
Hoe makkelijk is de toegang tot het sociaal domein 
voor mensen met een licht verstandelijke beperking 

in uw gemeente ?

DIVOSA voorjaarscongres “Lef en vertrouwen“ dd 31 mei 2018



• Toezicht Sociaal Domein

• Onderzoek naar toegankelijkheid sociaal domein

• Wat is een licht verstandelijke beperking?

• Ervaringen van mensen met een licht verstandelijke beperking

• Jullie ervaringen a.d.h.v. stellingen

Opzet



Inspectie 
Gezondheidszorg en 

Jeugd

Inspectie Justitie en 
veiligheid

WMO 
toezichthouder

Inspectie sociale zaken 
en werkgelegenheid

Inspectie van het 
onderwijs

Toezicht Sociaal 
Domein

Burger als vertrekpunt



Aanleiding 

• Sociaal Domein eigen regie en zelfredzaamheid

• 1,4 tot 2 miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking

• Passende zorg en hulp belangrijk

• Maar eerst laagdrempelige toegang 



• Vraagstelling:  

In hoeverre zijn voorzieningen en diensten in het sociaal domein toegankelijk 
voor  burgers met een licht verstandelijke beperking (LVB’ers)?

• Uitgangspunt is (fictieve) hulpvraag op gebied van sociaal domein

• Samenwerking met 

• Onderzoek in 5 gemeenten

Onderzoek



Criteria 

1. Ik kan de organisatie goed bereiken 

2. Ik kan alle stappen van de procedure makkelijk doorlopen

3. Ik krijg persoonlijke hulp bij het aanvragen van zorg en 
ondersteuning als ik dat nodig heb

4. Ik word respectvol door de medewerkers van organisaties 
behandeld.

5. Ik begrijp de gegeven informatie

6. Ik krijg voldoende informatie om te kunnen bepalen welke 
zorg en ondersteuning ik wil en nodig heb



• Website 

• Mail

• Telefonisch 

• Loket 

Hoe hebben de mystery guests de 
hulpvragen gesteld?



Waar denkt u aan 
bij een persoon met een licht 

verstandelijke beperking?



Ervaringen van Ellis
Geachte mevrouw X,
U zoekt werk en heeft geen uitkering, of u heeft een 
nabestaanden uitkering. U wilt hulp bij het zoeken naar werk, of 
u wilt meer uren werken. De gemeente kan u begeleiden bij het 
zoeken naar werk.
U moet zich eerst inschrijven als werkzoekende bij het UWV, ga 
hiervoor naar www.werk.nl

Heeft u zich ingeschreven als werkzoekende bij het UWV, dan 
meldt u zich aan voor hulp bij het zoeken naar werk bij de 
gemeente Utrecht dit doet u via het contactformulier werk en 
inkomen van de gemeente X.
Geef in het contactformulier aan:
- Dat u werkzoekende bent
- Dat u geen uitkering hebt
- Dat u geen uitkering aanvraagt
- Dat u hulp wilt bij het zoeken naar werk
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning bij het zoeken 
naar werk dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- U woont in de gemeente X
- U hebt een geldig legitimatiebewijs
- U hebt geen uitkering (of u hebt een 
nabestaandenuitkering)
- U staat ingeschreven als werkzoekende bij het UWV
- U werkt minder dan 12 uur per week
- U kunt meer dan 15 uur per week werken
- U kunt zonder ondersteuning geen algemeen 
geaccepteerde arbeid vinden.
Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb ingelicht
Vervolgens www.gemeentex.nl

Met vriendelijke groet 
X  Planner

http://www.werk.nl/
http://www.gemeentex.nl/


Overall conclusies 
• Snel face to face contact zeer belangrijk, maar lukt soms niet of moeizaam

• Obstakels inrichting dienstverlening: 
• eerste klantcontact niet goed doorwijzen
• weer doorverwijzen

• Obstakels systeem: 
• geen antwoord mail
• niet (tijdig) teruggebeld worden 
• verwarrend keuzemenu  
• te moeilijke taal  
• ingewikkelde procedures  

• Obstakels bij klantcontacten
• bejegening  niet vriendelijk, niet empathisch, gehaast 
• geen duidelijk uitleg geven
• niet goed doorvragen (check begrijpen, vraag achter vraag)
• geen informatie op papier geven
• geen hulp aanbieden formulier invullen
• moeizaam tot geen face to face contact bij Werk & Inkomen mogelijk



Wat herkennen jullie hiervan?

Criteria als stellingen



Stelling

Ik kan de organisatie goed bereiken



Stelling

Ik kan alle stappen van de 
procedure makkelijk 

doorlopen

• Mee eens:  stap naar voren

• Niet mee eens: stap naar achter 



Stelling

Ik krijg persoonlijke hulp 
bij het aanvragen van 
zorg en ondersteuning 

als ik dat nodig heb

• Mee eens:  stap naar voren

• Niet mee eens: stap naar achter 



Stelling

Ik begrijp de gegeven informatie

• Mee eens:  stap naar voren

• Niet mee eens: stap naar achter 



voor je deelname !

In oktober 2018:

• Artikel in Sociaal Bestek

• Website voor gemeente 

Meer informatie:

• www.toezichtsociaaldomein.nl

• pg.reulings@igj.nl

http://www.toezichtsociaaldomein.nl/

