
--; Gemeente

: ( Roosendaal Raadsmededeling

20-07-202L Zaaknummer:422362

het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder Wethouder Koenraad

de raad van de gemeente Roosendaal

Datum:

Van:

Aan:

Steller:

Kopie aan:

Onderwerp:

B'rjlage:

Sharon Schroevers

Sabina de Bruijn, Nicky Eemsing

Uitkomsten clientervaringsonderzoek

Kennisnemen van
Uitkomsten van het clientervaringsonderzoek (CEO) 2021.

lnleiding
De gemeente Roosendaal voerde in 2027 een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit om inzicht te kr¡jgen ¡n de
effecten van hulp en ondersteuning van Wmo-diënten bínnen gemeente Roosendaal in 2020. De gemeente
voldoet hiermee aan de wettelijke verantwoordingsverplichting. De doelgroep van het CEO Wmo, zijn cliënten
die in 2020 - in het kader van de Wmo - van de gemeente een (individuele) voorzien¡ng ontvangen. ln totaal
ontvingen 891 cliënten een uitnodigingsbrief met het verzoek om deel te nemen aan het onderzoek. Van de
891 cliënten hebben 468 cliënten de vragenlijst volledig ingevuld. Dat is een respons van 53 %. Met deze
raadsmededeling informeren we u over de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek:

lnformatie/kernboodschap
Be ke nd heid toego ng sta biel
Net als in 2019 was in 2020 driekwart van de Wmo-cliënten in Roosendaal vooraf op de hoogte waar zíj

terechtkonden met hun hulpvraag. Het deel dat niet weet waar zij terechtkonden is licht gedaald. De

voornaamste reden voor cliënten om contact op te nemen met de gemeente is het niet meer aankunnen van
het huishoudelijk werk (77%1. Ook vervoersproblemen vormden voor een aanzienlijk deel van de cliënten een
reden (39%). Andere redenen om contact op te nemen, zoals een doorverwijzing door de huisarts, onbekend
met het regelen van ondersteuning en geen overzicht hebben van het probleem en de keuzes, worden minder
vaak genoemd door clíënten.

Cliënten voelen zich vaker serieus genomen

Vergelijkbaar met voorgaande jaren is een ruime meerderheid positief over hoe de gemeente Roosendaal
omgaat met de hulpvraag. Bovendien voelt ten opzicht van 2019 een groter deel van de cliënten zich serieus
genomen door de gemeente (88%in2O2O enSO%in 20L9). Zeven op de tien cliënten voelen zich snel
geholpen, dit is ongeveer gelijk aan 2019 (69%1.

Ke u ke ntqÍe lg esprek va ke r a I lee n gevoe rd
lets meer dan een derde (35%) van de Wmo-cliënten is bekend met de onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit
is een kleine stijging ten opzichte van2019, maar over de gehele periode van 2015 Lot2O2L is de bekendheid
van de cliëntondersteuning stabiel. Deze uitkomsten worden besproken in de accountgesprekken met MEE.

De toegang attendeert alle cliënten op deze mogelijkheid en stuurt daarbij de gezamenlijke folder van MEE en
KBO mee. Tevens staat het vermeld op de website van inwonersondersteuning. Cliënten zijn tevreden met het
keukentafelgesprek en geven het gesprek gemiddeld een 7,8. Alle aspecten worden door een ruime
meerderheid goed beoordeeld en bovendien zien we een stijging in tevredenheid voor alle aspecten. Het
meest tevreden zijn cliënten over de gekozen oplossing. Opvallend is dat dit jaar een groter deel van de
cliënten het keukentafelgesprek alleen heeft gevoerd (44%l in vergelijking met voorgaande jaren (20t9:28%
en 2Ot8:31%l



Stijging tevredenheid huishoudelijk hulp en vervoersmiddel
De Wmo-cliënten in Roosendaal zijn pos¡tief over de ontvangen ondersteuning, zij vinden deze kwalitatief
goed en passend bij de hulpvraag. Een ruime meerderheid is tevreden met de zorgaanbieder waarvan zij
begeleiding ontvangen, al is de tevredenheid wel opnieuw lager dan een jaar eerder. Deze u¡tkomsten worden
meegenomen in gesprekken met aanbieders die begeleiding bieden. Ongeveer dríekwart van de cliënten die
huishoudelijke hulp ontvangen is tevreden over de zorgaanbieder. Deze beoordelíng is gestegen ten opzichte
van voorgaande jaren. Ook over de zorgaanbieder van een vervoers- of verplaatsingsmiddel zijn cliënten
positiever dan eerdere jaren. Zo voelde in2OL9,64 procent van de cliënten zich serieus genomen, in 2020 was

dit 83 procent.

Cliënten ervoren positief effect ondersteuning op hun leven
De ondersteuning heeft positieve effecten op het leven van cliënten. Zowel wat betreft zelfstandigheid,
zelfredzaamheid en kwaliteit van leven, als op concrete aspecten, zoals het huishouden op orde houden en het
onderhouden van sociale contacten. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Meer dan de helfi cliënten krijgt ook hulp van noasten
Meer dan de helft van de Wmo-cliënten in Roosendaal ontvangt ook hulp van een naaste. Twee derde van de
cliënten die mantelzorg ontvangen denkt dat zijn of haar mantelzorger deze zorg goed aan kan. Dit is meer dan
vorig jaar (56%1. Van andere vormen van informele ondersteuning (particuliere schoonmaak, hulp van een
vrijwilliger of algemene voorzieningen) maken cliênten minder gebruik.

Ondersteuning tijdens coronqcrisis
De meerderheid van de Wmo-cliënten, 79 procent, heeft ti.¡dens de coronacrisis dezelfde ondersteuning
ontvangen als daarvoor. Zes op de tien cliënten vinden het contact met de zorgaanbieder tijdens de

coronacrisis uitstekend of goed, een derde vindt dit voldoende of matig en slechts een enkeling onvoldoende.
Een klein deel van de cliënten (27o/ol ontvíng t¡jdens de coronacrisis een alternatieve vorm van ondersteun¡ng,
met name in de vorm van telefonisch contact. De meerderheid van de cliënten is goed te spreken over deze

ondersteuning en de helft zou dit ook na de coronacrisis willen behouden.

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

Communicatie
De uitkomsten van het onderzoek worden gedeeld met de website www.waarstaatjegemeente.nl. Er wordt
een extern bericht geplaatst op sociale media, in de Roosendaalse Bode en op de website.

Afsluiting en ondertekening
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