Aanvulling: evaluatie en monitoring
‘Met elkaar, voor elkaar, sociaal domeinplan 2017-2020’ wordt na 2 jaar (eind 2018) en na 4 jaar
(eind 2020) geëvalueerd. Centrale vragen bij deze evaluatie zijn:




In welke mate biedt het beleid sturing op maatschappelijke effecten?
In welke mate zijn subsidiepartners gaan samenwerken?
In welke mate heeft dit ertoe geleidt dat zij innovatief zijn en doen wat nodig is?

Ook besteden we bij de evaluatie aandacht aan de mate waarin effecten zijn bereikt. Het gaat hierbij
om de maatschappelijke doelen 1 tot en met 19. Om dit in beeld te brengen maken we onder andere
gebruik van de ‘eigen’ inwonersenquête, GGD-rapportages en CBS-gegevens. Sommige data wordt
uit de gemeentelijke administratie gehaald. Ook zal zoveel als mogelijk worden aangesloten bij de
monitor 3D en de beleidsmonitor die vanaf 2017 aan de begroting gekoppeld is.
Van belang is om bij de evaluatie extra aandacht te besteden aan de interventies die zijn
uitgevoerd/opgezet met de incidenteel jaarlijkse middelen van € 100.000. Brengen we hiermee de
juiste ontwikkeling op gang en biedt dit voldoende onderbouwing om inzet van extra middelen voort
te zetten?
De inhoud van de interventies is nog niet bekend. Deze zullen we samen met partners ontwikkelen.
Het plan is om professionele partijen uit te nodigen om met (innovatieve) voorstellen te komen voor
jeugd1 te weten:
-

jonge jeugd: tegengaan van gedragsproblemen (€ 30.000)
jeugd preventief algemeen met betrekking tot een nader te bepalen vraagstuk (€ 30.000)
jeugd en participatie (burgerschap en vrijwilligerswerk) (€ 10.000)

De evaluatie zal kwalitatief van aard zijn met het doel om vast te stellen of de interventie voldoende
tot ontwikkeling is gekomen en of bij de doelgroep resultaat waar te nemen is. Dit zal door middel
van gesprekken met de jeugdigen zelf, ouders, jeugdhulpverleners en bijvoorbeeld scholen of
kinderopvang plaatsvinden.
Ook voor de dementievriendelijke gemeenschap (€ 30.000) zullen we zowel professionele
(zorg)partijen, inwoners en bijvoorbeeld ondernemers betrekken. Er zal een kwalitatieve evaluatie
plaatsvinden waarbij we in gesprek met betrokkenen de voortgang en resultaten in beeld brengen.
Een van de resultaten is dat inwoners, ondernemers en professionals beter toegerust zijn om om te
gaan met dementerenden en zich beter in staat achten om dementerenden te laten participeren in
de samenleving.
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Belangrijk hierbij is dat naast het begeleiden van het kind ook de ouders worden ondersteund bij de
opvoeding

