
Beleid 
Cluster Maatschappij 
(071)54 54 838 
ppaardekoper@leiderdorp.nl 

Ingekomen: 
Afdeling ; Cj rif 
Kopie ; 

Cj rif 

H l l lllllllllllllllllllllllllllllllilllllll 
2012.06557 
26/10/2012 

Gemeente 
Leiderdorp 

A 
Aan de gemeenteraad van Leiderdorp 

VERZONDEN 2 6 OKT. 2012 
datum : 24 oktober 2012 
kenmerk :2012U02576 
bijlage : Memo uitkomsten Tevredenheidsonderzoek Wmo, 
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betreft : Uitkomsten Tevredenheidsonderzoek Wmo en Benchmark 2012 

Geachte gemeenteraadsleden, 

Bijgaand ontvangt u een memo met de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek Wmo, 
over 2010 en 2011, en een memo met de resultaten van de Benchmark Wmo 2012, over 
2011. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door SGBO, het onderzoeksbureau van de 
Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. 

Door middel van de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmark 
Wmo kunnen wij de prestaties van Leiderdorp op het gebied van de Wmo vergelijken met 
andere gemeenten. Het is moeilijk om aan de hand van de vergelijkingen een waardeoordeel 
te geven over de resultaten. Het is namelijk de vraag of verschillen met andere gemeenten 
worden veroorzaakt door de lokale situatie of dat deze het gevolg zijn van andere factoren. 
De conclusies uit beide onderzoeken hebben gediend als input in de nieuwe Wmo-
beleidsnota. 

Ook de komende jaren willen wij deelnemen aan de Benchmark Wmo en jaarlijks een 
Tevredenheidsonderzoek uitvoeren op verschillende gebieden van de Wmo (o.a. 
vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning en individuele voorzieningen). Als dat nodig is 
zullen wij aan de hand van de conclusies ons beleid bijsturen. Eventuele wijzigingen in ons 
beleid zullen wij voorleggen aan de gemeenteraad. 

Wij vertrouwen er op u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en we thoude rs^ / / / / / / // <T"7 

A.H. Schouten L.M. Driessen-Jansen 
secretaris burgemeester 
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Hierbij ontvangt u de uitkomsten van het klanttevredenheidonderzoek Wmo. Het onderzoek 
is uitgevoerd door het SGBO onder alle aanvragers van een Wmo-voorzieningen (hulp bij het 
huishouden, vervoersvoorzieningen, individuele voorzieningen en woningaanpassingen) in 
2010 en 2011. Alle aanvragen zijn hierbij meegenomen, zowel toegekende als afgewezen 
aanvragen. 

In deze Memo zullen de resultaten per onderdeel kort worden weergegeven. 

Toegang tot ondersteuning 
Onderzocht is hoe de aanvraag en de behandeling hiervan is verlopen. Leiderdorp scoort op 
de tevredenheid over de toegang tot ondersteuning nagenoeg gelijk aan de 
referentiegroepen. Het gemiddelde cijfer wat gegeven wordt voor de aanvraagprocedure is 
een 7,5 (voor de referentiegroep is dit een 7,4). Cliënten zijn het meest tevreden over de 
deskundigheid van de loket medewerker (94% tevreden). 

Relatief minder tevreden is men over de afhandeling van de aanvraag (90% tevreden). Uit 
resultaten van tevredenheidsonderzoeken over 2009 en 2010 is gebleken dat de wachttijd 
tussen de aanvraag en het daadwerkelijk verkrijgen van hulp of een voorziening de meeste 
invloed heeft op het rapportcijfer over de aanvraagprocedure. Het verkorten van de wachttijd 
kan leiden tot een hogere tevredenheid. Gebleken is dat met name de leveranciers van 
hulpmiddelen in 2011 niet binnen de vastgelegde levertijden leverden. Door de 
beheersorganisatie BORL is hier actie op ondernomen. Dit heeft geleid tot een forse stijging 
van het aantal voorzieningen wat binnen de afgesproken levertijd wordt geleverd in de eerste 
twee kwartalen van 2012. 

Hulp bij het huishouden 
Op basis van de Wmo is er een wettelijke keuze tussen een voorziening in natura en een 
persoonsgebonden budget. Tachtig procent van de respondenten geeft aan bekend te zijn 
met deze keuze. Dit is ongeveer gelijk aan de referentiegroep (82%). Van de personen met 
zorg in natura geeft 50% (referentiegroep 39%) aan dat zij de keuze hebben gehad voor een 
zorgaanbieder. Dit cijfer is opmerkelijk omdat Leiderdorp de huishoudelijke hulp toewijst via 
het Dynamisch Selectie Model en personen slechts een voorkeur voor een organisatie uit 
kunnen spreken. Cliënten in Leiderdorp zijn, bij de hulp bij het huishouden, het minst 
tevreden over de wisseling van medewerkers. Gemiddeld geven cliënten een 7,7 voor de 
huishoudelijke hulp. In de referentiegroep is dit een 7,8. 



Wmo-voorzieningen 
Cliënten zijn over het algemeen tevreden over de Wmo-voorzieningen (rolstoel, 
vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen, Regiotaxi). Uitkomsten verhouden zich met de 
referentiegroep. Een aantal aandachtspunten zijn de wachttijden voor het gebruik van de 
Regiotaxi (39% ontevreden of zeer ontevreden). In de jaarrapportage van Holland Rijnland 
wordt eveneens aangegeven dat cliënten het minst tevreden zijn over de wachttijden van de 
Regiotaxi. Echter is hierin een daling waarneembaar ten opzichten van 2009 en 2010. In 
eerdere tevredenheidsonderzoeken was de ontevredenheid 49% (2010) en 55% (2009). 

Ook het aantal respondenten wat aangeeft niet of nauwelijks gebruik te maken van de 
scootmobiel die zij in bruikleen hebben (8%) vraagt aandacht. Om dit percentage omlaag te 
brengen is begin oktober gestart met een heronderzoek onder alle scootmobielgebruikers in 
Leiderdorp. De resultaten van het heronderzoek worden eind 2012 verwacht. 

Om de dienstverlening van de leveranciers te monitoren wordt door de BORL jaarlijks een 
onderzoek gehouden. Naar aanleiding van het onderzoek over 2011, wat is uitgevoerd door 
Q-consult, is een aantal stappen gezet door de BORL om met name de levertijden van de 
voorzieningen te verbeteren. In de praktijk bleken de partijen nauwelijks te leveren binnen de 
afgesproken levertijden. Aan de leveranciers van de voorzieningen is naar aanleiding van het 
onderzoek over 2011 een boete opgelegd. 
Gemiddeld geven cliënten een 7,7 voor de Wmo-voorziening in de referentiegroep is dit 7,5. 
In vergelijking met andere Wmo-voorziening scoort de Regiotaxi met een 6,9 relatief lager. 

Wmo-adviesraad 
In het onderzoek is gevraagd naar de bekendheid met de Wmo-adviesraad. In totaal geeft 
31% (referentiegroep 30%) van de respondenten aan weieens van de adviesraad gehoord te 
hebben. Dit percentage is gelijk aan voorgaande jaren. Omdat de adviesraad een belangrijke 
rol speelt in het vormgeven van het Wmo-beleid is het van belang dat dit percentage omhoog 
gaat. 

Het volledige rapport is te vinden in Corsa: 2012.04737. 
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Hierbij ontvangt u een memo met de belangrijkste conclusies naar aanleiding van de Wmo 
Benchmark 2012. In de Wmo Benchmark 2012 wordt gekeken naar gegevens van het jaar 
2011. Aan de hand van thermometers (scores) wordt de gemeente Leiderdorp vergeleken 
met gemeenten van gelijke grootte en met alle andere participerende gemeenten. Aan de 
Wmo Benchmark 2012 namen 123 gemeenten deel. 

Samenvatting 
Leiderdorp scoort, zowel op de landelijke thermometer als op de thermometer van 
gemeenten met gelijke grootte, lager op de algemene Wmo-thermometer (62% tegen 66%). 
Het is echter lastig om op basis van de verzamelde gegevens een waardeoordeel te geven 
over het beleid. Wel geeft het de mogelijkheid om ons af te vragen of de verschillen (in 
vergelijking met andere gemeenten) het gevolg zijn van de lokale situatie of van andere 
factoren. 

Opmerkingen bij het rapport 
Leiderdorp scoort gemiddeld lager op de algemene Wmo-thermometer (62% tegen 66%). De 
algemene Wmo-thermometer is een gemiddelde van scores op de thema's: participatie, 
leefbaarheid en sociale samenhang, jeugd, toegang tot en levering van individuele 
ondersteuning, mantelzorg, vrijwilligerswerk, wonen, zorg en toegankelijkheid en opvang. 

Op het thema jeugd (64% tegen 75%) en het thema informatie, advies en individuele 
voorzieningen (65% tegen 70%) scoort Leiderdorp relatief lager. Een verklaring voor deze 
lagere scores wordt hieronder gegeven. 

Op het thema jeugd valt op dat het aantal voortijdig schoolverlaters hoog is. Het vinden van 
een verklaring hiervoor is lastig. Deze constatering is al meerder jaren bekend. De score op 
het thema jeugd is lager omdat het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) medio september 
2011 is geopend. Tot september 2011 was er alleen sprake van een digitaal CJG. De 
gegevens over bezoekers en informatievragen aan het fysieke CJG worden echter over het 
gehele jaar meegenomen. In de komende jaren zal aandacht worden besteedt aan 
doorontwikkeling van het CJG. Hierdoor zal de score op de jeugdthermometer stijgen. 

Op het thema informatie, advies en individuele voorzieningen wordt minder gescoord op het 
gebied van samenwerking met andere organisaties. Dit komt doordat gewerkt wordt vanuit 
een smal loket wat primair gericht is op voorzieningen (prestatieveld 5 en 6 van de Wmo). 
Wanneer de werkwijze volgens de principes van de Kanteling zal worden ingevoerd zal 
samenwerking met andere organisaties noodzakelijk zijn. Ook op inzicht in het totaal aantal 
vragen binnen het loket wordt minder gescoord. Binnen het loket wordt geen registratie 
gemaakt van het aantal vragen. Wanneer een persoon daadwerkelijk een aanvraag voor een 
individuele voorziening doet wordt deze geregistreerd. Vanaf 2013 willen wij het aantal 
vragen gaan registreren. Door het aantal vragen binnen het loket te gaan registreren en in 



het kader van de Kanteling de samenwerking met de lokale partijen te intensiveren zal 
Leiderdorp beter scoren op deze thermometer. 

Op het thema vrijwilligersondersteuning blijft Leiderdorp in 2011 ver achter (32% tegen 59%) 
Op 8 oktober is het vrijwilligersbeleid vastgesteld door de gemeenteraad en zal de 
vrijwilligersondersteuning een flinke impuls worden gegeven. Bij de Wmo Benchmark 2013, 
waarbij teruggeblikt wordt op 2012, zal het nieuwe vrijwilligersbeleid nog niet zichtbaar zijn, 
maar bij de Wmo Benchmark 2014 moet er een zichtbare verbetering waar te nemen zijn op 
deze thermometer. 

Relatief goed scoort Leiderdorp op het thema mantelzorgondersteuning (68% tegen 63%)en 
op het thema opvang (76% tegen 67%). Wat hierbij wel opvalt is het relatief hoge aantal 
meldingen van huiselijk geweld in Leiderdorp. 

Leiderdorp geeft per inwoner Wmo-breed relatief minder uit dan andere gemeenten. Op het 
gebied van voorzieningen gehandicapten (hulpmiddelen, woningaanpassingen) geeft 
Leiderdorp echter meer uit. Mogelijk wordt dit verklaard door het relatief hogere aantal 
thuiswonende 75-plussers in Leiderdorp. 

Het volledige rapport is terug te vinden in Corsa: 2012.04738 


