Wonen, welzijn en zorg

Grip op de Wmo, participatie en jeugd
Het terrein van wonen, welzijn en zorg is sterk in beweging en wordt steeds complexer. De transities van
de Wmo, de AWBZ, de jeugdzorg en de Participatiewet vergen van de gemeente een integrale aanpak.
Daarbij wilt u een maatschappelijk verantwoorde
voorzieningenstructuur in stand houden, maar moet

• Beleidsontwikkeling
• Kennis van de doelgroepen
• Aanbodanalyse instellingen
• Monitoring

u dat realiseren met minder financiële middelen.

• Effectmeting en evaluatie
KWIZ levert u de informatie waarmee u de regie kunt
voeren en uw voorzieningen efficiënt kunt inzetten.

• Optimalisering managementinformatie

KWIZ: uw partner in
informatie
KWIZ is een bureau voor onderzoek en

KWIZ biedt heldere en concrete antwoorden op uw informatievragen in elke fase van de

informatiemanagement omtrent:

beleidscyclus op het gebied van de Wmo, participatie en de jeugdzorg:

• Werk en Inkomen
• Schuldhulpverlening

Beleidsontwikkeling, monitoring en evaluatie

• Wonen, Welzijn en Zorg

• Beleidsontwikkeling: we ondersteunen u bij het formuleren van meetbare en realiseer-

• Jeugd
• Maatschappelijk ondernemen

bare doelstellingen en prestatie indicatoren;
• Participatiemonitor*: een online monitor met actuele informatie over zorg en participatie in uw gemeente op het niveau van wijken, huishoudens en individuen;

Wat is onze missie?

• Effectmeting De Kanteling Wmo: een onderzoek naar de ontwikkelingen in het gebruik

Wij verbinden en combineren informatie.

van voorzieningen en de mate van zelfredzaamheid van burgers als gevolg van deze

Hiermee kunnen onze opdrachtgevers

nieuwe aanpak;

voorzieningen effectief inzetten, zodat
zij de maatschappelijke participatie van
burgers kunnen vergroten.

• Monitor Jeugdzorg*: een online rapportage met daarin alle actuele informatie over de
jeugdzorg ten behoeve van de regievoering en wijkgerichte aanpak door de gemeente;
• Beleidsevaluatie: een evaluatie van het algehele beleid of van specifieke methoden,
technieken of projecten. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen vraag en

Wie zijn onze opdrachtgevers?

aanbod van voorzieningen en het efficiënter inzetten van financiële middelen;

Onze opdrachtgevers zijn gemeenten
en organisaties voor maatschappelijke

Onderzoek

dienstverlening en opvang, welzijn en

• Klanttevredenheidsonderzoek: schriftelijk, telefonisch, online of face to face onderzoek

jeugdzorg, kredietbanken en brancheorganisaties.

op diverse deelterreinen of doelgroepen van de Wmo of het CJG;
• Kostenprognose Wmo*: een model voor de prognose van het gebruik en de kostenontwikkeling van alle individuele Wmo-voorzieningen, dagbesteding en begeleiding.

Vestiging Groningen

Rekening wordt gehouden met diverse beleidsscenario’s voor eigen bijdragen van

Stavangerweg 23-5

cliënten en tariefswijzigingen bij aanbieders van de voorzieningen;

9723 JC Groningen
Telefoon 050 525 24 73

• Monitor Mantelzorg en/of vrijwilligerswerk: een onderzoek naar de aantallen en profielen van de hierin werkzame burgers met aandacht voor de ervaren knelpunten en de
ondersteuningsbehoefte;

Vestiging Amersfoort
Hardwareweg 4
3821 BM Amersfoort
Telefoon 033 454 66 65

• Sociale analyse gemeenten, dorpen en wijken: een rapportage van de demografische
samenstelling van uw gemeente, woonomgeving en sociaal-economische structuur;
• Leefbaarheidsonderzoek en behoefteonderzoek wonen, welzijn en zorg: een onderzoek naar de leefbaarheid, sociale samenhang, maatschappelijke participatie,
voorzieningengebruik en ondersteuningsbehoeften bij uw burgers;

Contact
Heeft u vragen over onze dienstverlening? Neemt u dan contact op met
Peter de Bruin (Accountmanager).

• Aanbodanalyse instellingen: een rapportage of online overzicht van de diensten en
het bereik van alle instanties die werkzaam zijn in het sociale domein;
• Analyse vervoersbewegingen Regiotaxi: een bestandsanalyse met daarin een analyse
van de vervoersbewegingen en diverse gebruikersprofielen van de cliënten.

Email peter.de.bruin@kwiz.nl
Telefoon 06 2877 5018
Website www.kwiz.nl

* Voor deze producten zijn aparte folders beschikbaar.

