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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
De evaluatie van de pilot doorontwikkeling ’t Loket die van maart 2020 tot maart 2021 is uitgevoerd.   
 
Inleiding 
Van maart 2020 tot maart 2021 is de pilot Doorontwikkeling ’t Loket uitgevoerd. Hieronder leest u  
over de gestelde doelen van de pilot en over de opzet, bevindingen en aanbevelingen die 
voortkomen uit de evaluatie. De enquête is in het eerste kwartaal 2021 uitgezet onder de 
medewerkers en partners. Omdat de ontwikkelingen in het sociaal domein kort op elkaar volgen, zijn 
de belangrijkste conclusies uit deze evaluatie tussentijds gedeeld met de betrokken ambtenaren. 
Veel van wat geconcludeerd is in de evaluatie heeft een plek gevonden in de aanbesteding van het 
voorliggend veld en heeft ook als input gediend voor de werkgroepen voor de regionale inkoop in het 
sociaal domein. Daarnaast blijft de toegang in ontwikkeling en nemen we in de aansturing en 
uitvoering de aanbevelingen uit de evaluatie ter harte.   
We informeren u graag over het verloop en de evaluatie van de pilot en delen onze inzichten. 
 
Informatie 
De pilot 
De transitie van het sociaal domein vraagt meer van onze toegang en om daar met nieuwe inzichten 
en ervaring beter invulling aan te kunnen geven, is in 2018 de doorontwikkeling van ’t Loket gestart. 
De missie, visie en uitgangspunten in het sociaal domein zijn opgesteld door de gemeente en haar 
samenwerkingspartners IMW, MEE en ContourdeTwern. Daarin is ook de ambitie uitgesproken om 
meer preventief en integraal te werken. Van daaruit is naar de inrichting van ’t Loket gekeken die 
meer ondersteunend moet worden aan de uitgangspunten en doelen die zijn gesteld. De 
doorontwikkeling van ’t Loket kent vier doelen: 

1. één toegang voor alle hulpvragen; 
2. het inregelen van casus coördinatie; 
3. stevigere verbinding met algemene voorzieningen en vrijwillige voorzieningen om goed te 

kunnen afschalen; 
4. grip krijgen op het sociaal domein. 

 
Met deze doelen voor ogen is ’t Loket anders ingericht. In februari 2020 heeft de raad besloten daar 
in een pilot uitvoering aan te laten geven. In de pilot is de toegang gaan werken met een 
aanmeldteam waar alle vragen over het sociaal domein binnenkomen en twee ondersteuningsteams 
met een team met het specialisme in lichtere casus coördinatie en een team gericht op complexere 
casus coördinatie. Daarnaast werd in een afstemmingsoverleg kennis uitgewisseld met interne en 
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externe samenwerkingspartners. Hier konden ook casussen worden ingebracht. In maart 2020 is de 
pilot van de doorontwikkeling ’t Loket van start gegaan en deze is twaalf maanden later afgerond. 
Gedurende de looptijd van de pilot zijn de acties binnen doel 4 uit deze pilot gehaald en onderdeel 
geworden van het Lokaal Opgave Team (nu: Inzicht en Beheersing). Vervolgens is de pilot 
geëvalueerd. Op 28 september is een raadsavond georganiseerd over Inzicht en Beheersing, oftewel 
Grip krijgen op het sociaal domein (doel 4). 
 
Corona 
Al kort na de aftrap kondigde het kabinet strenge maatregelen af om de coronapandemie te 
beteugelen. Dit heeft grote invloed gehad op het verloop van de pilot. Desalniettemin heeft de pilot 
veel inzicht gebracht. 
 
De evaluatie 
Er is gekozen voor een beschrijvende evaluatie waarbij verschillende doelgroepen met een digitale 
enquête open en gesloten vragen hebben beantwoord. Deze groepen waren de medewerkers van ’t 
Loket zelf, de coördinatoren van de samenwerkende partners in ’t Loket en de partners die 
deelnemen aan het Afstemmingsoverleg. Op deze manier heeft de professional alle ruimte gekregen 
om de bevindingen en inzichten mee te geven en hebben we die inbreng op objectieve wijze kunnen 
wegen. Er is gekozen voor gesloten vragen (ja danwel nee) om zo te komen tot uitgesproken 
aanbevelingen. Dit laat echter weinig ruimte voor nuancering – terwijl de ervaring of mening niet 
alleen maar zwart of wit is. Dit kwam ook naar voor bij het bespreken van de resultaten met de 
medewerkers. Zo werd bijvoorbeeld bij het onderwerp ‘expertise in ’t  Loket’ opgemerkt dat we 
gezamenlijk veel kennis hebben, maar dat dit onderling nog beter gedeeld moet worden. Kortom: de 
evaluatie geeft belangrijke inzichten, al vraagt het lezen van de resultaten van de enquête wel de 
juiste nuance. Daar is in de begeleidende tekst ook steeds een aanvulling toe gedaan. 
Gezien het verloop van de pilot in coronatijd hebben we de ervaring van de inwoners niet goed 
kunnen meten. Voorafgaand aan de pilot zijn inwoners van Goirle en Riel bevraagd in de 
Burgerpeiling, ook met vragen over de ervaringen met ’t Loket. Om toch hun bevindingen mee te 
nemen in de doorontwikkeling van ’t Loket is gekozen om dezelfde vragen aan onze inwoners voor te 
leggen in de volgende Burgerpeiling. Deze peiling wordt de komende maanden uitgevoerd en de 
bevindingen worden eind 2021 verwacht.  
Deze evaluatie is uitgevoerd door Rahima Mejres, extern adviseur, en Sanne van Riel, teamleider 
Domein Sociaal.  
 
De bedoeling van een pilot is het opdoen van ervaring en het leren van bepaalde werkvormen. Wat 
werkt wel en wat werkt minder goed? Zo hebben we in het pilotjaar – met de riemen die we hadden 
– heel veel inzicht opgedaan waar we direct ons voordeel mee doen. Bepaalde conclusies klinken ons 
wellicht hard in de oren, maar onze ambities zijn dan ook hoog. 
 
Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen 
Gekoppeld aan het gestelde doel, worden hieronder de belangrijkste bevindingen opgesomd. De 
nadere toelichting leest u in de evaluatie die als bijlage is toegevoegd.  
In de evaluatie spreken we over ‘de toegang’ of over ‘ ’t Loket’ waarmee we (de inzet van) het 
aanmeldteam en de twee ondersteuningsteams bedoelen. Vanaf 2022 wordt de inkoop van het 
voorliggend veld geïmplementeerd. Hoe ‘de toegang’ van de gemeente Goirle vanaf dan precies 
wordt vormgegeven, volgt nog. In de evaluatie spreken we gemakshalve over ‘de toegang’ of ‘ ’t 
Loket’. Voor de volledigheid merken we hier op dat het mogelijk is dat er op een andere manier vorm 
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en inhoud wordt gegeven aan ‘de toegang’. Dat wordt te zijner tijd in de inkoopafspraken vastgelegd. 
De bevindingen en aanbevelingen zullen in dat licht meegenomen worden.  
 
Bevindingen: 
Doel 1: realiseren van één toegang: 
1. Het realiseren van één toegang is grotendeels gelukt.  
2. Brede kennis en expertise is voorhanden. Er wordt nog meer ingezet op het delen en verdiepen 

van deze kennis en expertise. 
3. Het doorvoeren van beslismandaat onder alle medewerkers is niet gerealiseerd.  
4. Volgens de medewerkers zijn in de pilot de doorlooptijden niet echt verbeterd. Er wordt 

aandacht gevraagd voor de werkdruk. 
5. De medewerkers zijn positief over het outreachend werken, nadere kaders en handvatten 

moeten nog opgesteld worden. 
6. De formatie van de toegang is minimaal.  
 
Doel 2: invoeren van casus coördinatie:  
7. Casus coördinatie is ingevoerd en moet naar het oordeel van de medewerkers structureel 

geborgd worden. Nadere ontwikkeling is nodig, ook in relatie tot de ervaren werkdruk. 
 
Doel 3: verbinding met algemene en vrijwillige voorzieningen om af te schalen: 
8. Het voorliggend werken en afschalen naar lichtere ondersteuning lukt goed in het team Complex. 

Team Licht geeft aan dat het beter kan. 
9. De huidige structuur (waar ook de bestaande contracten bepalend zijn) sluit onvoldoende aan bij 

de ambitie voorliggend in te zetten en om af te schalen.  
10. Het opzetten en uitvoeren van het accounthouderschap is opgestart, en wordt verder uitgedacht 

en geïmplementeerd.  
11. Het afstemmingsoverleg werkt goed, al kan er meer opbrengst voor het afschalen en in de 

samenwerking behaald worden.  
 
Aanbevelingen: 
Voor de korte termijn (2021):  

A. Vervlecht Werk en Inkomen verder in de toegang.  
B. Behoud het aanmeldteam (één plek waar inwoners terecht kunnen met hun vragen). 
C. Blijf integraal werken in de toegang. 
D. Verbreed en waar nodig verdiep het kennisniveau in de toegang.  
E. Werk in 2021 toe naar het mandaat aan de (nieuwe) gemeentemedewerkers in de toegang.  
F. Blijf outreachend werken. 
G. Houd doorlopend aandacht voor de ervaren werkdruk en het terugbrengen van 

doorlooptijden.  
H. Voer casus coördinatie in de toegang, met name bij complexere casussen.  
I. Werk de komende periode het accounthouderschap verder uit en implementeer het.  
J. Zet het afstemmingsoverleg voort.  

 
Enkele van de bevindingen of aanbevelingen vragen een langere adem en beslaan een langer tijdpad: 

K. Deze evaluatie brengt belangrijke inzichten die we meenemen in het inkooptraject voor het 
voorliggend veld.  

L. Zoals in de evaluatie uiteen is gezet, stelt het beperkte gebruik van Wijzer ons voor de nodige 
uitdagingen.  
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Vervolg 
Nadat het college kennis heeft genomen van de evaluatie wordt die verzonden aan de Stuurgroep 
Sociaal Domein en de Participatieraad. 
 
Communicatie 
De opzet, uitvoering, bevindingen en aanbevelingen van de pilot zijn besproken met de 
medewerkers. Gezien de rol van de Participatieraad voorafgaand en tijdens de pilot, heeft zij een 
uitvoerige mondelinge uiteenzetting gekregen over de opzet en de resultaten van de evaluatie. De 
Stuurgroep Sociaal Domein heeft de concept bevindingen en aanbevelingen ontvangen met de 
uitnodiging desgewenst digitaal te reageren. Daar is geen gebruik van gemaakt. 
 
Bijlagen 
1. De evaluatie van de pilot doorontwikkeling ’t Loket  ‘Vernieuwen, verbinden en versterken’. 
__________________________________________________________________________________ 


