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De uitkomsten van het cliënt ervaringsondezoek (CEO)2019

Inleiding
De gemeente Roosendaal voerde in 2019 een cliënt ervaringsonderzoek (CEO) uit om inzicht te krijgen
in de effecten van hulp en ondersteuning van Wmo-cliënten binnen gemeente Roosendaalin 2019. De
gemeente voldoet hiermee aan de wettelijke verantwoordingsverplichting. De doelgroep van het CEO
Wmo, zijn cliënten die in 2019 -in het kader van de Wmo- van de gemeente een (individuele)
voorziening ontvangen. ln totaal ontvingen 831 cliënten een uitnodigingsbrief met het vezoek om deel
te nemen aan het ondezoek. Van de 831 clienten hebben 371 cliënten de vragenlijst volledig ingevuld.
Dat is een respons van 45Vo. Met deze Raadsmededeling informeren we u over de belangrijkste
uitkomsten van dit onderzoek.

I nformatie/kern boodscha p

Bekendheid en snelheid toegang (weer) iets gestegen
Driekwart van de Wmo-cliënten in Roosendaal was vooraf op de hoogte waar zij terecht konden met de
hulpvraag. Deze bekendheid ligt, na een daling in 2018, weer iets hoger. De reden van contact is voor
een groot deel het niet meer aankunnen van het huishouden, gevolgd door vervoersproblemen. Wel
worden deze redenen minder vaak genoemd dan in 2018. Net als eerdere jaren is een ruime
meerderheid positief over hoe de gemeente Roosendaal omgaat met de hulpvraag. Men voelt zich
serieus genomen en er wordt in het gesprek samen met de cliënt naar een oplossing voor de hulpvraag
gezocht. Wel is deze beoordeling iets gedaald en dan met name de bejegening. Meer cliënten dan in
2018 voelen zich snel geholpen (69% in 2019 en 65% in 2018). Echter, dit aandeel is nog niet op het
niveau van2017 (76%).

Be kendhe id cl ië ntonde rsteu ne r stabiel
Drie op de tien Wmo-cliënten zijn bekend met de mogelijkheid tot onafhankelijke cliëntondersteuning.
Dit aandeel is over de jaren heen stabiel. Wel zetten (weer) meer cliënten deze in: 14 procent neemt
een onafhankelijk ondersteuner mee naar het gesprek. Dit was in 2018 nog 6 procent. De meesten zijn
tevreden over de aanwezigheid van de cliëntondersteuner bij het keukentafelgesprek.

Hoge tevredenheid (keukentafel)gesprek
Een derde van de cliënten had het afgelopen jaar een (keukentafel)gesprek met een medewerker van
de gemeente Roosendaal. Men is positief en geeft een 7,6 voor dit gesprek, de waardering hiervoor
komt overeen met eerdere jaren. Al de aspecten worden door een ruime meerderheid goed
beoordeeld, met name de manier waarop geluisterd wordt en het contact met de medewerker. Wel is
de beoordeling van alle aspecten iets gedaald ten opzichte van vorig jaar. Meer cliënten nemen ook
iemand mee naar dit gesprek, meestal een bekende uit hun netwerk zoals een partner, kind, ouder of
vriend.



Clienten in Roosendaal zijn goed te spreken over de ontvangen ondersteuning
Acht op de tien Wmo-cliënten in Roosendaal zijn positief over de ondersteuning of vooziening die zij
ontvangen. Men spreekt van een kwalitatief goede en passende ondersteuning. De waardering voor de
kwaliteit is in 2019 stabielten opzichte van 2018. Cliënten die gebruikmaken van begeleiding of
huishoudelijke hulp zijn tevreden met de zorgaanbieder waaruit z¡ deze ondersteuning ontvangen. Wel
voelen minder cliënten zich snel geholpen bij vragen aan de zorgaanbieder van huishoudelijke hulp
dan een jaar eerder. Relatief minder positief over de zorgaanbieder zijn cliënten met een vervoers- of
verplaatsingsmiddel. Evengoed is circa twee derde hierover te spreken.

Veel cliënten eNaren een hogere zelfredzaamheid door de ondersteuning
Cliënten zien positieve effecten van de ondersteuning op hun eigen leven. Het gaat om verbetering op
het gebied van zelfstandigheid (cliënt kan beter de dingen doen die hij/zij wíl) en een stabilisering op
zelfredzaamheid (cliënt kan zich beter redden) en de kwaliteit van leven. De ruime meerderheid ziet
een verbetering op deze aspecten. Dit is niet anders dan vorig jaar.

Kleine meerderheid krijgt ook hulp van naasten
Net als eerdere jaren heeft de informele ondersteuning van Wmo-cliënten een belangrijk aandeel naast
de ondersteuning vanuit de gemeente. Een grote groep ontvangt zorg van een naaste. Volgens de
cliënt kan meer dan de helft van deze mantelzorgers de zorg wel aan. Andere vormen van overige
ondersteuning (particuliere schoonmaak, algemene voorzieningen of hulp van een vrijwilliger) komen
minder voor.

Verbeterpunten
-De bekendheid van onafhankelijke clientondersteuning kan beter
Dit wordt besproken in de accountgesprekken met MEE. Wegwijs attendeert alle cliränten erop in de
bevestigingsbrief voor het huisbezoek en sturen daarbij de gezamenlijke folder van MEE en KBO mee
Verder staat het vermeld op de website van Wegwijs.

-De cliënten van de Hbh+ zijn minder tevreden over de snelheid waarmee de aanbieder hun vragen
beantwoord.
Naar aanleiding van het kwaliteits- en clientbelevingsonderzoek Hbh+ van vorig jaar kwam dit punt ook
naar voren. Aanbieders hebben hier inmiddels verbeteracties op uitgezet. Dit zou in 2021 te zien
moeten zijn.

-De tevredenheid over de aanbieder van veruoer- en verplaatsingsmiddels lijkt gedaald
De steekproeffractie (het aantal respondenten in de steekproef waarop de uitspraak wordt gedaan) is
echter dermate klein dat er ook sprake is van een grote nauwkeurigheidsmarge. Hier kan geen harde
uitspraak over gedaan worden.

-het aandeel clienten dat aangeeft dat de medewerker van Wegwijs de client seneus nam is gedaald
De reden hiervan is niet bekend, De teamleider gaat hierover met de Wmo professionals in gesprek.

Consequenties
De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening of
ondersteuning bijte sturen. De uitkomsten geven geen aanleiding voor beleidswijzigingen.

Communicatie
De volledige uitkomsten van het onderzoek worden gepubliceerd op wrvw.waarstaatieqemeente.nl
Er wordt een extern bericht geplaatst op sociale media, in de Roosendaalse Bode en op de website

Financiën
Niet van toepassing
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