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Inleiding 

Vanaf 2016 zijn gemeenten vanuit de Wmo verplicht om een cliëntervaringsonderzoek uit te 

(laten) voeren. Voor u ligt het rapport Cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO Wmo) waarmee 

de gemeente aan deze verplichting voldoet.  

 

Doelstelling van het onderzoek is te achterhalen wat de cliëntervaringen zijn van Wmo-

cliënten in uw gemeente. Het onderzoek gaat in op thema’s als toegankelijkheid van 

voorzieningen, kwaliteit van voorzieningen en welk effect de cliënten ondervinden op hun 

zelfredzaamheid. 

 

Vanwege de uniformiteit van de vragenlijst kunnen de uitkomsten met elkaar vergeleken 

worden (benchmark) om van elkaar te leren. Daarnaast heeft het onderzoek een 

signaleringsfunctie. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen leiden tot een signaal waardoor 

verder (verdiepend) onderzoek nodig is.  

 

Doelgroep  

De doelgroep van het onderzoek zijn Wmo-cliënten die een maatwerkvoorziening hebben 

(ontvangen) in 2015. In dit onderzoek zijn twee groepen onderscheiden: 

· Inwoners die in 2015 (opnieuw) Wmo-cliënt zijn geworden.  

· Inwoners die vóór 2015 Wmo-cliënt zijn geworden en sindsdien niet meer door een 

consulent zijn gezien. 

 

Aan mensen die minder dan twaalf maanden geleden contact hebben opgenomen met de 

gemeente is gevraagd de vragen over het contact in te vullen. Wanneer dit langer dan twaalf 

maanden geleden was, leert de ervaring dat mensen dit zich vaak niet meer goed kunnen 

herinneren, wat de betrouwbaarheid niet ten goede komt. 

 

Steekproef en respons  

Op aanwijzing van BMC hebben de deelnemende gemeenten een steekproef getrokken uit 

het Wmo-cliëntenbestand of hun gehele cliëntenbestand aangeschreven. In de gemeente 

Best is het hele cliëntenbestand aangeschreven. Het gaat hierbij om cliënten met een 

maatwerkvoorziening.  

In totaal zijn in Best 897 Wmo-cliënten aangeschreven, waarvan in totaal 390 cliënten 

hebben deelgenomen aan dit onderzoek door een (online) vragenlijst in te vullen. Het gaat 

om 361 papieren vragenlijsten en 29 online vragenlijsten. Daarmee is de respons 43%.  

De gewenste respons is gehaald (met een betrouwbaarheidsniveau van 95%). 

 

Referentiegroep  

Er zijn 59 gemeenten die hetzelfde onderzoek hebben uitgevoerd en gelden als uw 

referentiegroep in dit rapport. Het is verplicht om de vragenlijst te starten met de tien 

verplichte vragen. Deze vragen worden vergeleken met de referentiegroep. Voor de 

aanvullende eigen vragen van de gemeente is geen referentiegroep beschikbaar. 
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Uitsplitsingen 

In dit rapport worden ook uitsplitsingen gemaakt, bijvoorbeeld naar het soort voorziening en 

het effect van de voorziening. De resultaten hiervan kunnen bij kleine aantallen 

respondenten veelal alleen een indicatie van de tevredenheid geven. De aantallen zijn dan te 

klein om betrouwbare uitspraken op te baseren. 

 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 behandelt de doelen van de Wmo en de achtergrond van het onderzoek. 

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

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

in worden beschreven. Hoofdstuk 4 gaat in op hulp bij het huishouden en in hoofdstuk 5 

komt begeleiding en dagbesteding aan bod. In bijlage 1 staat de onderzoeksverantwoording 

beschreven en ziet u de achtergrondgegevens van de respondenten. In bijlage 2 staan de 

uitkomsten van alle vragen op een rij, waar mogelijk afgezet tegen de referentiegroep. 
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Samenvatting  

Uw gemeente heeft deelgenomen aan het cliëntervaringsonderzoek onder Wmo-cliënten.  

Dit onderzoek is vanaf 2016 verplicht voor alle gemeenten in Nederland. De eerste tien 

vragen van het onderzoek zijn verplicht, evenals de manier waarop en de doelgroep 

waaronder het onderzoek wordt uitgevoerd. Uw gemeente heeft ervoor gekozen om deze 

verplichte tien vragen aan te vullen met eigen vragen.  

 

Dit onderzoek geeft daarmee inzicht in de ervaringen van Wmo-cliënten met de gemeente en 

de ondersteuning die zij ontvangen. De resultaten worden vergeleken met een 

referentiegroep van andere gemeenten die dezelfde vragen hebben gesteld aan Wmo-

cliënten. 

 

De gemeente Best heeft 897 vragenlijsten verzonden en er zijn 390 vragenlijsten ingevuld. 

Daarmee is een responspercentage bereikt van 43%.  
 
Contact met de gemeente  

Van de respondenten geeft 75% aan dat ze wisten waar ze moesten zijn voor ondersteuning.  

 

Inwoners van de gemeente Best nemen met een ondersteuningsvraag of  

-probleem contact op met een Wmo-klantmanager of een medewerker van Bestwijzer. Van 

de respondenten geeft 78% aan dat zij het (helemaal) eens zijn met de stelling dat zij snel 

werden geholpen.  

 

33% van de respondenten is bekend met cliëntondersteuning. In Best verloopt dit via MEE of 

vrijwilligers van ouderenbonden. 

 

Het gezamenlijk zoeken naar een oplossing is een belangrijk onderdeel van de nieuwe 

vormgeving van de Wmo. Van de respondenten geeft 73% aan dat er tijdens het gesprek 

gezamenlijk naar een oplossing is gezocht.  
 
Kwaliteit en effect van de ondersteuning 

Het doel van het contact met de gemeente is te komen tot passende ondersteuning. Het 

belangrijkste onderdeel daarvan zijn voorzieningen waarvoor de gemeente een besluit 

afgeeft. Respondenten is gevraagd welke voorzieningen dit zijn. De meest voorkomende 

voorzieningen onder respondenten zijn hulp bij het huishouden (48%) en het collectief 

vervoerspasje (42%). 

 

76% van de respondenten beaamt dat de kwaliteit van de ondersteuning goed is. 70% van 

de respondenten vindt dat de ondersteuning past bij de hulpvraag.  
 

Het effect van de ondersteuning 

Respondenten is naar dit effect gevraagd. Van de respondenten geeft een ruime 

meerderheid aan dat zij door de ondersteuning beter de dingen kunnen doen die zij willen 

(71%) en dat zij zich beter kunnen redden (75%). 73% van de respondenten is het 

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

ervaren.  
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Hulp bij het huishouden 

92% van de respondenten ontvangt zorg in natura, 8% koopt zelf hulp in met een pgb.  

77% van de respondenten heeft een gesprek gehad met de organisatie van wie zij de hulp 

ontvangen. Over de verschillende aspecten is een krappe 60% (heel) tevreden.  

De respondenten zijn het minst tevreden over de manier waarop er naar hen geluisterd werd 

(27% is (heel) ontevreden). 

 

Van de respondenten weet 43% niet of de gemaakte afspraken in een ondersteuningsplan 

zijn vastgelegd.  

 

Respondenten zijn veelal tevreden over de kwaliteit van de hulp (80%), maar minder over de 

hoeveelheid (42%). 58% is (heel) tevreden over hoe schoon en leefbaar het huis is. 

 

Begeleiding en dagbesteding 

Van de respondenten met begeleiding of dagbesteding ontvangt 71% deze in natura, 29% 

koopt zelf de begeleiding of dagbesteding in met een pgb. 88% heeft een gesprek gehad met 

de organisatie waarvan ze begeleiding/dagbesteding ontvangen. Over het algemeen is men 

(heel) tevreden over alle aspecten van de begeleiding of dagbesteding. De tevredenheid 

over de gevraagde aspecten varieert tussen de 83% en 88%. 

 

Ongeveer driekwart van de respondenten met begeleiding of dagbesteding geeft aan dat de 

afspraken zijn vastgelegd in een ondersteuningsplan. 

 

90% is (heel) tevreden over de kwaliteit en 85% is (heel) tevreden over de hoeveelheid 

begeleiding of dagbesteding. 
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Hoofdstuk 1   
Achtergrond en doelen Wmo  

1.1 Wmo 2015 

Gemeenten hebben in de nieuwe Wmo een bredere verantwoordelijkheid voor de deelname 

van mensen met een beperking of psychische problematiek aan het maatschappelijke 

verkeer (participatie). Ook moeten zij een passende ondersteuning bieden waarmee mensen 

in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen 

en het voeren van een gestructureerd huishouden (zelfredzaamheid). Mensen die voor hun 

begeleiding (gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid) een 

beroep deden op de AWBZ, kunnen zich nu wenden tot de gemeente. Het gedeelte van 

deze doelgroep dat verzorging nodig heeft die in het verlengde van de begeleiding wordt 

geleverd en daarmee samenhangt, valt sinds 1 januari 2015 ook onder de 

verantwoordelijkheid van de gemeente.  

1.2 Achtergrond onderzoek 

Via het cliëntervaringsonderzoek legt een gemeente verantwoording af over het Wmo-beleid 

aan de gemeenteraad en inwoners. Nieuw in de Wmo 2015 is dat gemeenten een verplichte, 

gestandaardiseerde vragenlijst moeten gebruiken. Dat maakt een vergelijking tussen 

gemeenten (in elk geval voor dat deel) onderling mogelijk. Met dit onderzoek wordt de 

cliëntervaring met betrekking tot de uitvoering van de Wmo in beeld gebracht en wordt 

gevraagd in hoeverre gestelde resultaten en effecten van de Wmo behaald worden in de 

ogen van de cliënt (jeugd of ouder/verzorger). We benadrukken dat het gaat om de 

cliëntervaring, deze kan afwijken van het beeld dat een hulpverlener heeft of in zorgplannen 

of verslagen wordt weergegeven. Het oordeel van de cliënt zelf is echter van groot van 

belang voor het beleid, de doorontwikkeling van het beleid en de uitvoering. 
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Hoofdstuk 2  
Contact met de gemeente 

2.1 Het contact 

Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige 

gemeenten kiezen voor het Wmo-loket, andere gemeenten voor sociale (wijk)teams waar 

mensen terechtkunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet 

(vraagverheldering, verwijzing of ook lichte ondersteuning), verschilt per gemeente. 

 

In Best hebben burgers met een ondersteuningsvraag contact met een Wmo-klantmanager 

van de gemeente of met een medewerker van Bestwijzer. 

 

De volgende figuur toont de ervaring van Wmo-cliënten met de toegang. 

 
Figuur 1 Ervaring met het contact met Wmo-klantmanager of Bestwijzer (%) 

 Helemaal mee 

eens 

 Mee eens  Neutraal  Niet mee eens  Helemaal niet 

mee eens      

 

  

 

De meeste respondenten wisten waar ze moesten zijn met hun hulpvraag, 25% wist dit niet. 

78% werd snel geholpen, 82% voelt zich serieus genomen en 73% heeft samen met de 

medewerker naar een oplossing gezocht. 
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2.2 Cliëntondersteuning 

De Wmo 2015 bepaalt dat gemeenten onafhankelijke cliëntondersteuning moeten bieden. 

Het moet gratis zijn, levensbreed, onafhankelijk en in het belang van de cliënt. Voor 

gemeenten betekende dit een herijking van het beleid voor cliëntondersteuning. Het verschilt 

per gemeente welke organisatie de onafhankelijke cliëntondersteuning invult; vaak wordt het 

geboden via MEE of via een welzijnsstichting. 

 

De Wmo 2015 definieert cliëntondersteuning als: 

'Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die 

bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van 

een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke 

ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en 

inkomen.’ 

 

In de gemeente Best is een cliëntondersteuner beschikbaar via MEE en via vrijwilligers van 

ouderenbonden. 

 
Figuur 2 Bekendheid gebruik onafhankelijke cliëntondersteuner (%)  

 
33% van de respondenten in Best is bekend met cliëntondersteuning, tegenover 26% in de 

referentiegroep. 
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Hoofdstuk 3  
Kwaliteit en effect van de ondersteuning 

3.1 Type ondersteuning 

Aan de respondenten is gevraagd van welke voorzieningen zij gebruikmaken. Zij konden 

hierbij meerdere voorzieningen aankruisen. 

 
Figuur 3 Type ondersteuning (%) 

 
De meest voorkomende voorzieningen onder de respondenten zijn huishoudelijke 

ondersteuning en het collectief vervoerspasje (Taxbus). Ongeveer de helft (48%) van de 

respondenten ontvangt huishoudelijke ondersteuning en 42% maakt gebruik van de Taxbus.  

3.2 Kwaliteit van de ondersteuning 

Het gaat er bij de kwaliteit van ondersteuning om hoe cliënten de kwaliteit van de 

ondersteuning ervaren, het gaat niet om de objectieve kwaliteit van ondersteuning.  
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Figuur 4 Mening over de kwaliteit van de ondersteuning (%)  
 Helemaal mee 

eens 

 Mee eens  Neutraal  Niet mee eens  Helemaal niet 

mee eens      

 

  

 

Van de respondenten vindt 76% de kwaliteit van de ondersteuning goed, 70% vindt dat de 

ondersteuning past bij de hulpvraag. In de referentiegroep is dat respectievelijk 80% en 78%.  

3.3 Effect van de ondersteuning op het leven van de cliënten 

Gemeenten hebben in de nieuwe Wmo een bredere verantwoordelijkheid voor de deelname 

van mensen met een beperking of psychische problematiek aan het maatschappelijke 

verkeer (participatie). Ook moeten zij een passende ondersteuning bieden waarmee mensen 

in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen 

en het voeren van een gestructureerd huishouden (zelfredzaamheid).  

 

Het effect van de Wmo-ondersteuning op zelfredzaamheid en participatie wordt gemeten via 

de ervaring van klanten met de volgende stellingen: 

· 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. 
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Figuur 5 Effect van de ondersteuning 
 Helemaal mee 

eens 

 Mee eens  Neutraal  Niet mee eens  Helemaal niet 

mee eens      

 

  

 

Het percentage respondenten dat het met de stellingen eens is, varieert tussen de 71% en 

75%. Dat is ongeveer gelijk aan de percentages in de referentiegroep. 

3.4 Opmerkingen over de ondersteuning 

In de vragenlijst is een open vraag opgenomen waarbij de respondenten opmerkingen over 

de ondersteuning kunnen achterlaten. 

 

De meerderheid van de opmerkingen gaat over het aantal uren huishoudelijke hulp. Uit de 

antwoorden blijkt dat veel respondenten minder uren hebben dan voorheen. Enkele citaten: 

· ‘Ik ben gekort op mijn huishoudelijke hulp. Van 3 uur naar 1 uur en 45 minuten. Dit is 

heel weinig. Ook voor de hulp zelf, die klaagt dat ze te veel in zo’n korte tijd moet doen.’ 

· ‘Op de huishoudelijke hulp is 50% gekort, terwijl mijn situatie en de conditie van de 

mantelzorger slechter is geworden.’ 

· ‘Mijn huishoudelijke ondersteuning is afgenomen van 4 uur naar 1 uur en 45 minuten 

per week. Dit is absoluut onvoldoende. Mijn echtgenoot staat sowieso erg onder druk en 

is qua gezondheid ook niet zonder meer in staat om alles zelf te onderhouden!’ 

 

Daarnaast is er een groep respondenten die meldt geen ondersteuning (meer) te ontvangen. 

In enkele gevallen is er afgezien van de ondersteuning wegens de hoogte van de eigen 

bijdrage. Voorts zijn er ook respondenten die antwoorden tevreden te zijn over hun 

ondersteuning. 

R E F E R E NTI E G R OE P
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Hoofdstuk 4  
Hulp bij het huishouden 

Aan de respondenten met hulp bij het huishouden zijn aanvullende vragen gesteld over 

verschillende aspecten van de hulp. 

 

Van deze respondenten ontvangt 92% zorg in natura en 8% koopt zelf hulp in met een 

persoonsgebonden budget (pgb). 

 

In onderstaande figuur is weergegeven van welke organisaties de cliënten hulp ontvangen. 

 
Figuur 6 Organisaties (%) 

 
De meerderheid krijgt hulp van Tzorg (61%).  

 

Van de respondenten heeft 77% een gesprek gevoerd met de organisatie waarvan ze hulp 

krijgen. De tevredenheid over het gesprek is in de volgende figuur weergegeven. 
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Figuur 7 Tevredenheid over gesprek (%) 
 Heel tevreden  Tevreden  Neutraal  Ontevreden  Heel ontevreden 

     

 

  

 

Over de verschillende aspecten is een krappe 60% (heel) tevreden. De respondenten zijn 

het meest vaak (heel) ontevreden over de manier waarop er naar hen geluisterd werd (27%). 

 
Figuur 8 Zijn de afspraken vastgelegd in een ondersteuningsplan? (%)  
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Wat opvalt in de vorige figuur is dat een groot deel (43%) niet weet of de gemaakte 

afspraken zijn vastgelegd in een ondersteuningsplan. In onderstaande figuur worden enkele 

aspecten rondom de tevredenheid over de huishoudelijke hulp getoond. 59% is (heel) 

tevreden over de manier waarop het ondersteuningsplan wordt uitgevoerd. 

 
Figuur 9 Tevredenheid huishoudelijke ondersteuning (%)  

 Heel tevreden  Tevreden  Neutraal  Ontevreden  Heel ontevreden 

     

 

  

 

In bovenstaande figuur komt duidelijk naar voren dat de respondenten veelal tevreden zijn 

over de kwaliteit van de hulp (80%), maar dat de hoeveelheid hulp te wensen over laat 

(42%). Daarnaast is slechts een klein deel (38%) tevreden over de manier waarop de 

zorgaanbieder zonodig de hoeveelheid hulp aanpast. 58% is (heel) tevreden over hoe 

schoon en leefbaar het huis is. 
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Hoofdstuk 5  
Begeleiding en dagbesteding 

Van de respondenten met begeleiding of dagbesteding ontvangt 71% zorg in natura en 29% 

koopt zelf de begeleiding of dagbesteding in met een pgb. 

 

In onderstaande figuur is weergegeven van welke organisaties de cliënten hulp ontvangen. 

 
Figuur 10 Organisaties (%) 

 
De meerderheid krijgt hulp van een andere organisatie dan in de vragenlijst was opgenomen 

(42%). Van de respondenten heeft 88% een gesprek gehad met de organisatie waarvan zij 

de begeleiding of dagbesteding ontvangen. De tevredenheid over het gesprek is in de 

volgende figuur weergegeven. 
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Figuur 11 Tevredenheid over gesprek (%)  
 Heel tevreden  Tevreden  Neutraal  Ontevreden  Heel ontevreden 

     

 

  

 

Wat opvalt, is dat men over het algemeen (heel) tevreden is over alle aspecten. De 

tevredenheid varieert tussen de 83% en 88%. 

 
Figuur 12 Zijn de afspraken vastgelegd in een ondersteuningsplan? (%)  
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Ongeveer driekwart van de respondenten met begeleiding of dagbesteding geeft aan dat de 

afspraken zijn vastgelegd in een ondersteuningsplan. Uit onderstaande figuur blijkt dat 86% 

(heel) tevreden is over de manier waarop het ondersteuningsplan wordt uitgevoerd. 

 
Figuur 13 Tevredenheid begeleiding/dagbesteding (%)  

 Heel tevreden  Tevreden  Neutraal  Ontevreden  Heel ontevreden 

     

 

  

 

Verder is 90% van de respondenten (heel) tevreden over de kwaliteit van de begeleiding of 

dagbesteding. 85% is (heel) tevreden over de hoeveelheid. 
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Bijlage  1  
Verantwoording  
 

Het onderzoek is in het voorjaar/zomer van 2016 uitgevoerd. Dit onderzoek is een 

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

Respondenten konden kiezen of zij de meegestuurde schriftelijke vragenlijst invulden of de 

online vragenlijst, waarvoor in de uitnodigingsbrief een uniek wachtwoord was opgenomen 

om toegang te krijgen tot de vragenlijst. 

Respons  

De gemeente heeft op aanwijzing van BMC Onderzoek alle inwoners die een Wmo- 

maatwerkvoorziening ontvangen, aangeschreven. Er is geen steekproef getrokken. 

 

Er zijn 897 brieven verstuurd naar Wmo-cliënten met een schriftelijke vragenlijst en een 

inlogcode voor het online onderzoek. In totaal hebben 390 Wmo-cliënten de vragenlijst 

ingevuld, waarvan 29 online. De respons is hiermee 43%. Voor schriftelijk en online 

onderzoek onder deze doelgroep is een respons van 35% gangbaar. 

  

De resultaten voor uw gemeente als geheel zijn betrouwbaar met een betrouwbaarheid van 

95% 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 95%, met een foutmarge van 5% betekent dat als het 

onderzoek 100 keer wordt uitgevoerd, de resultaten in 95 van de 100 gevallen 5% of minder 

van elkaar afwijken. Het absoluut aantal respondenten is van invloed op de betrouwbaarheid. 

Achtergrond cliënten 

Van de respondenten is 35% man en 65% vrouw. 

 
Tabel 1 Leeftijd respondenten (%) 

 Uw gemeente Referentiegroep 

0 t/m 17 2%       1%       

18 t/m 25 7%       2%       

26 t/m 35 7%       3%       

36 t/m 45 8%       4%       

46 t/m 55 19%      7%       

56 t/m 65 26%      12%      

66 t/m 74 27%      16%      

75+ 3%       54%      

 

De leeftijdsverdeling van de respondenten in Best en de referentiegroep is verschillend. In de 

referentiegroep zitten veel meer cliënten van 75 jaar en ouder. 

 

50% van de respondenten in uw gemeente heeft hulp gehad bij het invullen van de 

vragenlijst.  
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Er wordt steeds vaker van burgers verwacht dat ze ook financieel zelfredzaam zijn; dat ze 

zelf in staat zijn om voorzieningen aan te schaffen. Voorzieningen die eerder via de 

gemeente te verkrijgen waren op basis van een indicatie, worden steeds vaker als algemene 

voorzieningen gezien die burgers zelf kunnen aanschaffen. Daarom is er een vraag 

opgenomen of de cliënt financieel kan rondkomen. De uitkomsten daarvan ziet u hieronder. 

 
Figuur 14 Financieel kunnen rondkomen? 

 
 

De uitkomsten van gemeente Best zijn vergelijkbaar met die van de referentiegroep. 
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Bijlage 2  
Tabellenbijlage 

Deze bijlage bevat alle uitkomsten van het onderzoek. Het aantal respondenten in de 

referentiegroep is bij de eerste tien vragen hoger dan bij de rest van de vragen, omdat er 

gemeenten zijn die alleen de vragenlijst met de tien vragen hebben gebruikt. 

 
BLOK 1: Contact  

 Uw gemeente Referentiegroep 

 (%(helemaal)mee eens) (%(helemaal)mee oneens) 

Contact 

Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag 75%  12%  

Ik werd snel geholpen 78%  7% 

De medewerker nam mij serieus 82%  5% 

De medewerker en ik hebben in het gesprek samen 

naar oplossingen gezocht 
73%  11%  

 

 (%ja) (%nee) 

Gebruik onafhankelijke cliëntondersteuner 

Wist u dat u gebruik kon maken van een 

onafhankelijke cliëntondersteuner? 
33%  67%  

 
 
BLOK 2: Kwaliteit van de ondersteuning 

 (%(helemaal)mee eens) (%(helemaal)mee oneens) 

Kwaliteit van de ondersteuning 

Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg 

goed 
76%  10%  

De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag 70%  17%  

 
 
BLOK 3: Wat levert de ondersteuning mij op?  

 (%(helemaal)mee eens) (%(helemaal)mee oneens) 

Door de ondersteuning kan ik beter de dingen doen 

die ik wil 
71%  11%  

Door de ondersteuning kan ik mij beter redden 75%  10%  

Door de ondersteuning heb ik een betere kwaliteit 

van leven 
73%  10%  
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BLOK 4: Ervaringen met de ondersteuning vanuit de gemeente 

 Uw gemeente Aantal respondenten per vraag 

Welke ondersteuning ontvangt u of heeft u ontvangen vanuit de gemeente? 

Rolstoel 21%  N=355  

Scootmobiel of aangepaste fiets 25%  N=355  

Huishoudelijke ondersteuning 48%  N=355  

Woonvoorziening/woningaanpassing 21%  N=355  

Collectief vervoerspasje (Taxbus) 42%  N=355  

Financiële vergoeding voor vervoer 10%  N=355  

Begeleiding 20%  N=355  

 

 
BLOK 5: Huishoudelijke ondersteuning  

 Uw gemeente Aantal respondenten per vraag 

Heeft u huishoudelijke ondersteuning via de gemeente 

(Wmo) (% Ja) 
58%  N=301  

Op welke manier ontvangt u de huishoudelijke ondersteuning 

Via zorg in natura 92%  N=167  

Via een pgb 8% N=167  

Van welke organisatie krijgt u de huishoudelijke ondersteuning 

Tzorg 61%  N=178  

Axxicom 3% N=178  

Thuiszorg Olympia 0% N=178  

Rinette Zorg 15%  N=178  

Zuidzorg 13%  N=178  

Anders 9% N=178  

Heeft u een gesprek gevoerd met deze organisatie over 

de hulp die u krijgt (% Ja) 
77%  N=165  

Het contact met degene met wie u het gesprek had 

(%(heel)tevreden) 
60%  N=144  

De manier waarop er naar u geluisterd werd 

(%(heel)tevreden) 
57%  N=143  

De deskundigheid van de medewerker 

(%(heel)tevreden) 
55%  N=145  

De manier waarop u hulp krijgt (%(heel)tevreden) 60%  N=162  

Zijn de afspraken die u tijdens het gesprek heeft 

gemaakt vastgelegd in een (ondersteunings)plan (% Ja) 
43%  N=167  

De manier waarop het ondersteuningsplan wordt 

uitgevoerd (%(heel)tevreden) 
59%  N=137  
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Hoe schoon en leefbaar uw huis is (%(heel)tevreden) 58%  N=172  

De hoeveelheid hulp (%(heel)tevreden) 41%  N=172  

De kwaliteit van de hulp (%(heel)tevreden) 80%  N=174  

De manier waarop de zorgaanbieder de hoeveelheid 

ondersteuning zo nodig aanpast (%(heel)tevreden) 
38%  N=134  

 
BLOK 6: Begeleiding en dagbesteding 

 Uw gemeente Aantal respondenten per vraag 

Heeft u begeleiding (individueel en/of dagbesteding (% 

Ja) 
33% N=257 

Op welke manier ontvangt u de begeleiding/dagbesteding 

Via zorg in natura 71%  N=77 

Via een pgb 29%  N=77 

Van welke organisatie krijgt u de begeleiding 

Stichting Archipel 28%  N=90 

Lunet Zorg 3% N=90 

Cello 14%  N=90 

GGZe 12%  N=90 

Anders 42%  N=90 

Het contact met degene met wie u het gesprek 

had(%(heel)tevreden) 
87%  N=77 

De manier waarop er naar u geluisterd werd 

(%(heel)tevreden) 
86%  N=78 

De deskundigheid van de medewerker 

(%(heel)tevreden) 
88%  N=78 

De manier waarop u hulp krijgt (%(heel)tevreden) 89%  N=81 

De manier waarop de zorgaanbieder de hoeveelheid 

ondersteuning zo nodig aanpast (%(heel)tevreden) 
83%  N=76 

Zijn de afspraken die u tijdens het gesprek heeft 

gemaakt vastgelegd in een (ondersteunings)plan (% Ja) 
76%  N=85 

De manier waarop het ondersteuningsplan wordt 

uitgevoerd (%(heel)tevreden) 
86%  N=84 

De kwaliteit van de begeleiding/dagbesteding die u 

krijgt (%(heel)tevreden) 
91%  N=85 

De hoeveelheid begeleiding/dagbesteding die u krijgt 

(%(heel)tevreden) 
85%  N=85 
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BLOK 7: Over uzelf 

 Uw gemeente 

Aantal 

respondenten per 

vraag 

Referentiegroep 

Aantal 

respondenten per 

vraag 

Over uzelf 

Bent u een man of een vrouw? 

Man 35%  N=368  33%  N=8795 

Vrouw 65%  N=368  67%  N=8795 

Wat is uw leeftijd? 

0 t/m 17 2%       N=383  1% N=11769  

18 t/m 25 7%       N=383  2% N=11769  

26 t/m 35 7%       N=383  3% N=11769  

36 t/m 45 8%       N=383  4% N=11769  

46 t/m 55 19%      N=383  7% N=11769  

56 t/m 65 26%      N=383  11%  N=11769  

66 t/m 74 27%      N=383  16%  N=11769  

75+ 3%       N=383  55%  N=11769  

In hoeverre kunt u financieel 

rondkomen? (%(zeer)goed) 
35%  N=372  36%  N=11314  

Heeft u hulp gehad bij het invullen van deze vragenlijst? 

Nee 50%  N=378  51%  N=9378 

Ja, van een naaste (bijvoorbeeld 

partner, familielid of vriend) 
39%  N=378  38%  N=9378 

Ja, van een hulp- of zorgverlener 8% N=378  9% N=9378 

Ja, van iemand anders 3% N=378  2% N=9378 
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TELEFOON  

070 - 310 3800 

E-MAIL  

info@bmconderzoek.nl 

WEBSITE  
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