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1 Inleiding 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht gemeenten om jaarlijks onderzoek te doen naar 

de ervaringen van Wmo-doelgroepen. Door dit onderzoek stelt de gemeente zich in staat te bezien in 

hoeverre de voorzieningen bijdragen aan de doelen van de Wmo, met name op het gebied van 

ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie. Gemeente Roosendaal heeft Dimensus 

Beleidsonderzoek en Companen opdracht gegeven voor de uitvoering van het cliëntervaringsonderzoek 

over het jaar 2016. In deze rapportage zijn de uitkomsten van het onderzoek in de gemeente Roosendaal 

beschreven.  

Vragenlijst 

Sinds januari 2016 wordt bij dit cliëntervaringsonderzoek (CEO) gewerkt met standaardvragenlijsten - met 

tien verplichte vragen - om de onderlinge vergelijkbaarheid van de resultaten te vergroten. In de 

vragenlijst komen onder andere het contact naar aanleiding van de hulpvraag, de kwaliteit en het effect 

van de ondersteuning aan bod. 

Doelgroepen van het onderzoek 

Voor dit onderzoek zijn cliënten benaderd die in 2016 gebruik hebben gemaakt van één of meerdere 

voorzieningen en / of ondersteuningsvormen. Dit zijn enerzijds cliënten die in 2016 ondersteuning toe-

gewezen hebben gekregen, anderzijds cliënten die al vóór 2016 gebruik maakten van ondersteuning. 

Onderzoeksopzet 

De enquête is via twee kanalen uitgezet. Alle respondenten hebben een schriftelijke vragenlijst toe-

gezonden gekregen. Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de respondenten is hen 

daarnaast de mogelijkheid geboden om de enquête via internet in te vullen. Het veldwerk is uitgevoerd 

in april en mei 2017. De resultaten van de tien verplichte vragen worden - behalve in deze 

rapportage - tevens gepubliceerd op de website www.waarstaatjegemeente.nl. Hier kunnen de uit-

komsten worden vergeleken met de resultaten van andere gemeenten.  

Responsverantwoording 

Voor het onderzoek zijn 1000 cliënten benaderd. De benodigde respons van minimaal 30% is ruim 

behaald. De uitkomsten in deze rapportage zijn gebaseerd op de ingevulde vragenlijsten van 515 cliënten 

die binnen de enquêteperiode aan het onderzoek hebben deelgenomen, een effectieve respons van 52%. 

Op basis van deze respons kunnen met 95% betrouwbaarheid en een nauwkeurigheidsmarge van 5% - dit 

zijn gangbare normen bij enquêteonderzoek - uitspraken worden gedaan over alle Wmo-cliënten. De 

resultaten geven daarmee een goede indicatie van de ervaringen met de Wmo-voorzieningen in de 

gemeente Roosendaal. 

Leeswijzer 

De hoofstukken geven een bondige samenvatting van de belangrijkste uitkomsten en aandachtspunten. 

Hoofdstuk 2 is een samenvatting. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de uitkomsten van het onderzoek in 

de gemeente Roosendaal. Hoofdstuk 4 bevat een vergelijking van deze resultaten met de overige West-

Brabantse gemeenten. 
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2 Samenvatting  

Contact: 

• Ruim zeven op de tien cliënten wisten waar zij met 
hun hulpaanvraag terecht konden. Dit aandeel is 
t.o.v. 2015 vrijwel gelijk gebleven. 

• Cliënten zijn tevreden over het contact met de 
medewerker: zij werden serieus genomen, snel 
geholpen en de medewerker zocht samen met hen 
naar een oplossing; t.o.v. 2015 is dit wel lichtelijk 
afgenomen. 

• Bijna twee derde wist niet dat zij gebruik konden 
maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner; 
de bekendheid is ongeveer gelijk gebleven t.o.v. 
2015. 

• Cliënten zijn positief over de onafhankelijk 
cliëntondersteuner en de mate waarin deze naar hen 
luistert. Er is wel een lichte daling zichtbaar in 
vergelijking met 2015. 

Kwaliteit van ondersteuning: 

• Vier op de vijf cliënten zijn positief over de kwaliteit 
van de ondersteuning en de mate waarin deze bij hen 
past. Een lichte toename t.o.v. 2015. 

Wat levert de ondersteuning op?: 

• Ruim drie kwart van de cliënten ervaart de 
ontvangen ondersteuning als nuttig: men kan 
zich beter redden, kan de dingen doen die men 
wil en ervaart een betere kwaliteit van leven. 
T.o.v. 2015 is vrijwel geen verschil te zien. 

Regie van de cliënt: 
• Ongeveer twee op de vijf cliënten hebben invloed 

gehad op hoe de ondersteuning door de aanbieder 
uitgevoerd werd, zelf de aanbieder kunnen kiezen en 
kunnen kiezen tussen een Pgb of zorg van een 
aanbieder. T.o.v. 2015 zijn slechts kleine verschillen te 
zien. 
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3 Uitkomsten individuele Wmo-voorziening 

In dit hoofdstuk worden voor de gemeente Roosendaal de uitkomsten van het Wmo-onderzoek 

gepresenteerd. 

3.1 Contact tussen cliënt en gemeente of Wmo-loket 

Als eerste kijken we naar de ervaringen van cliënten ten aanzien van het contact 

dat zij hebben gehad met de gemeente. De ervaringen zijn over het algemeen 

gezien positief. 72% van de cliënten wist waar hij/zij met een hulpvraag terecht 

kon. Ook over de snelheid van de geboden hulp is 74% tevreden en 83% van de 

cliënten voelt zich serieus genomen door de medewerker met wie men contact 

heeft gehad. Waar het gaat om de gezamenlijkheid waarmee naar een oplossing 

van het probleem werd gezocht, blijkt 76% tevreden. Over al deze punten is 

maximaal 13% ontevreden.  

 

Figuur 3.1.1. Beoordeling van het contact met de medewerker 

 
 

Ten opzichte van 2015 is een kleiner aandeel van de cliënten tevreden. De cliënten zijn met name minder 

positief geworden over de snelheid waarmee zij geholpen zijn maar ook de tevredenheid over de mate 

waarin de medewerker met hen samen in het gesprek naar oplossingen heeft gezocht en de mate waarin 

de medewerker hen serieus nam, is afgenomen. Desondanks zijn bij alle stellingen tenminste zeven op de 

tien cliënten positief.  

 

Figuur 3.1.2. Beoordeling van het contact met de medewerker vergeleken met 2015, aandeel (helemaal) mee eens 
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Wat opvalt is dat ruim twee derde van de cliënten er niet van op 

de hoogte was dat men gebruik kon maken van een onafhankelijke 

cliëntondersteuner. Het aandeel dat hier wel van op de hoogte 

was, is t.o.v. 2015 licht afgenomen van 33% naar 31%.  

 

Figuur 3.1.3. Aandeel cliënten dat wist dat zij gebruik konden maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner, 

vergeleken met 2015 

 
 

Een cliëntondersteuner is een medewerker van MEE, KBO of mantelzorgsteunpunt die cliënten heeft 

geholpen hun weg te vinden naar zorg en ondersteuning. Twee derde van de cliënten waarbij een 

onafhankelijk cliëntondersteuner bij het gesprek was, is tevreden over de ondersteuning (66%). 12% van 

de cliënten is (heel) ontevreden. Het aandeel cliënten dat tevreden is over de cliëntondersteuning is 

afgenomen t.o.v. 2015. Waar in 2015 71% tevreden was over de cliëntondersteuning, is dit in 2016 

afgenomen naar 66%.  

 

Figuur 3.1.4. Beoordeling van de cliëntondersteuning   

 
 

Figuur 3.1.5. Beoordeling van de cliëntondersteuning, vergeleken met 2015, aandeel (zeer) tevreden  
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3.2 Kwaliteit van ondersteuning 

De cliënten die in 2016 gebruik hebben gemaakt van ondersteuning via de 

Wmo, is gevraagd naar hun oordeel over de kwaliteit van de ontvangen 

ondersteuning. 84% van de respondenten is van mening dat de kwaliteit 

goed is. Over de mate waarin deze volgens de cliënten past bij de hulpvraag, 

is men tevens positief. Ook hierover zijn ruim vier op de vijf cliënten tevreden 

(82%). De tevredenheid is toegenomen ten opzichte van 2015. Met name 

over de kwaliteit van de ondersteuning is het aandeel cliënten dat tevreden 

is toegenomen, waar dit in 2015 79% van de cliënten betrof, is dit in 2016 

toegenomen naar 84%.  

 

Figuur 3.2.1. Beoordeling van de kwaliteit van de ondersteuning 

 
 

Figuur 3.2.2. Beoordeling van de kwaliteit van ondersteuning, vergeleken met 2015, aandeel (helemaal) mee eens 
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3.3 Regie van de cliënt 

Ongeveer twee op de vijf cliënten hebben invloed gehad op hoe 

de ondersteuning door de aanbieder uitgevoerd werd, zelf de 

aanbieder kunnen kiezen voor het leveren van de ondersteuning 

en kunnen kiezen tussen Pgb of zorg van een aanbieder. Een 

opvallend grote groep (16-32%) weet niet of deze punten aan de 

orde waren.  

 

Figuur 3.1.6. Mate waarin de cliënt invloed op de aangeboden ondersteuning heeft gehad 

 
 

In vergelijking met 2015 is een lichte daling zichtbaar in de groep die heeft kunnen kiezen tussen een Pgb 

of zorg van een aanbieder en de groep die zelf de aanbieder heeft kunnen kiezen voor het leveren van de 

ondersteuning. De groep die invloed heeft gehad op hoe de ondersteuning door de aanbieder geleverd 

en/of uitgevoerd wordt is licht gestegen. 

 

Figuur 3.1.7. Mate waarin de cliënt invloed op de aangeboden ondersteuning heeft gehad, aandeel ja, vergeleken 

met 2015 
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3.4 Wat levert de ondersteuning de cliënt op? 

Tot slot kijken we naar het effect van de ontvangen ondersteuning op het dagelijks 

leven van de Wmo-cliënten. Ruim drie kwart van de cliënten ervaart de ontvangen 

ondersteuning als nuttig: men kan zich beter redden, kan de dingen doen die men 

wil en ervaart een betere kwaliteit van leven. Maximaal 6% van de cliënten vindt 

dat dit niet het geval is. 

 

Figuur 3.3.1. Mate waarin cliënten de ontvangen ondersteuning als nuttig ervaren 

 
 

Het oordeel is nauwelijks veranderd ten opzichte van 2015. De cliënten geven in 2016 wel wat vaker aan 

dat zij zich door de ondersteuning beter kunnen redden. De mate waarin zij door de ondersteuning beter 

de dingen kunnen doen die zij willen is lichtelijk afgenomen.  

 

Figuur 3.3.2. Mate waarin cliënten de ontvangen ondersteuning als nuttig ervaren, vergeleken met 2015, aandeel 

(helemaal) mee eens 
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3.5 Achtergrondkenmerken 

Voor de respondentengroep geldt dat zij voor twee derde uit vrouwen bestaat (66%). Meer dan de helft 

is ouder dan 75 jaar (53%), terwijl circa één derde zich in de leeftijdsgroep 55 t/m 75 jaar bevindt.  

 

Figuur 3.4.1. Geslacht, leeftijd en opleidingsniveau van de cliënt 

  
 

Bij het invullen van de vragenlijst heeft bijna de helft van de cliënten hulp gekregen van iemand anders 

(48%). Meestal ging het hierbij om een naaste, zoals een partner, familielid of vriend (38%). 

 

Figuur 3.4.2. Aandeel cliënten dat hulp heeft gehad bij het invullen van de vragenlijst 
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Het enquêteformulier bood ook ruimte voor losse opmerkingen en toevoegingen. Veel respondenten 

gaven aan geen speciale toevoegingen te hebben. Waar mensen wel een opmerking hebben, gaat het 

vooral om verdiepende informatie over de eigen situatie. Een aantal cliënten ziet graag een verhoging in 

het urenaantal, korting in uren wordt als onprettig ervaren. Een deel geeft tevens aan het erg te vinden 

dat hun vertrouwde hulp weg moet doordat de keuzevrijheid van zorgaanbieder gaat verdwijnen. Verder 

wordt de lange reactietijd genoemd als verbeterpunt en is een enkeling minder tevreden over 

uitzendkrachten en te jong personeel. Een groot deel nam de ruimte voor complimenten en bedankjes. 
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4 Vergelijking resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de West-Brabantse gemeenten op de tien verplichte vragen uit 

het onderzoek onderling vergeleken. Deze gemeenten zijn; Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, 

Roosendaal en Zundert. Over het algemeen is een ruime meerderheid positief over het contact, cliënten 

in Halderberge zijn iets minder positief dan de cliënten uit de andere gemeenten in de regio. Zij zijn echter 

wel positief over de kwaliteit van de ondersteuning en de invloed op het dagelijks leven. Ook in de andere 

gemeenten is minimaal zo’n drie kwart van de cliënten (zeer) te spreken over de kwaliteit van de 

ondersteuning. Voor een ruime meerderheid levert de ondersteuning ook daadwerkelijk een betere 

kwaliteit van leven op waarbij men beter de dingen kan doen die men wil en zich beter kan redden. 

4.1 Contact tussen cliënt en gemeente of Wmo-loket 

De eerste vier vragen gaan in op het contact tussen de cliënt en de gemeente (of het Wmo-loket). Het 

verschilt enigszins per gemeente hoe duidelijk het is waar men met de hulpvraag terecht kan. Met name 

in Etten-Leur (79%) en Moerdijk (80%) is dit voor cliënten vrij duidelijk, ook in de andere gemeenten 

vinden minstens zeven op de tien cliënten dit duidelijk.  

 

Figuur 4.1.1. Mate waarin cliënten wisten waar zij met hun hulpvraag terecht moesten 

 
 

Tevredenheid over de snelheid waarmee men geholpen wordt is in lijn met de  duidelijkheid waar men 

met zijn hulpvraag terecht moet. Cliënten uit Etten-Leur (75%) en Moerdijk (74%) scoren hoog. Ook zo’n 

drie kwart (73%) van de cliënten uit Roosendaal is (zeer) tevreden op dit punt. De tevredenheid in 

Halderberge ligt wat lager, desondanks is twee derde (65%) (zeer) tevreden over de snelheid waarmee 

men geholpen wordt. 
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Figuur 4.1.2. Mate waarin cliënten snel geholpen werden  

 
 

Het overgrote deel van de cliënten in alle gemeenten, voelt zich serieus genomen door de medewerker 

van het Wmo-loket. In Halderberge zijn relatief veel mensen van mening dat de medewerker de cliënt 

niet serieus neemt (10%). 

 

Figuur 4.1.3. Mate waarin de cliënten zich serieus genomen voelden door de medewerker 

 

De mate waarin de cliënt en de medewerker samen naar een oplossing zoeken tijdens het gesprek kan 

nog iets verbeteren. Twee derde tot drie kwart vindt dat er samen naar een oplossing is gezocht. Maximaal 

13% vindt dat dit niet het geval is. Opnieuw zijn de cliënten in Halderberge iets minder positief dan 

cliënten in  de omliggende gemeenten (66% positief). 

 

Figuur 4.1.4. Mate waarin de medewerker en cliënt in het gesprek samen naar een oplossing zochten.  
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Alle gemeenten kunnen winst behalen waar het gaat om bekendheid van cliënten met het bestaan van 

een onafhankelijke cliëntondersteuner. Voor de West-Brabantse gemeenten geldt dat 63% tot 72% van 

de respondenten niet op de hoogte was van de mogelijke ondersteuning. Wellicht kan er gekeken worden 

of cliënten bij het eerste contact op de hoogte worden gebracht, en zo ja, hoe dit te verbeteren. 

 

Figuur 4.1.5. Mate waarin cliënten wisten dat zij gebruik konden maken van een onafhankelijk 

cliëntondersteuner 

 

4.2 Kwaliteit van de ondersteuning 

Gekeken naar de kwaliteit van de ondersteuning en in hoeverre deze past bij de hulpvraag van de 

respondenten, is bij alle gemeenten ongeveer drie kwart van de cliënten hier positief over. Zo’n drie kwart 

van de cliënten uit Etten-Leur, Halderberge en Zundert geven aan tevreden te zijn over de kwaliteit van 

de ondersteuning en de mate waarin de ondersteuning past bij de hulpvraag. Waar cliënten uit 

Halderberge relatief minder tevreden waren over het contact, zijn zij tevreden over de kwaliteit van de 

ondersteuning. Cliënten in de gemeente Moerdijk zijn wat minder positief over de kwaliteit van de 

ondersteuning (74% positief) en de mate waarin de ondersteuning past bij de hulpvraag (69% positief). 

Roosendaal scoort het hoogst (83%), vier op de vijf cliënten zijn tevreden over de kwaliteit van de 

ondersteuning en de mate waarin de ondersteuning bij de hulpvraag past (82%). De antwoorden op de 

vraag in welke mate de ondersteuning past bij de hulpvraag en de kwaliteit van de ondersteuning sluiten 

logischerwijs goed op elkaar aan. 

 

Figuur 4.2.1. Beoordeling van de mate waarin de ondersteuning past bij de hulpvraag 
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Figuur 4.2.2. Beoordeling van de kwaliteit van ondersteuning 

 

4.3 Wat levert de ondersteuning de cliënt op? 

De laatste drie vragen uit het verplichte gedeelte gaan in op de effecten van de ondersteuning. Twee 

derde tot ruim drie kwart van de cliënten geeft aan dat zij beter de dingen kan doen die zij wil dankzij de 

ondersteuning. In lijn met voorgaande conclusies ligt Moerdijk opnieuw wat lager (66% positief). 

 

Figuur 4.3.1. Aandeel cliënten dat door de ondersteuning beter de dingen kan doen die zij willen 

 
 

Wat betreft de mate waarin cliënten zich beter kunnen redden dankzij de ondersteuning is eenzelfde 

beeld zichtbaar. In alle gemeenten zijn minimaal drie kwart van de cliënten van mening zich beter te 

kunnen redden dankzij de ondersteuning. In Etten-Leur (83%) en Roosendaal (84%) ligt dit percentage het 

hoogst. 
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Figuur 4.3.2. Aandeel cliënten dat door de ondersteuning zich beter kan redden 

 
 

Hetzelfde beeld is te zien wat betreft de verbetering in kwaliteit van leven dankzij de ondersteuning. 

Minimaal twee derde van de cliënten geeft aan dankzij de ondersteuning een betere kwaliteit van leven 

te hebben. Opvallend is dat cliënten uit Halderberge relatief vaak aangeven dat de kwaliteit van het leven 

verbeterd is dankzij de ondersteuning (78%). In deze gemeente is er ruimte voor verbetering in het contact 

met de cliënten, maar men is wel tevreden over de kwaliteit van de ondersteuning. 

 

Figuur 4.3.3. Aandeel cliënten dat door de ondersteuning een betere kwaliteit van leven heeft 
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Bijlage 2 CEO Wmo over 2016 Roosendaal vs Nederland

 Roosendaal Nederland

De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen 
gezocht (%) eens

44% 45%

De medewerker nam mij serieus (%) eens 50% 49%

De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag (%) eens 50% 49%

Door de ondersteuning die ik krijg heb ik een betere kwaliteit van 
leven (%) eens

45% 46%

Door de ondersteuning die ik krijg kan ik mij beter redden (%) eens 53% 51%

Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik 
wil (%) eens

52% 49%

Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed (%) eens 49% 48%

Ik werd snel geholpen (%)  eens 50% 46%

Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag  (%) eens 47% 45%

Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke 
cliëntondersteuner? (%)

31% 28%

Bron CEO Wmo over 2016


