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Geacht College

De Wmo Adviesraad heeft kennis genomen van de evaluatie Samen-Loont-pas, uitgevoerd door K2 Advies

voor het sociaal domein uit Utrecht. Dgevaluatie ziet er naar het oordeelvan de Wmo Adviesraad

doorwrocht en robuust uit. Zowel in de conclusies als in het advies kan de Wmo Adviesraad zich goed vinden.

Niettemin meent de Adviesraad er goed aan te doen betreffende evaluatie van enkele kanttekeningen te

voorzien.

Op de gehanteerde methodiek valt wat betreft de Adviesraad niet veel af te dingen. De Adviesraad is

betrokken geweest bij de opzet van de evaluatie en de suggesties die de Adviesraad heeft meegegeven

hebben over het algemeen in het onderzoek een plek gekregen. Het onderzoeksbureau heeft aan de hand van

de interviewmethodiek'storytelling'verhalen over de ervaringen met de Samen-Loont-pas opgehaald. Het

gebruik van de methodiek juichen wij toe, dat geeft immers meer vorm aan êen kwalitatieve evaluatie. Echter

Ís dat slechts bij vier gebruikers gedaan. Dat roept bij de Adviesraad de vraag op of het aantal van vier

gebruikers wel voldoende is om tot een gevalideerd beeld te komen.

De Adviesraad heeft daar zijn twijfels over. lmmers 4 gebruikers is slechts, OtT Yovan de doelgroep en O,61Yo

van het bereik. Voor wat de Adviesraad betreft valt het moeilijk vol te houden dat representativiteit met deze

aantallen geborgd is. Een andere vraag die de Adviesraad hierbij heeft is de kwestie van selectie. Wie en hoe

en op welke gronden zijn deze vier gebruikers geselecteerd? Ad rendum, voorgedragen of anderszins?

Waarom z'ljn ook niet de niet-gebruikers bevraagd? ln die zin raadt de Adviesraad het college dan ook aan om

terughoudend te zUn bij de beoordeling van de constateringen van het onderzoeksbureau die gebaseerd z'ljn

op of geadstrueerd worden met de vertelde 'stories'

De oorspronkelijke doelstelling van het college met de Samen-Loon-pas laat zich samenvatten in twee

kengetallen, namelijk:

r Een verwachte deelnemerspercentage van 50% en

o Een tevredenheidpercentage van 60%

Voor wat betreft de tevredenheid is de doelstelling ruimschoots gehaald {80% t.o.v. van 50%}.

De omvang van de deelname blijft echter fors achter bij doelstelling{28Yo t.o.v. 50%). Daarbij valt nog op dat

een deelvan de gebruikers, de pas in de prakijk NlETgebruikt.

Op dat terrein valt dus nog veel werk te verrichten.
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Ten opzichte van de gemaakte uitvoeringskosten van de vergoedingen is de Adviesraad van oordeel dat hier

de verhoudingen toch wel {een beetje) zoek zijn. ln totaal ruim € 87.000 uitgeven aan vergoedingen, terwijl

de kosten voor de uitvoering ervan ruim € 77.000 bedragen roept vraagtekens op. ln die zin omarmt de

Adviesraad vanuit haar rol om het inwonersperspectief in beeld te brengen, het adagium, neergelegd door

het onderzoeksbureau om controle meer in te ruimen voor vertrouwen. Vanuit dat gezichtspunt is het wat de

Adviesraad betreft meer dan wenselijk om nog eens de hele uiWoeringsprocedure in ogenschouw te nemen,

met als doel deze sterk te vereenvoudigen.
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