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Geachte leden van de gemeenteraad,

Gemeenten zijn op grond van de Wmo 2015 verplicht om een 
cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. ln 2016 is door het Ministerie van 

Voiksgezondheid, Welzijn en Sport een set met verplichte vragen opgesteld,

bestaande uit tien vragen over de toegankelijkheid, het ervaren effect op de 

zelfredzaamheid en de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning.

Het verplichte onderzoek is onder regie van Servicepunt 71 voor de gemeenten in 

de Leidse regio uitgevoerd door l&O Research.Voor het onderzoek zijn in 

Leiderdorp 715 cliënten uitgenodigd. ln totaal vulde 316 cliënten de vragenlijst in,

een respons van De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in de 

bijlage.

De resultaten geven een beeld over de uitvoering van de Wmo. Van de 

respondenten gaf 90% aan serieus genomen te zijn door de medewerker van het 

Sociaal Team Leiderdorp. Verder geeft 79% aan tevreden te zijn over de kwaliteit 

van de ondersteuning.

Vanuit de tien verplichte vragen vallen verder twee aspecten op. Slechts 18% van de 

respondenten wist dat er gebruik gemaakt kon worden van een onafhankelijke 

ii clientondersteuner. Met het Sociaal Team Leiderdorp zal besproken worden 

l/li//ll l l 

Daarnaast valt op dat 14% aangeeft niet snel te zijn geholpen en reageert 20%

l neutraal op deze vraag. ln 2015 hebben wij binnen het Sociaal Team Leiderdorp te 

maken gehad met wachtlijstvorming. De wachtlijst was ontstaan door onder andere 

de gesprekken die gevoerd moesten worden met inwoners die tot 2015 gebruik 

fi s 

inwoners nog nadrukkelijker te wijzen op deze mogelijkheid.
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maakte van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Op dit moment is er geen 
sprake meer van een wachtlijst.

De gemeenten in de Leidse regio hebben er voor gekomen om naast de tien 
verplichte vragen het onderzoek, in afstemming met de Wmo-adviesraden, uit te 
breiden. Er is onder andere gevraagd naar de ervaringen met de integraiiteit en 
onafhankelijkheid van het gesprek, de eigen bijdrage en de huishoudelijke 
ondersteuning. De resultaten van het gehele onderzoek zijn opgenomen in het 
bijgevoegde rapport. Hierin komt onder andere naar voren dat 31% van 
respondenten de eigen bijdrage voor de ondersteuning te hoog vindt.

indien gewenst gaan wij graag nader met u in gesprek over de resultaten van het 
cliëntervaringsonderzoek.

Met \jriendelijke groet,
bufgëmeester en wethouderšßi fi 

si/áreltaris burgemeester 
R 

M 

Li Driessenïionšen 
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De gemeente Leiderdorp heeft een cliëntervarlngs-
onderzoek laten uitvoeren in het kader van de 
verplichte Wel: Maatschappelijke Ondersteuning 2015.
voor dit onderzoek zijn 715 clienten met een Wmo~
rnaatwerkvodrziening uitgenodigd om rnee te deen. Zij 
kregen een schriftelijke vragenlijst thuiegestuurd en 
kregen de mngelijkheld de vragenlijst online in te 
vullen. In totaal vulden 316 cliënten de vragenlijst in;
een respons van Deze factsheet presenteert de 
belangrijkste resultaten van dit onderzoek,

Stellingen over contact met de gemeente of het 
snciaal team over hulpvraag (nn1in= 171)

De medewerker nam mij serieus 
V 

A-3 W W 

Ik wlscwaarlk møesrzijn mermijn 
V ,geene hulpvraag H 

De medwerkers en ik hebben in het gesprek 
V 

M 

44% vulde de vragenlijst in 

79°/al vindt de kwaliteit van de 
ondersteuning goed 

wist waar hij/zij meent zijn met 
de hulpvraag i 

18%

kan beter redden door de 
ondersteuning n 

Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die 
ik krijg goed 

De ondersteuning die ik krijg past hi; mijn 
hulpvraag 

Effectiviteit ondersteuning (nmin=254)
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if"
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N 
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kan ik mij beter redden 

we =MmfMM~kan ik beter de dingen doen die ik wil 

heb ik een betere kwaliteit van leven 
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V 
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Ik werd snel geholpen 
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wiel: dat men gebruik kon maken van 
een onafhankelijke cliëntenclersteuner 
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Samenvatting 

Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 artikel verplicht om een clientervaringsonderzoek uit 
te (laten) voeren. in 2016 is hiervoor een verplichte vragenset opgesteld, bestaande uit tien basisvragen 
over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en het ervaren effect op 
de zelfredzaamheid. De gemeente Leiderdorp heeft naast de tien basisvragen extra vragen gesteld over 
het contact met de gemeente, het keukentafelgesprek, ervaringen met de ondersteuning, de eigen 
bijdrage en hulp bij het huishouden. Voor dit onderzoek zijn 715 clienten uitgenodigd. In totaal vulden 
316 respondenten de vragenlijst in; een respons van 44 procent. Hieronder staan de belangrijkste 
resultaten van het onderzoek.

Contact met gemeente 
Wmo-clienten die in het afgelopen jaar Contact hadden met de gemeente zijn over het algemeen 
tevreden hierover. Een ruime meerderheid voelde zich serieus genomen door de medewerker en men 
werd meestal snel gehoipen. Bijna acht op de tien clienten weten waar ze moesten zijn met hun 
hulpvraag. Toch weet niet iedereen waar ze moesten zijn met hun hulpvraag, 10 procent was hier 
onbekend mee. Ook was 14 procent naar hun idee niet snel geholpen.
Vaak is er samen met de medewerker naar oplossingen gezocht in het gesprek dat men had.
Weinig cliënten weten van het bestaan van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Slechts 18 procent 
weet dat hij/zij hier gebruik van kan maken.
in totaal had 50 procent van de Wmo-clienten in de afgelopen 12 maanden een (keukentaiel)gesprek.
Bij de meesten was er ook iemand anders aanwezig hierbij. Dit was in de meeste gevallen een naaste,
zoals een partner, vriend of kind.

i Bijna acht op de tien waardeert de manier waarop er geluisterd wordt en is ook tevreden over het 
contact met de medewerker. Over de gekozen oplossing is (ruim) zeven op de tien clienten positief.
Dertien procent is hier minder over te spreken.

Ervaringen met ondersteuning 
Men is doorgaans positief over de kwaliteit van de ondersteuning; 79 procent vindt deze goed. Ook is 
voor een meerderheid van de cliënten de ondersteuning passend bij de hulpvraag die men had. Niet 
elke oiient is positief hierover; bij 11 procent past de ondersteuning minder goed. Voor twintig procent 
was de samenwerking tussen de verschillende organisaties niet optimaal.
Meer dan de helft van de Wrrio~clienten krijgt hulp op een andere manier, veelal van hun 
partner, familie, vrienden of buren. Zij kunnen deze zorg goed aan volgens de cliënt. Een vijfde meent 
dat hun naaste de zorg niet (goed) aankan.

Effecten van de ondersteuning 
Cliënten geven aan dat zij' positieve effecten ervaren als gevolg van de ondersteuning. Zo kan (ruim)
driekwart zich beter redden en beter de dingen doen die hij of zij wil als gevolg van de hulp of 
ondersteuning.
Een kwart van de clienten kan door de ondersteuning weer volwaardig deelnemen in de maatschappij.

Bij de helft geldt dit niet.

De eigen bijdrage die nodig is, heeft voor een aantal clienten (financiëie) gevolgen. Een kwart van de 

cliënten vindt de eigen bijdrage te hoog. Bij twee op de tien leidt de optelsom van alle kosten tot 

financiële problemen binnen het huishouden. Voor een even groot deel heeft de eigen bijdrage tot 

gevolg dat zij minder gebruikmaken van ondersteuning dan eigenlijk noodzakelijk is.
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Succesfactoren en verbeterpunten van de dienstverlening 
De pøsitieve punten die men noemt gaan veelal over de tevredenheid over de hutp die ctienten 
antvangen. verbeterpunten gaan vaak øver de eigen bijdrage die minder mag vøigens sommigen 
Anderen zien graag meer hušp en/of betere coördinatie van de dienstverïening.
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Inleiding 

2.1 Aanleiding 
Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 artikel verplicht om een cllentervaringsonderzoek uit 
te (laten) voeren. Het college is volgens dit artikel gehouden aan het verstrekken van de gegevens over 
de cliëntervaringen met de maatschappelijke ondersteuning voor 1 juli van eik jaar. In 2016 is hiervoor 
een verplichte vragenset opgesteld, bestaande uit tien basisvragen over de toegankelijkheid en de 

kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en het ervaren effect op de zelfredzaamheid 

Themae verplichte vragenset:

Contact met sociaal (wijk)tearn/Wmo-loket 

Kwaliteit van de ondersteuning 

Effect van de ondersteuning 

VNG en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontwikkelden in samenspraak met 
gemeenten een voorgeschreven aanpak voor dit cliëntervaringsonderzoek. Daarnaast is er een 
(optionele) rnodelvragenlijst uit het overleg voortgekomen die naast de tien oasisvragen bestaat uit 

vemchillende themas die gemeenten naar inzicht mogen invullen. Up deze manier kan het CEO optimaal 
worden ingezet naar eigen behoefte. Het betreft een anonieme vragenlijst waarmee informatie op 
hoofdlijnen wordt verkregen. Het CEO levert een beeld op van hoe cliënten de (effecten van) zorg 

ervaren binnen hun gemeente.

De gemeente Leiderdorp heeft voor het CEO gebruik gemaakt van de modelvragenlijst. Ešaarbij zijn 

vragen gesteld over onderstaande thema's:
Vervolg over contact 
Qndersteuningsachtergrond 

Financiële bijdrage 
Hulp bij het huishouden 
Manteizorg 
verbeterpunten 

2.2 Werkwijze 
Doelgroep van het CEO zijn alle cliënten met maatwerkvoorzieningen op basis van de Wmo 2015. Dus 
voorzieningen waaraan een beschikking ten grondslag ligt. In mei 2016 zijn alle cliënten met een 
maatwerkvoorziening op basis van de Wmo uit de gemeente Leiderdorp uitgenodigd om deei te nemen 
aan het ciiëntervaringsonderzoek door een vragenlijst in te vullen. Alle cliënten ontvingen een 
uitnodigingsbrief samen met een schriftelijke vragenlijst en een retourenvelop. in de brief stond een 
persoonlijke inlogcode waarmee de vragenlijst naar keuze ook via internet ingevuld kon worden. Na twee 
weken ontvingen degenen die de vragenlijst niet hadden ingevuld een herinneringsbrief.

Het onderzoek is uitgevoerd in de hele Leidse regio. Naast de gemeente Leiderdorp, zijn 
ook Wmo-cliënten uit de gemeenten Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude bevraagd. De 
resultaten van deze gemeenten staan in afzonderlijke rapportages beschreven.
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amo 2.3 Respons 
Voor dit onderzoek zijn 715 Wmo-cliënten uitgenodigd. In totaal vulden 316 cliënten de vragenlijst in. Dit 
brengt de respons op 44 procent. Dit is voldoende om met 95 procent betrouwbaarheid en een foutmarge 
van 5 procentï uitspraken te doen over de Wmo~cliënten met een rnaatwerkvoorzienlng in de gemeente 

Leiderdorp.

2.4 Analyse 
De antwoordcetegorieen “weet niet', `geen antwoord' en “niet van toepaseing' zijn, mits andere 
aangegeven, buiten de analyse gehouden. Indien de percentages niet optellen tot 100% is dit het gevolg 
van afrondlngsverschlllen. Bij de analyse is gekeken of er significante verschillen zijn tussen de leeftijds-,
inkomens- en opleiclingsachtergrond van cliënten en het type voorziening dat men ontvangt. Als er 
sprake is van een significant verschil tussen groepen wordt deze beschreven in de tekst.

2.5 Leeswijzer 
In het volgende hoofdstuk worden de ervaringen met de Wmo en het contact met de gemeente 

besproken. We gaan in op de reden(en) om contact op te nemen met de gemeente en ook het 
keukentafelgesprek komt aan bod. Het daaropvolgende hoofdstuk behandelt de (ervaringen met de)
ondersteuning vanuit de gemeente. Hier bespreken we ook de (financiële) effecten van de ondersteuning.
Vervolgens geen we in op enkele succesfactoren en verbeterpunten die clienten noemen.

1 De nauwkeurigheidsmarge geeft aan we/ke afwijking de werkelijkheid kan hebben in vergelijking met de resultaten. voor dit 

onderzoek bedraagt de neuwkeurigheidsmarge ongeveer Ter illustratie.' bij een uitkomst van ligt de werkelijkheid (met 95%

betrouwbaarheid) maximaal tussen de 55% en 
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Ervaringen met de Wmo 

3.1 Contact over hulpvraag 

Grootste deel van de cliënten weet de hulp te vinden 

Wrno-cliënten is gevraagd hoe men (de weg naar) het contact over de hulpvraag ervaart rnet de 

gemeente Leiderdorp. Dit betreft het contact tot een jaar geleden, cliënten voor wie het contact langer 

geleden was zijn buiten bes-zchouwing gelaten (ruim een derde). Men is over het algemeen goed te 

spreken over dit contact. Een ruime meerderheid voelde zich serieus genomen door de medewerker van 
de gemeente en ook werd men meestal snel geholpen. Bijna acht op de tien cliënten weet waar ze 
moeten zijn met hun hulpvraag. voor tien procent geldt dit niet. Bij driekwart werd er in het gesprek 

samen naar oploeslngen gezocht voor de hulpvraag. Maar zee procent geeft aan dat dit niet zo was en 
14 procent werd naar hun idee niet snel geholpen.

Figuur 3.1 

Stellingen over het contact met de gemeente (nmin=171)

De medewerker nam mij serieus f 

f 
åliil§iF'rr-*rf W 

f 

Ik wist waar ik rnoest zijn met hulpvraag W 

De medewerkers en ik hebben in het gesprek samen rt 

naar oplossingen gezocht EM T 

Ik werd snel geholpen ii lilíläçi 

20% 40% 66% 80% 100%

n (helemaal) mee eens ni neutraal (helemaal) mee oneens 

3.2 Meest recente gesprek 

Het gesprek is vaak niet alleen met cliënt 
Meest recente contact:

De helft had korter dan een jaar geleden het laatste contact 
l Minder dan 1 }aar geleden 

met de gemeente over de Wmo-ondersteuning. Dit kan een 
1»41aar geleden 

(telefonisch) gesprek zijn geweest met een medewerker van 
Langer dan 41aar geleden g 

de gemeente, Wmo-loket of sociaal wijkteam. Voor 34 
Weet niet meer 

procent gebeurde dit tot vier jaar geleden.

1 cliëntonderslteuner. Qnder hoogopgeleiden is een groter deel 
(33 procent) hiervan op de hoogte 

1 Q 8 
wiet dat hij/zij gebruik kon maken van een onafhankelijke 
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Bij een kleine meerderheid (51 procent) van de cliënten die in de afgelopen vier jaar contact hadden over 
de ondersteuning, was er iemand aanwezig bij het gesprek. In de meeste gevallen was dit een naaste 
zoals een partner, kind, ouder of vriend. Bij clienten in de leeftijd tot 55 jaar is vaker een naaste 
aanwezig dan bij oudere (75~plus) cliënten. Ook bij hoogopgeleiden in vergelijking tot laagopgeleiden is 
dit het geval. Bij zes procent van de gesprekken was er iemand anders aanwezig bij het gesprek en bij 
vier procent een onafhankelijk clientondersteuner.

Figuur 3.2 

Anderen aanwezigen bij het (keul<entafel)gesprek 

een naaste (zoals partner, kind, vriend)

niemand en was niet nodig 

iemand andere 

niemand, had dit wel gewild 

een onafhankelijke cllëntondersteuner 

Merendeel is tevreden over het gesprek 

Men is over het algemeen positief over het (keukentafel)gesprei<, het meest over de bejegening van de 
medewerker. Acht op de tien cliënten waarderen de manier waarop er geluisterd wordt en zijn ook 
tevreden over het contact met de medewerker. Over de gekozen oplossing en de deskundigheid van de 
medewerker is (ruim) zeven op de tien cliënten positief. Toch ie niet iedereen te spreken over de 
oplossing; 13 procent is ontevreden met de uiteindelijke oplossing. Hoogopgeleide cliënten zijn minder 
tevreden over de deskundigheid van de medewerker in vergelijking tot midden- en laagopgeleide 
cliënten.

Figuur 3.3 

Waardering aspecten meest recente gesprek (nminw252)

de manier waarop er naar u geluisterd werd 
L 

if j 

het Contact met degene met wie u het gesprek had 
iwgmmww xr 

H w
i 

de gëlmeii ir 
If? we M 

er 

de deskundigheid van de medewerker L 

UO/o 50 U/0 80 U/o I U 00/o 

M (heel) tevreden d neutraal (heel) ontevreden 
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Medewerkers brengen situatie van de cliënt goed in kaart 

In bijna twee derde van de gesprekken kwam de eigen en sociale kracht van de cliënt naar voren: hierin 

werd 1-:amen met de medewerker besproken wat de cliënt zelf (of met hulp van anderen) nog kan doen of 

regelen. Bijna zes op de tien cliënten geeft aan dat de medewerker samen met de cliënt de situatie 
volledig in kaart bracht. Iets minder dan de helft vindt dat hij/zij onafhankelijk is geholpen in het vinden 
van (de weg naar) zorg en ondersteuning. Vijftien procent geeft aan dat dit niet het geval was. Een bijna 

even groot deel is van mening dat de eigen situatie onvoldoende in beeld is gebracht door de 
medewerker.

Figuur 3.4 

Inhoud meest recente gesprek (nmin=178)

de medewerker en ik hebben besproken wat ik zelf T 
of met hulp van anderen nog kan doen of regelen 

ik 

f 

de medewerker en ik hebben mijn situatie volledig in 
beeid gebracht de 

ik ben ona ankelijk geholpen om mijn weg naar fi 49%zorg en ondersteuning te vinden 
V 

n (helemaal) mee eens iii neutraal (helemaal) mee oneens 

In meeste gesprekken komt eigen en 
sociale kracht niet ter sprake 

In 20 procent van de gesprekkeriz heeft de 
medewerker aangespoord om meer zelf te 

doen of met hulp van anderen. Hiervan heeft 

een merendeel (62 procent)3 daadwerkelijk 

actie ondernomen. Zij doen vooral meer 
beroep op hun eigen netwerk, maken meer 
gebruik van een particulier schoonmaker en 
gebruik van voorzieningen zoals bijvoorbeeld 
een buurthuis. Sommige clienten hebben 

een individuele vrijwilliger in dienst.

Cliënten die actie hebben genomen naar 
aanleiding van gesprek 
Onderriomen actie (meerdere antwoorden 
mogelijk):

(Meer) hulp van eigen netwerk 
Particuliere schoonmaker 
Voorzieningen 
Individuele vrijwilliger 

Anders 

van degenen die hebben geprobeerd om meer (of met hulp van 

6 7 andereen) zelf te doen, zijn tevreden over het resultaat van de 

acties die zij hebben genomen 

2 Een (telefonisch) geeprek met de gemeente, Wmo-/oker of sociaal (w/jl<)team over Wmo-ondersteuning tot 4 jaar terug 

3 Van de clienten die zijn aangespoord in het gesprek om meer zelf (of met hulp van anderen) te doen 01:48)

2 van de clienten is in het gesprek aangespoord om meer zelf (of met 

0 hulp van anderen) te doen 
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In totaal heeft 76 procent niets gedaan em 
meer zelf (of met de hulp van anderen) te 

cleen. De voornaamste reden hiervoor is 
dat zij al maximaal gebruikmaken van hun 

netwerk (51 procenl:)„ Twintig procent 

geeft aan recht te hebben op Wmo-
ondersteuning. Ongeveer een op de tien 

zegt niemand te kennen of onvoldeencle 
geld te hebben om iets te organiseren.

Cliënten die geen actie hebben genomen naar 
aanleiding van gesprek 
Reden geen actie 
(meerdere antwoorden nwgeiijk):

Ik maak al maximaal gebruik van eigen netwerk 

Ik vind dat ik recht: heb op Wrnø-ondersteuning 

Ik heb onvoldoende geld om te erganiseren 

Ik ken niemand die wil helpen 
Anders 
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Ervaringen met ondersteuning 

4.1 Ontvangen ondersteuning 

Regiotaxi meest gebruikte ondersteuning vanuit de Wmo 

Een merendeel van de cliënten die ondersteuning ontvangen vanuit de Wmo via de gemeente Leiderdorp 
maakt gebruik van de regiotaxi. Een derde heeft een rnooiliteitsvoorziening en 29 procent krijgt hulp bij 

het huishouden in de vorm van een algemene voorziening. Een iets kleiner deel heeft een 
woningaanpassing en/of een maatwerkvoorziening huishoudelijk hulp. Iets minder dan de helft 
(45 procent) ontvangt meerdere voorzieningen. Cliënten met een hoge opleiding maken relatief vaker 
gebruik van een rnobiliteitsvoorziening, maar minder vaak van huishoudelijke hulp (maatwerk) ten 

opzichte van midden- en laagopgeleiden.

Figuur 4.1 

Ontvangen voorziening vanuit gemeente meerdere antwoorden mogelijk 

reoiøiaxi 
mobiliteitevoorziening 

algemene voorziening huishouden 

wøninoaanvaßßino 
maatwerkvoorziening huishouden 

dagbesteding/begeleiding individueel 

dagbesteding/begeleiding 

overig 

Ruime meerderheid vindt kwaliteit van de ondersteuning goed 

Men is doorgaans positief over de kwaliteit van de ondersteuning; 79 procent vindt deze goed. Ook is 

voor een meerderheid van de clienten de ondersteuning passend bij de hulpvraag die men had. Bij een 
op de tien past de ontvangen ondersteuning minder goed; dit speelt het meest bij laagoogeleiden.

Ongeveer vier op de tien vindt dat de verschillende organisaties goed samenwerken om de client te 
helpen. Bij 20 procent is dit niet het geval, vooral 75-plussers zijn hier minder over te spreken. Onder 
clienten met een mobiliteitsvoorziening vindt een relatief groot deel procent) de ondersteuning 

minder passend bij de hulpvraag.

Figuur 4.2 

Stellingen over de kwaliteit van ondersteuning (nmine216)

Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg 
90651 

De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag 

De verschillende organisaties die mij ondersteunen 

U 0/o 2 40 0/o 60 0/o SQ U/o l UOO/o 

I (helemaal) mee eens ie neutraal (helemaal) mee oneens 
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Mantelzorgers kunnen zorg aan 

Naast de ondersteuning heeft een Hum Van mantelzorger.
meerderheid van de cliënten ook een Geen huh,
of meer BU twee 09 de Wel hulp, en mantelzorger kan de zorg aan 

kar' de Wel hulp, maar mantelzorger kan de zorg niet aan 

Verbeterde zelfredzaamheid door ondersteuning 

Cliënten geven aan dat zij positieve effecten ervaren als gevolg van de ondereteuning. Zo kan 79 procent 

zich beter redden en kan driekwart beter de dingen doen die hij of zij wii. Een even groot deel heeft door 
de hulp een betere kwaliteit van leven. Bij een enkeling (vier tol: acht procent) heeft de hulp niet deze 

effecten. Cliënten met een maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp zijn het meest te spreken over de 
verbeterde zelfredzaamheid die de ondersteuning oplevert.

Figuur 4.3 

Stellingen over de effecten van ondersteuning (nrninw265)

kan ik mij beter redden 41; femmf 

kan ik beter de dingen doen die ik wil 1 

heb ik een betere kwaliteit van leven 

20% 40% 60% 80% 100%

ns (helemaal) mee eens mr neutraal (helemaal) mee oneens 

Uit het landelijke decentralisatieonderzoek onder ruim 800 Wmo-cliënten blijkt dat 
69 procent beter de dingen kan doen die hij/zij wil. Dok kwam uit dit onderzoek naar voren 

dat 74 procent zich beter kan redden als gevolg van de ondersteuning Research,
2-meting decentralisatie onderzoek 2015).

2 6 kan door de ondersteuning volwaardig meedoen in de 

0 maatschappij 

Opmerkingen over de ondersteuning:

“Hoewel ik tevreden ben met de wekelijkse hulp, was dit iedere week een ander persoon.

Inmiddels heb ik na bijna een jaar een "vaste" hulp. Dit vind ik aanzienlijk prettiger."
i 

“Wij ervaren dat de procedures om ondersteuning te krijgen zeer ingewikkeld zijn."

“Ik word goed geholpenl"

“De begeleiding is heel slecht bereikbaar met telefoon heel vaak bellen ze pas 1 of 2 

dagen later terug."
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4.2 Financiële bijdrage 

Deel van de Wmo-cliënten vindt de eigen bijdrage te haag 

Voor enkele Wrno-voorzieningen wordt een eigen bijdrage gevraagd. De maximale eigen bijdrage is 

gebaseerd op het inkomen van de cliënt. Dine op de tien cliënten vinden de eigen bijdrage te hoog. Een 
enkeling procent) vindt dat de eigen bijdrage wel hoger mag en de rest van de clienten zijn content 
met de hoogte van de eigen bijdrage of heeft geen uitgesproken mening hierover.

Figuur 4.4 

Ervaringen hoogte eigen bijdrage (ne279)

Ii laag 

niet te laag/niet te 
hoog 

25% niet van 
toepaseing/geen 
mening 

Eigen bijdrage leidt bij sommige cliënten tot financiële problemen 

Naast de bijdrage voor de Wmo-ondersteuning zijn er mogelijk (andere) kosten voor het organiseren van 
zorg en ondersteuning zoals de aanschaf van medicijnen of reiskosten. Bij twee op de tien leidt de 
optelsom van al deze kosten tot financiele problemen binnen het huishouden. Voor een even groot deel 
heeft de eigen bijdrage tot gevolg dat zij minder gebruikmaken van ondersteuning dan eigenlijk 
noodzakelijk is.

Figuur 4.5 

Gevolgen eigen bijdrage (nmin=174)

vanwege de gevraagde financiële bijd rage gebruik ik 
V 

i 

e iagff/„*minder ondersteuning dan ik eigenlijk nodig heb f 

de optelsom van alle koeien levert voor mijn g 
g huishouden financiele problemen op 

20% 40% 60% 80% 100%

ill (helemaal) mee eens n neutraal (helemaal) mee oneeno niet van toepassing/geen mening 

4.3 Hulp bij het huishouden 

Cliënten niet altijd goed geïnformeerd over verschillende aanbieders 
Een relatief groot onderdeel van de Wmo-ondersteuning komt: in de vorm van huishoudelijke hulp. Bij 54 
procent van de cliënten worden huishoudelijke taken georganiseerd via een Wmo-maatwerk of~ algemene 
voorziening. Drie op de tien clienten doei: het huishouden zelf of krijgt onbetaalde hulp. Zeventien 
procent doet beroep op een betaalde, particuliere hulp.
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Figuur 4.6 

Hoe organiseert u (uw hulp) bij het huishouden voor het grootste deel?

ikzelf of iemand anders onbetaald 

if via een Wmo algemene voorziening av,

via een Wmo maatwerk voorziening 

betaalde hulp 
g L 

Merendeel kon terecht bij aanbieder van hun keuze 

Cliënten met hulp bij het huishouden zijn een aantal stellingen voorgelegd over deze huishoudelijke hulp.
Bijna acht op de tien cliënten geeft aan dat zij over het algemeen over een schoon huis beschikken. Bij 

vier procent is dit niet altijd het geval. Driekwart heeft goede afspraken met de aanbieder van 
huishoudelijke hulp gemaakt en kon terecht bij de aanbieder waar de voorkeur ligt. Een op de tien 
geeft aan dat zij niet terecht konden bij de aanbieder van hun keuze. De helft van de cliënten kreeg 

voldoende informatie over de verschillende aanbieders van huishoudelijke ondersteuning. Bijna een kwart 
ontving deze informatie niet.

Figuur 4.7 

Stellingen over hulp bij het huiehouden (nrriin:150)

ik heb over het algemeen een schoon huis S 2 

ik heb goede afspraken met mijn aanbieder van 1 
huishoudelijke ondersteuning gemaakt v 

ik kon terecht bij de aanbieder van mijn keuze 

ik ben goed geïnformeerd over de verschillende M ineen”li-uw aanbieders huishoudelnke ondersteuning fi we 
4 

500/o 1000/o 

in (heel) tevreden in neutraal (heel) ontevreden 
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Succmesfactunen en verbeterpunten dienatverleníng 
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Succesfactoren en verbeterpunten dienstverlening 

Cliënten stappen in geval van ontevredenheid naar gemeente en/of dienstverlener 
Cliënten is gevraagd welke actie men zou ondernemen bij ontevredenheid over de dienstverlening. De 
helft van de cliënten zou ofwel contact opnemen met de gemeente of het wijkteam, ofwel contact 

opnemen met de dienstverlener van de Wmo-ondersteuning. Zeven procent zou niets doen en slechts vijf 

procent neemt Contact op met een onafhankelijk cliëntondersteuner. Dit gegeven hangt waarschijnlijk 

samen met het feit dat slechts weinig cliënten op de hoogte zijn van het kunnen inschakelen van een 
onafhankelijk cliëntondersteuner. voor een derde is dit niet aan de orde; zij zijn tevreden over de 
dienstverlening.

Figuur 5.1 

Actie bij mogelijke ontevredenheid over de dienstverlening 

meerdere antwoorden mogelijk 

neem ik Contact op met Wmo-ondersteuning 

neem ik contact op met de gemeente/sociaal 
wi j ktearn /254 

neem ik contact op met clientondersteuner i 

ifçi 

neem ik Contact op met vertrouwenspersoon 

doe ik niets 

doe ik iets anders 
V 

l 

Cliënten is gevraagd om tips te geven over de ondersteuning die men krijgt. De positieve ounten die rnen 
noemt gaan veelal over de tevredenheid over de hulp die cliënten ontvangen. Men is blij met de 

(huishoudelijk) hulp, maar ook met bijvoorbeeld de regiotaxi. verbeterpunten gaan vaak over de eigen 

bijdrage die minder mag volgens sommigen. Anderen noemen hier meer terugkerende hulp en betere 

coördinatie van de dienstverlening. Ook zijn enkele cliënten niet tevreden over de regiotaxi en kunnen 

organisaties naar hun idee beter communiceren.
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Bijlage Achtergrondgegevens 

Ik woon in aan tahuiøf 

Ik woon zelfstandig, a¿een 

Ik wosm zeffstandig, maar niet aitean 

TOTAA L 

Geen øpteiding 

LBO, Mavo, VMBO, MBO 1 

Have), VWG H80 2-4 

HBO/Lšmversíteàt 

TOTAAL Z91! 1 

Mimhnr aim, rC1.m1I1.~

61.100,-

63„350„'

MW tiara 

Weet sk met 

TOYAAL 307 

1 6 “fo 

100°fu 
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Uitkomsten 

Vraag 1 
Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag 

(helemaal) mee eens 

neutraal 

(helemaal) mee oneens 

Totaal 

Vraag 2 

3.05 

Ik werd snel geholpen 

(helemaal) mee eens 

neutraal 

(helemaal) mee oneens 

Tutaal 

Vraag 3 

131 193”/u 

De medewerker nam mij serieus 

(helemaal) mee eens 

neutraal 

(helemaal) mee oneens 

Totaal 

Aantal Parcentage: Aantal 

Aantal Pertantaga 

191 :nem 

134 10D°/1 

Aantal Perßentage 

237 100%

Aantal Percentage:

229 100%

Aantal Percenhage 

2.32 

Aantal Percantaga 

P61'

fi- 12%

Aantal Percentage 

Aantal Percentage 

Aantal Percentage 

15613 18%

Aantal Percentage 

572 imi”/u 
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Vraag 4 
De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht 

Aanta! Percentage aankan Parczentagß 

(heiemaal) mee eens 76 75% 131 77%

neutraat 20- 20% 36 

(nefemaaü mee oneens 6 10 

'maaar wz zoem 

Vraag 5 

fzømzazmifi L 

Aanta! Percentage 

Z07 100“!o 

Wist u dat u gebruik kon maken van een ønafhankelíjke cliëntondersteuner?

Aantai Peruentage Aëntaå Pßfrcssntagß 

Ja 22 15% 49 18%

Nef: 122 85% 226 82%

Totaal 1.44 1G0“/a 175 100“fa 

Vraag 6 
Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed 

Aanta! Pe¿rcemfage Aamta! Pßrcëntaga 

íhelernaaíy mee eens 116 115% 223 79%

neutraal 25 16% 45 16%

çheiemaaß mee oneens 13 16 

Aantal Vamßnwge 

251; 78%

Aantal Percentage 

Púïflflšif Aantai äercentage 

:i171 V 

Aantal Percentage 

Aanta\ Parce¿tage 
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Vraag 7 
De onderšteuning die ik krijg past bij míjn hulpvraag 

ßšantal Perrzentage Aantat Percentage 

(helemaal) mee eens 125 86% 215 77%

nautraal 3.8 11% 34 12%

(hetemaai) mee oneens 14 30 11%

Tøtaal M7 1011"/u 219 

Vraag 8 

karma! Fercantaga Manta! Pezmmtage 

Door de cmdersteuníng die ik krijg, kan ik beter cie dingen doen die ik wit 

Aantai Percentage Aantal Parcemzaga 

(helemaaß) mee eens 11 1 72% 187 74%

(helemaal) mee oneens 9 21 

Tütüal 354 254 108*/o 

Vraag 9 
Døor de ondersteuning die ik krijg kan ik mij beter redden 

(helemaat) mee eens 122 79% 214 79%

(heiemaal) mee oneens 9 11 

H10”/0 

Aantan Percentage Aanta! Percentage 

3132 B2 

Aantal Perctentaga Aantai Percentage 

Aanta! Percentage 

831 106910 

ha¿ta! Percentage 

Aänta! Percewtage 

819 X190”/4 
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Vraag 10 
Door de ondersteuning die ik krijg heb ik een betere kwaššteit van leven 

Manta! Percentage Aantaí Percentage Aantal Percentage 

(hetemaaíy mee eens 106 72% 193 73% 232 76%

nëutfaai 31 21% 53 20% 56 153%

(hešemaal) mee oneens 

'fataal 148 MWC'/n 10U”fa 304 

Vraag 12 
Wanneer heeft u vøor het laatst een (telefcmisch) gesprek gehad met de gemeente Wmødoketf sociaal (wíjk¿eam over 
(veranderingen) uw Wmo~c›ndersteuning?

Aantal vercentage 

Minder dan 1 jaar gebeden 100 59%

1 tot 4 xaar geleden 

Langer dan 4 paar gefeden 2 wo 

Weet niet 

Tßtaaí 

Vraag 13 

170 100”/u 

Aantai Percentage 

1133 20%

Was er bij dit laatste gesprek nog iemand anders aanwezig?

Ja, een naa¿te (zoaås 
partner, vriend, kind)

Ja, een una¿wankeíijke 
miêntonderateuner 

Ja, iemand anders 

Nee, nit was.niet nodêg 

Nee, maar ik had dit weš 
graag gewitd 

Totaal 

L 

er 

hentai Pementage Aamzaí 

1.29 

Percentage 

Aantal Peraentage 

1134 29%

376 100%

erm¿øareßßererrrerrr 

Aantat Percentage 

Z93 3.00”/of 

:$_Irrmexnen 
L 

L 

Aantal Percentage 

Aantai Percentage 

Q6 100°/o 

Aantaê Percentage 

29 M1”/cz 

1 1 “fo 

Aantal Pertentage 

Aantal Percentage 

949 100”/u 

Aanta! Percentage 

14-7 
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Ben u tevreden over het contact met degene met wie u het gesprek had?

Aantal 

(heet) tevreden 160 

rveutraat 21 

(heei) ontevreden 8 

'fataal 129 

Vraag 15 

Percentage Aantat Percentage Aantal Vercentage 

Ben u tevreden over de manier waamp er naar u werd geluisterd 

Aanta!

heei) tevreden 93 

neutraa! 25 

heel) ontevreden 5 

Totaa! 128*

Vraag 16 

Percentage 

1 “Vld 

Aanta! Percentage 

191?/ne 

Ben u tevreden over de deskundigheid van de medewerker?

Aantal 

(heel) tevreden 91 

neutraal 27 

{heel) ontevreden 4 

"fataal 122 

Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage 

Aantal Percentage 

Aanta! Percemzage 

73 100”/u 

Aa rata! Percentage 

X3 IGG”/u 

Aantal Percentage 

738 10ü°fc 

Aantat Percentage 

713 100“!o 

1.24 

7061 
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Vraag 17 

Bent u tevreden over de gekozen opldesíng?

Aantal Percentage Aantal Percentage 

heel) tevreden 92 

neutraal 29 

(heel) ontevreden 13 

'fataal &25 

Vraag 18 

Aantal Percentage 

De medewerker en ik hebben mijn situatie volledig in beeld gebracht 

Aantal 

(helemaal) mee eens 71 

neutraal 29 

(helemaal) mee oneens 

T¿flaäl 1141 

Vraag 19 

Percentage Aantal Percentage 

MW”/al 191 

1 3 “fu 

Aantal Percentage 

2 5 1 Éofu 

21.6 100”/a 

Aantal Percentage 

Ti 160”/a 

Aantal Percentage 

53 1009/0-

De medewerker en ik hebben besproken wat ik zelf of met hulp van anderen nog kan doen of regelen 

Aantal Percenlzage Aantal 

(helemaal) mee eens 67 

neutraal 29 

(helemaal) mee dneens 19 

Tutaal 11.5 11:19 

6 3 Ofo 

/lama! Penrentage 

214 100”/u 

en f 

Aantal Percentage 

eennräxnmzßarq w 

GQZ 100”/la 

Aantal Percentage 

ISQ ZÖWQ 

S76!
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Vraag 20 
Ik ben onafhankelijk geholpen om mijn weg naar zorg en ondersteuning te vinden 

Aantal 

(helemaal) mee eens 55 

neutraal 34 

(helemaal) mee oneens X2 

Totaal 211 

Vraag 26 

Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage 

Ik kan volwaardig meedoen in de maatschappij 

(helemaal) mee eens 54 

neutraal 33 

(helemaal) mee oneens 69 

Totaal 155 

Vraag 27 

¿errzenlcafge Aantal Percentage Aantal 

27% 1„00°/of 325 

2-16 

Percentage 

1013”/o 

àantal Pementage 

Aantal Percentage.

815 1CW°/o 

De verschillende organisaties die mij ondersteunen werken geed samen om mij te helpen 

Aantal 

íhelernaal) mee eens 53 

neutraal 44 

(helemaal) mee oneens 19 

Tataak 126 

9@l"CIEšIl1I3Q6'9 

1 QQ*/cs 23,6 100”/o 256 100”/u 

Aantal Percentage 

Aantal Percentage 

Aantal Percentage 

Aantal Percentage 

653 100”/u 
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Vraag 28 
Hoe ervaart u de financiële bijdrage voor de Wmemndersteuning?

Aantal Percervtage Aantai Percentage Aantat Percentage 

niet te boeg 4 

nie: te iaag/ niet te hoes 42 26%

te haag 45 

niet van tüepassing 73 45%

Totaaf 164 160%

Vraag 29 

Z60”/n 

Aanta! Percentage 

94 100”/o 

Vanwege de gevraagde financiële bijdrage gebruik ik minder oncterateuning dan ik eigenlijk nedig heb 

Aantal Percentage 

(hetemaalš mee eens 9 16%

neutraal 13 

qhetemaal) mee oneena 19 30%

met van toepasing 23 35%

Totaal 63 100%

Vraag 30 
De optelsom van deze kosten ievert voør mijn huishouden ¿rxancíëie problemen op 

Aantal Percentage 

helemaal) mee eens 46 29%

neutraal 37 23%

íhelemaat) mee oneens 31 19%

met van toepasßing 47 29%

Totaal 161 100%

Aantal Percentage Aantal vercentage 

I5<8f›1I3$ Pereervizage Aanzet Peraemzage 

343%

10G°iu 

223%

Aantai Percentage 

90 100°/o 

Aantal Percentage 

34 323%

90 H30”/o 

Aanta! Percentage 

1.73 35%

924 IOGWU 

Aantaš Percentage 

811 100”/o 

Aantal Pementage 

2539 

616 1004/o 
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Vraag 31 
Hoe organiseert u uw hulp bij het huishouden vøor het grootste deel?

Ik zelf of iemand anders 
maaklt) onbetaald mijn 
huls schonn 

ia geørganisaerd via 
een Wmu~
maatwerkvcorzšenlngtraal 

Dit is georganiseerd vla 

een Wmo algemene 
voorziening 

Ik betaal lemaná om mijn 
huis øclwon te rnalcen 
(partlcullør)

Totaal 

Vraag 32 
Mijn huis is (over het algemeen) schoon 

mêe Q8815 

Percenlzage 

100”/o 

Aantal *Percentage 

neutraàl M 16%

(helemaal) mee oneens 

Tütöal 89 1.000/o 

Vraag 33 
Ik heb goede afspraken met mijn aanbieder 

(helemaal) mee eens 

nßutraal 

(helemaal) mee oneens 

Tøtaal 

hanlzal Percentage 

Aantal Percentage 

van huishøuclelijke ondersteuning gemaakt 

Pementage 

X8010 

4 “fo 

Plêl'C43l'llLíåQEë 

Aantal Parcentagø 

Aantal Percentage 

267 IGM"/o 

Aantal Percantage 

85 100”/o 

Ait fltäl 

Aantal Percentage Aantal Percentage 

Aantal Percentage 

Aantal Percentage 

Aantal Percentage 
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Vraag 34 

Ik ben gered geïnformeerd over de verschillende aanbieders huishoudelijke ondersteuning 

Aantal Pententage 

(helemaal) mee eens 34 47%

neutraal 25 34%

(helemaal) mee oneens 14 19%

Totaal 73 100%

Vraag 35 

Aantal 

Ik kon teracht bij de aanbieder van mijn keuze 

Percëntage 

23 “fu 

Ik 

aantal Percentage 

(helemaal) mee eens 45 56%

neutraal ig Za%

(helemaal) mee oneens 5 

100”/ex 

Aantal 

163.

Percentage 

Aantal Percentage 

Aantal Parcentage 

150 1013”/a 

Aanlcal Percantage 

30 100°f'o 

Aanlcal Percentage 

30 100%

Aantal Percentage 

lift 28%

Aantal Percentage 
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Vraag 41 

Weik type voorziening ontvangt u van de gemeente?

Algemene voorzienšng 
huishouden 

Maatwerkvoørziening 
huishoucšen 

Regiotaxi 

Overige 
mobilitaitsvøorzianing 
(zoals rotstoel, røitatør)

ßagbesteding/begeleidin 
g mdiviciuee!

Uåg 
Q QVOGP 

Woningaanuassing 
(zoals 
aangepast miêet)

mdera 

Totaal 

Aanta\ Percentage Aantal Percentage 

316 100”/o 

Aam;a› Pementage 

100°fu 97 

Aantal Percentage Aanta! Percentage 


