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Samenvatting 
 

De gemeente Best heeft deelgenomen aan het Cliëntervaringsonderzoek Wmo. U heeft ervoor 

gekozen om de tien standaardvragen aan te vullen met eigen vragen. De resultaten van dit 

onderzoek geven inzicht in de ervaringen van Wmo-cliënten met de gemeente en de 

ondersteuning die zij ontvangen.  

 

De gemeente heeft 700 vragenlijsten verzonden en er zijn 220 vragenlijsten geretourneerd. 

Daarmee is een responspercentage bereikt van 31,4%. De resultaten zijn als geheel 

betrouwbaar met een betrouwbaarheid van 93% en een foutmarge van 5%.  

Contact met de gemeente  

Inwoners van uw gemeente nemen met een ondersteuningsvraag of probleem contact op met 

een Wmo-klantmanager. Van de respondenten vertelt 76% dat zij wisten waar ze moesten zijn 

met hun hulpvraag. Dit is een lichte afname ten opzichte van de vorige meting (80%). 83% is 

het (helemaal) eens met de stelling dat zij tijdig werden geholpen. 90% voelt zich serieus 

genomen door de medewerker. 83% van de respondenten geeft aan samen met de 

medewerker naar een oplossing te hebben gezocht. Op deze drie aspecten is een toename in 

tevredenheid te zien ten opzichte van de vorige meting. Vergeleken met de referentiegroep 

zijn Wmo-cliënten in de gemeente Best vergelijkbaar tevreden of iets meer tevreden over hun 

ervaringen met het contact met de gemeente.  

Cliëntondersteuning 

De meest voorkomende voorzieningen onder respondenten zijn huishoudelijke ondersteuning 

(71%), gevolgd door begeleiding (34%) en een collectief vervoerspasje (22%). Een 

meerderheid van de respondenten geeft aan dat de ondersteuning van goede kwaliteit is 

(89%) en past bij de hulpvraag (90%). Beide aspecten worden positiever gewaardeerd dan bij 

de vorige meting en dan in de referentiegroep.  

Effect van de ondersteuning 

Van de respondenten geeft een ruime meerderheid aan dat zij door de ondersteuning beter de 

dingen kunnen doen die zij willen (78%) en dat zij zich beter kunnen redden (80%). Dit komt 

overeen met de vorige meting en de referentiegroep. 76% van de respondenten is het 

(helemaal) eens met de stelling dat zij door de ondersteuning een betere kwaliteit van leven 

ervaren. Vergeleken met de vorige meting wordt het effect van de ondersteuning minder 

ervaren. Ook ten opzichte van de referentiegroep worden de effecten in iets mindere mate 

ervaren. 

Huishoudelijke ondersteuning 

73% van de respondenten geeft aan huishoudelijke ondersteuning te ontvangen. Dit is een 

toename ten opzichte van de vorige metingen. Alle respondenten die huishoudelijke hulp 

ontvangen, ontvangen deze via zorg in natura. De respondenten ontvangen deze hulp, evenals 

bij de vorige metingen, voornamelijk via Tzorg (42%). Ook ontvangen veel respondenten 

huishoudelijke hulp via Actief Zorg (22%) en Rinette Zorg (17%). 
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Van deze respondenten geeft 87% aan een gesprek te hebben gevoerd met de organisaite die 

de huishoudelijke ondersteuning heeft verzorgd. Het merendeel van de respondenten is 

tevreden over de vertegenwoordiger van de zorganisatie met wie zij het gesprek hadden 

(83%), de aandacht voor persoonlijke, fysieke of mentale omstandigheden (78%), de 

deskundigheid van de vertegenwoordiger (78%) en het opgestelde ondersteuningsplan (83%). 

Op alle aspecten is een flinke toename in tevredenheid ten opzichte van de vorige metingen 

zichtbaar.  

 

Over het algemeen geven respondenten aan tevreden te zijn met de schoonheid van hun huis 

(84%), de hoeveelheid ontvangen hulp (74%) en de kwaliteit van de hulp (87%). Over alle 

drie de aspecten over de kwaliteit van de huishoudelijke hulp zijn de respondenten positiever 

dan vorig jaar.  
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H1 | Inleiding 

Aanleiding onderzoek 

Voor u ligt het rapport Cliëntervaringsonderzoek Wmo. Gemeenten zijn jaarlijks verplicht een 

cliëntervaringsonderzoek onder Wmo-cliënten uit te voeren. Via het cliëntervaringsonderzoek 

legt een gemeente verantwoording af over het Wmo-beleid aan de gemeenteraad en inwoners.   

 

De doelstelling van dit onderzoek is te achterhalen wat de ervaringen zijn van de Wmo-cliënten 

in uw gemeente. Het onderzoek gaat in op de thema’s toegankelijkheid, kwaliteit en de 

effecten van Wmo-voorzieningen. Het onderzoek heeft een signaleringsfunctie: de uitkomsten 

van dit onderzoek kunnen leiden tot vervolgonderzoek.  

Doelgroep 

Het onderzoek richt zich op Wmo-cliënten die een maatwerkvoorziening hebben (ontvangen) in 

2022.  

Onderzoeksmethode 

Het onderzoek is in januari en februari 2023 uitgevoerd. Dit onderzoek is een kwantitatief 

onderzoek, uitgezet door middel van een schriftelijke en online vragenlijst. Cliënten konden 

kiezen of zij de meegestuurde papieren vragenlijst invulden of de online vragenlijst. In de 

uitnodigingsbrief was een link en unieke inlogcode opgenomen waarmee cliënten toegang 

konden krijgen tot de online vragenlijst. Na twee weken is een herinneringsbrief verzonden. 

Cliënten hadden drie weken de tijd om te reageren.  

Steekproef en respons 

De gemeente heeft alle inwoners die een Wmo-maatwerkvoorziening ontvangen 

aangeschreven.  

 

Verzonden vragenlijsten 700 

Respons papieren vragenlijsten 197 

Respons online vragenlijsten 23 

Totale respons 220 

Responspercentage 31,4% 

Betrouwbaarheidsniveau en foutmarge 93% en 5% 

 

Er zijn 700 brieven verstuurd naar Wmo-cliënten met een papieren vragenlijst en een link en 

inlogcode voor het online onderzoek. In totaal hebben 197 respondenten de papieren 

vragenlijst ingevuld en 23 respondenten de online vragenlijst. Het responspercentage is 

hiermee 34,4%. Voor schriftelijk en online onderzoek onder deze doelgroep is een respons van 

39% gangbaar. 

  

De resultaten voor uw gemeente hebben een betrouwbaarheid van 93% en een foutmarge van 

5%. Betrouwbaar wil zeggen dat als het onderzoek op dezelfde wijze wordt herhaald, er 

(ongeveer) dezelfde uitkomsten uit voortkomen. Een betrouwbaarheidsniveau van 93% met 

een foutmarge van 5% betekent dat als het onderzoek 100 keer wordt uitgevoerd, de 

resultaten in 93 van de 100 gevallen 5% of minder van elkaar afwijken. 
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Vergelijkingen 

De resultaten van het onderzoek worden in het rapport vergeleken met de resultaten van 

voorgaande jaren en het gemiddelde van de referentiegroep.  

 

Omdat meerdere gemeenten de tien standaardvragen gebruiken, kunnen deze resultaten 

vergeleken worden met de gemiddelde resultaten van de overige gemeenten. De 

referentiegroep bestaat uit 41 gemeenten1 voor de tien standaardvragen. Omdat de gemeente 

Best het onderzoek aan het begin van het nieuwe jaar uitvoert, wordt een deel van de 

referentiegroep van 2022 ook meegenomen. De eigen vragen die de gemeente heeft 

toegevoegd worden alleen vergeleken met de antwoorden van vorig jaar. 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 gaat in op de ervaringen van de respondenten met het contact met de 

gemeentelijke toegang, gevolgd door hoofdstuk 3 waar de ervaringen met de ondersteuning in 

worden beschreven. In hoofdstuk 4 worden vervolgens de ervaringen van de respondenten die 

huishoudelijke hulp ontvangen uiteengezet. In bijlage 1 ziet u de achtergrondgegevens van de 

respondenten. In bijlage 2 staan de uitkomsten van alle vragen op een rij, afgezet tegen de 

referentiegroep.  

  

                                           

 
1 Aalten, Zoetermeer, Waalwijk, Rijssen-Holten, Doetinchem, Duiven, Westervoort, Gorinchem, Rijswijk,  

West Maas en Waal, Bronckhorst, Vijfheerenlanden, Hoeksche Waard, Molenlanden, Apeldoorn, Voorst, Boekel, 

Boxmeer, Grave, Mill en Sint Hubert, Oss, Uden, Cuijk, Landerd, Sint Anthonis, Bernheze, Meierijstad, Lelystad, 

Berkelland, Edam-Volendam, Smallingerland, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn, Alkmaar, Brummen, 

Katwijk, Kaag en Braassem, Maasdriel, Montferland, Barneveld. 
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H2 | Het contact  

 Het contact 

In de gemeente Best nemen inwoners contact op met een Wmo-klantmanager.   

 

Als het contact met de gemeente langer dan een jaar geleden is, is cliënten gevraagd de 

vragen over te slaan of ‘niet van toepassing’ in te vullen.  

 

De volgende figuur toont de ervaring van respondenten met de toegang. 

 

Figuur 1 Ervaring met het contact met de gemeente (%) 

 Helemaal mee eens  Mee eens  Neutraal  Niet mee eens  Helemaal niet mee eens 

Ik wist waar ik moest 

zijn met mijn 

hulpvraag 

 

Ik werd tijdig 

geholpen 

 

De medewerker nam 

mij serieus 

 

De medewerker en ik 

hebben in het gesprek 

samen naar een 

oplossing gezocht 

 

 

Zeven op de tien mensen met een beperking zijn bekend met het Wmo-loket in hun 

gemeente.2 In uw gemeente weet 76% waar zij moeten zijn met hun hulpvraag. Dit is een 

lichte daling ten opzichte van de vorige meting (80%). Van de respondenten geeft 83% aan 

tijdig geholpen te zijn (tijdig = binnen vier weken is door de klantmanager contact opgenomen 

en binnen acht weken is op de aanvraag besloten.) Dit is een toename ten opzichte van de 

vorige meting (77%).  

                                           

 
2 Bron: SCP, rapport Zicht op de Wmo 2015, uit onderzoek van Verbeek-Oudijk et al. (2017) en Waverijn en 
Marangos (2016) 
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Figuur 2 toont hoe de ervaringen van de respondenten zich op dit vlak in de afgelopen jaren 

hebben ontwikkeld. Uit de figuur blijkt dat deze stijgende lijn in tevredenheid op dit aspect al 

sinds 2019 zichtbaar is. 

 
Figuur 2 Ik werd tijdig geholpen (% (helemaal) mee eens) 

 
90% van de respondenten geeft aan zich serieus genomen te voelen. Ook hier is een stijging 

ten opzichte van de vorige meting zichtbaar (87%). Het gezamenlijk zoeken naar een 

oplossing is een belangrijk onderdeel van de nieuwe vormgeving van de Wmo. 83% van de 

respondenten geeft aan samen met de medewerker naar een oplossing te hebben gezocht. 

Wederom is er een stijging ten opzichte van de vorige meting zichtbaar (78%).  

 

Vergeleken met de referentiegroep zijn Wmo-cliënten in de gemeente Best vergelijkbaar 

tevreden of iets meer tevreden over hun ervaringen met het contact met de gemeente.  

 Cliëntondersteuning 

De Wmo 2015 bepaalt dat gemeenten onafhankelijke cliëntondersteuning moeten organiseren. 

Het verschilt per gemeente hoe de onafhankelijke cliëntondersteuning wordt vormgegeven. In 

de gemeente Best zijn twee vrijwilligers werkzaam als cliëntondersteuner. Daarnaast is MEE 

vertegenwoordigd in Bestwijzer.  

 
Figuur 3 Bekendheid gebruik onafhankelijke cliëntondersteuner (% ja) 
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36% van de respondenten geeft aan bekend te zijn met de optie tot het gebruikmaken van 

een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dit is vergelijkbaar met de referentiegroep, maar een 

afname ten opzichte van de vorige meting, toen 43% aangaf bekend te zijn met de 

onafhankelijke cliëntondersteuner. Figuur 4 toont hoe de ervaringen van de respondenten zich 

op dit vlak in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Sinds 2019 was er sprake van een  

positieve trend waarbij het aantal tevreden respondenten over de jaren gestaag toenam. Het is 

daarom interessant dat er dit jaar een lichte daling in tevredenheid zichtbaar is ten opzichte 

van voorgaande jaren. 

 
Figuur 4 Bekendheid gebruik onafhankelijke cliëntondersteuner (% ja) 

 
 

 
Figuur 5 Heeft u gebruikgemaakt van deze ondersteuning? (%ja) 

 
 

Van de respondenten geeft 12% aan gebruikgemaakt te hebben van de onafhankelijke 

cliëntondersteuning. Dit is een afname ten opzichte van de vorige meting, toen 17% van de 

respondenten aangaf hiervan gebruikgemaakt te hebben.  
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Tabel 1     Zo nee, waarom heeft u er geen gebruik van gemaakt? (% (helemaal) mee eens) 

 Gemeente 
2022 

Gemeente 
2021 

Gemeente 
2020 

Gemeente 
2019 

Gemeente 
2018 

Gemeente 
2017 

Ik had geen behoefte aan extra 
ondersteuning 53% 58% 54% 46% 46% 54% 

Ik kon de gratis onafhankelijke 
cliëntondersteuner niet vinden 11% 8% 11% 14% 14% 7% 

Het duurde te lang voor ik contact 
kreeg met de cliëntondersteuner 3% 0% 2% 3% 2% 3% 

Andere reden 38% 36% 39% 42% 44% 39% 

 

De meeste respondenten die geen gebruik hebben gemaakt van de onafhankelijke 

cliëntondersteuner geven aan dat ze hier geen behoefte aan hadden (53%). 11% van de 

respondenten geven aan geen gebruikgemaakt te hebben van de onafhankelijke 

cliëntondersteuner omdat zij deze niet konden vinden. Dit is een toename ten opzichte 

van de vorige meting (8%). Verder geeft 3% van de respondenten aan geen 

gebruikgemaakt te hebben van de onafhankelijke cliëntondersteuner omdat het te lang 

duurde voordat zij contact kregen met de cliëntondersteuner. Bij de vorige meting waren 

er geen respondenten die aangaven dat de wachttijd tot het contact te lang was.  

 

In de volgende figuur is de tevredenheid over de cliëntondersteuning weergegeven. 

 
Figuur 6 Hoe tevreden bent u over de ondersteuning die u ontving van de onafhankelijke 

cliëntondersteuner?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het merendeel (78%) van de respondenten is (heel) tevreden over de ontvangen 

cliëntondersteuning. Dit is een toename ten opzichte van de vorige meting, toen 70% 

aangaf hier tevreden over te zijn. Er is vooral een grote toename zichtbaar in het aantal 

respondenten dat aangeeft heel tevreden te zijn (van 31% in 2021 naar 41% naar 

2022). Er is een afname zichtbaar in het aandeel respondenten dat aangeeft (heel) 

ontevreden te zijn. Dit komt grotendeels overeen met voorgaande metingen. 
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H3 | De ondersteuning 

 De ontvangen ondersteuning 

De doelgroep van dit onderzoek zijn cliënten met in ieder geval een Wmo-

maatwerkvoorziening. Daarnaast kunnen ze natuurlijk ook nog informele ondersteuning 

ontvangen of gebruikmaken van algemene of particuliere voorzieningen. 

 
Tabel 2    Ondersteuningsvormen (% ja)  

 Gemeente 
2022 

Gemeente 
2021 

Gemeente 
2020 

Gemeente 
2019 

Gemeente 
2018 

Gemeente 
2017 

Rolstoel 11% 12% 14% 13% 25% 17% 
Scootmobiel of aangepaste fiets 15%3 24% 28% 26% 34% 22% 
Huishoudelijke ondersteuning/hulp 71% 74% 64% 61% 46% 52% 
Woonvoorziening/woningaanpassing 10% 14% 19% 18% 25% 17% 
Collectief vervoerspasje (taxibus) 22% 26% 27% 30% 41% 42% 
Financiële vergoeding voor vervoer 5% 2% 2% 4% 3% 5% 
Begeleiding (individueel of dagbesteding) 34%4 17% 18% 21% 24% 18% 
Kortdurend verblijf/logeeropvang 3% 2% 2% 2% 0% 1% 
Anders 6% 6% 6% 7% 8% 6% 

 

In uw gemeente is hulp bij het huishouden de meest voorkomende ondersteuningsvorm 

(71%), gevolgd door begeleiding (34%). Ten opzichte van de vorige meting zijn er lichte 

verschuivingen in de verdeling van de ondersteuningsvormen waar respondenten aangeven 

gebruik van te maken. Het aandeel respondenten dat aangeeft een scootmobiel of aangepaste 

fiets ontvangen te hebben is significant afgenomen (15% in 2022 ten opzichte van 24% in 

2021). Het aandeel respondenten dat aangeeft gebruikgemaakt te hebben van individuele 

begeleiding of dagbesteding is significant toegenomen (34% in 2022 ten opzichte van 17% in 

2021).  

 Kwaliteit van de ondersteuning 

Cliënten is gevraagd hoe zij de kwaliteit van de ondersteuning ervaren. Het gaat hierbij om de 

ervaringen, niet om de objectieve kwaliteit van de ondersteuning.  

 
Figuur 7 Mening over de kwaliteit van de ondersteuning (%) 

 Helemaal mee eens  Mee eens  Neutraal  Niet mee eens  Helemaal niet mee eens 

          

Ik vind de kwaliteit 

van de 

ondersteuning die ik 

krijg goed 

 

De ondersteuning 

die ik krijg, past bij 

mijn hulpvraag 

 

                                           

 
3 Er is hier sprake van een significant verschil ten opzichte van vorig jaar. 
4 Er is hier sprake van een significant verschil ten opzichte van vorig jaar. 
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Een meerderheid van de respondenten is tevreden over de kwaliteit van de ontvangen 

ondersteuning (89%) en vindt dat de ontvangen ondersteuning bij de hulpvraag past (90%). 

Ten opzichte van de vorige meting is men over beide aspecten over de kwaliteit van de 

ondersteuning positiever. Ook ten opzichte van de referentiegroep scoort de gemeente Best 

iets hoger.   

 Effect van de ondersteuning op het leven van de cliënten 

Het doel van de ondersteuning vanuit de Wmo is dat cliënten de noodzakelijke algemene 

dagelijkse levensverrichtingen kunnen uitvoeren en kunnen deelnemen aan de 

maatschappij. 

 
Figuur 8 Effect van de ondersteuning 

 Helemaal mee eens  Mee eens  Neutraal  Niet mee eens  Helemaal niet mee eens 

          

Door de ondersteuning 

die ik krijg, kan ik beter 

de dingen doen die ik 

wil 

 

Door de ondersteuning 

die ik krijg, kan ik mij 

beter redden 

 

Door de ondersteuning 

die ik krijg, heb ik een 

betere kwaliteit van 

leven 

 

 

78% van de respondenten geeft aan beter de dingen te kunnen doen die zij willen door de 

ontvangen ondersteuning. Ook geeft 80% aan zich beter te kunnen redden door de ontvangen 

ondersteuning. Ook geeft de meerderheid van de respondenten aan een betere kwaliteit van 

leven te hebben door de ontvangen ondersteuning (76%). Vergeleken met de vorige meting 

wordt het effect van de ondersteuning minder ervaren. Ook ten opzichte van de 

referentiegroep worden de effecten in iets mindere mate ervaren.  

 Opmerkingen over ondersteuning 

In een open tekstvlak konden de respondenten opmerkingen schrijven over de ondersteuning 

die zij ontvangen. De volgende tabel geeft een top 5 van de meest genoemde opmerkingen 

weer.  
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Tabel 3     Top 5 opmerkingen over de ondersteuning  

 Opmerking 

1 Tevredenheid over de ontvangen hulp/hulpverlener 

2 Wisselingen bij huishoudelijke hulp 

3 Te weinig hulp (voornamelijk te weinig uren huishoudelijke hulp) 

4 Ontevreden over hulp/hulpverlener 

5 Positief over effect hulp  

 

Hieronder staan per opmerking enkele citaten weergegeven. Deze zijn illustratief voor het 

totaal. 

 

1.  ‘Ik ben heel tevreden met mijn hulp. Als ik iets vraag doet ze het. We zijn blij met elkaar!’ 

 

 ‘Mijn poetsengel: ik zou haar niet meer willen missen.’ 

 

 ‘Ik heb een geweldige hulpverlener. Super lief, wat mij goed doet voelen. Een veilig gevoel. Ik 

heb veel respect voor de hulpverleners.’ 

 

2. ‘Bij afzegging of verhindering van de hulp door ons of door de huishoudelijke hulp is de 

afwikkeling daarvan niet goed. Het komt intern niet op de juiste plek waardoor de hulp toch komt 

of bij verhindering van de hulp geen vervanging komt zonder enige communicatie.’ 

 

‘Het probleem zit hem in de afmeldingen door ziekte en het stoppen. Er is dan geen of beperkte 

opvang en een week overslaan is dan de praktijk. Verder ben ik tevreden.’ 

 

‘Er zijn te veel verschillende medewerkers.’ 

 

3. ‘Mijn hulp een half uurtje meer zou geweldig zijn.’ 

 

 ‘ik zou ook graag nog wat hulp krijgen met de was doen.’ 

 

 ‘Het gaat met mij steeds slechter. Ik zou erg graag meer uren krijgen.’ 

 

4.  ‘Heb al jaren dezelfde huishoudelijke hulp. Het wordt te familiair, ik zou graag willen wisselen van 

persoon.’ 

 

 ‘Ik krijg thuis hulp om te poetsen. De kwaliteit en frequentie zijn erbarmelijk.’ 

 

 ‘De kwaliteit van de huishoudelijke ondersteuning is ondermaats.’ 

 

5. ‘Zonder mijn ondersteuners ben ik niet in staat om zelfstandig te wonen of mijn werkzaamheden 

uit te voeren.’ 

 

 ‘De hulpverleners helpen mij met verwerking van mijn zorgen en problemen.’ 

 

‘Het huidhoudleijk werk valt me zo zwaar dat ik er veel voor moet laten. Dankzij de 

huidhoudelijke hulp doe ik zelf nog veel in huis maar kan ik ook vrijwilligerswerk doen en er 

hobbies op na houden.’ 
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H4 | Huishoudelijke ondersteuning 
 

De gemeente Best heeft, evenals voorgaande jaren, eigen vragen aan de vragenlijst 

toegevoegd over huishoudelijke ondersteuning. Het gaat om het aandeel respondenten met 

huishoudelijke ondersteuning, de leveringsvorm en organisatie, de tevredenheid over het 

gesprek met de organisatie en de mate waarin de hulp bijdraagt aan een schoon en leefbaar 

huis.  

4.1  Hulp, leveringsvorm en organisatie 

Van de respondenten in de gemeente Best ontvangt 73% huishoudelijke ondersteuning. 

Vergeleken met de voorgaande meting is dit aandeel afgenomen (77% in 2021).  

 

Figuur 9 Heeft u huishoudelijke ondersteuning/hulp via de gemeente (Wmo)? (%) 

 

 
 

 

Alle respondenten die huishoudelijke hulp ontvangen, ontvangen de zorg in natura. Geen van 

de respondenten geeft aan deze zorg via een pgb te ontvangen. Daarmee heeft de daling van 

het aantal respondenten dat de zorg via een pgb ontvangt die in 2021 zichtbaar was, 

doorgezet. 

 
Figuur 10 Op welke manier ontvangt u de huishoudelijke ondersteuning/hulp? (%) 
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Vervolgens is aan de cliënten gevraagd van welke organisatie zij ondersteuning ontvangen.  

 
Tabel 4     Van welke organisatie krijgt u de hulp bij het huishouden? (%) 

 Gemeente 2022 Gemeente 2021 Gemeente 2020 

Tzorg 42% 50% 41% 

Actief Zorg 22% 0% 22% 

Rinette Zorg 17% 5% 21% 

Poetszorg, poetsen met een praatje 11% 20% 13% 

Zuidzorg - 12% 0% 

CasaLinga 7% - - 

Azorg 1% - - 

Anders 14% 14% 4% 

 

Vergeleken met de vorige meting zijn er wat verschillen in de organisaties die hulp bij het 

huishouden leveren binnen de gemeente Best. Waar respondenten in de voorgaande meting 

ook konden kiezen voor Zuidzorg, is Zuidzorg in 2022 niet als antwoordoptie in de vragenlijst 

opgenomen. CasaLinga en Azorg zijn beide toegevoegd als optie. Evenals voorgaande jaren 

ontvangt het grootste deel van de respondenten hulp van Tzorg (42%), al is er wel een daling 

ten opzichte van de vorige meting zichtbaar (50%). Vervolgens zijn Actief Zorg (22%) en 

Rinette Zorg (17%) het meest vertegenwoordigd.  

4.2  Ervaringen met het gesprek 

Van de respondenten geeft 87% aan een gesprek gevoerd te hebben met de organisatie die de 

huishoudelijke ondersteuning heeft verzorgd. Dit is een toename ten opzichte van de 

voorgaande meting (81%).  

 
Figuur 11 Heeft u een gesprek gevoerd met deze organisatie over de hulp die u krijgt? (%) 
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De respondenten die aangeven een gesprek met de hulporganisatie te hebben gevoerd is 

gevraagd naar hun tevredenheid over dit gesprek. 

 

Figuur 12 Bent u tevreden over… (%) 

 Heel tevreden  Tevreden  Neutraal  Ontevreden  Heel ontevreden 

          

het contact met de 

vertegenwoordiger van 

de zorgorganisatie met 

wie u het gesprek had 

 

de aandacht voor uw 

persoonlijke, fysieke of 

mentale 

omstandigheden 

 

de deskundigheid van 

deze vertegenwoordiger 

 

het ondersteuningsplan 

dat met u is opgesteld 

 

 

Over het algemeen zijn respondenten positief over dit gesprek. Het merendeel geeft aan (heel) 

tevreden te zijn over het contact met de vertegenwoordiger van de zorganisatie met wie zij het 

gesprek hadden (83%), de aandacht voor persoonlijke, fysieke of mentale omstandigheden 

(78%), de deskundigheid van de vertegenwoordiger (78%) en het opgestelde 

ondersteuningsplan (83%). Op alle aspecten is een flinke toename in tevredenheid ten 

opzichte van de vorige metingen zichtbaar. Daarbij is vooral de toename van het aandeel 

respondenten dat aangeeft heel tevreden te zijn opvallend.  
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4.3 Ervaringen met de hulp 

 
Figuur 13 Bent u tevreden over… (%) 

 Heel tevreden  Tevreden  Neutraal  Ontevreden  Heel ontevreden 

          

hoe schoon uw huis is 

 

de hoeveelheid hulp 

 

de kwaliteit van de 

hulp 

 

 

Over het algemeen zien we een positief beeld met betrekking tot de tevredenheid over de 

huishoudelijke hulp. Het merendeel van de respondenten geeft bijvoorbeeld aan (heel) 

tevreden te zijn over de schoonheid van hun huis (84%), de hoeveelheid ontvangen hulp 

(74%) en de kwaliteit van de hulp (87%). Over alle drie de aspecten over de kwaliteit van de 

huishoudelijke hulp zijn respondenten positiever dan vorig jaar. Opvallend is daarnaast de 

afname in het aantal respondenten dat aangeeft (heel) ontevreden te zijn over de hoeveelheid 

hulp die zij ontvangen (van 20% in 2021 naar 10% in 2022).  

 

 

 

 

  



 

 

 
|  16  | Rapport Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2023 – gemeente Best 

Bijlage 1 | Achtergrondgegevens respondenten 
 
Tabel 5    Wat is uw leeftijd? 

Wat is uw leeftijd? Gemeente 2022 Gemeente 2021 Referentie groep 2022 

0 t/m 17 0% 0% 0% 

18 t/m 25 6% 3% 2% 

26 t/m 35 5% 3% 3% 

36 t/m 45 3% 3% 3% 

46 t/m 55 5% 5% 6% 

56 t/m 65 12% 13% 12% 

66 t/m 74 13% 14% 19% 

75+ 57% 60% 54% 

 

 
Figuur 14 Kunt u financieel kunnen rondkomen? 

 
 

 
Tabel 6    Heeft u hulp gehad bij het invullen van deze vragenlijst? 

 
Gemeente 

2022 

Gemeente 

2021 

Referentie- 

groep 2022 

Nee 68% (a) 65% 56% 

Ja, van een naaste (bijvoorbeeld partner, familielid of 

vriend) 
26% 29% 27% 

Ja, van een hulp- of zorgverlener 3% 5% 4% 

Ja, van iemand anders 2% (a) 1% 13% 

(N) 206 401 3.046 
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Bijlage 2 | Tabellenbijlage 
 

Indien er een (a) achter het percentage staat, is er dit jaar sprake van een significant verschil 

met de referentiegroep. Indien er een (b) achter het percentage staat, is er dit jaar sprake van 

een significant verschil met vorig jaar.  

 

BLOK 1: Contact en onafhankelijke cliëntondersteuner 

 
Gemeente 

2022 

Gemeente 

2021 

Gemeente 

2020 

Gemeente 

2019 

Gemeente 

2018 

Gemeente 

2017 

Gemeente 

2016 

Referentie- 

groep 2022 

Contact 

Ik wist waar ik moest 

zijn met mijn hulpvraag 

(%(helemaal)mee eens) 

77% 79% 82% 75% 81% 75% 78% 78% 

(N) 166 294 258 299 194 333 219 11.233 

Ik werd snel geholpen 

(%(helemaal)mee eens) 
83% (a) 77% 76% 72% 72% 72% 76% 74% 

(N) 171 296 260 301 191 323 214 11.687 

De medewerker nam 

mij serieus 

(%(helemaal)mee eens) 

90% 86% 88% 89% 86% 83% 87% 87% 

(N) 173 294 260 299 193 320 214 11.633 

De medewerker en ik 

hebben in het gesprek 

samen naar oplossingen 

gezocht 

(%(helemaal)mee eens) 

83% 78% 78% 81% 77% 76% 80% 80% 

(N) 166 290 251 286 183 307 199 11.072 

Gebruik onafhankelijke cliëntondersteuner 

Wist u dat u gebruik 

kon maken van een 

onafhankelijke 

cliëntondersteuner? 

(%ja) 

36% 43% 42% 40% 41% 45% (c) 38% 35% 

(N) 166 368 308 328 207 415 292 12.618 

  

 
Gemeente 

2022 

Gemeente 

2021 

Gemeente 

2020 

Gemeente 

2019 

Gemeente 

2018 

Heeft u gebruikgemaakt van deze ondersteuning 

(% Ja) 
12% 17% 14% 22% 22% 

N 188 345 313 315 194 

 

 



 

 

 
|  18  | Rapport Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2023 – gemeente Best 

 
Gemeente 

2022 

Gemeente 

2021 

Gemeente 

2020 

Gemeente 

2019 

Gemeente 

2018 

Zo nee, waarom heeft u er geen gebruik van 

gemaakt 

     

N 53% 58% 54% 46% 46% 

Ik had geen behoefte aan extra 

ondersteuning 
148 284 269 237 151 

N 11% 8% 11% 14% 14% 

Ik kon de gratis onafhankelijk ondersteuner 

niet vinden 
148 284 269 237 151 

N 3% (b) 0% 2% 3% 2% 

Het duurde te lang voor ik contact kreeg met 

de ondersteuner 
148 284 269 237 151 

N 38% 36% 39% 42% 44% 

Andere reden 148 284 269 237 151 

 

 
Gemeente 

2022 

Gemeente 

2021 

Gemeente 

2020 

Gemeente 

2019 

Gemeente 

2018 

Hoe tevreden bent u over de ondersteuning 

die u ontving van de onafhankelijk 

cliëntondersteuner?  (% (Heel)tevreden) 

78% 71% 79% 73% 80% 

N 51 99 78 116 66 

 

BLOK 2: Kwaliteit van de ondersteuning 

 
Gemeente 

2022 

Gemeente 

2021 

Gemeente 

2020 

Gemeente 

2019 

Gemeente 

2018 

Gemeente 

2017 

Gemeente 

2016 

Referentie- 

groep 2022 

Ik vind de kwaliteit 

van de 

ondersteuning die 

ik krijg goed 

(%(helemaal)mee 

eens) 

89% 85% 86% 84% 81% 82% (c) 80% 85% 

(N) 202 384 340 347 215 433 308 13.868 

De ondersteuning 

die ik krijg past bij 

mijn hulpvraag 

(%(helemaal)mee 

eens) 

90% (b) 82% 87% 85% 78% 79% (c) 76% 85% 

(N) 201 385 340 348 215 425 301 13.818 
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BLOK 3: Wat levert de ondersteuning mij op? 

 
Gemeente 

2022 

Gemeente 

2021 

Gemeente 

2020 

Gemeente 

2019 

Gemeente 

2018 

Gemeente 

2017 

Gemeente 

2016 

Referentie- 

groep 2022 

Door de 

ondersteuning kan 

ik beter de dingen 

doen die ik wil 

(%(helemaal)mee 

eens) 

78% 81% 79% 79% 83% 80% (c) 75% 81% 

(N) 193 376 325 340 218 424 292 13.207 

Door de 

ondersteuning kan 

ik mij beter redden 

(%(helemaal)mee 

eens) 

81% 84% 86% 86% 83% 85% (c) 81% 85% 

(N) 203 384 334 345 212 424 299 13.618 

Door de 

ondersteuning heb 

ik een betere 

kwaliteit van leven 

(%(helemaal)mee 

eens) 

75% 82% 79% 80% 82% 79% 72% 80% 

(N) 195 383 327 339 209 425 298 13.493 

  

BLOK 4: Ervaringen met de ondersteuning vanuit de gemeente 

 
Gemeente 

2022 

Gemeente 

2021 

Gemeente 

2020 

Gemeente 

2019 

Gemeente 

2018 

Gemeente 

2017 

Rolstoel 11% 12% 14% 13% 25% 17% 

N 195 394 347 364 226 444 

Scootmobiel of aangepaste fiets 15% (b b) 24% 28% 26% 34% 22% 

N 195 394 347 364 226 444 

Huishoudelijke ondersteuning/hulp 71% 74% 64% 61% 46% 52% (c) 

N 195 394 347 364 226 444 

Woonvoorziening/woningaanpassing 10% 14% 19% 18% 25% 17% 

N 195 394 347 364 226 444 

Collectief vervoerspasje (Taxbus) 22% 26% 27% 30% 41% 42% 

N 195 394 347 364 226 444 

Financiële vergoeding voor vervoer 5% 2% 2% 4% 3% 5% 

N 195 394 347 364 226 444 

Begeleiding (individueel of 

dagbesteding) 
34% (b) 17% 18% 21% 24% 18% 
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N 195 394 347 364 226 444 

Kortdurend verblijf/logeeropvang 3% 2% 2% 2% 0% 1% 

N 195 394 347 364 226 444 

Anders 6% 6% 6% 7% 8% 6% 

N 195 394 347 364 226 444 

 

BLOK 5: Huishoudelijke ondersteuning/hulp 

 
Gemeente 

2022 

Gemeente 

2021 

Gemeente 

2020 

Gemeente 

2019 

Gemeente 

2018 

Gemeente 

2017 

Heeft u huishoudelijke ondersteuning 

via de gemeente (Wmo) (% Ja) 
73% 77% 70% 67% 47% 50% (c) 

N 196 382 310 311 172 348 

 

 
Gemeente 

2022 

Gemeente 

2021 

Gemeente 

2020 

Gemeente 

2019 

Gemeente 

2018 

Gemeente 

2017 
Op welke manier ontvangt u de huishoudelijke ondersteuning? 

Via zorg in natura 100% (b) 96% 92% 95% 91% 93% 

Via een pgb 0% (b) 4% 8% 5% 9% 7% 

N 132 265 197 183 79 159 

 

 Gemeente 2022 
Van welke organisatie krijgt u de huishoudelijke ondersteuning? 

Tzorg 42% 

Rinette Zorg 17% 

Poetszorg, poetsen met een praatje 11% 

Actief zorg 22% 

CasaLinga 7% 

Azorg 1% 

N 138 

 

 
Gemeente 

2022 

Gemeente 

2021 

Gemeente 

2020 

Gemeente 

2019 

Gemeente 

2018 

Gemeente 

2017 
Heeft u een gesprek gevoerd met deze organisatie over de hulp die u krijgt? 

Ja 87% 81% 84% 84% 82% 83% 

Nee 8% 13% 10% 8% 9% 10% 

Weet ik niet 5% 6% 5% 8% 9% 7% 

N 142 263 191 189 78 163 

 

 

 

 

 Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente 
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2022 2021 2020 2019 2018 2017 

%(Heel)tevreden 

het contact met de vertegenwoordiger van 

de zorgorganisatie met wie u het gesprek 

had 

83% 74% 79% 77% 65% 64% 

N 121 219 170 163 72 157 

de aandacht voor uw persoonlijke, fysieke 

of mentale omstandigheden 
79% 69% 72% 71% 64% 57% 

N 117 202 159 149 66 150 

de deskundigheid van deze 

vertegenwoordiger 
78% 70% 71% 74% 67% 59% 

N 114 196 160 145 66 148 

het ondersteuningsplan dat met u is 

opgesteld 
83% (b) 72% 75% 77% 67% 51% 

N 117 201 151 151 72 148 

 

 
Gemeente 

2022 

Gemeente 

2021 

Gemeente 

2020 

Gemeente 

2019 

Gemeente 

2018 

Gemeente 

2017 

%(Heel)tevreden 

hoe schoon uw huis is 84% 78% 78% 79% 62% 72% 

N 140 298 223 205 76 181 

de hoeveelheid hulp 75% (b) 64% 70% 61% 44% 49% 

N 139 292 220 208 86 178 

de kwaliteit van de hulp 87% 83% 80% 81% 83% 74% 

N 139 296 224 206 86 184 

 

BLOK 8: Over uzelf 

 
Gemeente 

2022 

Gemeente 

2021 

Gemeente 

2020 

Gemeente 

2019 

Gemeente 

2018 

Gemeente 

2017 

Gemeente 

2016 

Referentie-

groep 2022 
Wat is uw leeftijd? 

0 t/m 17 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 

18 t/m 25 6% (a) 3% 4% 5% 6% 3% (c) 2% (c) 2% 

26 t/m 35 5% 3% 4% 4% 3% 3% (c) 3% (c) 3% 

36 t/m 45 3% 3% 5% 4% 3% 4% (c) 4% (c) 3% 

46 t/m 55 5% 5% 6% 8% 8% 7% (c) 6% (c) 6% 

56 t/m 65 12% 13% 8% 8% 12% 9% (c) 8% (c) 12% 

66 t/m 74 13% (a) 14% 15% 16% 10% 13% (c) 14% (c) 19% 

75+ 57% 60% 56% 55% 59% 60% (c) 63% (c) 54% 

(N) 206 398 357 368 232 477 318 5.443 

 

 

 Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Referentie- 
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2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 groep 2022 

In hoeverre kunt u 

financieel 

rondkomen? 

(%(zeer)goed) 

53% 

(a,b) 
41% 44% 37% 39% 41% 34% 45% 

(N) 203 393 351 366 223 468 318 3.516 

 

 
Gemeente 

2022 

Gemeente 

2021 

Gemeente 

2020 

Gemeente 

2019 

Gemeente 

2018 

Gemeente 

2017 

Gemeente 

2016 

Referentie- 

groep 2022 
Heeft u hulp gehad bij het invullen van deze vragenlijst? 

Nee 68% (a) 65% 62% 62% 52% 54% 52% 56% 

Ja, van een naaste 

(bijvoorbeeld 

partner, familielid 

of vriend) 

26% 29% 32% 30% 39% 39% 40% 27% 

Ja, van een hulp- 

of zorgverlener 
3% 5% 4% 7% 7% 4% (c) 6% 4% 

Ja, van iemand 

anders 
2% (a) 1% 2% 1% 2% 3% 2% 13% 

(N) 206 401 359 371 233 477 319 3.046 
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