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1.  Kort en krachtig 

 

1.1  Inleiding 

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) dragen gemeenten zorg 

voor ondersteuning van inwoners die door een beperking niet volledig kunnen deelnemen 

aan de maatschappij. Deze wet verplicht gemeenten ook jaarlijks een 

cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De gemeente Heerde heeft Evaluatiebureau Publieke 

Gezondheid gevraagd om het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 voor haar uit te 

voeren.  

 

1.2  De onderzoeksvraag 

De gemeente Heerde wil weten hoe cliënten de toegankelijkheid van de ondersteuning 

ervaren; of cliënten bekend zijn met of behoefte hebben aan een professionele of vrijwillige 

onafhankelijke cliëntondersteuner; hoe cliënten de kwaliteit van de ondersteuning 

beoordelen; welk effect de ondersteuning heeft op de zelfredzaamheid van cliënten; en of 

cliënten tips hebben voor verbetering. Met de resultaten van het onderzoek wil de gemeente 

haar huidige werkwijze en beleid evalueren en waar nodig aanpassen. Daarnaast heeft de 

gemeente de resultaten nodig om aan haar wettelijke verplichting tot gegevensverstrekking 

te voldoen. 

 

 

1.3  Conclusies en aanbevelingen 

Uit het onderzoek komt naar voren dat drie kwart van de cliënten positieve ervaringen heeft 

met de uitvoering van de Wmo in de gemeente Heerde. Dat geldt zowel voor de 

toegankelijkheid als voor de kwaliteit van de ondersteuning. Ook vindt drie kwart van de 

cliënten dat de ondersteuning bijdraagt aan hun zelfredzaamheid. 

 

De klachten die een beperkt aantal cliënten benoemen, gaan vooral over de lange 

doorlooptijd van aanvraag tot uitvoering; de kwaliteit van de uitvoering en dat zij minder hulp 

krijgen dan waar zij behoefte aan hebben.  

 

De professionele en de vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuner zijn bij (minder dan) een 

kwart van de cliënten bekend. Van de respondenten die behoefte hadden aan 

cliëntondersteuning, heeft een derde dat niet gehad.  

 

Als de gemeente Heerde de dienstverlening vanuit de Wmo verder wil verbeteren, kan zij 

zich het best richten op de volgende punten: 

1. zorg dat inwoners weten waar zij terecht kunnen met hun zorgvraag; 

2. geef meer bekendheid aan de mogelijkheid van cliëntondersteuning; 

3. verkort de doorlooptijd van aanvraag tot uitvoering; 

4. benader cliënten persoonlijk en op maat; en 

5. grijp de nog te voeren gesprekken met respondenten aan om te leren. 
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2.  Het onderzoek 

2.1  Inleiding 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) geeft gemeenten de taak om inwoners 

- die door een beperking niet volledig kunnen deelnemen aan de maatschappij - te 

ondersteunen en te zorgen dat zij zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Uitgangspunten in 

de wetgeving zijn eigen verantwoordelijkheid van de burger en regie over het eigen leven.  

De Wmo verplicht gemeenten tot een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek (CEO). Vanaf 2016 

moeten gemeenten hiervoor een verplichte vragenlijst gebruiken. Met deze vragenlijst wordt 

geïnventariseerd hoe de cliënten de toegankelijkheid en kwaliteit van de voorzieningen 

ervaren en welk effect ze ervan hebben ondervonden in hun zelfredzaamheid. Gemeenten 

dienen elk jaar vóór 1 juli de gegevens uit dit onderzoek over het voorgaande kalenderjaar 

aan te leveren bij www.waarstaatjegemeente.nl. 

 

De gemeente Heerde heeft Evaluatiebureau Publieke Gezondheid gevraagd om het 

cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 voor haar uit te voeren.  

 

 

2.2  De onderzoeksvraag  

De gemeente Heerde zoekt een antwoord op de volgende vragen: 

 hoe ervaren cliënten de toegankelijkheid van de ondersteuning; 

 wat is de bekendheid met en de behoefte aan de professionele en de vrijwillige 

onafhankelijke cliëntondersteuner; 

 hoe beoordelen cliënten de kwaliteit van de ondersteuning; 

 draagt de ondersteuning bij aan de zelfredzaamheid; en 

 welke tips hebben cliënten voor verbetering van de ondersteuning. 

Met de resultaten van het onderzoek wil de gemeente haar huidige werkwijze en beleid 

evalueren en waar nodig aanpassen. Daarnaast heeft de gemeente de resultaten nodig om 

aan haar wettelijke verplichting tot gegevensverstrekking te voldoen.  

 

 

2.3  Werkwijze  

De vragenlijst 

De gegevens voor het onderzoek zijn verzameld met een vragenlijst. De gemeente heeft 

gekozen voor het gebruik van de korte verplichte vragenset, aangevuld met enkele ‘eigen’ 

vragen. Deze eigen vragen heeft de gemeente Heerde in samenspraak met de Adviesraad 

Sociaal Domein opgesteld. De vragenlijst staat in bijlage 1.  

 

Verzending van de vragenlijst 

Begin mei 2017 zijn alle 784 Wmo-cliënten in 2016 van de gemeente Heerde 

aangeschreven. Zij ontvingen thuis de vragenlijst met een begeleidende brief van de 

gemeente (zie bijlage 2). De vragenlijst kon op papier worden ingevuld en in de gratis 

antwoordenveloppe naar het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid worden gestuurd. De 

vragenlijst kon ook digitaal worden ingevuld. Uitleg daarover stond in de begeleidende brief. 

 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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Twee weken na de eerste verzending ontvingen alle cliënten een herinneringsbrief (zie 

bijlage 3); wederom met de papieren vragenlijst en een gratis antwoordenveloppe. De 

cliënten die nog niet hadden gereageerd, kregen het verzoek de vragenlijst binnen ruim een 

week alsnog terug te sturen.  

 

Respons en verwerking van de gegevens 

Alle vragenlijsten die het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid binnen vier weken na de 

eerste verzending heeft ontvangen, zijn verwerkt. Van de 784 cliënten die zijn 

aangeschreven, hebben er 38 de digitale vragenljist ingevuld en 331 de schriftelijke 

vragenlijst geretourneerd.  

Tien respondenten hebben alleen een tekst op de vragenlijst geschreven en niet de 

afzonderlijke vragen beantwoord. 19 andere respondenten hebben minder dan 4 verplichte 

vragen beantwoord. Deze respondenten moeten volgens de instructie van de VNG worden 

uitgesloten van de analyes. De netto respons komt daarmee op 340 respondenten (43%). Dit 

is voldoende om betrouwbare onderzoeksresultaten te krijgen. 

Van de non-respondenten hebben er 9 aangegeven dat ze niet aan het onderzoek willen 

deelnemen; 6 cliënten zijn overleden in de periode dat de gegevens zijn verzameld. 

Soms hebben respondenten niet alle vragen beantwoord. De percentages in dit rapport zijn 

steeds berekend over het aantal respondenten dat een vraag heeft beantwoord. Als er een 

antwoordcategorie ‘niet van toepassing’ was, zijn de percentages berekend over het aantal 

respondenten dat een ander antwoord dan ‘niet van toepassing’ heeft aangekruist.  

Bijlage 4 geeft een overzicht van de antwoorden op de gesloten vragen; de gegevens voor 

www.waarstaatjegemeente.nl staan in bijlage 5. 

  

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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Tevreden cliënt: 

“Over contacten via de 

gemeente ben ik één en al 

lof. Heel behulpzaam en 

een luisterend oor” 

Ontevreden client: 

“Als dochter regel ik zaken 

voor mijn moeder. Dat gaat 

zeer langzaam, tijdrovend 

en traag bij de gemeente” 

 

3.  Resultaten 

3.1 Toegankelijkheid van de ondersteuning 

De toegankelijkheid van de ondersteuning is gemeten met vijf stellingen over hoe de 

gemeente met de hulpvraag is omgegaan. De eerste vier stellingen zijn verplicht; de vijfde is 

toegevoegd door de gemeente. De antwoorden lopen uiteen van (helemaal) mee eens via 

neutraal tot (helemaal) niet mee eens, of geen mening. Als het contact met de gemeente 

langer dan een jaar geleden was, diende men ‘niet van toepassing’ aan te kruisen. Ongeveer 

een derde van de respondenten heeft dit aangekruist. De vragen over toegankelijkheid zijn 

daardoor beantwoord door circa 220 respondenten. 

 

Tussen de 70 en 80% van de respondenten die het afgelopen 

jaar contact met de gemeente hebben gehad, wist waar zij 

met hun hulpvraag naartoe moesten, voelde zich serieus 

genomen, heeft samen met de gespreksvoerder van de 

gemeente naar een oplossing gezocht en voelde zich veilig in 

het gesprek. Het aandeel respondenten dat zich snel 

geholpen voelde, was met 66% wat lager (zie figuur 1). Twee 

op de vijf respondenten beoordeelden alle vijf de stellingen positief. 

Gemiddeld zijn de stellingen door 74% van de respondenten positief beoordeeld. 

 

 

Een kwart van de respondenten beoordeelde één of meerdere 

stellingen over de toegankelijkheid negatief. Het aandeel 

respondenten dat ongunstig oordeelde, loopt uiteen van 5% 

bij veilig voelen in het gesprek met de medewerker tot 12% 

van de respondenten die niet wist waar men moest zijn met 

de hulpvraag (zie figuur 1). 

 

 

 

Figuur 1: Reactie op stellingen over de toegankelijkheid van ondersteuning 
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(Helemaal) mee eens neutraal (Helemaal) niet mee eens
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Reacties van respondenten 

Op de vraag naar tips voor verbetering van het contact met de gemeente, gaven de 

respondenten meestal één of meerdere reacties op een ander vlak:  

 11 respondenten gaven alleen een compliment, bijvoorbeeld “Ik ben naar volle 

tevredenheid geholpen met mijn hulpvraag. Wat mij betreft zo doorgaan”.  

 26 respondenten noteerden een meer algemene opmerking, zoals “Ik denk dat ik 

het allemaal wel aardig red” of “Het is voor mij moeilijk deze vragenlijst in te vullen 

gesprek is lang geleden’. 

 4 respondenten uitten een wens, zoals “Ik had liever weer zonder te bellen aan de 

balie geholpen te worden”. 

 35 respondenten hebben samen 46 klachten genoteerd; 

> 15 respondenten vonden de procedure te traag; 

>  5 respondenten vonden dat zij meer hulp nodig hebben; 

>  5 respondenten vonden de procedure onduidelijk; 

>  4 respondenten vonden de procedure te onpersoonlijk;  en  

>  4 respondenten ervaarden te weinig begrip voor hun situatie . 

Daarnaast zijn nog 13 verschillende klachten door één respondent genoemd, 

bijvoorbeeld dat verschillende loketten lastig zijn of dat men wacht op reactie van 

de gemeente. 

3.2 Tips voor verbetering van de toegankelijkheid 

In een open tekstveld konden cliënten tips geven voor verbetering van het contact met de 

gemeente of het gesprek met de gespreksvoerder van de gemeente. Tachtig respondenten 

hebben hier iets opgeschreven. Meestal ging dat om iets anders dan de gevraagde tips, 

zoals een algemene opmerking, een compliment of een wens. Door 35 respondenten is de 

ruimte benut om een klacht te uiten; en klachten zijn ook te benutten als een tip. De meeste 

klachten gingen over de lengte van de procedure (zie het tekstkader). 

 

 

 

 

 

 

Vier respondenten hebben wel een tip gegeven: 

 grotere kennis van hulpmiddelen zou een pré zijn voor een snellere aanpak en 

verwerking; 

 altijd proberen één gesprekspartner te houden; 

 meer bekendheid geven aan de website www.zorgvraagheerde.nl; heldere en 

duidelijke informatie, zodat de toegang naar de Wmo meer bereikbaar wordt voor 

de doelgroep; en 

 bepaalde situaties eerst voor het gesprek beter onderzoeken. 

  

http://www.zorgvraagheerde.nl/
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Lastige vragen 

Het lijkt erop dat de vragen over cliëntondersteuning lastig waren. Zo zegt ruim 10% 

van de respondenten dat zij de onafhankelijke cliëntondersteuner niet kennen, terwijl zij 

in de volgende vraag aankruisen dat zij bij het laatste contact met de gemeente 

ondersteuning hebben gekregen van een professionele cliëntondersteuner. Deze 

antwoorden botsen met elkaar. 

 

De vraag of men bij de laatste hulpvraag onafhankelijke ondersteuning had willen 

hebben, is door een kwart van de respondenten niet (goed) beantwoord.  

De resultaten over dit onderwerp dienen daarom voorzichtig te worden geïnterpreteerd. 

3.3 Bekendheid met en behoefte aan cliëntondersteuning 

Weinig bekendheid met cliëntondersteuning 

Bij het gesprek met de gespreksvoerder van de gemeente kunnen cliënten ondersteuning 

krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Drie kwart van de respondenten gaf aan 

dat zij dat niet wisten. 

In de gemeente Heerde kunnen cliënten ook ondersteuning krijgen van een vrijwilliger; de 

VOCO (Vrijwillige Onafhankelijke Cliënt Ondersteuner). Slechts 12% van de respondenten 

gaf aan dat zij het begrip VOCO kenden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanzienlijk deel wil cliëntondersteuning 

Op de vraag of men bij de laatste hulpvraag bij de gemeente ondersteuning had willen 

hebben, antwoordde de meerderheid (60%) dat zij geen behoefte hadden aan ondersteuning 

van een professionele cliëntondersteuner of een VOCO. Een kwart antwoordde dat zij 

ondersteuning hebben gehad van een professionele cliëntondersteuner. Een beperkt deel 

van de respondenten had wel ondersteuning willen hebben, maar heeft dat niet gehad: 7% 

had ondersteuning willen hebben van een professionele cliëntondersteuner en 9% van een 

VOCO. Van degenen die behoefte hadden aan ondersteuning, heeft een derde dat dus niet 

gehad (zie figuur 2). 

 

Figuur 2: (Behoefte aan) cliëntondersteuning 

 

 
 

  

Kreeg ondersteuning van professionele ondersteuner

Had ondersteuning willen hebben van prof. ondersteuner

Had ondersteuning willen hebben van een VOCO

Had geen behoefte aan cliëntondersteuning
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3.4 Kwaliteit van de ondersteuning 

Eén van de doelen van de decentralisaties is, dat cliënten passende hulp krijgen. Ruim drie 

kwart van de cliënten vindt de kwaliteit van de ondersteuning die zij krijgen goed. Ook vinden 

de meesten dat de ondersteuning die zij krijgen past bij hun hulpvraag (zie figuur 3). Toch 

zijn er ook ontevreden respondenten: 7% vindt de ondersteuning (helemaal) niet passen bij 

hun hulpvraag en 4% vindt de ondersteuning die zij krijgen (helemaal) niet goed. Omdat er 

veel overlap in deze groepen is, is het totaal van respondenten die één of beide aspecten 

(helemaal) niet goed vindt 7%. Omgerekend naar alle Wmo-cliënten van de gemeente (bijna 

800 in 2016), kan dit betekenen dat ruim 50 cliënten hun ondersteuning niet passend vinden.  

 

Figuur 3: Tevredenheid met de kwaliteit van de ondersteuning 

 

 

 

3.5 Draagt de ondersteuning bij aan de zelfredzaamheid 

Belangrijke doelen van de Wmo zijn ook het vergroten van de maatschappelijke participatie 

en de zelfredzaamheid van inwoners. Voor verreweg de meeste cliënten worden deze 

doelen behaald (zie figuur 4). 5% van de respondenten ervaart dat één of meer van deze 

doelen niet zijn behaald. De helft van deze 5% heeft in de open tekstvelden aangegeven, dat 

zij (een deel van) de aangevraagde ondersteuning niet hebben gekregen. 
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De ondersteuning die ik krijg past bij
mijn hulpvraag

Ik vind de kwaliteit van de
ondersteuning die ik krijg goed
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Klachten over de ondersteuning 

35 respondenten hebben een klacht over de ondersteuning genoteerd:  

> 13 respondenten hadden een klacht over de uitvoering;  

>  6 repondenten vinden dat het te lang duurt voordat ze de ondersteuning krijgen;  

>  5 resondenten vinden dat zij meer hulp nodig hebben; 

>  4 respondenten klagen over de hoogte van hun bijdrage aan de kosten van vervoer;  

>  3 respondenten schrijven dat zij geen (goede) ondersteuning hebben gekregen  

Daarnaast zijn nog 4 verschillende klachten door één respondent genoemd. 

Figuur 4: Wat levert de ondersteuning op 

 

 

 

3.6 Opmerkingen van cliënten over de ondersteuning 

In een open tekstveld konden respondenten opmerkingen kwijt over de ondersteuning die zij 

krijgen. 104 respondenten hebben dat gedaan. Veel respondenten (totaal 40) schreven een 

opmerking van algemene aard, zoals het type hulp dat men ontving. Daarnaast waren er 24 

respondenten die hun tevredenheid uitten over de hulp die zij krijgen. Zo noteerde een 

respondent: “Alles wordt goed afgehandeld en ik weet dat ik bij hun terecht kan”. 

 

De resterende respondenten hadden de wens om meer hulp te krijgen (5 respondenten) of 

een klacht (totaal 35 respondenten1). De meeste klachten gingen over de uitvoering. Een 

cliënt schreef bijvoorbeeld: “De uitlevering van hulpmiddelen is altijd het probleem. 9 

maanden wachten op een rolstoel waar je uitgegroeid bent is niet menselijk”. Een ander 

benoemde: Betere ondersteuning i.v.m. scootmobiel als deze niet wil, dan niet 2 weken in 

mijn huis als een gevangene opgesloten zitten.  

 

                                                
1
 2 klachten zijn ook genoemd bij vraag 9; die zijn hier niet meegeteld 

0 20 40 60 80 100

Door ondersteuning die ik krijg, heb ik
een betere kwaliteit van leven

Door de ondersteuning die ik krijg, kan
ik mij beter redden

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

% 

(Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) niet mee eens
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3.7 Behoefte aan contact met de gemeente 

De cliënten die contact met de gemeente wilden hebben over hun hulpvraag of 

ondersteuning, konden hun naam en telefoonnummer op de vragenlijst vermelden. De helft 

van de respondenten (totaal 170) heeft hun naam en telefoonnummer op de vragenlijst 

vermeld. Twee van hun noteerden eveneens dat zij niet gebeld willen worden; zij hebben de 

vraag waarschijnlijk niet begrepen. 
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4. Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies  

In mei 2017 hebben alle 784 cliënten die in 2016 bij de gemeente Heerde stonden 

ingeschreven als cliënt van de Wmo een vragenlijst over hun ervaringen met de Wmo 

ontvangen. Bijna de helft heeft de vragenlijst beantwoord. Op basis van de uitkomsten van 

dit onderzoek kunnen we de volgende conclusies trekken: 

 Verreweg de meeste Wmo-cliënten van de gemeente Heerde hebben positieve 

ervaringen met de toegankelijkheid van de voorzieningen. Toch heeft ook een kwart 

van de respondenten een ongunstige ervaring met één of meerdere aspecten: 

o 12% wist niet waar ze moesten zijn met de hulpvraag; 

o 11% was niet tevreden over de snelheid waarmee zij werden geholpen;  

o  9% was ontevreden over het samen naar oplossingen zoeken;  

o  8% voelde zich niet serieus genomen door de medewerker van de gemeente; 

en 

o 5% voelde zich niet veilig in het gesprek met de medewerker. 

 Een kwart van de cliënten wist dat men gebruik kan maken van een onafhankelijke 

cliëntondersteuner en 12% is bekend met de VOCO.  

 De meerderheid van de respondenten zegt dat zij bij hun laatste contact met de 

gemeente geen behoefte hadden aan een onafhankelijke cliëntondersteuner. Van de 

cliënten die ondersteuning hadden willen hebben, heeft een derde dat niet gehad. 

Bijna één op de tien cliënten had ondersteuning van een VOCO willen hebben.  

 Het grootste deel van de cliënten heeft positieve ervaringen met de kwaliteit van de 

ondersteuning, maar er zijn ook cliënten met ongunstige ervaringen: 

o 7% vindt de kwaliteit van de ondersteuning niet goed; 

o 4% vindt dat de ondersteuning niet past bij hun hulpvraag. 

 Bij de meeste cliënten draagt de ondersteuning bij aan de zelfredzaamheid, maar bij 

5% is dat niet het geval: 

o 5% vindt niet dat de ondersteuning bijdraagt aan het beter kunnen doen van 

dingen die zij willen; 

o 3% vindt niet dat zij zich door de ondersteuning beter kunnen redden; en 

o 4% ervaart geen betere kwaliteit van leven door de ondersteuning. 

 Klachten over de ondersteuning gaan vooral over de lange doorlooptijd van aanvraag 

tot uitvoering; de kwaliteit van de uitvoering door met name de zogaanbieder en dat 

men minder hulp krijgt dan men nodig heeft. 

 De helft van de respondenten heeft hun naam en telefoonnummer op de vragenlijst 

gezet, omdat zij contact met de gemeente willen hebben over hun hulpvraag.  

 

 

4.2 Aanbevelingen 
 

Uit het onderzoek komt naar voren dat de overgrote meerderheid van de cliënten positieve 

ervaringen heeft met de manier waarop de gemeente Heerde de Wmo uitvoert. Het 

percentage cliënten met negatieve ervaringen is beperkt. Maar als dit kleine percentage 

wordt omgerekend naar inwoners, blijkt toch dat tientallen inwoners beter geholpen kunnen 

worden. 
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Als de gemeente Heerde de dienstverlening vanuit de Wmo verder wil verbeteren, kan zij 

zich het best richten op de volgende punten: 

 

1. Zorg dat inwoners weten waar zij terecht kunnen met hun zorgvraag 

Inwoners kunnen pas een beroep op de Wmo doen, als zij weten waar zij terecht kunnen. 

Het is dus belangrijk dat deze informatie goed vindbaar is. De gemeente Heerde heeft 

speciaal hiervoor een website met veel informatie; www.zorgvraagheerde.nl. Het is echter de 

vraag of alle inwoners met een zorgbehoefte hiermee geholpen zijn. Veel mensen met een 

zorgvraag zullen een hoge leeftijd hebben en niet alle ouderen hebben (ervaring met) 

internet. Voor deze inwoners is het van belang dat zij langs een andere weg worden 

geïnformeerd over de toegang tot de Wmo. Zo zou bijvoorbeeld de huisarts of de thuiszorg 

actief informatie hierover kunnen verstrekken als zij contact hebben met hun patiënt/cliënt en 

signaleren dat deze behoefte heeft aan ondersteuning.  

 

2. Geef meer bekendheid aan de mogelijkheid van cliëntondersteuning 

Weinig cliënten weten dat zij gebruik kunnen maken van een professionele of vrijwillige 

cliëntondersteuner. Tegelijk laat dit onderzoek zien, dat een deel van de cliënten wel gebruik 

had willen maken van cliëntondersteuning. Het is wenselijk dat de gemeente zoekt naar 

meer wegen om cliënten te attenderen op de mogelijkheid van cliëntondersteuning. Het 

meest voor de hand ligt dat de gemeente dit doet bij de uitnodiging voor een eerste 

zorggesprek. 

  

3. Verkort de doorlooptijd van aanvraag tot uitvoering 

Als een inwoner ondersteuning aanvraagt, zal de hulp in het algemeen op korte termijn nodig 

zijn. Het is dan wenselijk dat ook op korte termijn een oplossing wordt geboden. Behoorlijk 

wat respondenten hadden klachten over traagheid; bij de aanvraag van ondersteuning, bij 

het ter beschikking krijgen van ondersteuning en bij reparatie van scootmobielen. Om 

inwoners beter te ondersteunen is het wenselijk om op deze drie aspecten te zoeken naar 

mogelijkheden om ondersteuning sneller ter beschikking te krijgen en te houden. 

 

4. Benader cliënten persoonlijk en op maat 

Een deel van de respondenten voelde zich niet serieus genomen door de gespreksvoerder 

of was ontevreden over de mate waarin samen naar een oplossing is gezocht. Uit 

opmerkingen van respondenten kwam diverse keren naar voren dat men onbegrip voor de 

situatie ervaarde of dat men de procedure onpersoonlijk vond. 

Het is belangrijk dat cliënten zich op de juiste manier bejegend voelen en dat ontevredenheid 

wordt voorkomen door de juiste verwachtingen te scheppen. Dit vergt voortdurend de 

aandacht van gespreksvoerders. Het vergt ook aandacht voor competenties van 

gespreksvoerders. 

 

5. Grijp de nog te voeren gesprekken met respondenten aan om te leren  

Respondenten die contact met de gemeente willen hebben over hun hulpvraag of 

ondersteuning, konden hun naam en telefoonnummer op de vragenlijst vermelden. De 

gemeente wil contact opnemen met deze respondenten. Dit contact biedt een uitgelezen 

mogelijkheid om meer zicht te krijgen op hoe de gemeente de dienstverlening verder kan 

verbeteren. In een gesprek is het beter mogelijk om precies te achterhalen wat behoeften 

zijn dan in een schriftelijke vragenlijst. Het verdient aanbeveling om deze gesprekken 

gestructureerd aan te pakken en informatie hieruit vast te leggen, zodat deze informatie leidt 

tot aanknopingspunten voor beleid. 
  

http://www.zorgvraagheerde.nl/


 

14 
 

Bijlage 1: De vragenlijst 
 
Onderstaande vragenlijst bestaat uit de verplichte vragenset, aangevuld met vraag 5, vraag 7, vraag 
8, vraag 15 en de laatste vraag, die op verzoek van de gemeente Heerde zijn toegevoegd. 
 
 
Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw 
partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem en hebben geen gevolgen voor uw (mogelijke) 
ondersteuning. U helpt ons door in te vullen wat u van de ondersteuning vindt. 
 

 
Blok 1 Contact 
 
U heeft in het verleden contact opgenomen met de gemeente Heerde met een hulpvraag. De 
vragen in dit blok gaan over hoe er met uw hulpvraag is omgegaan. Als het contact langer dan 
een jaar geleden is vult u dan voor de vragen van dit blok “niet van toepassing” in. 

 
 Helemaal 

mee 
eens 

Mee 
eens 

Neutraal Niet 
mee 
eens 

Helemaal 
niet mee 

eens 

Geen 
mening 

Niet van 
toepassing 

1. Ik wist waar ik 
moest zijn met mijn 
hulpvraag 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
2. Ik werd snel 
geholpen 
 

□ □ □ □ □ □ □ 
3. De medewerker 
nam mij serieus □ □ □ □ □ □ □ 
4. De medewerker 
en ik hebben in het 
gesprek samen naar 
oplossingen gezocht 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
5. Ik voelde mij veilig 
in het gesprek met 
de medewerker 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

       
 
 Ja Nee 
6. Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner?  

□ □ 

Een cliëntondersteuner is iemand die u helpt om uw vraag duidelijk te krijgen  
en om samen met u te zoeken naar de oplossing die het beste bij u past.  
De cliëntondersteuner is onafhankelijk en kijkt dus alleen naar uw belangen.  
Cliëntondersteuning is gratis. 

U kunt ook ondersteuning krijgen van een vrijwilliger;  
de VOCO (Vrijwillige Onafhankelijke Cliënt Ondersteuner).  
Deze doet hetzelfde als de cliëntondersteuner.  
                      Ja Nee 
 
7. Kende u het begrip VOCO? 
 

□ □ 
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8. Denk aan uw laatste hulpvraag bij de gemeente. Had u toen ondersteuning willen hebben? 

□ Ja, en ik heb ook ondersteuning gekregen van een professionele cliëntondersteuner 

□ Ja, ik had wel ondersteuning willen hebben van een professionele cliëntondersteuner 

         (maar heb die niet gekregen) 

□ Ja, ik had wel ondersteuning willen hebben van een VOCO 

□ Nee, ik had geen behoefte aan ondersteuning van een professionele cliëntondersteuner of  

         een VOCO 
 

9. Heeft u tips voor verbetering van 
    - het contact met de gemeente of 
    - het gesprek met de medewerker van de gemeente (de gespreksvoerder)? 
     Wilt u binnen de lijnen van het vak hieronder schrijven? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Blok 2 Kwaliteit van de ondersteuning 
 
U krijgt een of meer vormen van ondersteuning. Bijvoorbeeld: begeleiding, dagbesteding, hulp 
bij het huishouden, een rolstoel, een regiotaxipas, een scootmobiel, een traplift of een douche/-
toiletvoorziening. De vragen in dit blok gaan over wat u van deze ondersteuning vindt. 

 
 Helemaal 

mee 
eens 

Mee 
eens 

Neutraal Niet 
mee 
eens 

Helemaal 
niet mee 

eens 

Geen 
mening 

Niet van 
toepassing 

10. Ik vind de 
kwaliteit van de 
ondersteuning die ik 
krijg goed 
 

□ □ □ □ □ □ □ 

11. De ondersteuning 
die ik krijg past bij 
mijn hulpvraag 
 

□ □ □ □ □ □ □ 
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Blok 3 Wat levert de ondersteuning mij op 
 

De vragen in dit blok gaan over het effect op uw leven van de ondersteuning die u krijgt.  

 
 Helemaal 

mee 
eens 

Mee 
eens 

Neutraal Niet 
mee 
eens 

Helemaal 
niet mee 

eens 

Geen 
mening 

Niet van 
toepassing 

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

□ □ □ □ □ □ □ 

13. Door de 
ondersteuning die ik 
krijg, kan ik mij beter 
redden  
 

□ □ □ □ □ □ □ 

14. Door de 
ondersteuning die ik 
krijg, heb ik een 
betere kwaliteit van 
leven 

□ □ □ □ □ □ □ 

 
15. Heeft u nog opmerkingen over de ondersteuning die u krijgt? 
     Wilt u binnen de lijnen van het vak hieronder schrijven? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vragenlijst is anoniem. Als u er prijs op stelt dat iemand namens de gemeente contact met u 

opneemt over uw hulpvraag of ondersteuning, vermeld hieronder dan uw naam en telefoonnummer. 

(De gemeente ontvangt alleen een lijst met namen en telefoonnummers; de gemeente krijgt uw 
antwoorden op deze vragenlijst niet te zien). 

 

 

Uw naam: 

 

Uw telefoonnummer: 

 

 

 
Hartelijk dank voor uw medewerking.  
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Bijlage 2: Begeleidende brief bij eerste verzending van de vragenlijst 

 

[NAW] 

Contactpersoon Uw brief van/uw kenmerk Bijlagen 

Zorgvraagheerde -- Vragenlijst  

Antwoordenveloppe 

 

Datum verzonden  Ons kenmerk 

8 mei 2017   

   

   

Onderwerp   

Cliëntervaringsonderzoek   

  

 

 

Beste [aanhef], 

 

U heeft in 2016 ondersteuning gekregen in het kader van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo).  

 

Uw ervaring is voor ons belangrijk  

De gemeente Heerde wil graag weten hoe tevreden inwoners zijn over de hulp of 

ondersteuning die zij hebben aangevraagd. Daarom voert het Evaluatiebureau Publieke 

Gezondheid in opdracht van de gemeente Heerde een cliëntervaringsonderzoek uit. Met de 

uitkomsten van het onderzoek willen wij onze dienstverlening verbeteren. Wij stellen het 

daarom op prijs om van u te horen hoe u over onze dienstverlening denkt.  

 

Vragenlijst 

Ik wil u daarom vragen mee te doen aan het onderzoek en daarvoor een vragenlijst in te 

vullen.  

U kunt de vragenlijst invullen op internet of op papier.  

 

Vragenlijst op internet 

U kunt de vragenlijst invullen via de website: www.zorgvraagheerde.nl/ceo2016. 

http://www.zorgvraagheerde.nl/ceo2016
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Uw inlogcode is: …….  

Wij vragen u de vragenlijst uiterlijk 15 mei 2017 in te vullen. 

 

Vragenlijst op papier 

Wilt u de vragenlijst liever op papier invullen? Gebruikt u dan de bijgevoegde vragenlijst. 

Terugsturen kan met de antwoordenveloppe. Een postzegel is niet nodig. U kunt de 

ingevulde vragenlijst tot uiterlijk 15 mei 2017 terugsturen.  

 

Uw gegevens worden anoniem verwerkt. De algemene uitslag kunt u na afronding van het 

onderzoek lezen op www.heerde.nl en www.zorgvraagheerde.nl en in de Schaapskooi. 

 

 

Vragen? 

Als u nog vragen heeft over het onderzoek, kunt u contact opnemen met het telefoonteam 

van Zorgvraagheerde, bereikbaar op werkdagen via 0578 699 494 of via 

info@zorgvraagheerde.nl 

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Berkhoff 

wethouder sociaal domein  

  

http://www.heerde.nl/
http://www.zorgvraagheerde.nl/
mailto:info@zorgvraagheerde.nl
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Bijlage 3: Begeleidende brief bij herinnering 

 

[NAW] 

Contactpersoon Uw brief van/uw kenmerk Bijlagen 

Zorgvraagheerde -- Vragenlijst  

Antwoordenveloppe 

 

Datum verzonden  Ons kenmerk 

22 mei 2017   

   

   

Onderwerp   

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 (herinnering)  

  

 

 

Beste [aanhef], 

 

 

Dank 

Allereerst willen wij u bedanken wanneer u onze vragenlijst heeft ingevuld. Dit waarderen wij 

zeer!  

 

Herinnering 

Heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld? Dan nodigen wij uit dit alsnog te doen. Omdat de 

vragenlijst anoniem is weten wij niet of u deze al wel of nog niet heeft ingevuld. Daarom  kunt 

u deze brief als niet verzonden beschouwen als u de vragenlijst al heeft ingevuld en 

ingestuurd.  

 

Hieronder volgt de tekst van de eerdere brief. Alvast bedankt voor uw tijd en moeite! 

 

 

= = = = = = = = = = = 
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U heeft in 2016 ondersteuning gekregen in het kader van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo).  

 

Uw ervaring is voor ons belangrijk  

De gemeente Heerde wil graag weten hoe tevreden inwoners zijn over de hulp of 

ondersteuning die zij hebben aangevraagd. Daarom voert het Evaluatiebureau Publieke 

Gezondheid in opdracht van de gemeente Heerde een cliëntervaringsonderzoek uit. Met de 

uitkomsten van het onderzoek willen wij onze dienstverlening verbeteren. Wij stellen het 

daarom op prijs om van u te horen hoe u over onze dienstverlening denkt.  

 

 

 

 

Vragenlijst 

Ik wil u daarom vragen mee te doen aan het onderzoek en daarvoor een vragenlijst in te 

vullen.  

U kunt de vragenlijst invullen op internet of op papier.  

 

Vragenlijst op internet 

U kunt de vragenlijst invullen via de website: www.zorgvraagheerde.nl. 

Uw inlogcode is: ......... 

Wij vragen u de vragenlijst uiterlijk 31 mei 2017 in te vullen. 

 

Vragenlijst op papier 

Wilt u de vragenlijst liever op papier invullen? Gebruikt u dan de bijgevoegde vragenlijst. 

Terugsturen kan met de antwoordenveloppe. Een postzegel is niet nodig. U kunt de 

ingevulde vragenlijst tot uiterlijk 31 mei 2017 terugsturen.  

 

Uw gegevens worden anoniem verwerkt. De algemene uitslag kunt u na afronding van het 

onderzoek lezen op www.heerde.nl en www.zorgvraagheerde.nl en in de Schaapskooi. 

 

Vragen? 

Als u nog vragen heeft over het onderzoek, kunt u contact opnemen met het telefoonteam 

van Zorgvraagheerde, bereikbaar op werkdagen via 0578 699 494 of via 

info@zorgvraagheerde.nl 

 

http://www.heerde.nl/
http://www.zorgvraagheerde.nl/
mailto:info@zorgvraagheerde.nl


 

21 
 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Jan Berkhoff 

wethouder sociaal domein  
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Bijlage 4: Resultaten van het onderzoek 

 

In deze tabel staan per vraag de resultaten van het onderzoek. De voorlaatste kolom toont 

het percentage respondenten dat een bepaald antwoord heeft gegeven, uitgaande van alle 

respondenten die de vraag hebben beantwoord.  

De laatste kolom toont het percentage respondenten dat een bepaald antwoord heeft 

gegeven, berekend over respondenten die iets anders hebben geantwoord dan ‘Niet van 

toepassing’. De percentages in de laatste kolom zijn in de tekst van dit rapport gebruikt. 

 

 
    

 Contact 
  incl. 

n.v.t. 
excl. 
n.v.t. 

Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag Helemaal mee eens 18% 28% 

 

Mee eens 32% 50% 

 

Neutraal 5% 8% 

 

Niet mee eens 6% 9% 

 

Helemaal niet mee eens 2% 3% 

 

Geen mening 1% 2% 

 

Niet van toepassing 36%  

        

Ik werd snel geholpen Helemaal mee eens 15% 23% 

 

Mee eens 28% 43% 

 

Neutraal 13% 19% 

 

Niet mee eens 2% 4% 

 

Helemaal niet mee eens 5% 7% 

 

Geen mening 3% 5% 

 

Niet van toepassing 33%  

        

De medewerker nam mij serieus Helemaal mee eens 18% 28% 

 

Mee eens 34% 51% 

 

Neutraal 6% 8% 

 

Niet mee eens 2% 4% 

 

Helemaal niet mee eens 3% 4% 

 

Geen mening 4% 5% 

 

Niet van toepassing 34%  

        

De medewerker en ik hebben in het gesprek Helemaal mee eens 15% 24% 

 samen naar oplossingen gezocht Mee eens 29% 48% 

 

Neutraal 10% 16% 

 

Niet mee eens 2% 3% 

 

Helemaal niet mee eens 4% 6% 

 

Geen mening 2% 3% 

 

Niet van toepassing 
 
 
 

39%  
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  incl. 

n.v.t. 
excl. 
n.v.t. 

Ik voelde mij veilig in het gesprek  Helemaal mee eens 17% 27% 

met de medewerker Mee eens 32% 50% 

 

Neutraal 9% 15% 

 

Niet mee eens 1% 2% 

 

Helemaal niet mee eens 2% 4% 

 

Geen mening 2% 3% 

 

Niet van toepassing 
 
 

36%  

        

Wist u dat u gebruik kon maken van een  Ja 26% 26% 

onafhankelijke cliëntondersteuner? Nee 74% 74% 

        

Kende u het begrip VOCO? Ja 12% 12% 

 

Nee 88% 88% 

        

Denk aan uw laatste hulpvraag bij de gemeente.  
Had u toen ondersteuning willen hebben? 

Ja, en ik heb ook 
ondersteuning gekregen 
van een professionele 
cliëntondersteuner 

25% 25% 

 Ja, ik had wel 
ondersteuning willen 
hebben van een 
professionele 
cliëntondersteuner 

7% 7% 

 Ja, ik had wel 
ondersteuning willen 
hebben van een VOCO 

9% 9% 

 Nee, ik had geen 
behoefte aan 
ondersteuning van een 
professionele 
cliëntondersteuner of 
een VOCO 
 
 
 
 
 

60% 60% 

 Kwaliteit van de ondersteuning       

Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg  Helemaal mee eens 26% 29% 

goed Mee eens 43% 48% 

 

Neutraal 13% 15% 

 

Niet mee eens 1% 2% 

 

Helemaal niet mee eens 2% 3% 

 

Geen mening 3% 4% 

 

Niet van toepassing 
 

11%  
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  incl. 

n.v.t. 
excl. 
n.v.t. 

De ondersteuning die ik krijg  Helemaal mee eens 25% 28% 

past bij mijn hulpvraag Mee eens 43% 49% 

 

Neutraal 12% 14% 

 

Niet mee eens 2% 3% 

 

Helemaal niet mee eens 4% 4% 

 

Geen mening 2% 2% 

 

Niet van toepassing 11%  

  

Wat levert de ondersteuning op 

      

Door de ondersteuning die ik krijg,  Helemaal mee eens 22% 25% 

kan ik beter de dingen doen die ik wil Mee eens 43% 49% 

 

Neutraal 16% 19% 

 

Niet mee eens 2% 3% 

 

Helemaal niet mee eens 2% 2% 

 

Geen mening 2% 2% 

 

Niet van toepassing 13%  

        

Door de ondersteuning die ik krijg,  Helemaal mee eens 23% 27% 

kan ik mij beter redden Mee eens 45% 52% 

 

Neutraal 14% 16% 

 

Niet mee eens 1% 1% 

 

Helemaal niet mee eens 2% 2% 

 

Geen mening 2% 2% 

 

Niet van toepassing 12%  

        

Door de ondersteuning die ik krijg, Helemaal mee eens 23% 26% 

 heb ik een betere kwaliteit van leven Mee eens 41% 46% 

 

Neutraal 19% 21% 

 

Niet mee eens 2% 2% 

 

Helemaal niet mee eens 2% 2% 

 

Geen mening 2% 2% 

 

Niet van toepassing 11%  
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Bijlage 5: Gegevens voor Waarstaatjegemeente.nl 

 

Onderstaande gegevens worden gevraagd voor publicatie op www.waarstaatjegemeente.nl. 

Populatie  het volledige cliëntenbestand:             784 pesonen 

Bruto steekproef het aantal aangeschreven cliënten:     784 personen 

Netto steekproef geldige respons  

                                  (minimaal 4 verplichte vragen beantwoord):             340 personen 

Imputatie_1 = 1:  9 maal  

Imputatie_2 = 1:  0 maal  

Imputatie_3 = 1:  1 maal  

Imputatie_4 = 1:  0 maal  

 

De procentuele verdeling van de antwoorden op de verplichte vragen is berekend op alle 

antwoorden behalve ‘niet van toepassing’ of ‘geen mening’. 

    % 

Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag Helemaal mee eens 28,6 

 

Mee eens 50,7 

 

Neutraal 8,3 

 

Niet mee eens 9,2 

 

Helemaal niet mee eens 3,2 

 

Totaal 
 

100,0 

    %  

Ik werd snel geholpen Helemaal mee eens 24,4 

 

Mee eens 44,7 

 

Neutraal 19,8 

 

Niet mee eens 3,7 

 

Helemaal niet mee eens 7,4 

 

Totaal 
 

100,0 

     % 

De medewerker nam mij serieus Helemaal mee eens 29,4 

 

Mee eens 53,7 

 

Neutraal 8,9 

 

Niet mee eens 3,7 

 

Helemaal niet mee eens 4,2 

 

Totaal 
 

100,0 

    %  

De medewerker en ik hebben in het gesprek Helemaal mee eens 24,6 

 samen naar oplossingen gezocht Mee eens 49,7 

 

Neutraal 16,1 

 

Niet mee eens 3,5 

 

Helemaal niet mee eens 6,0 

 

Totaal 
 

100,0 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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     % 

Wist u dat u gebruik kon maken van een  Ja 25,9 

onafhankelijke cliëntondersteuner? Nee 74,1 

 

Totaal 
 

100,0 

    %  

Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning  Helemaal mee eens 30,5 

die ik krijg goed Mee eens 50,0 

 

Neutraal 15,1 

 

Niet mee eens 1,7 

 

Helemaal niet mee eens 2,7 

 

Totaal 
 

100,0 

    %  

De ondersteuning die ik krijg  Helemaal mee eens 29,2 

past bij mijn hulpvraag Mee eens 50,2 

 

Neutraal 13,9 

 

Niet mee eens 2,7 

 

Helemaal niet mee eens 4,1 

 

Totaal 
 

100,0 

    %  

Door de ondersteuning die ik krijg,  Helemaal mee eens 25,8 

kan ik beter de dingen doen die ik wil Mee eens 50,2 

 

Neutraal 19,2 

 

Niet mee eens 2,8 

 

Helemaal niet mee eens 2,1 

 

Totaal 
 

100,0 

    %  

Door de ondersteuning die ik krijg,  Helemaal mee eens 27,3 

kan ik mij beter redden Mee eens 52,9 

 

Neutraal 16,7 

 

Niet mee eens 0,7 

 

Helemaal niet mee eens 2,4 

 

Totaal 100,0 

 

   

    %  

Door de ondersteuning die ik krijg, Helemaal mee eens 26,9 

 heb ik een betere kwaliteit van leven Mee eens 46,9 

 

Neutraal 21,4 

 

Niet mee eens 2,4 

 

Helemaal niet mee eens 2,4 

 

Totaal 100,0 

 

 

  



 

 

Beleidsmakers in de Volksgezondheid staan voor de lastige opdracht om bij afnemende financiële 

ruimte antwoorden te vinden voor toenemende gezondheidsproblemen onder de bevolking. Dat vraagt 

om ingrijpende en verantwoorde keuzes. 

 

Het Evaluatiebureau Publieke gezondheid is specialist in het verkrijgen van praktische informatie over 

interventies in de publieke gezondheid. Het Evaluatiebureau biedt beleidsmakers handvatten waarmee 

zij ingrijpende keuzes op verantwoorde wijze kunnen maken. Dat doen we in alle gevallen praktisch, 

verbazingwekkend betaalbaar, en met academisch gestoelde kennis. Zo maken we beleidsmakers 

sterker. 

 

Evaluatiebureau Publieke Gezondheid 

Postbus 3 

7200 AA Zutphen 

088 - 443 37 05 

info@evaluatiebureau.nl 

www.evaluatiebureau.nl 

Initiatief van: 

 

Partners: 

  

© Evaluatiebureau Publieke Gezondheid – juli 2017 

Overname van gegevens is toegestaan, mits voorzien van bronvermelding. 
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