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Kennisnemen van
De rapportage over de uitkomsten van het WMO Cliëntervaringsonderzoek2O1-T

lnleiding
De gemeente Roosendaal voerde in 20L8 een Cliëntervaringsonderzoek (ceo) uit om inzicht te krijgen
in de (effecten van) hulp en ondersteuning van Wmo-cliënten binnen de gemeente. De gemeente
voldoet hiermee aan de wettelijke verantwoordingsverplichting. De doelgroep van het ceo Wmo zijn
cliënten die (in 2017 in het kader van de Wmo) van de gemeente een (individuele) voorziening
ontvangen. ln totaal ontvingen 895 cliënten een uitnodigingsbrief met het verzoek om deel te nemen
aan het onderzoek, waarvan 467 cliënten de vragenlijst volledig hebben ingevuld; een respons van 52
procent. Met deze raadsmededeling informeren wij u over de belangrijkste uitkomsten van dit
onderzoek.

I nformatie/kernboodschap
Merendeel weet waar zij terecht kunnen en zijn nog steeds zeer tevreden over hoe de gemeente met de

hulpvroag omgaqt
Driekwart van de Wmo-cliënten was vooraf op de hoogte waar zíj terecht konden met hun hulpvraag.
Deze bekendheid is iets hoger dan eerdere jaren. Men is doorgaans zeer positief over hoe de gemeente
met de hulpvraag omgaat. Zij zijn vooral te spreken over de bejegening door de medewerker, meer
cliënten dan vorig jaar voelen zich serieus genomen. Daarnaast voelen velen zich snel geholpen en

wordt er samen naar een oplossing gezocht.

Bekendheid met cliëntondersteuner stabiel
Een derde van de Wmo-cliënten is bekend met de mogelijkheid tot onafhankelijke cliëntondersteuning,
dit is gelijk aan voorgaande jaren. Zo was het in 2015 en 2016 respectievelijk 33 procent en 3L procent.
Dertien procent nam deze mee naar het gesprek met de gemeente. Van de cliënten die een
onafhankelijke cliëntondersteuner mee hadden naar het gesprek, waren de meeste (zeer) tevreden.

Cliënten zijn tevreden over het gesprek met de gemeente
Twee derde van de cliënten heeft recent een gesprek gehad met de gemeente. De meerderheid ging

niet alleen naar dit gesprek. Cliënten namen meestal een naaste mee. Men beoordeelt het gesprek met
de gemeente ruim voldoende met een 7,4 als gemiddeld rapportcijfer. Cliënten zijn tevreden over de

manier waarop werd geluisterd, het contact met en de deskundigheid van de medewerker en de
gekozen oplossing.



Kwaliteit van de ondersteuning goed beoordeeld
Over het algemeen zijn Wmo-cliënten in Roosendaal positief over de ondersteuning of voorziening die

zij ontvangen. Een ruime meerderheid spreekt van een kwalitatief goede en passende ondersteuning
die aansluit op de hulpvraag die men had. Ook de tevredenheid over de zorgaanbieder van de

ondersteuning is hoog, met name onder cliënten met een indicatie voor begeleiding. Men is iets minder

tevreden over de snelheid waarmee zij door de zorgaanbieder worden geholpen. Dit zijn voornamelijk

cliënten met huishoudelijke hulp, een scootmobiel, aangepaste fiets of buggy.

Positieve effecten door de ontvqngen ondersteuning
(Ruim) zeven op de tien cliënten geven aan dat ze zich beter kunnen redden, beter de dingen doen die

ze willen en/of een betere kwaliteit van leven hebben. Het gaat dan om verbetering op het gebied van

zelfredzaamheid (cliënt kan zich beter redden), zelfstandigheid (cliënt kan beter de dingen doen die

hij/z¡j wil) en de kwaliteit van leven. Als we kijken naar de dagelijkse bezigheden heeft de ondersteuning
met name effect op contact met familie, vrienden en anderen, het organiseren van het huishouden en

het regelen en op orde houden van de financiën. Toch is hier sprake van een licht dalende trend.

Meerderheid cliënten heeft montelzorger
Naast hulp vanuit de gemeente heeft 57 procent van de Wmo-cliënten een mantelzorger. Volgens de

cliënt kan meer dan de helft van deze mantelzorgers(61%l de zorg welaan en 17 procent denkt dat de

mantelzorgtaken te zwaar zijn.

Consequenties
Het college is tevreden met de resultaten. Het onderzoek laat zien dat inwoners met een hulpvraag

Wegwijs, onze lokale toegang, steeds beter weten te vinden en dat de meeste inwoners tevreden zijn

over de dienstverlening. We gaan aan de slag met de zaken die aandacht vragen. Zo gaan we in gesprek

met zorgaanbieders om de snelheid waarmee inwoners worden geholpen te verbeteren en bevorderen

we de inzet van onafhankelijke clientondersteuner.

Communicatie
De rapportage is aangeboden aan de Adviesraad Sociaal domein en zal met hen worden besproken
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n.v.t.

Bijlagen
L. Rapport Clientervaringen WMO over 2OI7

Afsluiting en ondertekening

Wijvertrouwen erop U hiermede voldoen e te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Bu
De

rge meester en wethouders van Ro ã1,

ns,



 

  www.ioresearch.nl 
 

Rapport 

CLIËNTERVARINGEN 

WMO OVER 2017 

Gemeente Roosendaal 

Juli 2018 



 

Cliëntervaringen Wmo over 2017 • Colofon 

COLOFON 

Uitgave 

I&O Research 

Piet Heinkade 55 

1019 GM Amsterdam 

Zuiderval 70 

Postbus 563 

7500 AN Enschede 

 

Rapportnummer 

2018/105 

 

Datum 

Juli 2018 

 

Opdrachtgever 

Gemeente Roosendaal 

 

Auteur(s) 

Roy van der Hoeve, MSc. 

Lisa Nannes, MSc. 

Drs. Marion Holzmann 

 

Bestellingen 

Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de opdrachtgever. 

 

 

 

Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. 



 

Cliëntervaringen Wmo over 2017 • Inhoudsopgave 

INHOUDSOPGAVE 

1. Belangrijkste resultaten .............................................................................................. 5 

2. Inleiding ...................................................................................................................... 8 

3. Ervaringen met de ondersteuning .............................................................................. 11 

3.1 De hulpvraag ....................................................................................................... 11 

3.2 Omgaan met de hulpvraag .................................................................................... 12 

3.3 De ontvangen ondersteuning ................................................................................. 13 

3.4 Effect van de ondersteuning .................................................................................. 16 

 



 

Cliëntervaringen Wmo over 2017 • Belangrijkste resultaten 4 

HOOFDSTUK 

Belangrijkste resultaten 

 



 

Cliëntervaringen Wmo over 2017 • Belangrijkste resultaten 5 

1. Belangrijkste resultaten 

De gemeente Roosendaal voerde in 2018 een cliëntervaringsonderzoek (ceo) uit om inzicht te krijgen in 

de (effecten van) hulp en ondersteuning van Wmo-cliënten binnen de gemeente. De gemeente voldoet 

hiermee aan de wettelijke verantwoordingsverplichting. De doelgroep van het ceo Wmo zijn cliënten die 

(in 2017 in het kader van de Wmo) van de gemeente een (individuele) voorziening ontvangen. In totaal 

ontvingen 895 cliënten een uitnodigingsbrief met het verzoek om deel te nemen aan het onderzoek, 

waarvan 467 cliënten de vragenlijst volledig hebben ingevuld; een respons van 52 procent. Deze 

samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek. 

 

Merendeel weet waar zij terecht kunnen en zijn nog steeds zeer tevreden over hoe de 

gemeente met de hulpvraag omgaat 

Driekwart van de Wmo-cliënten was vooraf op de hoogte waar zij terecht konden met hun hulpvraag. 

Deze bekendheid is iets hoger dan eerdere jaren. Men is doorgaans zeer positief over hoe de gemeente 

met de hulpvraag omgaat. Zij zijn vooral te spreken over de bejegening door de medewerker, meer 

cliënten dan vorig jaar voelen zich serieus genomen. Daarnaast voelen velen zich snel geholpen en wordt 

er samen naar een oplossing gezocht.  

 

Bekendheid met cliëntondersteuner stabiel 

Een derde van de Wmo-cliënten is bekend met de mogelijkheid tot onafhankelijke cliëntondersteuning, 

dit is gelijk aan voorgaande jaren. Zo was het in 2015 en 2016 respectievelijk 33 procent en 31 procent. 

Dertien procent nam deze mee naar het gesprek met de gemeente. Van de cliënten die een 

onafhankelijke cliëntondersteuner mee hadden naar het gesprek, waren de meeste (zeer) tevreden. 

 

Cliënten zijn tevreden over het gesprek met de gemeente 

Twee derde van de cliënten heeft recent een gesprek gehad met de gemeente. De meerderheid ging niet 

alleen naar dit gesprek. Cliënten namen meestal een naaste mee. Men beoordeelt het gesprek met de 

gemeente ruim voldoende met een 7,4 als gemiddeld rapportcijfer. Cliënten zijn tevreden over de manier 

waarop werd geluisterd, het contact met en de deskundigheid van de medewerker en de gekozen 

oplossing. 

 

Kwaliteit van de ondersteuning goed beoordeeld 

Over het algemeen zijn Wmo-cliënten in Roosendaal positief over de ondersteuning of voorziening die zij 

ontvangen. Een ruime meerderheid spreekt van een kwalitatief goede en passende ondersteuning die 

aansluit op de hulpvraag die men had. Ook de tevredenheid over de zorgaanbieder van de ondersteuning 

is hoog, met name onder cliënten met een indicatie voor begeleiding. Men is iets minder tevreden over 

de snelheid waarmee zij door de zorgaanbieder worden geholpen. Dit zijn voornamelijk cliënten met 

huishoudelijke hulp, een scootmobiel, aangepaste fiets of buggy.  

 

Positieve effecten door de ontvangen ondersteuning 

Cliënten ervaren positieve effecten van de ondersteuning op hun eigen leven. Het gaat dan om 

verbetering op het gebied van zelfredzaamheid (cliënt kan zich beter redden), zelfstandigheid (cliënt kan 

beter de dingen doen die hij/zij wil) en de kwaliteit van leven. Als we kijken naar de dagelijkse 

bezigheden heeft de ondersteuning met name effect op contact met familie, vrienden en anderen, het 

organiseren van het huishouden en het regelen en op orde houden van de financiën.  
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Meerderheid cliënten heeft mantelzorger 

Naast hulp vanuit de gemeente heeft 57 procent van de Wmo-cliënten een mantelzorger. Volgens de 

cliënt kan meer dan de helft van deze mantelzorgers (61%) de zorg wel aan en 17 procent denkt dat de 

mantelzorgtaken te zwaar zijn. 
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2. Inleiding 

Aanleiding en doel van het onderzoek 

De gemeente Roosendaal heeft behoefte aan inzicht in de ervaringen van haar Wmo-cliënten met 

de ondersteuning die zij ontvangen én welke effecten de ondersteuning heeft op de kwaliteit van 

leven. Om dit in kaart te brengen heeft I&O Research in opdracht van de gemeente een 

cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Het jaarlijks herhalen van het cliëntervaringsonderzoek maakt 

eventuele ontwikkelingen inzichtelijk. Dit biedt de basis om de voortgang te monitoren en om vast te 

stellen of de gemeente op koers is qua doelbereik of dat er aanleidingen zijn om het beleid bij te stellen 

of aan te scherpen. Daarnaast voldoet de gemeente Roosendaal met de uitvoering van dit onderzoek aan 

de wettelijke verantwoordingsverplichting. 

 

Werkwijze en respons 

Doelgroep van het cliëntervaringsonderzoek zijn cliënten die in 2017 in het kader van de Wmo van de 

gemeente een individuele maatwerkvoorziening krijgen. Voorbeelden hiervan zijn: hulp bij het 

huishouden, begeleiding, scootmobiel of rolstoel. 

 

In april 2018 ontvingen 895 Wmo-cliënten een brief met het verzoek deel te nemen aan het 

onderzoek. Bij de brief zat een schriftelijke vragenlijst en men had ook de gelegenheid om de 

vragenlijst online in te vullen (door middel van een persoonlijke inlogcode). Na twee weken ontvingen de 

cliënten die de vragenlijst nog niet hadden ingevuld, een herinneringsbrief. In totaal vulden 467 cliënten 

de vragenlijst volledig in, een respons van 52 procent (net als vorig jaar). 

• In totaal vulde 88 procent de vragenlijst schriftelijk in en 12 procent online. 

• Circa de helft (51%) heeft de vragenlijst alleen ingevuld, de rest had hulp van een naaste (35%), 

hulp- of zorgverlener of cliëntondersteuner (11%) of iemand anders (3%). 

 

Vragenlijst ceo Wmo: naast tien verplichte basisvragen ook voor aanvullende vragen gekozen  

De VNG en het Ministerie van VWS ontwikkelden in samenspraak met gemeenten een 

voorgeschreven aanpak voor het cliëntervaringsonderzoek Wmo. Er is hiervoor een verplichte set 

met vragen opgesteld, bestaande uit tien verplichte basisvragen over de toegankelijkheid en de kwaliteit 

van de maatschappelijke ondersteuning en het ervaren effect op de zelfredzaamheid. Er zijn sinds 2016 

geen wijzigingen in de vragenlijst doorgevoerd. Gemeenten krijgen wel de kans vragen toe te voegen  

(uit de modelvragenlijst of naar eigen inzicht en behoefte). De gemeente Roosendaal en de 

regiogemeenten hebben ervoor gekozen om enkele vragen toe te voegen over het (keukentafel)gesprek 

en de tevredenheid over de voorziening ‘begeleiding’. Ook heeft de gemeente vragen over de andere 

ondersteuningsvormen toegevoegd. 

 
Analyse 

De antwoordcategorieën ‘weet niet’, ‘geen antwoord’ en ‘niet van toepassing’ zijn, tenzij anders 

aangegeven, buiten de analyse gehouden. Indien de percentages niet optellen tot 100 procent is 

dit het gevolg van afrondingsverschillen. De vragenlijst bestaat voornamelijk uit gesloten vragen. Op één 

plaats in de vragenlijst bestond de mogelijkheid om een toelichting of reactie te plaatsen over de 

ontvangen ondersteuning. Sommige van deze toelichtingen zijn in het rapport als geanonimiseerde 

citaten gebruikt. Waar mogelijk worden de resultaten vergeleken met de uitkomsten over 2015 en 2016. 
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We spreken van verschillen als deze 3 procent of groter zijn (bij percentages) en 0,3 punt (bij 

rapportcijfers). Er is voor deze gradaties gekozen omdat deze het dichtst in de buurt komen van de 

standaard betrouwbaarheidsmarge van de resultaten. 
 

De uitkomsten staan weergegeven in tabellen en grafieken. Bij de titel van de betreffende tabel of grafiek 

staat tussen haakjes het aantal respondenten dat deze vraag heeft ingevuld (n=). Als er meerdere 

vragen of stellingen staan verwerkt in een grafiek of tabel, wordt met (nmin=) het laagste aantal 

respondenten van een van die stellingen benoemt. Dit betreffen de aantallen van de resultaten van de 

huidige meting (2017). 
 

De resultaten worden door de gemeente Roosendaal aangeboden aan het Ministerie van VWS en 

gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. Op deze website is het mogelijk om (meerjarige) 

vergelijkingen te maken met andere gemeenten en landelijke cijfers. 
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3. Ervaringen met de ondersteuning 

3.1 De hulpvraag 

 

De ondervraagde Wmo-cliënt in Roosendaal. Over wie hebben we het? 

(n=456)                (nmin=242) 

• Man: 27% 

• Vrouw: 73% 

•  

(n=459) 

• t/m 34 jaar: 4% 

• 35-54 jaar: 11% 

• 55-74 jaar: 29% 

• 75 jaar en ouder: 57% 

 

 

 

 

 

Bekendheid toegang iets hoger 

Drie kwart van de cliënten uit Roosendaal 

wist voorafgaand waar zij terecht konden 

met de hulpvraag. Twaalf procent heeft hier 

geen uitgesproken mening over en  

14 procent was hier niet mee bekend. De 

bekendheid van de toegang valt iets hoger 

uit dan in 2016 en 2015. 

Figuur 3.1 

Bekend waar men moest zijn met hulpvraag (n=307) 

 
 

Een derde is bekend met de 

onafhankelijke cliëntondersteuning 

Als Wmo-cliënt is het mogelijk om een 

onafhankelijke cliëntondersteuner in te 

schakelen die informatie, advies en algemene 

ondersteuning geeft. Ook kan deze aanwezig 

zijn bij het keukentafel- of intakegesprek. In 

Roosendaal is 33 procent bekend met deze 

mogelijkheid, vergelijkbaar met vorige jaren. 

Figuur 3.2 

Bekendheid cliëntondersteuning (% bekend) (n=439) 

 
 

 

 75% 
(n=312) 

van de Wmo-cliënten voelt zich snel geholpen. Dit is 

vergelijkbaar met 2016 (74%), maar lager dan in 2015 

(80%).   
 

 

71% 71% 74%

16% 18% 12%

13% 11% 14%

2015 2016 2017

(helemaal) mee oneens

neutraal

(helemaal) mee eens

33% 31% 33%

bekendheid cliëntondersteuning

2015 2016 2017

Reden contact met gemeente: 

• Kan huishoudelijk werk niet meer aan: 81% 

• Kan nergens naartoe, geen vervoer: 45% 

• Voelt zich eenzaam/wil meer contact: 23% 

• Moeite met wassen/kleden: 27% 

• Moeite met financiële zaken/administratie: 21% 

• Weet niet hoe problemen op te lossen: 27% 

• Als mantelzorger overbelast: 17% 

• Heeft overdag niets te doen: 13% 

• Kan binnenshuis niet lopen/rondrijden: 10% 

• (Ook) anders: 21% 

Redenen om naar de gemeente te gaan (excl. niet van toepassing) (nmin=236): 

• 47% wist niet waar/hoe ze zelf ondersteuning konden regelen. 

• 44% overzag het probleem en de keuzes niet meer. 

• 54% zegt dat de omgeving niet meer kon ondersteunen. 

• 60% is doorverwezen door de huisarts of andere zorgverlener. 
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3.2 Omgaan met de hulpvraag 

 

Cliënten zijn te spreken over het contact in het kader van de hulpvraag 

De cliënten zijn positief over hoe de gemeente met de hulpvraag omgaat. De medewerker 

neemt de cliënt en de situatie serieus. Meer cliënten dan vorig jaar ervaren dit. Ook geeft bijna 

acht op de tien aan dat er in het gesprek naar oplossingen is gezocht. 

 

Figuur 3.3 

Contact over de hulpvraag (nmin=294) 

 

 

 

 

67% 
(n=437) 

van de Wmo-cliënten had in de afgelopen 12 maanden 

een (keukentafel)gesprek met de gemeente. Men geeft 

gemiddeld een 7,4 voor dit gesprek. Tien procent geeft 

een 5 of lager. 

 

  
 

Veel cliënten voeren het gesprek met 

gemeente niet alleen 

Van de cliënten met een gesprek had  

69 procent iemand bij zich en dan vooral een 

naaste, zoals een partner, kind, ouder of vriend 

en bij 26 procent was dit iemand anders. 

Dertien procent maakte gebruik van een 

onafhankelijke cliëntondersteuner. 

 

Van de 35 cliënten die aangeven dat er een onafhankelijke cliëntondersteuner bij het gesprek 

aanwezig was, zijn er 28 (zeer) tevreden, 4 hebben geen uitgesproken mening en 3 cliënten zijn 

(zeer) ontevreden. Ook in 2016 was een ruime meerderheid tevreden. 

 

  

87%
79%

83%
76%

86%
78%

de medewerker nam de cliënt serieus er is in het gesprek samen naar oplossingen gezocht

2015 2016 2017

Aanwezig bij gesprek (n=322): 

Meerdere antwoorden mogelijk 

• Naaste: 41% 

• Iemand anders (met name begeleider): 26% 

• Onafhankelijke cliëntondersteuner: 13% 

• Niemand: 31% 
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Zeven op de tien (heel) tevreden met de gekozen oplossing in het gesprek 

Over het gesprek zijn de meeste cliënten positief. Zo zijn acht op de tien tevreden over de 

manier waarop er geluisterd wordt en het contact met de medewerker. Ook over de gekozen 

oplossing en de ervaren deskundigheid is een groot deel te spreken. 

 
Figuur 3.4 

Beoordeling keukentafelgesprek (nmin=272) 

 

 

3.3 De ontvangen ondersteuning 

 

Wat ontvangen deze Wmo-cliënten in Roosendaal? (n=448) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82%

80%

78%

73%

12%

15%

17%

16%

6%

5%

5%

11%

0% 25% 50% 75% 100%

manier waarop geluisterd werd

contact met de medewerker

deskundigheid van de medewerker

gekozen oplossing

(heel) tevreden neutraal (heel) ontevreden

Huishoudelijke ondersteuning: 74% 

Collectief vervoerspasje: 58% 

Begeleiding bij zelfstandig wonen: 12% 

Begeleiding bij dagbesteding: 13% 

Logeervoorziening/logeerhuis: 2% 

Scootmobiel/aangepaste fiets/buggy: 12% 

Woonvoorziening/aanpassing: 7% 

Rolstoel: 10% 

Financiële vergoeding vervoer: 8% 

Begeleiding bij structuur: 10% 

Beschermd wonen: 0% (n=2) 

In totaal noemt 14% van de 

cliënten een andere vorm van 

ondersteuning die zij ontvangen 

van de gemeente Roosendaal. 

Voorbeelden hiervan zijn begeleid 

wonen, een PGB of ondersteuning 

bij de opvoeding van een kind. 
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Ruime meerderheid vindt kwaliteit van de ondersteuning goed 

Men is doorgaans positief over de kwaliteit van de ondersteuning, zoals huishoudelijke 

ondersteuning, deeltaxi, begeleiding, vervoer, rolstoel of woonvoorziening. Circa acht op de tien 

vinden deze goed en passend bij de hulpvraag die men had. Zes tot tien procent zijn hier niet 

over te spreken. 

 
Figuur 3.5 

Kwaliteit van de ondersteuning (% (helemaal) mee eens) (nmin=418) 

 

 

 

 

54% 
(n=343) 

zegt invloed te hebben gehad op de ondersteuning die 

door de zorgaanbieder geleverd/uitgevoerd wordt,  

15 procent zegt van niet en de rest antwoordt neutraal 

(31%). 

 

 

 
 

Cliënten zijn ruimschoots tevreden over de zorgaanbieder 

Cliënten zijn zeer te spreken over de zorgaanbieder. Met name cliënten met een indicatie voor 

begeleiding (begeleiding thuis, in groep, een logeeropvang of waakvlambegeleiding) oordelen 

positief over de inzet van de zorgaanbieder. Het minst positief zijn cliënten met huishoudelijke 

hulp of scootmobiel, aangepaste fiets of buggy over de snelheid van helpen. Evengoed is een 

ruime meerderheid hierover tevreden. 

 
Tabel 3.1 

Tevredenheid zorgaanbieder (% (helemaal) mee eens) (nmin=98) 

 
BEGELEIDING 

(N=94) 

HUISHOUDELIJKE HULP 

(N=332) 

SCOOTMOBIEL, 
AANGEPASTE FIETS, BUGGY 

(N=74) 

Zorgaanbieder doet haar best voor cliënt 89% 74% 79% 

Zorgaanbieder komt afspraken na 87% 71% 73% 

Cliént voelt zich serieus genomen door 

zorgaanbieder 
86% 72% 76% 

Cliënt wordt snel geholpen bij vragen door 
zorgaanbieder 

85% 69% 68% 

 

 

 

 

 

 

79%

79%

83%

82%

81%

81%

0% 25% 50% 75% 100%

goede kwaliteit

ondersteuning passend
2015

2016

2017



 

15 

Cliëntervaringen Wmo over 2017 •Bijlage: Vragenlijst 

Verschillende cliënten geven een toelichting op hun ontvangen ondersteuning. Hierin zijn zij 

positief of noemen een verbeter- of aandachtspunt. Een aantal reacties: 

• “Zonder zou ik niet kunnen, ik ben er afhankelijk van.” 

• “Zolang het mogelijk is zal ik zo min mogelijk vragen, maar ik ben blij dat extra 

ondersteuning ter zijner tijd mogelijk is.” 

• “Ik krijg te weinig uren hulp in de huishouding.” 

• “Er is te weinig duidelijkheid tussen de afgesproken zaken en de persoon die bij mijn moeder 

komt poetsen. Als dochter/mantelzorger moet ik regelmatig contact opnemen in verband met 

zaken die niet kloppen” 

• “Huishoudelijke hulp weer wat langer zou fijn zijn, bv. ramen zemen want ik mag zelf niet op 

een trap staan.” 

• “Mijn leven is met de ondersteuning dragelijker geworden.” 

• “Op de plekken waar ik moet wezen rijdt de deeltaxi niet of duurt het duurt te lang.” 

• “Ik ben er erg blij mee, omdat ik in verschillende dingen niet zoveel kracht meer heb.” 

• “De hulp die ik nu heb is mij dierbaar! Ik hoop dat ze nog lange tijd bij me blijft!” 

• “De dagbesteding geeft mij rust. Ik ben hier tevreden over.” 

 

Meer dan helft heeft hulp uit het eigen netwerk 

De meerderheid van de inwoners maken (naast 

ondersteuning vanuit de gemeente) ook gebruik van 

andere vormen van ondersteuning. Het gaat dan nog 

steeds het meest om hulp van naasten. De meerderheid 

van de mantelzorgers (61%) kunnen de zorg wel aan, 

aldus de cliënt. Twee op de tien hebben er geen zicht op 

en eveneens 17 procent denkt dat de mantelzorgtaken 

te zwaar zijn. 

 

 

 

  

Gebruik van overige ondersteuning (nmin=427): 

Meerdere antwoorden mogelijk 

• Voorliggende voorzieningen: 10% 

• Particuliere schoonmaker: 8% 

• Individuele vrijwilliger: 7% 

• Een mantelzorger: 57% 
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3.4 Effect van de ondersteuning 

 

Iets minder cliënten ondervinden positieve effecten door de ondersteuning 

Cliënten ervaren positieve effecten van de ontvangen ondersteuning. (Ruim) zeven op de tien 

geven aan dat ze zich beter kunnen redden, beter de dingen doen die ze willen en/of een betere 

kwaliteit van leven hebben. Minder cliënten ervaren deze effecten dan in de afgelopen jaren.  

 

Figuur 3.6 

Stellingen over gemerkte effecten van de ondersteuning (% (zeer) mee eens) (nmin=404) 

 

 

Ondersteuning heeft op veel vlakken effect 

De ondersteuning die cliënten in Roosendaal ontvangen heeft effect op veel aspecten. De top-3 

gebieden waar de ondersteuning het meeste effect op heeft zijn: het onderhouden van 

contacten met familie vrienden en anderen, het huishouden organiseren en het regelen en op 

orde houden van de financiën. Daarachter volgen mobiliteit binnen- en buitenshuis en 

persoonlijke verzorging. Als er geen of weinig effect zichtbaar is, kan dat komen doordat dit niet 

primair het gewenste doel is van deze ondersteuning, omdat het te verwachten effect (nog) niet 

is bereikt of dat zij dit niet zien als het effect van de ondersteuning. 

 

Figuur 3.7 

Effect van de ondersteuning op dagelijkse bezigheden (nmin=425) 
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