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Gemeente

oosendaal Raadsmededeling

Datum: Nr.:

Van:

Aan:

het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder C. van Poppel

de raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan: H. Hermans, M. Schoones, S. de Bruin, A. van Meer, L. Heymans, A. Snoeck, A. v/d Hurk, P. Ross, L.

Timmers, M. Vriens, C. Notenboom, P. Hopmans, C. lriks
Onderwerp: lnformeren over de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo20L5

Bijlage: BijlageLCliëntervaringsonderzoekWmo2015

BijlaSe 2 Cliëntervaringsonderzoek Wmo2015 Roosendaals vs Nederland

Kennisnemen van
Kennisnemen van de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de Wmo in 2015 in de gemeente

Roosendaal. Dit is, in opdracht van de zes samenwerkende gemeenten (D6), uitgevoerd door het
onderzoeksbureau Companen.

lnleiding
Jaarlijks wordt er een clienttevredenheidonderzoek Wmo uitgevoerd. Enerzijds om de ervaring van de cliënten te
achterhalen over de Wmo en de kwaliteit van de ondersteuning, anderzijds omdat de Wmo 20L5 dit wettelijk
verplicht.

Alle gemeenten in Nederland dienden de eerste 10 standaardvragen op dezelfde wijze te laten onderzoeken. Dit
betreffen vragen over het contact tussen cliënt en medewerkers van de gemeente, de kwaliteit van de

ondersteuning en de resultaten van de ondersteuning. Deze gegevens zijn opgenomen op de website
www.waarstaatiegemeente.nl om vergelijking van de eigen gemeente met gemeenten in Nederland mogelijk te
maken.

Daarnaast heeft de gemeente Roosendaal aanvullende vragen voor de eigen gemeente toegevoegd. Dit betreffen
vragen over de tevredenheid over de cliëntondersteuning en de mate waarin de cliënt invloed heeft gehad op de
ondersteuningswijze. 

i
I nformatie/kern boodschap
Voor het onderzoek zíjn L.0I4 cliënten benaderd. De benodigde respons van minimaal 30% is ruim behaald.
De uitkomsten van het onderzoek zijn gebaseerd op een effectieve respons van 4I% (4L2 cliënten). Op basis van
deze respons kunnen uitspraken gedaan worden over de tevredenheid van Wmo-cliënten volgens de gangbare

normen bij enquêteonderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente Roosendaal, ook in verhouding tot de D6, een goede beoordeling krijgt
van cliënten (zie bijlage L Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015). Dit geldt eveneens in vergelijking met
Nederland (zie www.waarstaatiegemeente.nl en bijlage 2 Cliëntervaringsonderzoek Wmo2015 Roosendaal vs

Nederland)

Bela ngrijkste concl usies:

¡ 88 procent van de cliënten voelt zích serieus genomen door de medewerker, wanneer er contact werd
gezocht over een hulpvraag;

o Het samen zoeken naar oplossingen voor de hulpvraag door de cliënt en medewerker wordt in 79
procent van de gevallen als goed ervaren;

o 79 procent van de cliënten vindt de kwaliteit van de geleverde ondersteuning goed;
. B¡j 77 procent van de cliënten wordt een betere kwaliteit van leven ervaren dankzij de geleverde

ondersteuning;
o ln 2015 wist 66 procent van de cliënten niet dat ze gebruik konden maken van de onafhankelijke

cliëntondersteuning;
o Cliënten die wel gebruik maakte van de onafhankelijke cliëntondersteuner waren 78 procent tevreden

over de kwaliteit.



Bela ngrijkste aandachtspu nt:

Vanuit de conclusies is gebleken dat de bekendheid van de onafhankelijker cliëntondersteuner verbeterd dient te
worden naar de cliënten.

De medewerkers van het klantencontactcentrum van team WegWijs (KCC2) wijzen de cliënten, in het eerste
contact, op het kunnen gebruiken van de onafhankelijke cliëntondersteuning. Echter is deze werkwijze niet
officieel vastgelegd in de huidige werkprocessen en werkinstructies. Dit aandachtspunt is al verankert in het
procesmodel van HbHplus. Bovendien zal de bekendheid voor de onafhankelijke cliëntondersteuning ook bij de
doorontwikkeling van WegWijs verder onder de aandacht gebracht worden.

Daarnaast zal, in samenhang met de ontwikkeling van de toegang (team WegWijs), een sterkere monitoring
ontwikkeld worden. Zozalbij het keukentafelgesprek aan de cliënt worden gevraagd hoe helder de afspraak op
voorhand was (datum, tijd en aanwezige personen). De bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuner zal
een onderdeel vormen van deze vraag.

Ondanks de positieve cijfers zal de toegang van de gemeente ten alle tijden blijven werken aan het verbeteren
van de dienstverlening. Dit is ook te zien in de huidige ontwikkeling van team WegWijs.

Bijlagen
Bijlage L Cliëntervaringsonderzoek Wmo20L5

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd
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L tnleiding

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. Zes gemeenten in West-Brabant (Etten-Leur,

Rucphen, Roosendaal, Moerdijk, Zundert en Halderberge) hebben de samenwerking gezocht voor de

uitvoering van het cliëntervaringsonderzoek (CEO). Z¡j hebben bureau Companen opdracht gegeven

voor de uitvoering van het cliëntervaringsonderzoek over het jaar 20L5. ln deze rapportage zijn de

uitkomsten van het onderzoek in de gemeente Roosendaal beschreven.

Vragenlijst

Sinds januari 20t6 wordt bij dit cliëntervaringsonderzoek (CEO) gewerkt met standaardvragen-

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

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

effect van de ondersteuning aan bod. De gemeente Roosendaal heeft ervoor gekozen om wat extra

vragen toe te voegen aan deze standaard vragen.

Doelgroepen van het onderzoek
Voor dit onderzoek zijn cliënten benaderd die in 201-5 gebruik hebben gemaakt van één of meerdere

voorzieningen en / of ondersteuningsvormen. Dit zijn enerzijds cliënten die in 2015 ondersteuning

toegewezen hebben gekregen, anderzijds cliënten die al vóór 2015 gebruik maakten van ondersteuning.

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

toegezonden 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 mei en juni 2016. 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 1.01,4 cliënten benaderd. De benodigde respons van minimaal 30% is ruim

behaald. De uitkomsten in deze rapportage zijn gebaseerd op de ingevulde vragenlijsten van 412

cliënten die binnen de enquêteperiode aan het onderzoek hebben deelgenomen, een effectieve respons

van 4I/". Op basis van deze respons kunnen mel 95% betrouwbaarheid en een nauwkeurigheidsmarge

van 5Y" - dit zijn gangbare normen bij enquêteonderzoek - uitspraken worden gedaan over alle Wmo-

cliënten. De resultaten geven daarmee een goede indicatie over de tevredenheid over de Wmo voor-

zieningen in de gemeente Roosendaal.

Leeswijzer

De hoofstukken zijn opgesteld als 'factsheets' met daarbij een bondige samenvatting van de belang-

rijkste uitkomsten en aandachtspunten. ln hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de uitkomsten van het onder-

zoek in de gemeente Roosendaal. Hoofdstuk 3 bevat een vergelijking van deze resultaten met de vijf
andere West-Brabantse gemeenten.

21674.1.00/G I Clìëntervarìngsonderzoek Wnro over 2015



2 Uitkomsten individuele Wmo-voorziening

ln dit hoofdstuk worden voor de gemeente Roosendaal de uitkomsten over de ingevulde vragenlijsten

gepresenteerd.

2.L Uitkomsten

Contact tussen cliënt en gemeente of Wmo-loket
Op de vraag of cliënt wist waar hij met een hulpvraag terecht kon, antwoordt ruim 70%o van de

respondenten bevestigend. Hierbij moet worden opgemerkt dat relatief veel cliënten (13%) aangeven

dat zij niet weten waar zij terecht kunnen. Over de snelheid van de geboden hulp is 80% tevreden, en

zelfs bijna 90% 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, valt

de score iets minder hoog uit, al is deze nog79%.

Wat opvalt is dat tweederde van de cliënten er niet van op de hoogte was dat men gebruik kon maken

van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Het maakt hierbij niet uit of men in 2015 wel of geen

keukentafelgesprek heeft gehad. Wellicht kan worden onderzocht in hoeverre de communicatie

hierover naar cliënten kan worden verbeterd.

Kwaliteit van de ondersteuning
De kwaliteit van de geboden ondersteuning wordt door 79% van de respondenten als goed gewaar-

deerd. De mate waarin deze volgens de cliënten past bij de hulpvraag, valt ongeveer net zo positief uit.

Het aandeel negatieve oordelen is op dit punt echter wel een fractie groter.

Wat levert de ondersteuning de cliënt op?

Ruim 80% van de cliënten ervaart de ontvangen ondersteuning als nuttig. Door gebruik te maken van

één of meerdere Wmo-voorziening(en) kan men zich beter redden. ln iets mindere mate kan men door

de ontvangen ondersteuning de dingen doen die men wil (79%), en ervaart 77yo een betere kwaliteit van

leven. Minder dan I0% van de cliënten oordeelt negatief over de effecten van de ondersteuning.

Extra vragen contact met gemeente

Extra vragen over het contact tussen cliënt en instantie hadden betrekking op de tevredenheid over de

cliëntondersteuning (indien er een ondersteuner bij het keukentafelgesprek aanwezig was) en over de

keuzevrijheid waar het gaat om de geboden hulp. Over deze ondersteuning is bijna 80% van de respon-

denten goed te spreken; slechts 6% geeft aan hierover (heel) ontevreden te zijn.

Van de cliënten geefl 40% aan te hebben kunnen kiezen tussen een Persoonsgebonden budget en zorg

in natura. Opvallend is dat maar liefst 30% niet weet of men deze keuze had, blijkbaar is men zich hier

dus niet zo (meer) van bewust. Bij de vragen of men vrij was in de keuze voor een zorgaanbieder en of

men invloed heeft gehad op hoe de ondersteuning door de aanbieder wordt geleverd, is het aandeel

van de respondenten dat het niet weet wat kleiner, maar met t8% nog altijd aanzienlijk. lets minder dan

de helft geeft aan vrije keuze te hebben gehad @7%) en invloed te hebben gehad op hoe de onder-

steuning door de aanbieder geleverd of uitgevoerd wordt (46%).

221-674.IAOlG I Cliéntervaringsonderzoek Wmo over 201^5



Achtergrondkenmerken respondenten
Tot slot zijn er op uw verzoek een aantal aanvullende vragen gesteld over de persoonskenmerken van

de respondenten. Voor de respondentengroep geldt dat zij voor tweederde uit vrouwen bestaat en voor

een derde uit mannen. Bijna 50% van de respondenten heeft een leeftijd boven de 75 jaar, terwijl

minder dan20% zich in de leeftijdsgroep onder de 55 jaar bevindt.

Bij het invullen van de vragenlijsten heeft bijna de helft (46%l van de cliënten hulp gekregen van iemand

anders. Meestal ging het hierbij om een naaste, zoals een partner, familielid of vriend.

321674.100/G I Clíêntervaringsonderzoek Wmo over 2015



33% 68%

34% 66%

32% 'l r',.

lk wist waar ik moest zijn met m¡jn hulpvraag

lk werd snel geholpen

De medewerker nam mij ser¡eus

I Neutraal I Niet mee eens t Helemaal n¡et mee eens

0% 20% 40% 60% 80% LOO%

I Helemaal mee eens ¡ Mee eens

De medewerker en ik hebben in het gesprek samen
naar een oplossing gezocht

Blok 1: Contact

Blok 1: Contact

Elok 2: Kwaliteit van de ondersteuning

2.2 Factsheet

Ten behoeve van de leesbaarheid onder de 5% niet

Wist u dat u gebru¡k kon maken van een onafhankelijker cliëntondersteuner?

Keukentafelgesprek gehad in het afgelopen jaar

Geen keukentafelgesprek gehad in het afgelopen jaar

0/o 2O/o

I Nee

4O/o 60% 80%

tla

lk vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg
goed

De ondersteuning die ik krijg past bij m¡jn hulpvraag

o% 20% 40% 60% 80%

r Helemaal mee eens I Mee eens r Neutraal t Niet mee eens r Helemaal n¡et mee eens

LOO%

LOO%
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46% 35%

47% 35%

3t%40%

I Helemaal mee eens ¡ Mee eens I Neutraal I Niet mee eens r Helemaal niet mee eens

,i J'i, :i'l:1,28%

It,300/.

27% ':) )'rt, 1 :. '.i,,

oy 20% 40% 60% 80% L00%

Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de
dingen doen dìe ik wil

Door de ondersteun¡ng die ik krijg kan ik mij beter
redden

Door de ondersteuning die ik krijg heb ik een betere
kwalitieit van leven

Blok 3: Wat levert de ondersteuning mil op?

Blok 4: Extra vragen contact met gemeente

Als er onafhankelijke cl¡ëntenondersteuner bij het gesprek aanwezig was:
Bent u tevreden over de cliëntondersteun¡ng?

S% I Heel ontevreden

I Ontevreden

i* Neutraal

I Tevreden

I Heel tevreden

Heeft u kunnen kiezen tussen Persoongebonden budget
(Pgb) of zorg van een aanbieder (zorg in natura)?

Heeft u zelf een aanbieder kunnen kiezen voor het
leveren van de ondersteuning?

Heeft u invloed gehad op hoe de ondersteuning door de
aanbieder geleverd en/of wordt uitgevoerd?

rla

30%

78%

18%

o%

I Nee

20% 40%

Weet ¡k n¡et

60% 80% t00%
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34%

660/o 28o/o 33%

20%

Heeft u hulp gehad bij het invullen van deze vragenl¡jst?

Ja, van iemand andersNee

Geslacht Leeftijd

6% I Onder de 30 jaar

r 30 t/m 54 jaar

.55T/m75

r 75 r/m 85

r 85+

I Man

¡ Vrouw

t00%

80%

60%

40%

20%

0%
Ja, van een naaste

(bijvoorbeeld partner,
familielid of vriend)

Ja, van een hulp- of
zorgverlener

Bron: Companen, 2016. Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Roosendaal over 2015
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3 Vergelijking resultaten

ln dit hoofdstuk worden de resultaten van de zes gemeenten (Etten-Leur, Rucphen, Roosendaal, Moer-

dijk, Zundert en Halderberge) op de tien verplichte vragen uit het onderzoek onderling vergeleken.

3.1 Uitkomsten

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

meest opvallende hierbij is dat de respondenten uit Roosendaal en Rucphen over het algemeen het
pos¡tiefst oordelen en dat het aandeel van de respondenten uit Etten-Leur, Halderberge en Zundert

minder positief oordelen vergeleken met het gemiddelde. Moerdijk neemt in dit opzicht een

tussenpositie in, rondom het gemiddelde. Vergeleken met de andere gemeenten ervoeren meer

cliënten in Roosendaal en Rucphen de geboden hulp als snel, de contactpersoon als iemand die hen

serieus nam en de manier waarop naar een oplossing werd gezocht als een gezamenlijk proces. Voor de

vraag of men weet waar men terecht kan met een hulpvraag geldt dit echter niet. Op dit vlak scoren de

gemeente Etten-Leur en Moerdijk beter dan de andere gemeenten.

Alle zes de gemeenten kunnen winst behalen waar het gaat om bekendheid van cliënten met het

bestaan van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Voor de meeste gemeenten geldt dat ruim 60% van

de respondenten die in 2015 een keukentafelgesprek hebben gehad, niet op de hoogte was van de

mogelijke ondersteuning. Op dit punt onderscheiden Zundert en Etten-Leur zich in positieve zin van de

rest, met een bekendheid onder circa 40Yo van de cliënten.

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

respondenten, zijn er grotere verschillen te zien. Op de vraag of de kwaliteit van de ondersteuning goed

is, komen Rucphen en Roosendaal goed uit de vergelijking (ongeveer 80%o is positief of zeer positief).

Moerdijk en Etten-Leur scoren op het gebied van de kwaliteit van de ondersteuning gemiddeld, daar

waar Zundert en Halderberge iets onder het gemiddelde zitten. Laatstgenoemde gemeente blijft vooral

achter bij de vraag of de ondersteuning past bij de hulpvraag. Op dit onderdeel zijn de onderlinge

verschillen relatief gezien wat groter en oordeelt men relatief gezien net wat vaker negatief dan bíj de

andere onderdelen. Het aandeel van de cliënten dat van mening is dat de ontvangen ondersteuning
passend is gezíen de hulpvraag, is in de gemeente Roosendaal het grootst (79%).

Wat levert de ondersteun¡ng de cliënt op?

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

vraag of de respondent zich beter kan redden door de ondersteuning, zijn de antwoorden overwegend
positief. Waar gevraagd wordt naar de kwaliteit van leven en of cliënten beter kunnen doen wat ze

zouden willen doen - zaken die het noodzakelijke minimum overstijgen - is de tevredenheid wat minder

en zijn de onderlinge verschillen tussen de gemeenten groter. Ook hier blijken cliënten in Roosendaal,

Rucphen en (in mindere mate) Etten-Leur het meest positief over de effecten van de ontvangen onder-

steuning. De cliënten in Zundert en Halderberge kunnen zich hier wat minder in vinden. Voor beide
gemeenten geldt dat (ruim) 10% van de cliënten van mening is dat de ondersteuning er niet toe leidt dat

men meer kan participeren, zelfredzamer is en het bovendien geen positief effect heeft op de kwaliteit
van leven. De gemeente Moerdijk scoort met (ruim) 70% van de cliënten die positief zijn over de

effecten van de ondersteuning, wederom min of meer gemiddeld ten opzichte van de andere
gemeenten.

72L674.1AA/G I Clientervaringsonderzoek Wmo over 2û1"5
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Blok 1: Contact

3.2 Factsheet

Ten behoeve van de leesbaarheid zi

Etten-Leur

Halderberge

Roosendaal

Rucphen

Moerdijk

zundert

o% to%

I Helemaal mee eens

20%

Etten-Leur

Halderberge

Roosendaal

Rucphen

Moerdijk

Zundert

o%

Etten-Leu r

Halderberge

Roosendaal

Rucphen

Moerdijk

Zundert

o%

Etten-Leur

Halderberge

Roosendaal

Rucphen

Moerdijk

Zundert

onder de 5% niet

lk wist waar ik moest z¡jn met mijn hulpvraag

tO% 20% 30% 40Yo 50% 60% 70% 80% 90% LOO%

30% 40/o 50% 60%

I Mee eens

- 
Helemaal niet mee eens

lk werd snel geholpen

7O/o 80% 9O/o LOÙ%

I Neutraal

- 

Çs¡i!dslde (helemaal) mee eens

De medewerker nam m¡¡ ser¡eus

De medewerker en ¡k hebben in het gesprek samen naer een oploss¡ng gezocht

10% 20% 30% 4O/o 5O/o 60% 7O/o 80% 90% IOO%

Olo L0% 2O/o 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% LOO%
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Cliënten die een keukentafelgesprek hebben gehad ¡n 2015: W¡st u dat u gebruik
kon maken van een onafhankelijke cl¡ëntondersteuner?

6r%

43.%

39%

59%

68%

72%

77%

289'

Etten-Leur

Halderberge

Roosendaal

o% LO% 20% 80% 90% too%

Rucphen

Moerdijk

zundert

30%

IJA

50% 60% 70%

-Çsrniddsldg 

J¿

40o/o

INee

Blok 1: Contact

Blok 2: Kwal¡teit van de ondersteuning

Etten-Leur

Halderberge

Roosendaal

Rucphen

Moerd¡jk

Zundert

0%
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De ondersteun¡ng d¡e ik heb past bij mijn hulpvraag
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Blok 3: Wat levert de ondersteuning mij op?

Door de ondersteun¡ng d¡e ¡k krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil
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Door de ondersteun¡ng die ik krijg kan ik mij beter redden

Door de ondersteun¡ng die ik krijg heb ik een betere kwaliteit van leven
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Bron: Companen, 2016. Cl¡ëntervaringsonderzoek Wmo Zes samenwerkende gemeenten West-Brabant over 2015.
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2qrtt)B

Roosendaal
lk wist waar ik moest ziin met miin hulpvraaE (helemaal) eens 71 71

lk werd snel geholpen (helemaal) eens EO 69
De medewerker nam m¡i serieus (helemaal) eens a7 80
De medewerker en ik hebben in het oesorek samên naâr oolossinoen oezocht lhelemaalì eens 79 70
W¡st u dat u oebruik kon maken van een onafhankeliike cllëntondersteuner? lia) 33 25
lk vind de kwal¡te¡t van de ondersteunino die ik kriio ooed lhelemaal) eens 79 79

De ondersteunino die ¡k kr¡io oast b¡¡ mi¡n hulovraao lhelemaal) eens 79 77
Door de onderstêun¡nq d¡e ¡k kr¡iq. kan ik beter de dinqen doên die ik w¡l (helemaal) eens 79 74
Door de ondersteun¡nq d¡e ¡k kriiq kan ¡k m¡a beter redden (helemaal) eens 8't 79
Door de ondersteunins die ik kriiq heb ik een betere kwaliteit van leven (helemaal) eens 77 74

Bron




