Stadsbeleid
Raadhuislaan 2, Oss

Adviesraad Sociaal Domein

Telefoon 14 0412

Postbus 5

Fax [0412] 64 26 05
E-mail gemeente@oss.nl

5340 BA Oss

www.oss.nl

Postbus 5
5340 BA Oss

Wilt u bij uw reactie de
datum van deze brief en
ons kenmerk vermelden?

Datum

Ons kenmerk

15 november 2017

Behandeld door

Telefoonnummer

V. Duterloo

140412

Onderwerp

Uw advies over financiering Proeftuin Ruwaard

Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein,
Geachte mijnheer Kool en mevrouw Romanillos, beste Jaap en Elisabeth,

Dank voor uw advies over de Proeftuin Ruwaard van maandag 13 november 2017.
U geeft aan verheugd te zijn over ons voorstel om de proeftuin vijf jaar op deze wijze te
financieren en om de eigen bijdrage los te laten binnen dit experiment.
Dank voor deze reactie. Ook ik ben verheugd dat ons college het experiment aan wil gaan en
de inwoner en diens vragen en talenten écht centraal durft te stellen.
U adviseert ons om de effecten van het beëindigen van de eigen bijdrage voor de
verschillende doelgroepen nauwkeurig te monitoren met inbegrip van een 0-meting.
Antwoord: Dank u voor dit advies. Bij het maken van de monitoringsafspraken in de
steungroep hebben we geen specifieke aandacht gehad voor de eigen bijdrage. Pas tijdens het
gemeentelijk besluitvormingsproces kwam dit onderdeel goed in beeld. Dat betekent dat we
nu nog niet voldoende hebben stilgestaan bij hoe we de effecten gaan meten. De vraag wat
het betekent voor preventie (voorkomen van duurdere zorg) en het uitstellen /aangaan van
ondersteuning is zeer relevant.
Maar hoe gaan we deze ontwikkelingen meten? Monitoring en effectmeting in de volle breedte
is een van de grote uitdagingen en vernieuwingen van de proeftuin. We moeten door een
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nieuwe manier van denken, doen en organiseren ook naar nieuwe manier van meten en
verantwoorden toe. Want de inwoner en de bedoeling van de hulp staat centraal. Niet enkel
meer de omvang, de categorie of de productprijs. Voorheen baseerden we metingen,
evaluaties en conclusies op dit soort data.
De nieuwe manier van monitoren en meten ontstaat langzaam tijdens het experiment.
Het zou kunnen dat we over een paar jaar wel algemene uitspraken kunnen doen over
welbevinden en zorgbehoefte in de wijk, maar niet op specifieke onderdelen zoals de eigen
bijdrage. Dat zou jammer zijn, want het is namelijk onderdeel van het experiment. We gaan
dus alles in het werk stellen om er een uitspraak over te kunnen doen.
Gelukkig is er een aantal ervaren partijen betrokken bij de monitoring. We gaan zorgen dat zij
uw advies uitwerken. Dit zijn;
- RosRobuust, dat ook het programmamanagement van de Proeftuin verzorgt. Zij werken met
een wijkscan. Dat geeft zicht op de huidige situatie.
- GGD HvB, onderdeel van de proeftuin, doet al jaren onderzoek naar o.a. welbevinden. GGD
heeft een nieuwe manier van onderzoeken en meten ontwikkeld die zij in de Ruwaard gaat
toepassen. Die methode is gebaseerd op Positieve Gezondheid.
- Prof. Dr. Ien van de Goor, verbonden aan onderzoeksinstituut Tranzo (Universiteit Tilburg).
Haar expertise ligt onder andere op het gebied van evaluatieonderzoek rond resultaten van
interventies in de zorg, maar ook bij behoefteonderzoek bij cliënten, preventie en
leefstijlinterventies. Zij zal deze nieuwe fase van de Proeftuin gaan onderzoeken. De
(nul)metingen van RosRobuust en GGD HvB moeten hierbij aansluiten.
We houden de adviesraad Sociaal Domein graag op de hoogte van de ontwikkelingen en de
uitkomsten. Ook ontvangen we graag in de loop van het experiment uw inbreng. Wellicht ziet
u onverwachte effecten, of bedenkt u nieuwe onderzoeksvragen, of heeft u ideeën over de
manier van evalueren. We horen het graag.
Hoogachtend,

J.M.H. van de Ven
Wethouder zorg c.a.

