 

1. Coördineren dagelijkse gang van zaken (directe aansturing) 
2. Onderhouden van externe contacten Wijzerplaats. Dat zijn directeur van de SWOR en de 

manager van MEE Rotterdam. Daarnaast de contactpersonen van alle gecontracteerde 
(zorg)aanbieders.  

3. Regie voeren op werksysteem en werkprocessen  
4. Begeleiding bij doorontwikkeling naar taakvolwassenheid van 1e - en 2e lijn  
5. Schakel tussen frontoffice Wijzerplaats de loketten Werk&Inkomen en of Bouw&Wonen   
6. Schakel tussen bestuur en politiek  
7. Kwaliteitsbewaker en -verbeteraar  
8. Klachtbeheerder 
 

Gegeven het aantal rollen én de gemeentelijke prioriteitsstelling ten aanzien van vb. werk en inkomen 
én de verwachte landelijke ontwikkelingen ten aanzien van verdergaande invoering van de WMO 
wordt de conclusie getrokken dat de coördinator Wijzerplaats structureel nodig is om al deze 
verschillende rollen en taken te vervullen.  
 
Er staat nu een organisatie Wijzerplaats die minimaal voldoet aan de voorafgestelde uitgangspunten 
én vooral voor wat betreft de gemeentelijke producten. Maar het is wel zaak de staande organisatie 
door te ontwikkelen. De Wijzerplaats bestaat uit meer dan alleen de gemeentelijke producten. De 
aandacht moet het komende jaar meer gericht moeten worden op alle overige onderdelen binnen De 
Wijzerplaats. 
 
Oorspronkelijk lag de ‘dagelijkse’ aansturing van De Wijzerplaats bij de coördinator van het Loket Zorg 
& Welzijn. Vanwege gemeentelijke prioriteitsstelling ten aanzien van werk en inkomen én de 
verwachte tijdsinvestering in de verdere ontwikkeling van De Wijzerplaats bleek het niet reëel om de 
coördinatorfunctie bij één coördinator onder te brengen. Terugkijkend lijkt deze oorspronkelijke opzet 
ook wel erg ambitieus en is het een goede geweest om dit op te vangen met een ‘eigen’ coördinator. 
 
 
 
3.0 Participatie SWOR en MEE in De Wijzerplaats  
Allereerst is het goed om hier te vermelden dat de SWOR en MEE de samenwerking met de 
gemeente Ridderkerk als positief beoordelen. Sinds de invoering van de WMO wordt er goed 
samengewerkt en vindt er voldoende overleg plaats. De doorontwikkeling van De Wijzerplaats in de 
toekomst naar toe moet is wel iets waar in gezamenlijkheid aan gewerkt moet worden. Waar het 
eerste jaar (2007) voornamelijk in het teken stond van het op poten zetten van de organisatie is het nu 
zaak om te formuleren welke richting De Wijzerplaats op moet in de komende jaren. Hoever moet de 
doorontwikkeling gaan en hoe ziet de rol van de partners er in de toekomst uit én moeten er eventueel 
nog partners toegevoegd worden?  
 
Ook zijn er een aantal interne punten, die het verdienen om op de agenda te staan voor het jaar 2008.  
Dat zijn de volgende aangelegenheden:      
 
Dossiertoewijzing vanuit de 1e lijn naar de 2e lijn  
Er moeten heldere afspraken gemaakt worden wanneer een dossier naar de 2e lijn SWOR- of MEE 
medewerker gaat, rekening houdend met hun specifieke deskundigheid. Overwegingen en 
beslismomenten moeten met elkaar gecommuniceerd worden. Hier is het casuïstiekoverleg voor in het 
leven geroepen. Ondanks dat is er te veel onduidelijkheid over taakverdeling en de inzet van de 
specifieke deskundigheid van de 2e lijns SWOR- en MEE medewerkers.  
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Kennis binnen De Wijzerplaats  
Gebleken is dat er op dit moment niet optimaal gebruik wordt gemaakt van de kennis en ervaring van 
de 2e lijnmedewerkers SWOR. De specifieke kennis over ouderen is aanwezig, maar wordt niet voor 
de volle honderd procent benut. De medewerkers geven zelf aan dat hun werkzaamheden te veel 
bestaan uit aanvragen van producten als rolstoelen en andere gemeentelijke producten die via De 
Wijzerplaats aangevraagd kunnen worden. Hierdoor blijft er weinig tijd over om huisbezoeken af te 
leggen, die nodig zijn om meer gecompliceerde WMO-aanvragen, vooral van ouderen, te behandelen.  
De SWOR heeft deze kritiek vanaf het begin gecommuniceerd naar de coördinator, maar er is toen 
wel afgesproken dat het afhandelen van aanvragen voor individuele verstrekkingen (incl. 
beschikkingen) tot het takenpakket van de betreffende medewerkers behoort. Nu is het wel zaak dat 
er een juiste balans gevonden wordt tussen administratief werk en het afleggen van huisbezoeken. 
Met medewerkers zelf worden op dit moment gesprekken gevoerd om te brainstormen over de 
inrichting van werkzaamheden in de toekomst. Naar aanleiding van de evaluatie zal met de SWOR en 
MEE worden gesproken over het vervolg van de taken en werkzaamheden.  
 
Huisbezoeken  
De SWOR- en MEEmedewerkers zouden meer huisbezoeken willen afleggen. Dit lijkt veel tijd te 
kosten, maar het levert – in hun optiek - waarschijnlijk nog meer tijd op. Hiervoor zijn een aantal 
redenen te noemen. Een huisbezoek levert de vraag achter de vraag op. Misschien blijkt wel dat 
iemand op meer voorzieningen aanspraak kan maken als er een huisbezoek wordt afgelegd. Dit 
scheelt een bezoek aan het loket voor de klant. Tevens hoeft de gemeenteambtenaar in de eerste lijn 
niet voor een tweede keer allerlei gegevens voor een aanvraag op te nemen. Dat is dan al 
meegnomen bij het betreffende huisbezoek. Ook kun je verwachten dat de klantwaardering omhoog 
gaat als er persoonlijk contact, in de vorm van huisbezoeken afgelegd gaan worden. Mensen 
waarderen een huisbezoek, omdat men in een persoonlijk gesprek makkelijker vertelt met welke 
problemen zij kampen. Een gesprek in de eigen vetrouwde omgeving draagt daar aan bij.  
 
Formatieve situatie 2e lijn SWOR en MEE  
De medewerkers geven aan dat de capaciteitsproblemen de oorzaak zijn dat SWOR-  en MEE 
medewerkers complete gemeentelijke aanvragen behandelen. Dit is gedeeltelijk waar. Bij de 
oprichting van De Wijzerplaats zijn afspraken gemaakt over de taken van de SWOR- en MEE 
medewerkers. Onderdeel van die afspraken was dat de SWOR- en MEE medewerkers ook 
gemeentelijke aanvragen zouden afhandelen. Eveneens is afgesproken dat SWOR- en MEE 
medewerkers beschikkingen niet zullen ondertekenen in verband met het garanderen van een zo 
onafhankelijk mogelijke positie. De oorzaak van het capaciteitsprobleem moet ook gezocht worden in 
het stijgend aantal complexe en of gecombineerde aanvragen voor WMO-voorzieningen.   
Het kan, met deze afspraken, niet meer voorkomen dat een SWOR-medewerker een klant helpt om 
een bezwaar aan te tekenen tegen een beschikking die de SWOR-medewerker zelf heeft opgesteld.  
 
Informeren van de doelgroep  
SWOR en MEE pleiten beiden voor een betere informatievoorziening naar haar doelgroep. Op dit 
moment is dat veel te mager. Internet sluit niet aan bij de groeiende groep ouderen die in de toekomst 
een beroep gaan doen om gemeentelijke voorzieningen. Een idee zou kunnen zijn om een wekelijks 
WMO-spreekuur in elke Ridderkerkse wijken te houden. De drempel om naar het gemeentehuis te 
komen wordt daarmee verlaagd. Mensen zullen eerder geneigd zijn vrijblijvend advies op een dergelijk 
spreekuur in te winnen.  
 
Onderscheidende karakter Wijzerplaats 
Een wens van de 2e lijn medewerkers is dat De Wijzerplaats herkenbaar anders moet zijn dan de 
loketten van de gemeente. Door dit onderscheid moet het karakter van het loket meer naar voren 
komen; namelijk het breed loket, waarin maatschappelijke organisaties in participeren.  
Op dit moment ziet een klant niets dat duid op De Wijzerplaats, zelf het bord met de naam 
Wijzerplaats is niet terug te vinden in het gemeentehuis. Voor de klant is het dus een gewoon loket, 
net als alle andere loketten van de gemeente.  
 
De gemeente Ridderkerk wil zich profileren met De Wijzerplaats als plek om vragen over wonen, zorg, 
welzijn, mobiliteit en inkomen te stellen. Dan moet je dat wel op een goede manier communiceren met 
de doelgroep. Daar kan nog een verbeterslag in worden gemaakt. 
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Er is een website, maar die is nog niet volledig gevuld met actuele informatie. De folder over De 
Wijzerplaats is in het gemeentehuis en bij de SWOR te verkrijgen. Vanuit de WMO-adviesraad wist 
men te melden dat bij een aantal Ridderkerkse huisartsen de folder niet aanwezig is. Vooraf was 
afgesproken dat vooral bij de huisartsen de folders moesten liggen. Voor het vergroten van de 
naamsbekendheid van De Wijzerplaats zou het dus goed zijn om de bestaande folder zowel bij 
partners als bij de huisartsen – regelmatig - te verspreiden. Ook het up-to-date houden van het 
foldermateriaal is een actiepunt voor het komende jaar.  
 
Doorverwijzing huisartsen 
Huisartsen zouden eigenlijk een meer centrale rol moeten vervullen in de doorverwijzing van klanten 
naar de Wijzerplaats. Dit zou in overleg met hen moeten gebeuren.  
 
Doelgroep ouderen 
Gezien de te verwachte groei van de groep ouderen in Ridderkerk is het belangrijk dat de SWOR en 
De Wijzerplaats nauw samenwerken in het doorverwijzen van klanten naar elkaar.  
 
Nazorg-check 
De nazorg-check is een controlemiddel om erachter te komen of er gebruik wordt gemaakt van een 
verstrekte voorziening. Ook het navragen of een bepaalde voorziening bevalt, hoort bij een nazorg-
check. Op dit moment gebeurt dit te weinig en vaak helemaal niet. Voor deze taak is geen ruimte met 
de huidige bezetting is een gehoord argument. Het checken of een klant de voorziening ontvangt en 
er gebruik van maakt is een taak, die ondergebracht is bij de 2e lijnsgeneralisten. Er zal een beslissing 
genomen moeten worden of de nazorg een aandachtspunt wordt voor 2008. Dit pakt de coördinator 
Wijzerplaats op.   
 
Sociale Kaart   
De ontwikkeling van de Sociale Kaart voor Ridderkerk staat op dit moment stil. De reden hiervoor is, 
dat de samenwerking met MEE Nederland moeizaam verliep. Inmiddels is er in het voortgangsoverleg 
met MEE Nederland gesproken over het voortzetten van de ontwikkeling van de Sociale Kaart. MEE 
en de SWOR zouden graag zien dat er meer vaart komt in de ontwikkeling van dit instrument. Het is 
een zeer bruikbaar instrument om op een overzichtelijke manier alle zorgverlenende instanties in de 
regio in kaart te brengen. Na het opzetten van dit instrument is het ook nodig dat de Sociale Kaart up-
to-date blijft. Hierover dienen intern afspraken over gemaakt te worden.   
 
 
4. 0 Positionering Wijzerplaats 
De breedheid van het loket (wonen, zorg, welzijn, mobiliteit en inkomen) heeft veel voordelen voor de 
klanten van De Wijzerplaats. Om te beginnen treft u hieronder de voordelen van een brede 
positionering aan. Ook enkele nadelen van een brede positionering zullen hieronder aan bod komen.  
 
Groot voordeel voor de Ridderkerker aan de balie is dat hij of zij een gecombineerde vraag kan 
indienen. “De vraag van de klant staat centraal”, is het uitgangspunt opgenomen in het WMO-
beleidsplan voor de komende 4 jaar. Dit betekent dus dat een klant niet meer naar een x aantal 
loketten moet om daar elke keer weer zijn of haar verhaal te doen.  
  
De eerste lijn heeft aangegeven dat het nu veel taken van de oude Sociale Dienst heeft overgenomen. 
Een gehoord voorstel – vanuit mn de SWOR - is dan ook om het deel inkomen te scheiden van De 
Wijzerplaats. Dit lijkt onmogelijk aangezien gecombineerde vragen met een inkomenscomponent dan 
niet bij De Wijzerplaats ingediend kunnen worden.  
Het is dus niet raadzaam dat de component inkomen verdwijnt uit De Wijzerplaats. Daarnaast is bij de 
oprichting van De Wijzerplaats afgesproken dat er taken van de Sociale Dienst naar De Wijzerplaats 
zouden overgaan. Het WMO-loket dient als eerste opvangpunt voor vragen over inkomen. Net als 
voor de oprichting van De Wijzerplaats is de 1e lijn het eerste opvangpunt voor vragen over AOW, 
WAO, ANW, WW, huur- en zorgtoeslag en heffingskortingen. Uit de tabel van paragraaf 2.2 kan 
geconstateerd worden dat driekwart van de aanvragen over inkomen gaat. Het is dus niet logisch om 
inkomen weg te halen uit De Wijzerplaats.   
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In gesprekken met de MEE en SWOR is de toekomst van De Wijzerplaats eveneens aan bod 
gekomen. Vooralsnog werd gezamenlijk de conclusie getrokken dat het accent nu te veel nadruk legt 
op de gemeentelijke producten. MEE en SWOR zouden graag zien dat dit accent verdwijnt en dat er 
meer inhoud gegeven wordt aan de breedheid van het loket en de verdere mogelijkheden. Zo zou o.a. 
de ondersteuning van mantelzorgers en informatie en advies binnen De Wijzerplaats meer aandacht 
moeten krijgen. Dit ‘uitnutten’ van elkaars expertise is dan ook één van de doelen waaraan in het 
komende jaar invulling gegeven gaat worden, incl. het omzetten hiervan in toetsbare acties.   
    
Samenvattend zouden de SWOR en MEE graag zien dat:  
 

 Zij actief betrokken worden bij de doorontwikkeling van De Wijzerplaats.  
Bij deze doorontwikkeling moet antwoord komen op de vragen: 
1. Hoe kan de informatie&adviesfunctie van De Wijzerplaats worden uitgebreid? 
2. Hoe gaan we proactief op zoek naar de doelgroep van de SWOR en MEE? 
3. Hoe gaan we gezamenlijk acties ondernemen om invulling te geven aan voorgenomen 

beleid? Actiepuntenlijst maken en uitvoeren. 
 Er meer invulling gegeven wordt aan bestaand beleid voor mantelzorgers en vrijwilligers. 
 Er het komende jaar meer geïnvesteerd worden in de voorzieningen die buiten de 

gemeentelijke producten vallen.    
 

4.1 Doorontwikkeling van De Wijzerplaats  
 
In maart 2006 zijn de uitgangspunten van De Wijzerplaat vastgesteld. Daarbij is gekozen voor één 
fysiek loket voor informatie, advies, cliëntondersteuning en toegang tot (individuele) voorzieningen op 
de terreinen welzijn, zorg (incl. ex-WVG voorzieningen) en inkomensondersteuning. Vanaf 1 januari 
2007 is daar – voor wat betreft de gemeentelijke taken – de hulp bij het huishouden bijgekomen. Uit 
deze evaluatie blijkt dat het loket goed bereikbaar en toegankelijk is, voor in ieder geval de 
gemeentelijke producten. Daarmee is het loket al breder dan alleen de WMO. Ook zorg en 
inkomensondersteuning hebben er een plek. Vanaf nu is het tijd om De Wijzerplaats ‘door te 
ontwikkelen’ tot een loket waarin zowel informatie, advies, toegang tot voorzieningen als 
cliëntondersteuning beschikbaar zijn. Dit betekent dat van de huidige ‘externe’ deelnemers ‘in’ het 
loket de expertise meer en gerichter wordt ingezet en dat met andere maatschappelijke partners een 
echt samenhangende keten van advies, ondersteuning en toegang tot welke voorziening op deze 
terreinen dan ook ontsloten kan worden. Hierbij dient de klantvraag het uitgangspunt is. Deze 
doorontwikkeling is enerzijds bekend. Immers SWOR en MEE leveren vanaf het begin hun bijdrage 
aan de uitvoering van De Wijzerplaats. Anderzijds zijn er nog veel meer maatschappelijke organisaties 
die een rol zouden kunnen spelen bij de uitvoering van alle taken van De Wijzerplaats. Bij de 
doorontwikkeling zal dus ook nagedacht moeten worden over de wijze waarop deze organisaties 
betrokken worden, om welke partners het gaat, tot hoever die ‘betrokkenheid’ moet gaan, etc. Dit 
betekent automatisch een verbreding en verdieping van – in ieder geval - de advies- en 
informatietaken van De Wijzerplaats én het maakt het noodzakelijk dat De Wijzerplaats ook op dit 
terrein meer regie gaat voeren. De Wijzerplaats streeft – zie o.a. de uitgangspunten - naar een 
sluitende advies-, informatie- en ondersteuningsketen. Dat kán De Wijzerplaats niet alleen, maar 
uitsluitend samen met maatschappelijke organisaties. 
 
Uiteindelijk wil De Wijzerplaats een loketnetwerk bereiken: alle loketten, ook die van de 
maatschappelijke organisaties samen behoren tot dat netwerk en lijken het ene loket te zijn door de 
afspraken die in het netwerk gemaakt zijn. Hoe dit netwerk eruit ziet is op voorhand niet te zeggen. 
 
De doorontwikkeling van De Wijzerplaats én het uiteindelijke doel (‘loketnetwerk’) hangt nauw samen 
met een visie op dienstverlening. Over deze visie op dienstverlening wordt op dit moment binnen de 
gemeente nadrukkelijk nagedacht. Samenwerking, partnerschap, regie etc. De doorontwikkeling van 
De Wijzerplaats kan dan ook niet losgezien worden van de ‘doorontwikkeling’ die de gemeente zelf 
doormaakt. Ofwel: De Wijzerplaats functioneert niet autonoom (wil dit ook niet), maar heeft directe 
linken met bijv. afdelingen Werk en Inkomen en loket Bouw & Wonen en de visie op dienstverlening 
die (straks) vanuit deze loketten worden uitgedragen. Bij deze gemeentelijke doorontwikkeling zal De 
Wijzerplaats – net als de andere loketten – een plaats in de keten in nemen. Het bewustzijn van deze 
plaats voorkomt ook dat het beeld ontstaat van strijdige doelstellingen tussen afzonderlijke loketten. 
Om een voorbeeld te noemen: de prioriteit van de afdeling Werk & Inkomen ligt, bij het zoveel mogelijk 
en zo snel mogelijk toeleiden van cliënten richting betaalde arbeid.  
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Bij sommige cliënten is het echter nodig dat er eerste ‘orde op zaken’ wordt gesteld, waardoor de 
toeleiding naar werk mogelijk langer duurt dan verwacht. Bij dit laatste speelt De Wijzerplaats een 
belangrijke rol in de (zorg)keten met zowel ‘interne’ (gemeente) als ‘externe’ (vb. algemeen 
maatschappelijk werk) partners.  
 
5.0 Doelstellingen versus realisatie  
Dit onderdeel behandelt de smartdoelen, opgesteld bij de start van De Wijzerplaats in vergelijking met 
de resultaten, zoals die in het jaar 2007 behaald zijn.  
 
Smartdoelen opgesteld bij het starten van De Wijzerplaats waren: 
 
1. De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) moet binnen de financiële 

kaders - zoals gesteld door het Rijk - plaatsvinden; 
Doelstelling wordt gehaald, aangezien er in dit eerste jaar van de Wijzerplaats een overschot is. 
 

2. Maximaal 10% van het totale budget mag besteedt worden aan uitvoeringskosten (= excl. 
invoeringskosten);  
Op basis van het beleidsplan WMO wordt 3% van het budget aan uitvoeringskosten besteed.  

 
3. Kwaliteit X * Volume Y + eigen bijdrage = budget 

De formule richt zich op de verhouding tussen Prijs en Volume van de Huishoudelijke Hulp. De 
uitgaven voor de Huishoudelijke Hulp zijn binnen de begroting gebleven. Dit is niet relevant voor 
de evaluatie van De wijzerplaats.  
 

4. Per 1 juli 2008 is het aantal mantelzorgers in Ridderkerk met 15% toegenomen; 
Het behalen van deze doelstelling moet heroverwogen worden en zal prioriteit krijgen in de 
komende jaren.. Er zijn 14 klantcontacten mantelzorg geregistreerd bij De Wijzerplaats. Daarnaast 
zijn bij het Steunpunt mantelzorg 80 mantelzorgers geregistreerd.  
Bij deze doelstelling past wel de kanttekening dat er niet gestreefd wordt naar stijging van het 
aantal mantelzorgers, maar naar een stijging van het aantal mantelzorgers dat in beeld is bij de 
gemeente en het Steunpunt Mantelzorg samen. Uitgaande van een nulmeting van 0 bij de start is 
er wel het één en ander gebeurd. In de komende jaren kan bezien worden of een stijging van 15% 
reëel is. Presentatie over het eerste jaar Steunpunt Mantelzorg zal separaat plaatsvinden. 
 

5. Gelijke gevallen worden gelijk behandeld; 
De Wijzerplaats doet hier zijn uiterste best voor, maar de insteek blijft om maatwerk te leveren 
voor iedere klant. Immers de vraag van de burger staat centraal.      
 

6. Het oordeel van de burger over de beschikbaarheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid van 
individuele verstrekkingen is minimaal een 8 (klanttevredenheid). 
Deze doelstelling kan worden gemeten als de resultaten van het SGBO klant- 
tevredenheidonderzoek binnen zijn.  
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6.0 Kwaliteit dienstverlening & bekendheid Ridderkerkers met de Wijzerplaats  
Voor dit onderdeel is een enquête verstuurd naar 200 Ridderkerkers, die een voorziening hebben via 
De Wijzerplaats. De enquête en de resultaten zijn in de bijlagen van dit rapport opgenomen. 
Daarnaast is in februari een klantpanel en een bekendheidsonderzoek gehouden. De resultaten treft u 
in dit hoofdstuk aan gevolgd door een conclusie.  
 
Allereerst is het goed om hier te vermelden dat vrijwel alle respondenten De Wijzerplaats als geheel 
een ruime voldoende geven. Van de 42 enquêtes was er 1 persoon die De Wijzerplaats een 4 gaf. 
Gemiddeld was dit een 7.  
 
Andere opvallende resultaten:  
 

 De website was door 1 van de 42 respondenten bekeken.  
 Een aantal mensen (6) wist niet eens dat ze een voorziening via De Wijzerplaats hadden. Die 

antwoordden dan in de trant van: Ik heb wel een voorziening, maar die krijg ik via de 
Gemeente Ridderkerk, om vervolgens de enquête niet verder in te vullen. Dit is een indicatie 
dat de naam de Wijzerplaats nog niet heel bekend is bij de doelgroep. 

 Het oordeel over de Wijzerplaats uitgedrukt in een cijfer komt uit op een ruime 7.  
 
De conclusie die getrokken kan worden is dat het middel enquête niet een grote respons geeft. Van 
de 200 aangeschreven mensen hebben er 42 een (deels) ingevulde enquête geretourneerd. Dat is 
weinig, maar toch zijn er een aantal opvallende zaken uitgekomen, die eveneens extra onderzocht 
worden in een nog houden klantpanelbijeenkomst waarbij ook de wethouder Van den Berg aanwezig 
zal zijn. De uitkomsten van het klantpanel en het bekendheidsonderzoek vindt u op de volgende 
pagina.  
 
De enquête zelf en de resultaten zijn opgenomen in de bijlagen.  
 
6.1  Klantpanel  
Op 28 februari is in het gemeentehuis van Ridderkerk een klantpanel WMO gehouden. Tijdens de 
bijeenkomst konden genodigden hun ervaringen met De Wijzerplaats delen met wethouder Heleen 
van den Berg. Ook tips en klachten kwamen ter sprake. Hieronder treft u kort de uitkomsten van dit 
klantpanel.  
 

 Verschillende klanten zouden graag één contactpersoon binnen De Wijzerplaats hebben om 
vragen voor te leggen en zaken te bespreken. Klanten vinden het vervelend om meerdere 
keren hun verhaal te moeten vertellen aan verschillende gemeenteambtenaren en 
medewerkers MEE en SWOR. Er is aangegeven dat dit een probleem is dat met de huidige 
inrichting van de organisatie moeilijk te bewerkstelligen is. Een goede dossiervorming kan wel 
bijdragen, zodat een willekeurige ambtenaar in principe één ieder die belt kan helpen.  

 Wederom blijkt dat klanten in een rolstoel niet altijd aan de verlaagde balie worden geholpen. 
Dat is niet erg klantvriendelijk. In dit soort situaties kan een gesprek plaatsvinden in een 
spreekkamer. Eveneens is aangegeven dat de entree (draaideur) in het gemeentehuis een 
obstakel is voor mensen in een scootmobiel.     

 Een klant meldde tijdens de bijeenkomst dat er een verouderde PGB-folder verstrekt werd bij 
de beschikking die zij ontvangen heeft. Hierop stonden oude tarieven. Dit is slordig en zorgt 
ervoor dat een klant extra moeite moet doen om aan de juiste informatie te komen.  

 De website van De Wijzerplaats is niet gevuld. Specifieke informatie over Ridderkerk is niet te 
vinden op de site. Enkel links naar landelijke sites als het ministerie van VROM en het 
ministerie van VWS. Hierdoor is de klant genoodzaakt om een afspraak te maken bij de 
Wijzerplaats of er naar toe te bellen. Kortom de website zou een stuk gebruikvriendelijker 
gemaakt kunnen worden.  

 Een interessante tip voor de Gemeente Ridderkerk is om na te denken over het vrijgeven van 
een lijst met alle invalide-parkeerplekken in de gemeente. Dit is praktische informatie waar 
mensen in een rolstoel echt wat aan hebben. Zeker bij een bezoek aan een gemeente die de 
bezoeker niet goed kent is dit een goed hulpmiddel voor de klanten. Een service, die 
eenvoudig te realiseren is.  
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6.2 Resultaten bekendheid Wijzerplaats bij de inwoners Ridderkerk  
 
Op vrijdag 29 februari is er in het kader van de evaluatie Wijzerplaats een bekendheidsonderzoek 
gehouden op de markt van Ridderkerk. Er is de mensen gevraagd of ze De Wijzerplaats kenden. Ook 
is gevraagd via welk medium zij kennis genomen hebben van De Wijzerplaats. Hieronder treft de 
resultaten aan van het betreffende bekendheidsonderzoek. Deze informatie is opgenomen in het 
rapport ter beantwoording van de tweede onderzoeksvraag die luid: Hoe bekend is De Wijzerplaats bij 
de Ridderkerkers?  
 
In totaal is 150 Ridderkerkers gevraagd of zij De Wijzerplaats kennen.  
Daarvan antwoordden er 29 inwoners bevestigend.  
121 Ridderkerkers wisten niet wat De Wijzerplaats was en waarvoor het loket diende.  
 
Van de 29 Ridderkerkers die bevestigend antwoordden hadden 10 personen zelf een voorziening via 
De Wijzerplaats. 1 bevraagde persoon was professioneel werkzaam in de zorg en wist om deze reden 
wat De Wijzerplaats is en wat het loket doet. 2 personen kenden De Wijzerplaats, omdat zij voor 
iemand in hun omgeving een voorziening hadden aangevraagd.  
 
Opvallend gegeven is dat als uitgelegd wordt dat De Wijzerplaats het WMO-loket voor de Gemeente 
Ridderkerk is dat het een ongeveer de helft van de 121 aangeeft er ooit wel eens ‘iets’ van in de 
Combinatie gelezen heeft.  
 
Een andere opvallende uitkomst is dat maar 2 personen aangeven de folder een keer gezien te 
hebben. Één persoon gaf aan de website wel eens bekeken te hebben. Aangegeven werd dat er 
weinig praktische en bruikbare informatie op te vinden was. Het ontbreken van goede informatie op de 
website is eerder naar voren gekomen in het klantpanel van 28 februari en gesprekken met de WMO-
adviesraad.   
 
 
 Ja  Nee  Totaal  
1. Kent u De 
Wijzerplaats?  

29 (20%) 121 (80%) 150 

    
2. Hoe kent u De 
Wijzerplaats?   

 Combinatie (14) 
 Zelf gezocht, o.a. in 

de gemeentegids (9) 
 Omgeving (3) 
 Folder gezien (2) 
 Website (1) 
 Werkzaam in de 

zorg (1) 

  

    
3. Hoe beoordeelt u uw 
ervaring met De 
Wijzerplaats? 

Positief:  
 
goede en snelle 
behandeling van de 
aanvraag. (4) 

Negatief:  
 
bejegening aan 
het loket (1), 
onbegrijpelijke 
formulieren (2),  
Klachten over 
Taxi Bakker (2),  
Lange 
behandeltijd 
aanvraag (1)   
  

 

Figuur 3 uitkomsten bekendheidonderzoek Wijzerplaats  
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6.3 Conclusie bekendheid Wijzerplaats  
De conclusie die getrokken kan worden is dat de bekendheid met De Wijzerplaats in Ridderkerk nog 
niet heel erg groot is. Toch is 20% geen heel slechte score op een totaal van 150 ondervraagden. Het 
is ook wel verklaarbaar waarom veel Ridderkerkers het loket nog niet goed kennen. Als je namelijk 
niet op zoek bent naar een voorziening voor jezelf of een ander, zul je niet snel in aanraking komen 
met De Wijzerplaats.  
 
Conclusie is wel dat de naamsbekendheid vergroot moet worden, omdat de verwachting is dat meer 
mensen in de toekomst een voorziening van De Wijzerplaats nodig zullen hebben. De website en de 
verspreiding van de huidige folder zullen het komende jaar aandacht moeten krijgen om de 
bekendheid van De Wijzerplaats te vergroten.  
 
7.0 Communicatie  
Ook voor dit onderdeel zijn verschillende mensen van binnen en buiten het Gemeentehuis in 
Ridderkerk gevraagd wat hun ervaringen zijn met de voorlichting en informatie van de Gemeente 
Ridderkerk over De Wijzerplaats.  
 
De communicatie naar de Ridderkerkers kan sterk verbeteren is de algemene opvatting van de 
geïnterviewde externe partners. De huidige folder geeft informatie over de verschillende 
voorzieningen, maar is niet wijd verspreid. Zo bleek dat nog niet bij alle Ridderkerkse huisartsen 
folders over De Wijzerplaats te verkrijgen zijn. Aandachtspunt is en blijft het aanvullen van het 
foldermateriaal bij de huisartspraktijken.  
 
Ook de stukken in de huis-aan-huis bladen  worden niet veel gelezen door de Ridderkerkers. Hier is 
een reden voor, die meegenomen moet worden in het beoordelen van de uitgaande informatie van De 
Wijzerplaats. ‘Gezonde’ mensen zijn niet op zoek naar een bepaalde voorziening en zullen daarom 
minder snel een folder of bericht in krant over De Wijzerplaats lezen. Toch is het zaak dat zowel jong 
als oud bekend wordt met de dienstverlening van de Wijzerplaats.  
Er zijn een aantal suggesties gedaan om de communicatie over De Wijzerplaats te verbeteren.   
 
Dat waren de volgende suggesties: 

1. Maak gebruik van het huishoudboekje en de gemeentegids als communicatiemiddel.  
2. Een WMO-spreekuur in de wijk kan de drempel om naar het gemeentehuis te komen 

verlagen. 
3. Maak gebruik van de plaatselijke radio; dat verhoogt het bereik naar de doelgroep aanzienlijk.  

Voorstel: 1 rubriek per week waarin een voorziening van De Wijzerplaats besproken wordt. 
Dus wat houdt de voorziening in? Voor wie is de voorziening bedoeld? Hoe kun je deze 
voorziening aanvragen?  

4. De woordspeling die verborgen zit in De Wijzerplaats ontgaat velen. Moet er niet een 
ondertitel onder die zegt waar de Wijzerplaats voor staat? Bijvoorbeeld: Het loket voor uw 
vragen over wonen, welzijn, zorg, mobiliteit en inkomen.  

5. Zorg dat bij elke huisartsenpost in Ridderkerk foldermateriaal aanwezig is.  
6. Zorg voor een link tussen de gemeentesite en de site van De Wijzerplaats.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

8.0 Klachtafhandeling  
In 2007 zijn er 11 klachten binnengekomen over uitvoeringszaken van De Wijzerplaats. Deze klachten 
zijn inmiddels allemaal naar de tevredenheid van de klant opgelost. Overigens waren dit geen 
klachten die te maken hadden met de bejegening aan het loket.  
Wel zijn er een hoop klachten binnengekomen over Taxi Bakker. Deze hadden betrekking op de 
service van Taxi Bakker en dus niet op het functioneren van De Wijzerplaats.  
 
8.1 Het WMO-meldpunt  
Bij de oprichting van De Wijzerplaats is ervoor gekozen om het WMO-meldpunt binnen De 
Wijzerplaats te plaatsen. Belangrijkste reden hiervoor was dat De Wijzerplaats het beste als 
verzamelpunt kon dienen. Er waren in Ridderkerk al verschillende punten waar klachten worden 
gemeld over gemeentelijke voorzieningen, zoals de bezwarenprocedure van de Gemeente, SWOR, 
Gehandicaptenraad Ridderkerk en de WMO-adviesraad, maar ook Woonvisie en de verschillende 
ouderenbonden.  
 
Nu, ruim een jaar later, is gebleken dat het WMO-meldpunt een onduidelijke positie inneemt binnen 
De Wijzerplaats. Klachten over individuele voorzieningen komen telefonisch of per brief binnen bij De 
Wijzerplaats. Daar worden ze in behandeling genomen en afgehandeld.  
Het WMO-meldpunt, dat als verzamelpunt zou moeten dienen speelt daar geen rol in. Er wordt op dit 
moment dan ook geen aparte registratie bijgehouden van klachten binnengekomen bij het WMO-
meldpunt. Klachten worden niet alleen gemeld door individuele klanten, maar vaak ook via de 
hierboven genoemde meldpunten. Het is moeilijk te bepalen wat het WMO-meldpunt toevoegt aan De 
Wijzerplaats en de al bestaande klachtenpunten.  
 
Een ander aspect dat bij het WMO-meldpunt om de hoek komt kijken, onder meer aangedragen door 
de WMO-adviesraad, is dat mensen schroom hebben om een klacht in te dienen bij het interne WMO-
meldpunt. Die schroom is er omdat men denkt dat er al dan niet (financiële) gevolgen komen als men 
een klacht c.q melding indient.  
In verschillende gesprekken met leden van de WMO-adviesraad kwam dan ook naar voren dat het 
verstandig is om het meldpunt buiten De Wijzerplaats te plaatsen. Dan nog zullen de klachten over de 
Wijzerplaats door De Wijzerplaats opgelost dienen te worden. Zo moet een gemeenteambtenaar  
weten om wie het gaat, om de klacht op te lossen. Dat verandert niet als het WMO-meldpunt los van 
De Wijzerplaats klachten verzamelt. Bovenstaande is dus vooral een dilemma van beeldvorming. Wel 
is het interessant voor de Gemeente Ridderkerk om te meten of een plaatsing van het WMO- 
meldpunt buiten De Wijzerplaats, substantieel meer ‘meldingen’ oplevert.   
 
Belangrijk in deze poblematiek is dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen individuele 
klachten en klachten of meldingen over het procedurele systeem van De Wijzerplaats. Individuele 
klachten zullen ten alle tijde bij De Wijzerplaats gemeld moeten worden. Aansluiten bij het 
landelijke/regionale  WMO-meldpunt voor het behandelen van systeemklachten zou een oplossing 
kunnen zijn. In ieder geval zal in samenspraak met de WMO-adviesraad besproken worden wat er met 
het WMO-meldpunt gedaan gaat worden in de toekomst.   
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9.0 Aanbevelingen  
De kern van de evaluatie is wat er het komende jaar ingezet moet worden op ketensamenwerking, 
zowel met de partners MEE en SWOR en andere partnes, als binnen de gemeente tussen de 
verschillende loketten (Werk&Inkomen en Zorg&Welzijn). Het is van belang dat er nog meer 
samenwerking komt tussen de verschillende onderdelen en partners. Het belangrijkste argument 
hiervoor is het streven naar een integrale dienstverlening. Om de ketensamenwerking te verdiepen en 
heb je een gedeelde visie op dienstverlening nodig. Stap twee zou dan ook moeten zijn om te toetsen 
of de geformuleerde ideeën over de doorontwikkeling te realiseren zijn met de huidige structuur van 
De Wijzerplaats.   
 
Naar aanleiding van het onderzoek zijn de onderstaande aanbevelingen geformuleerd. De 
aanbevelingen zijn te verdelen in: 

 doorontwikkeling 
 organisatie of structuur 
 feitelijke formatie 
 bekendheid 
 aanbevelingen ten aanzien van het meldpunt  

 
Aanbevelingen: 
 
Met betrekking tot de doorontwikkeling 
In maart 2006 zijn de uitgangspunten van De Wijzerplaats vastgesteld. Daarbij is gekozen voor één 
fysiek loket voor informatie, advies, cliëntondersteuning en toegang tot (individuele gemeentelijke) 
voorzieningen. Het loket is actief op de terreinen wonen, zorg, welzijn, inkomen en mobiliteit. Uit de 
evaluatie blijkt dat het loket goed bereikbaar en toegankelijk is, voor in ieder geval de gemeentelijke 
voorzieningen. Daarmee is het loket nu al breder dan alleen de Wmo. Immers ook zorg en 
inkomensondersteunende middelen of maatregelen hebben er een plaats. Vanaf nu is het tijd om het 
loket door te ontwikkelen naar een ‘echt breed’ loket of loketnetwerk. Ofwel alle loketten - ook die van 
de maatschappelijke organisaties samen – behoren tot dat netwerk en lijken één loket te zijn door de 
afspraken die in het netwerk gemaakt zijn. Hoe dit netwerk eruit ziet is nog niet op voorhand te 
zeggen! Deze doorontwikkeling hangt nauw samen én is niet los te zien van de visie op 
dienstverlening. Over deze visie op dienstverlening wordt ook binnen de gemeente nadrukkelijk 
nagedacht. Samenwerking, partnerschap, regie etc. De doorontwikkeling van De Wijzerplaats kan dan 
ook niet losgezien worden van de doorontwikkeling die de gemeente op dit moment doormaakt. Bij 
deze gemeentelijke doorontwikkeling zal De Wijzerplaats – net als alle andere gemeentelijke loketten 
– een plaats in de keten innemen. Het nadenken over deze verdere doorontwikkeling van De 
Wijzerplaats én het actief opzoeken van de gemeentelijke samenwerking zijn zaken die onderdeel 
uitmaken van de reguliere taken van De Wijzerplaats en als zodanig ook opgenomen zijn in het 
‘actieplan De Wijzerplaats 2008’(als onderdeel van het Jaarplan GSC 2008).  
 
Met betrekking tot de organisatie, de structuur of uitvoering 

a. Maak de functie van Coördinator De Wijzerplaats structureel.  
In het organisatieplan was voorzien dat De Wijzerplaats aangestuurd zou worden door de coördinator 
WIZ van het GSC. Vanwege gemeentelijke prioriteitsstelling ten aanzien van Werk en Inkomen, het 
aantal rollen c.q. taken welke een coördinator moet vervullen en de verwachte landelijke 
ontwikkelingen ten aanzien van verdergaande invoering van de WMO is het niet reëel om deze taken 
bij de coördinator WIZ te beleggen. Voorgesteld wordt dan ook om de tijdelijke functie coördinator De 
Wijzerplaats structureel te maken.  
 
De financiële gevolgen voor de tijdelijke inzet van de coördinator De Wijzerplaats zijn begroot voor het 
jaar 2007 en 2008. Bij structurele inzet van deze functie moet dit verwerkt worden in de begroting 
2009 – 2011. Hiertoe is in de begroting 2009 e.v. voldoende budget beschikbaar, waaraan vooralsnog 
geen bestemming is gegeven. Voorgesteld wordt om de functie coördinator De Wijzerplaats vanaf de 
begroting 2009 e.v. structureel ten laste te brengen van het uitvoeringsbudget WMO. 
 

b. Maak heldere afspraken over de wijze van overdracht van dossiers tussen 1e en 2e lijn(incl. 
MEE en SWOR) 

De uitvoering van deze aanbeveling behoort tot het takenpakket van de coördinator. Deze 
aanbeveling wordt al uitgevoerd en vraagt geen extra inzet van middelen. 
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c. Voer een ‘nazorgcheck’ in 
Nazorg is een belangrijk instrument om inzicht te krijgen of een voorziening bevalt er of er gebruik van 
wordt gemaakt. Aanbeveling is om de nazorgcheck voor iedere verstrekte voorziening uit te voeren. 
De uitvoering van deze aanbeveling behoort tot het takenpakket van de medewerkers. Dit sluit aan bij 
het actiepunt ‘ontwikkelen van een follow-up systeem’ uit het Wmo-beleidsplan. Aan de ontwikkeling 
van een nazorgcheck sec. zijn geen extra kosten verbonden.  
 

d. Ontwikkeling van het instrument Sociale Kaart 
Een goede sociale kaart is een handig instrument om op een overzichtelijke manier informatie over de 
Wmo (en evt. aanverwante terreinen) te verkrijgen én te verstrekken. In het convenant dat met MEE 
Rotterdam is afgesloten, is de ontwikkeling en invoering van de sociale kaart opgenomen. Hieraan zijn 
geen extra kosten verbonden. 
 
 
Met betrekking tot de feitelijke formatie 
Bij de vaststelling van het organisatieplan voor De Wijzerplaats is uitgegaan van een aantal aannames 
ten aanzien van baliecontacten, telefonische contacten, doorlooptijden etc.etc. (zie verder: pag. 7 van 
dit rapport). Bij de berekening van de benodigde formatie was nauwelijks referentiemateriaal 
beschikbaar. In de afgelopen periode is gebleken dat de inschatting van de benodigde formatie – voor 
met name de 2e lijn – te voorzichtig is geweest en onvoldoende rekening heeft gehouden met (een 
toename van) het aantal gemeentelijke voorzieningen én met de benodigde capaciteit om de 
gewenste doorontwikkeling vorm te geven. Dit maakt dat uitbreiding van de huidige formatie 
noodzakelijk is. 
 
Voorgesteld wordt om de formatie voor wat betreft de 2e lijn met 0,6 Fte uit te breiden en de 1e lijn met 
0,2 Fte. Voorgesteld wordt om de uitbreiding ten laste te brengen van de uitvoeringsbudgetten HH en 
WVG en deze lasten vervolgens in de eerstvolgende programmamonitor als ‘uitvoeringsbudget WMO’ 
te labelen. 
 
Met betrekking tot de bekendheid of communicatie 
Aanbevolen wordt om te onderzoeken op welke wijze er meer ‘naamsbekendheid’ gegeven kan 
worden aan De Wijzerplaats. Dit onderzoek is al onderdeel van het ‘actieplan De Wijzerplaats 2008’. 
Naar verwachting zal het meer bekendheid geven aan De Wijzerplaats geen extra (dan begroot) 
kosten met zich meebrengen. Mocht uit het onderzoek blijken dat er een andere werkwijze 
noodzakelijk is én dat deze werkwijze ook extra structurele lasten met zich mee zal brengen dan zal 
dit separaat aan u worden voorgelegd. 

 
 

Met betrekking tot het Meldpunt WMO 
Overweeg om – in overleg met de Wmo-adviesraad – het Meldpunt Wmo een jaar buiten De 
Wijzerplaats te plaatsen. Voorafgaande aan dat besluit dient wel duidelijk te zijn wat de functie én de 
verwachtingen bij het meldpunt zijn én of het elders onderbrengen van het meldpunt een oplossing 
voor geconstateerde knelpunten zijn of de functie van het meldpunt versterkt. Blijkbaar is nu 
onvoldoende duidelijk wat de functie van het meldpunt is en komen ‘casusoverstijgende’ meldingen 
nauwelijks binnen. Als deze overweging wordt overgenomen, dan zullen aan de uitvoering ook kosten 
verbonden zijn.  
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Bijlage 1 Vragenlijst inwoners Ridderkerk over voorzieningen aangevraagd aan 
het loket van De Wijzerplaats.  
 
Uit de administratie van de gemeente blijkt dat u een voorziening op het gebied van wonen, welzijn of 
zorg heeft aangevraagd bij het WMO-loket van de gemeente Ridderkerk. Dit loket, genaamd De 
Wijzerplaats, functioneert nu één jaar. De gemeente wil graag inzicht krijgen hoe klanten De 
Wijzerplaats waarderen. Voor de gemeente is het namelijk zeer waardevol om te weten wat de klanten 
van de dienstverlening van De Wijzerplaats vinden. Om deze reden is onderstaande vragenlijst u 
toegestuurd. Het invullen ervan kost u 15 min. U kunt deze enquête met bijgevoegde envelop 
terugsturen naar de gemeente Ridderkerk.(een postzegel is niet nodig)  
Alvast bedankt voor uw medewerking!   
 
Twee vragen vooraf: doorhalen wat niet van toepassing is a.u.b. 
 
Is uw aanvraag, ingediend bij het WMO-loket (Wijzerplaats) voor een voorziening, toegekend?  
JA / NEE  
 
Heeft u een persoonsgebonden butget (PGB) voor deze voorziening? JA / NEE  
 
 
1. Onderdeel Loket Wijzerplaats  
 
Hoe tevreden bent u over het WMO-loket genaamd de Wijzerplaats? Aankruisen a.u.b.  
 
  Zeer 

tevreden  
Tevreden  Gaat wel  Ontevreden  n.v.t.  

1.  Openingstijden loket       
2.  Fysieke toegankelijkheid       
3.  Telefonische 

bereikbaarheid  
     

4.  Klantvriendelijkheid 
loketmedewerker  

     

5. Deskundigheid 
loketmedewerker  

     

6.  Ontvangen informatie 
en advies  

     

7.  Ondersteuning bij het 
invullen van formulieren 

     

8.  Ondersteuning bij het 
duidelijk krijgen van mijn 
zorgvraag  

     

9.  De wachttijd van het 
moment van aanvraag 
tot moment van 
daadwerkelijke levering 
van de voorziening.    

     

10. De informatie over het 
indienen van een 
bezwaar bij een 
beslissing van de 
gemeente de 
voorziening niet toe te 
kennen.  
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Kunt u hier aangeven welk rapportcijfer u het loket van De Wijzerplaats geeft? Aankruisen 
a.u.b.  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
          
2. Onderdeel Stellingen: aankruisen a.u.b. 
  Juist  Onjuist 
1.  Voor dat ik mijn zorgvraag indiende wist ik dat ik bij De Wijzerplaats 

moest zijn?  
  

2.  Ik had al wel eens een folder van De Wijzerplaats ingezien?   
3.  Ik had de website van De Wijzerplaats al eens bezocht?   

4.  Ik had van mensen in mijn omgeving vernomen dat ik met mijn 
zorgvraag bij De Wijzerplaats moest zijn? 

  

5.  Ik ben via mijn huisarts doorverwezen naar De Wijzerplaats   
6.  Ik ben op een andere manier bij De Wijzerplaats terecht gekomen 

namelijk:  

 
Heeft u opmerkingen, aanmerkingen of suggesties over/voor De Wijzerplaats? 
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3. Onderdeel Huishoudelijke Hulp  
Onderstaande vragen alleen beantwoorden als u huishoudelijke hulp ontvangt! Zo niet, ga door naar 
onderdeel 4.  
 
 Hoe beoordeelt u de onderstaande zaken? Aankruisen a.u.b.  
 
  Zeer tevreden  Tevreden  Ontevreden  Zeer 

ontevreden  
1.  De aan het loket 

verstrekte informatie over 
de verschillende 
aanbieders  

    

2.  De verstrekte informatie 
over de keuze tussen een 
Persoongebonden Butget 
(PGB) of zorg in natura.   

    

3.  De verstrekte informatie 
over de administratieve 
lasten voor u als gevolg 
van de keuze voor een 
PGB. 

    

4.  De toegekende 
(indicering) tijd voor de 
huishoudelijke hulp 

    

5.  De wachttijd van 
ontvangen indicering tot 
het daadwerkelijk 
ontvangen van de 
voorziening.  

    

6.  De verstrekte informatie 
over bijhouden van 
administratie in 
vergelijking tot de 
administratieve lasten in 
de praktijk  

    

7.  De verstrekte informatie 
over waar u als klant een 
bezwaar kunt indienen  
tegen de indicering.  

    

  
 
Heeft u opmerkingen, aanmerkingen of suggesties over de voorziening Huishoudelijke Hulp?  
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4. Onderdeel Voorziening Lichamelijke Beperking  
Onderstaande vragen alleen beantwoorden als u een voorziening heeft i.v.m. lichamelijke 
beperkingen. Zo niet, ga door naar onderdeel 5.       
 
Hoe tevreden bent u over de onderstaande zaken? Aankruisen a.u.b.  
 
  Zeer 

tevreden  
Tevreden  Ontevreden  Zeer 

ontevreden  
1.  De vooraf verstrekte 

informatie over de 
voorziening 

    

2.  De door De 
Wijzerplaats 
verstrekte informatie 
over het proces van 
indicering  

    

3.  Hoe tevreden bent u 
over uw ontvangen 
voorziening 

    

 
Welk rapportcijfer geeft u de voorziening die u nu ontvangt?  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
          
 
Heeft u opmerkingen, aanmerkingen, suggesties over uw voorziening?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

Naast de gemeentelijke producten voor wonen, zorg en welzijn biedt de gemeente ook ondersteuning 
aan voor vrijwilligers en mantelzorgers. Immers valt het beleid voor deze groepen ook onder de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning. Hieronder volgen een aantal vragen op het gebied van 
gemeentelijke vrijwilligersondersteuning en ondersteuning voor mantelzorgers vanuit De Wijzerplaats.   
 
 
5. Vrijwilligers en mantelzorgers doorhalen wat niet van toepassing is a.u.b. 
 
Wist u dat vrijwilligers en mantelzorgers ook voor informatie, advies en ondersteuning bij De 
Wijzerplaats terecht kunnen?JA / NEE  
 
Wist u dat mantelzorgers informatie over respijtzorg2 kunnen inwinnen bij De Wijzerplaaats? JA / NEE  
 
 
Binnen De Wijzerplaats is kennis aanwezig om vragen van ouderen en mensen met een lichamelijke 
beperking te beantwoorden. Die kennis wordt ingebracht door twee medewerkers van de Stichting 
Welzijn Ouderen Ridderkerk (SWOR) en de Stichting MEE Rotterdam Rijnmond.   
 
 
6. Partners in de Wijzerplaats  
 
Wist u dat De Wijzerplaats er ook is om informatie en advies te leveren aan ouderen in Ridderkerk?  
JA / NEE  
 
Wist u dat De Wijzerplaats er ook is om informatie en advies te leveren aan mensen met een 
lichamelijke en of verstandelijke beperking. JA / NEE  
 
Wist u dat Stichting Welzijn Ouderen Ridderkerk (SWOR) ook participeert in De Wijzerplaats?JA / 
NEE  
 
Wist u dat stichting MEE participeert in de Wijzerplaats? JA / NEE  
 
Vindt u dat dit op een goede manier gecommuniceerd is naar de inwoners van Ridderkerk? JA / NEE  
 
 
7. Klachten  
 
Bent u bekend met het meldpunt WMO, waar u klachten over uw voorziening kunt indienen. JA / NEE  
 
Heeft u wel eens een klacht ingediend bij dit meldpunt? JA / NEE  
 
Zo ja, vind u dat de klacht op een goede manier is opgelost? JA / NEE / N.V.T. 
 
Heeft u bij de organisatie, die uw voorziening levert, wel eens een klacht ingediend? JA / NEE  
 
Zo ja, is die klacht op een goede manier opgelost? JA / NEE / N.V.T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
2 Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van de zorg van een mantelzorger met het doel om die mantelzorger vrijaf te 
geven.    
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Heeft u opmerkingen, aanmerkingen, suggesties over het proces van klachtafhandeling? 
  
 

 
 
8. Persoonlijke kenmerken 
Wat is uw geslacht? M / V  
Wat is uw geboortejaar? ………. 
 
 
Bedankt voor het invullen van deze enquête! 
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Bijlage 2 Resultaten enquete-onderzoek Evaluatie Wijzerplaats.  
 
Aantallen: 
200 enquetes verstuurd naar de doelgroep 
42 enquetes retour ontvangen, waarvan er drie niet zijn ingevuld.  Daarnaast een 7-tal enquetes die 
gedeeltelijk zijn ingevuld.  
 
Loket Wijzerplaats: 
  Zeer 

tevreden  
Tevreden  Gaat wel  Ontevreden  n.v.t.  

1.  Openingstijden 
loket  

3 19 1  4 

2.  Fysieke 
toegankelijkheid  

1 19 1 0 5 

3.  Telefonische 
bereikbaarheid  

3 15 1 1 3 

4.  Klantvriendelijkhei
d 
loketmedewerker  

7 16 1 1 0 

5. Deskundigheid 
loketmedewerker  

3 16 0 3 3 

6.  Ontvangen 
informatie en 
advies  

4 13 1 3 3 

7.  Ondersteuning bij 
het invullen van 
formulieren 

0 5 0 1 17  

8.  Ondersteuning bij 
het duidelijk 
krijgen van mijn 
zorgvraag  

0 13 0 3 9 

9.  De wachttijd van 
het moment van 
aanvraag tot 
moment van 
daadwerkelijke 
levering van de 
voorziening.    

2 12 7 2 2 

10. De informatie over 
het indienen van 
een bezwaar bij 
een beslissing van 
de gemeente de 
voorziening niet 
toe te kennen.  

0 2 0 2 21 

 
Cijfers toegekend aan de Wijzerplaats:  
1 keer een 4 
4 keer een 6  
12 keer een 7  
9 keer een 8  
1 keer een 10  
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Bekendheid Wijzerplaats  
  Juist  Onjuist 

1.  Voor dat ik mijn zorgvraag indiende wist ik dat ik bij De Wijzerplaats 
moest zijn?  

14 9 

2.  Ik had al wel eens een folder van De Wijzerplaats ingezien? 8 15 

3.  Ik had de website van De Wijzerplaats al eens bezocht? 1 22 

4.  Ik had van mensen in mijn omgeving vernomen dat ik met mijn 
zorgvraag bij De Wijzerplaats moest zijn? 

12 11 

5.  Ik ben via mijn huisarts doorverwezen naar De Wijzerplaats 3 20 

6.  Ik ben op een andere manier bij De Wijzerplaats terecht gekomen 
namelijk:  

 Verwijzing via ziekenhuis 
 Bestaande WVG-klant, zonder te weten dat hij/zij bij de 

Wijzerplaats is geweest.  
 Via receptie gemeentehuis  
 Zelf gezocht naar de Wijzerplaats (2x) 
 Doorverwijzing via Opmaat  
 Doorverwijzing via de SWOR (2x) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

 
Onderdeel huishopudelijke hulp  
  Zeer 

tevreden  
Tevreden  Ontevreden  Zeer 

ontevreden  
N.V.T  

1.  De aan het loket 
verstrekte informatie 
over de verschillende 
aanbieders  

1 7 0 0 4 

2.  De verstrekte 
informatie over de 
keuze tussen een 
Persoongebonden 
Butget (PGB) of zorg 
in natura.   

2 6 1 0 4 

3.  De verstrekte 
informatie over de 
administratieve lasten 
voor u als gevolg van 
de keuze voor een 
PGB. 

0 7 1 0 4 

4.  De toegekende 
(indicering) tijd voor de 
huishoudelijke hulp 

2 8 2 0 1 

5.  De wachttijd van 
ontvangen indicering 
tot het daadwerkelijk 
ontvangen van de 
voorziening.  

2 8 3 0 1 

6.  De verstrekte 
informatie over 
bijhouden van 
administratie in 
vergelijking tot de 
administratieve lasten 
in de praktijk  

0 7 0 2 4 

7.  De verstrekte 
informatie over waar u 
als klant een bezwaar 
kunt indienen  tegen 
de indicering.  

1 9 0 0 3 

 
Enkele opmerkingen bij de enquêtes  

 Bij voorkeur huishoudelijke hulp uit de buurt 
 Niet te veel verschillende hulpen 
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Voorziening lichamelijke beperking  
  Zeer 

tevreden  
Tevreden  Ontevreden  Zeer 

ontevreden  
1.  De vooraf verstrekte 

informatie over de 
voorziening 

2 10 0 1 

2.  De door de 
Wijzerplaats 
verstrekte informatie 
over het proces van 
indicering  

2 10 0 1 

3.  Hoe tevreden bent u 
over uw ontvangen 
voorziening 

2 10 0 1 

 
 Zeer tervreden over afhandeling van aanvragen aan het loket van de Wijzerplaats 
 1e aanvraag voor voorziening gedaan in 2006, 2e aanvraag in 2007, toezegging volgde, maar 

nog geen voorziening geleverd.  
 
 Ja  Nee  N.V.T. 
Vrijwilligers en 
mantelzorgers      1. 

9 15 0 

                             2.  4 21 0 
Partners               1.       14 7  
                             2. 12 8  
                             3. 7 13  
                             4. 6 12  
                             5. 7 14  
Klachten               1. 10 12  
                             2. 3 20  
                             3.  1 21 
                             4.  5 18  
                             5. 3 1 19 
 
 
Conclusies voor dit onderdeel:  

 Respijtzorg voor mantelzorgers is een onbekende regeling. 
 De wijze van communiceren over de Wijzerplaats kan beter. Veel mensen geven aan dat de 

informatie over de Wijzerplaats slecht gecommuniceerd wordt. Er zal op een andere manier 
gecommuniceerd moeten worden om de doelgroep van de Wijzerplaats te bereiken.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


