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 Raadsmemo 

Datum:  14 oktober 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  René de Groot, Prisca Braat, afdeling Ontwikkeling, team Sociaal 
Domein 

Onderwerp:  Uitkomsten Hofpanel over Sociaal Domein 

 

1. Aanleiding 

Als onderdeel van het vormgeven van een centrale toegang tot zorg waar de gemeente per 

1 januari 2015 verantwoordelijk voor is, is van 25 juni tot en met 13 juli het Hofpanel geraad-

pleegd. Als bijlage bij deze memo treft u de uitkomsten van de peiling.  

2. Inhoudelijke mededeling 

De panelleden is niet alleen gevraagd in hoeverre ze bekend zijn met de nieuwe taken, maar 

ook welke ervaring zij met zorg hebben, hoe zij de bestaande loketten als Loes en het 

Meldpunt ervaren, waar zij een specifieke zorgvraag zouden neerleggen en welke eisen zij 

stellen aan een centrale toegang.  

 

Een meerderheid van de Hofpanel-leden (68%) heeft het liefst één aanspreekpunt voor alle 

vragen en problemen voor jeugd, zorg en welzijn. Daarbij vindt men belangrijk dat een centraal 

‘zorgloket’ deskundigheid biedt, oplossingsgericht werkt en toegankelijk is.  

 

Bijna 700 panelleden namen deel aan de peiling die liep van 25 juni tot 13 juli 2014. Doel van 

de peiling was om te achterhalen of inwoners weten hoe en waar zij hun zorgvraag kunnen 

neerleggen en hoe zij op dit moment de zorg ervaren. De uitkomsten worden gebruikt bij het 

verder vormgeven van een centrale toegang tot zorg en jeugd in Hof van Twente. 

 

De meeste leden van het Hofpanel zijn op de hoogte van de nieuwe zorgtaken die naar de 

gemeente toekomen. Een grote groep heeft daarbij zorgen dat het slechter zal worden. Dit 

omdat er flink bezuinigd moet worden en men vreest dat er onvoldoende deskundigheid zal 

zijn bij de gemeente. 
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Panelleden met ervaring met jeugdzorg en AWBZ-indicatie is gevraagd hoe zij de zorg 

waarderen. Ruim een derde van de panelleden met kinderen onder de 18 jaar heeft weleens 

met jeugdzorg te maken gehad en een kwart van de panelleden heeft een AWBZ-indicatie of 

kent iemand met deze indicatie. Over het algemeen is men tevreden over de zorg. Enkele 

verbetersuggesties die werden aangedragen voor zowel jeugdzorg als AWBZ-zorg waren: 

luister naar de zorgvrager, bied zoveel mogelijk de juiste zorg, bied zorg op maat en zorg voor 

weinig bureaucratie. 

 

De ondervraagden is ook een aantal situaties voorgelegd waarbij zorg nodig is. Dit om te kijken 

of men weet waar men terecht zou kunnen en waar men denkt het best geholpen te worden. 

De huisarts werd het meest genoemd. Ook de gemeente werd vaak genoemd. 

 

De panelleden is verder gevraagd naar hun bekendheid met de bestaande loketten LOES, 

Meldpunt en de wijkserviceteams. LOES is bekend bij 4 van de 5 ouders, 59% van de leden 

van het Hofpanel kent het Meldpunt en de wijkserviceteams zijn bekend bij ruim een kwart van 

de panelleden.  

Op de vraag bij welk loket men het liefst een hulpvraag neerlegt, kiest bijna de helft 

(43 procent) voor een centraal informatiepunt/loket op het gemeentehuis. Ruim een kwart geeft 

de voorkeur aan een informatiepunt in de buurt, terwijl een themaloket minder steun vindt 

(16 procent). De belangrijkste eigenschap van het loket vindt men deskundigheid (73 procent), 

op afstand gevolgd door oplossingsgerichtheid en toegankelijkheid. 

 

De verwachting is dat met de bezuinigingen op de zorg de druk op mantelzorg en vrijwilligers-

werk zal toenemen. Bijna drie op de tien panelleden (29 procent) verleent mantelzorg. Een op 

de tien mantelzorgers zou meer uren mantelzorg kunnen en willen verlenen. Ruim tweederde 

ziet dat niet zitten. 

Aan panelleden die niet actief zijn als vrijwilliger, is gevraagd of zij vrijwilligerswerk zouden 

willen verrichten. Van hen is 10% bereid om iedereen te ondersteunen. Een derde wil wel 

helpen zolang het maar om iemand uit de familie of vriendenkring gaat. Een derde wil geen 

vrijwilligerswerk doen in de zorg en ruim een kwart weet het niet (goed). 

 

Meer informatie vindt u in de bijgevoegde rapportage.  

3. Conclusie 

De peiling van het Hofpanel heeft inzicht gegeven in hoe de inwoners van Hof van Twente 

tegen de invoering van de nieuwe zorgtaken aankijken, hoe zij de bestaande loketten ervaren 

en hoe zij de toegang tot zorg het liefste vorm gegeven zouden zien. 

 

De uitkomsten worden meegenomen bij een verdere uitwerking van de centrale toegang tot 

zorg in gemeente Hof van Twente. Ook zullen de uitkomsten gebruikt worden bij het vorm-

geven van de communicatie richting inwoners. 


