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Zorgmijders 
Tijdens de werkgroep Sociaal Domein kwam aan de orde dat het lastig is om zorgmijders in beeld te 
brengen. Zorgmijding is namelijk een breed probleem dat zich in diverse vormen manifesteert. 
Navraag bij andere gemeenten (o.a. Leiden) laat zien dat meer gemeenten met dit vraagstuk te 
maken hebben. Dat blijkt ook uit artikelen via bijvoorbeeld binnenlands bestuur. Het in kaart 
brengen van zorgmijders is opgenomen in het coalitieakkoord en ondergebracht bij wethouders 
McDaniel en Beekhuizen. Vanuit hun portefeuilles gaan zij verder vorm geven aan het verkennen van 
de problematiek rond deze doelgroep. 
  
1 gezin 1 plan 
De werkgroep heeft besloten het beschikbare geld (deels) aan te wenden om de effecten van 1 gezin 
1 plan in kaart te brengen, in kwalitatief en kwantitatief opzicht. De indruk die bij de leden van de 
werkgroep bestond was dat 1 gezin 1 plan goed werkt maar dat sommige partijen nog onvoldoende 
betrokken zijn. 
 
Wethouder McDaniel verwacht dat we binnen de gemeente over voldoende kennis en informatie 
beschikken om de vragen van de werkgroep te beantwoorden. Hij stelt voor om een stagiair 
(bijvoorbeeld via stage nieuwe stijl) aan te nemen om de informatie te verzamelen en te analyseren. 
De kosten voor de stagiair kunnen betaald worden vanuit het budget dat met het amendement 
beschikbaar gesteld is.   
 
Mogelijke onderzoeksvragen: 
- Wanneer wordt 1 gezin 1 plan ingezet? 
- Met welke partijen werkt het STL samen bij 1 gezin 1 plan? 
- Hoe vaak wordt welke partij ingeschakeld? 
- Welke partijen zijn (nog) niet aangesloten bij 1 gezin 1 plan (bijvoorbeeld onderwijs of werk 
 en inkomen)? Kunnen die een meerwaarde vormen als die wel aangesloten worden? 
 Waarom? 
- Kwalitatief aspect: wat zijn de ervaringen? Interviews met zorgverleners/zorgvragers? Etc. 
- Hoe wordt gemonitord welk effect de zorg/ behandeling heeft gehad? 


