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Factsheet uitkomsten CEO 2O2O
Collegebrief CEO Wmo 2020

Geachte leden van de gemeenteraad,

Gemeenten zijn verplicht jaarlijks een cliëntenervaringsonderzoek (CEO) wmo uit te
voeren onder hun inwoners. ln de bijlage vindt u de factsheet met de uitkomsten
over het jaa r 2020. voor het onderzoek ziin 846 Leiderdorpers aangeschreven die
recentelijke een wmo-voorziening hebben ontvangen. 4i.6 cliënten hebben de
vragenlijst ingevuld, wat leidt tot een representatieve respon svan 49%.

Uitkomsten
ln algemene zin zijn de uitkomsten van het cEo vergelijkbaar met voorgaande
jaren.l Een paar uitkomsten springen er echter uit:

- Dat inwoners zích serieus genomen voelen door de medewerkers van
lncluzio Leiderdorp en de backoffice sociaal domein, blijft onverminderd
hoog (90%);

- Ten opzichte van 20L9 is het percentage van inwoners die zich nÍet snel
geholpen voelt toegenomen van 7%o naar LI% in 2O2O (78%van de cliënten
voelde zich wel snelgeholpen);

- De bekendheid met de onafhankelijke cliëntondersteuner is in 2020
gestabiliseerd op 35%;

- De kwaliteit van de ondersteuning werd in 2o2o als iets minder goed
ervaren dan in 2019 (een daling van g5%o naar 79%);

- 7% van de inwoners heeft door de coronacrisis langergewacht met het
indienen van een wmo-aanvraag, voor 66% was dit geen reden om de
aanvraag uit te stellen.

we zijn blij zijn de goede resultaten van het cEo. Echter, de uitkomsten dat
inwoners zich minder snel geholpen voelen en dat de kwaliteit van ondersteuning
minder goed werd ervaren dan voorgaande jaren, nemen we serieus. we
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l Erkangesprokenwordenvaneenverschil tenopzichtevanvoorgaandejarenalseen
uitkomst 3/o of meer verschilt.
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verwachten dat deze lagere uitkomsten te maken hebben met de coronacrisis, maar

blijven dit monitoren.

lnvloed coronacrisis
f n.tutio Leiderdorp heeft gedurende coronacrisis veel initiatieven opgezet waar veel

tijd voor medewerkers in kwam te zitten. ook zagen we dat inwoners tijdens de

"Lrrt" 
coronagolf hun hulpvraag uitstelden, waarna rond de zomer 2020 een hoos

aan aanmeldingen ontstond waardoor inwoners niet zo snel geholpen konden

worden als het streven is. lnmiddels heeft lncluzio Leiderdorp echter extra

personeel aangenomen en tevens is de gemeente samen met lncluzio Leiderdorp

bezig om het aanvraagproces efficiënter te laten verlopen, waardoor naar

verwachting tijd zal worden bespaard in het aanvraagproces van inwoners.

wat betreft de ervaren kwaliteit van ondersteuning, op grond van de RlvM-

richtlij nen werd met name in de eerste fase van de Coronacrisis Wmo-ondersteuning

tijdelijk gepauzee rd of anders vormgegeven. Zo werd begeleiding bijvoorbeeld

online gegeven en hadden aanbieders van huishoudelijke ondersteuning te maken

met veel ziek Perso neel en personeel met gezondheidsklachten, waardoor een

beperkte personeelsgroeP slechts het hoognodige konden doen bij inwoners' Ook

kwam het in de beginfase van corona regelmatig voor dat inwoners zelf hun Wmo-

voorziening Pauzeerden uit angst voor het coronavirus. We verwachten dat dit haar

impact heeft gehad oP de e rvaren kwaliteit. lnmiddels vindt Wmo-ondersteuning

weer vrijwel in normale vorm piaats-uiteraa rd met in achtneminglan de &lVM

richtlijnen.

Tot slot
lloewel er aondachtspunten uit het onderzoek zijn gekomen, waren de algemene

uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020 positief' Tevens wasTSYo

van de inwoners wel (heel) tevreden over de snelheid van het aanvraagproces en

,.,qc 1oo/^.,rn r{a inurnnprc íhepll tevreden over de ervaren kwaliteit' Wij blijven als
ttaa t Jlv - l"--', _-

Leiderdorp echter streven naar een zo goed mogelijk resultaat en blijven de

resultaten van dit jaarlijkse onderzoek goed monitoren'

Hopende u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

burge wethouders,

//t

H. Romeijn

secretaris ''
L.M. Driessen-Jansen

burgemeester
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Cl i ëntervari ngsonderzoek Wmo
Aiao
{ research

Gemeente Leiderdorp r cijfers ove r 202O

Over dit onderzoek

De gemeente Leiderdorp heeft een (verplicht) cliëntervaringsonderzoek laten uitvoeren in het kader
van de Wmo 2015 over hetjaar 2O2O. Voor dit onderzoek zijn 846 cliënten met een Wmo-
voorziening uitgenodigd om mee te doen. Dit zljn zowel nieuwe cliènten als bestaande clienten. Z1j

kregen een schriftelijke vragenlUst thuisgestuurd en kregen de mogelijkheid de vragenlijst online in
te vullen. ln totaal vulden 416 cliënten de vragenlijst in; een respons van 4g%. We spreken van
verschillen met het voorgaandejaar als deze 3% of groter zijn. Deze factsheet presenteert de
belangr!kste resultaten van dit onderzoek.

Achtergrond

O Contact over de hulpvraag

1. Cliênt wist waar h!j/z!j moest zljn met een hulpvraag

r (helemaal) mee eens r neutraal r (helemaal) mee oneens

2. Cliënt is snel geholpen
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4. Er is in het gesprek samen naar een oplossing gezocht
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CEO Wmo . Gemeente Leiderdorp o
Cliêntondersteuning, kwaliteit en effecten

O onafhankelijke cliëntondersteuning

5. Onafhankel!jke cliëntondersteuning (% bekend)
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o Kwaliteit van de ondersteuning

6. De kwaliteit van de ondersteuning is goed
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7. De ondersteuning past bij de hulpvraag

o Effecten van de ondersteuning

8, Client kan beter de dingen doen die h1/211 wil
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9. Cliënt kan zich beter redden
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10, Cliënt heeft een betere kwaliteit van leven
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Figuur 8, I en 1 0i de bovenste lijn geeft het % (helemaal) mee eens weer, de onderste l|jn laat het % (helemaal) mee oneens zien
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CEO Wmo . Gemeente Leiderdorp a
lnvloed van de coronacrisis

1 1. Heeft u door de coronacrisis gewacht met het indienen van een (andere) aanvraag?
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. Weet ik niet / niet van toepassing
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