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Onderwerp

Resultaten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 20 15 en rapportage kwaliteitscontroles Wmo
hulp 2015

Voorstel

1. De resultaten van het Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 (bijlage 1) vast te
stellen en de resultaten vrijgeven voor publicatie op waarstaatjegemeente.nl;

2. De resultaten van de kwaliteitscontroles Wmo hulp 2015 vast te stellen (bijlage
2);

3. De raad te informeren via bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief (bijlage 3).

Inleiding

In de Wmo 2015 is opgenomen dat de gemeente jaarlijks de ervaringen van cliënten moet
onderzoeken. Daarbij moet gebruik worden gemaakt van een vragenlijst die door de VNG
is opgesteld. Een deel van de vragen is verplicht en de resultaten daarvan moeten worden
gepubliceerd op de website waarstaatjegemeente.nl. De gemeente Weert heeft ervoor
gekozen om naast de 10 verplichte vragen ook nog verdiepende vragen op te nemen,
waaronder ook vragen over mantelzorg en het gebruik van algemene voorzieningen.
In 2015 is voor hulp bij het huishouden een resultaatgerichte aanpak ingevoerd. Hulp bij
het huishouden beoogt als resultaat een "schoon en leefbaar huis" voor de cliënt op te
leveren. De inzet van de aanbieder wordt daarbij n¡et van te voren door de gemeente
bepaald maar is de resultante van afspraken tussen cliënt en aanbieder over de door de
aanbieder uit te voeren taken. Na 1 jaar wil de gemeente weten hoe de gebruikers de hulp
beoordelen en hoe schoon en leefbaar het huis in technische zin is.
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Beoogd effect/doel

De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek geven inzicht in de dienstverlening en

bieden aanknopingspunten om deze verder te verbeteren. De kwaliteitscontroles op hulp
bij het huishouden geven inzicht in de beleving van cliënten en maken de technische
kwaliteit van het schoonmaakwerk zichtbaar.

Argumenten

1.1 De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek zijn over het algemeen positief.
In de bijlage vindt u de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek. Over het
algemeen zijn mensen tevreden over het contact met de gemeente, zij voelen zich
serieus genomen en er wordt samen naar oplossingén gezocht. Ook is men over het
algemeen tevreden over de kwaliteit van de hulpverlening en is het effect van de
ondersteuning groot. Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijgevoegde
rapportage.

1.2 De aanbevelingen bieden voldoende aanknopingspunten om de dienstverlening te
verbeteren.
Met name op het gebied van informatievoorziening zijn verbeteringen nodig. Veel

mensen wisten bijvoorbeeld niet dat ze gebruik konden maken van onafhankelijke
cliëntondersteuning via MEE. Binnenkort wordt uw college een voorstel voorgelegd
voor de invulling de onafhankelijke cliëntondersteuning vanaf 2017, waarbij
nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de communicatie.
Een andere aanbcvcling betreft het aanbod voor mantelzorgondersteuning. Dat is nog

relatief onbekend. De onlangs door uw college vastgestelde notitie

van het aanbod voor mantelzorgers.

2.1 De kwatiteitscontroles Wmo hulp laten een gemiddeld positief beeld zien over de door
de cliënt ervaren kwaliteit van de ingezette hulp.
De cliënten geven gemiddeld een 7,5 voor de ervaren kwaliteit van de geboden hulp.
De uitgevoerde werkzaamheden worden met een 8 beoordeeld. De technische
controles die door onafhankelijke inspecteurs zijn uitgevoerd lated eveneens zien dat
de uitgevoerde werkzaamheden met een 8 beoordeeld worden. Het beeld van de klant
en dat van de technische inspecteurs komt overeen.

2.2 Er is geen significant verschil tussen de twee aanbieders die in de gemeente Weert
hulp bij het huishouden leveren.
Land van Horne en de Zorggroep (inmiddels T-zorg) leveren hulp bij het huishouden in
onze gemeente. De scores van beide aanbieders (7,48 en 7,53) verschillen nauwelijks
van elkaar.

2.3 De mate van tevredenheid van cliënten over de organisatie van aanbieders is positief.
Leerpunt voor aanbieder en gemeente is dat cliënten niet altijd tijdig worden ingelicht
als de hulp op een ander dan het geplande tijdstip verschijnt. De scores op dit
onderdeel zijn beduidend lager (4,59 en 3,47) en daarmee onvoldoende. Dit
aandachtspunt is inmiddels met beide aanbieders besproken en zal worden aangepakt

2.4 Benchmark van het onderzoek met de gemeenten Nederweeft en Leudal levert op dat
de scores van de drie gemeenten erg dicht bij elkaar liggen.
In de gemeente Nederweeft scoort de Zorggroep wat hoger en Land van Horne lager.

Kanttekeningen
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1.1 Vergelijking uitkomst Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 met andere gemeenten nog
niet mogelijk
Alle gemeenten moeten de antwoorden op de 10 verplichte resultaten aanleveren bij de
VNG. De resultaten worden gepubliceerd op waarstaatjegemeente.nl. Op deze website is
het mogelijk om de resultaten van de gemeente Weert te vergelijken met andere
gemeenten. Op dit moment zijn de landelijke resultaten nog niet gepubliceerd en is het
dus niet mogelijk om aan te geven hoe de gemeente Weeft scoort ten opzichte van andere
gemeenten.

2.1 De kwaliteitscontroles Wmo hulp 2015 maken beperkte vergelijking met andere
gemeenten mogelijk.
Gemeenten Nederweert en Leudal voeren de Wmo hulp 2015 (hulp bij het huishouden) op
dezelfde resultaatgerichte wijze uit als de gemeente Weert. Met hen is dus vergelijking
mogelijk, met andere gemeenten niet.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie
1.1 Schriftelijke vragenlijst geeft minder informat¡e dan telefonische interviews
Conform de eisen van de VNG dient het Wmo-cliëntervaringsonderzoek te worden
uitgevoerd door middel van een schriftelijke vragenlijst, die ook online kon worden
ingevuld. 10 vragen waren verplicht en daarover moet worden gerapporteerd op
waarstaatjegemeente.nl. Een aantal van deze vragen is zodanig geformuleerd, dat ze niet
het optimale inzicht geven in de dienstverlening. Bijvoorbeeld: er wordt geen onderscheid
gemaakt naar tevredenheid per voorziening, maar alleen in het algemeen gevraagd "bent
u tevreden over uw ondersteuning". Deze vraag mogen wij niet aanpassen.
Voor volgend jaar is het wellicht handig om naast de verplichte schriftelijke enquête ook
cliënten telefonisch te interviewen.

2.1 Kwaliteitscontroles voor hulp bij het huishouden zijn een goed middel om de beleving
en tevredenheid van de klanten over de geboden hulp te monitoren. Ook geeft de
technische controle in absolute zin inzicht in de kwaliteit van het schoonmaakwerk.
Door dit onderzoek regelmatig te herhalen kan een continue monitor worden ingericht
waarmee niet alleen de beleving van de cliënten in beeld is maar ook een technisch
oordeel over de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden wordt gegeven.

Comm unicatie/participatie
Het Wmo-platform heeft vooraf meegedacht over de aanvullende vragen die de gemeente
Weert heeft opgenomen in het cliëntonderzoek onderzoek. De resultaten van het
onderzoek worden op 12 september in het Wmo platform besproken.

De raad wordt geinformeerd door middel van bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief

Overleg gevoerd met

Intern:
P. Van Haren (teamleider Wmo), F. van Beeck (transformatiemanager), H. Jansen (senior
beleidsadviseur Wmo), A. van Turnhout (waarnemend Wmo-controler)
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Extern:
Niet van toepassing.

Bijlagen

1. Rapportage Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015, inclusief te publiceren gegevens
waarstaatjegemeente. nl ;

2. Rapportage kwaliteitscontroles Wmo hulp 2Ot5;
3. Concept-raadsinformatiebrief.
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GEMEENTE vyEERT

Aan de leden van de gemeenteraad

Weert, 13 september 2016

Onderwerp Cl iënterva ri ngsonderzoek Wmo 20 1 5 en Ra pportage kwa I iteitscontroles
Wmo hulp 2015

Geacht raadslid,

Hierbij bieden wij u twee rapportages aan over de Wmo-dienstverlening in 2015. Het
betreft het Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 (bijla1e 1) en de Rapportage
kwaliteitscontroles Wmo hulp bij het huishouden 2015 (bijlage 2). In deze brief geven we
kort de resultaten van de onderzoeken weer.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2O15
In de Wmo 2015 is opgenomen dat de gemeente jaarlijks de ervaringen van cliënten moet
onderzoeken. Daarbij moet gebruik worden gemaakt van een vragenlijst die door de VNG
is opgesteld. Een deel van de vragen is verplicht en de resultaten daarvan moeten worden
gepubliceerd op de website waarstaatjegemeente.nl. De gemeente Weert heeft ervoor
gekozen om naast de 10 verplichte vragen ook nog verdiepende vragen op te nemen,
waaronder ook vragen over mantelzorg en het gebruik van algemene voorzieningen.

De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek zijn over het algemeen positief.
In de bijlage vindt u de resultaten van het cliêntervaringsonderzoek. Over het algemeen
zijn mensen tevreden over het contact met de gemeente, zij voelen zich serieus genomen
en er wordt samen naar oplossingen gezocht. Ook is men over het algemeen tevreden
over de kwaliteit van de hulpverlening en is het effect van de ondersteuning groot. Voor
meer informatie verwijzen wij u naar bijgevoegde rapportage.

De aanbevelingen bieden voldoende aanknopingspunten om de dienstverlening te
verbeteren.
Met name op het gebied van informatievoorziening zijn verbeteringen nodig. Veel mensen
wisten bijvoorbeeld niet dat ze gebruik konden maken van onafhankelijke
cliëntondersteuning via MEE. Informatie en advies over onafhankelijke cliëntondersteuning
zal samen met de aanbieder hiervan in 2Ot7 nadrukkelijker worden opgepakt.
Een andere aanbeveling betreft het aanbod voor mantelzorgondersteuning. Dat is nog
relatief onbekend. De onlangs door ons college vastgestelde notitie Mantelzorgvriendelijk
Weert bevat ook activiteiten gericht op het beter bekend maken van het aanbod voor
mantelzorgers.

Rapportage kwaliteitscontroles Wmo hulp 2015
In 2015 is voor hulp bij het huishouden een resultaatgerichte aanpak ingevoerd. Hulp bij
het huishouden beoogt als resultaat een "schoon en leefbaar huis" voor de cliënt op te
leveren. De inzet van de aanbieder wordt daarbij niet van te voren dor de gemeente
bepaald maar is de resultante van afspraken tussen cliënt en aanbieder over de door de

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



aanbieder uit te voeren taken. Na 1 jaar wil de gemeente weten hoe de gebruikers de hulp
beoordelen en hoe schoon en leefbaar het huis in technische zin is

De kwaliteitscontroles Wmo hulp laten een gemiddeld positief beeld zien over de door de
cliënt ervaren kwaliteit van de ingezette hulp.
De cliënten geven gemiddeld een 7,5 voor de ervaren kwaliteit van de geboden hulp. De
uitgevoerde werkzaamheden worden met een 8 beoordeeld. De technische controles die
door onafhankelijke inspecteurs zijn uitgevoerd laten eveneens zien dat de uitgevoerde
werkzaamheden met een I beoordeeld worden. Het beeld van de klant en dat van de
technische inspecteurs komt overeen.

Er is geen significant verschil tussen de twee aanbieders die in de gemeente Weert hulp bij
het huishouden leveren
Land van Horne en de Zorggroep (inmiddels T-zorg) leveren hulp bij het huishouden in
onze gemeente. De scores van beide aanbieders (7,48 en 7,53) verschillen nauwelijks van
elkaar.

De mate van tevredenheid van cliënten over de organisatie van aanbieders is positief.
Leerpunt voor aanbieder en gemeente is dat cliënten niet altijd tijdig worden ingelicht als
de hulp op een ander dan het geplande tijdstip verschijnt. De scores op dit onderdeel zijn
beduidend lager (4,59 en 3,47) en daarmee onvoldoende. Dit aandachtspunt is inmiddels
met beide aanbieders besproken en zal worden aangepakt.

Benchmark van het onderzoek met de gemeenten Nederweert en Leudal levert op dat de
scores van de drie gemeenten erg dicht bij elkaar liggen.
In de gemeente Nederweert scoort de Zorggroep wat hoger en Land van Horne lager.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met de betrokken ambtenaren. Voor
het Cliêntervaringsonderzoek kunt u contact opnemen met Saskia Doek, bereikbaar via
telefoonnummer (0495) 575 487 of per e-mail s.doek@weert.nl.
Voor de Rappoftage Wmo hulp 2015 kunt u contact opnemen met Hans Jansen bereikbaar
via telefoonnummer (0495) 575 319 of per e-mail h.jansen@weert.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

f3q-

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

Bijlage(n) 2
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Samenvatting

Het cliëntervaringsonderzoek onder Wmo-cliënten over 2015 is uitgevoerd middels een schriftelijke
vragenlijst onder 352 cliënten van de gemeente Weert. De vragenlijsten zijn afgenomen in de periode
juli 2016. Tevens is er een vragenlijst uitgezet onder Wmo-melders, mensen die wel contact hebben
gezocht met de gemeente in 2015 maar geen voorzíening hebben gekregen.

Contact met de gemeente

De cliënten die in het afgelopen jaar contact hebben gehad met iemand van de gemeente zijn over het
algemeen tevreden over dit contact, vooral is men positief over de mate waarin cliënten serieus zijn
genomen door de medewerker van de gemeente. Ook bij de cliënten die wel contact hebben gezocht,

maar geen Wmo-voorziening hebben gekregen geeft een groot deel aan dat ze zich serieus genomen

voelden door de medewerker van de gemeente.

De helft van de respondenten (onder zowel Wmo-cliënten als degenen met alleen een melding) hebben

niet eerder contact gehad met de gemeente over een andere ondersteuningsvraag. Een even groot
aandeel Wmo-cliënten heeft in het verleden geen keukentafelgesprek gehad. Bij respondenten die

alleen een melding hebben gedaan hebben de meesten wel een keukentafelgesprek gehad. De meest

voorkomende reden om naar de gemeente te gaan is het niet meer aankunnen van het huishoudelijke
werk thuis.

Een aandachtspunt is de informatievoorziening bij cliënten. Het grootste aandeel van de cliënten was

niet op de hoogte van de mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Kwaliteit van de ondersteun¡ng
Een ruime meerderheid van de cliënten geeft aan dat ze de kwaliteit van de ondersteuning goed is, en

ook past bij hun hulpvraag. Daarnaast voldoet in de meeste gevallen de ondersteuning aan de wensen

en behoeften van de cliënt. De meest gebruikte ondersteuning betreft hulp bij het huishouden en het

vervoerspasje voor de regiotaxi.

Andere ondersteun¡ng
Ook is aan de respondenten (Wmo-cliënten en Wmo-melders) gevraagd of men nog andere
ondersteuning ontvangt. Onder beíde groepen geven de meeste mensen aan hulp te ontvangen van een
partner, familie, vrienden of buren. Daarnaast geeft onder beide groepen iets meer dan de helft van de

respondenten aan geen mantelzorger te hebben. Onder Wmo-cliënten is de mantelzorger meestal één

van de kinderen, Wmo-melders is dit juist vaker de partner. Bij de laatste groep ontvangt men vooral

hulp bij huishoudelijke taken van de mantelzorger, maar biedt deze ook gezelschap en emotionele

ondersteuning. Onder Wmo-cliênten is het vooral hulp bij huishoudelijke taken, administratieve hulp en

begeleiding naar een arts etc.

Onder beide groepen is in ongeveer de helft van de gevallen de mantelzorger aanwezig voor het gesprek

met de gemeente.

Als aandachtspunt komt ook hier informatievoorziening naar voren. Onder beíde groepen zijn de

meeste cliënten en mantelzorgers zich niet bewust van het aanbod van de gemeente voor
mantelzorgers, en zijn velen niet bekend met het Steunpunt Mantelzorg van Stichting Punt Welzijn,

7988.103 | Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015



Effect van de ondersteuning
De meeste cliënten geven aan dat men door de Wmo-voorziening zich beter kan redden, een hogere

kwaliteit van leven ervaart en dat men beter de dingen kan doen die men wil. Ook helpt het cliënten om

familíe en vrienden te zien of spreken, en bij het op orde houden van de financiën en het huishouden.

Onder respondenten die wel een melding hebben gedaan, maar geen voorziening hebben gekregen

geeft men eveneens aan dat de overige ondersteuning hen helpt familie en vrienden te spreken, het op

orde houden van financiën en huishouden.

Achtergrondkenmerken

, Er is een opmerkelijk verschil tussen de beide groepen op het gebied van gpslacht; de Wmo-cliënten zijn

,in de meeste gevallen een vrouw, onder respondenten met alleen eer¡ melding zijn er juist vaker

mannen. Wel is men in beide groepen veelal van een hogere leeftijd.

De meesten geven daarnaast aan op dit moment een beperking op het gebied van bewegen,

verplaatsen en/of een andere lichamelijke beperking te hebben. Daarnaast kan een meerderheid op dit

moment goed of redelijk financieel rondkomen.

Aanbevelingen
Over het algemeen komt de gemeente Weert goed naar voren in het cliëntervaringsonderzoek. De

tevredenheid rondom het contact met de gemeente, de kwaliteit en het effect van de ondersteuning is

groot. Er zijn dan ook geen directe zaken die vragen om een aanpassing van het beleid of werkwijze.

lnlormotievoon¡en¡ng

op de hoogte zijn). Een relatief klein aandeel cliënten was op de hoogte van de mogelijkheid om gebruik

te maken van een individuele cliëntondersteuner.

Betreffende mantelzorgers is naarvoren gekomen dat de meeste respondenten (en hun mantelzorgers)

niet op hoogte zijn van het aanbod van de gemeente voor mantelzorgers en is men vaak niet bekend

met het Steunpunt Mantelzorg van Stichtíng Punt Welzijn.
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1 lnleiding

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

naar de ervaringen van Wmo-doelgroepen. Dit onderzoek stelt de gemeente in staat te bezien in
hoeverre de voorzieningen bijdragen aan de doelen van de Wmo, vooral op het gebied van

ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie. De gemeente Weert heeft bureau Companen

opdrachtgegevenhetcliëntervaringsonderzoekoverhetjaar2015uit tevoeren.

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

waarvan tien verplichte vragen. Dit heeft als doel de onderlinge vergelijkbaarheid van de resultaten per

gemeente 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. Daarnaast zijn er extra vragen

gesteld over het contact met de gemeente, de ervaringen met ondersteuning van de gemeente, de

ervaringen over andere ondersteuning, over zelfredzaamheid en ten slotte over de

achtergrondkenmerken van de cliënten.

Doelgroepen van het onderzoek
Voor dit onderzoek zijn cliënten benaderd die in 2015 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 maken van ondersteuning.

Daarnaast is er een vragenlijst uitgezet onder 125 Wmo-melders. Dit zijn mensen die in 2015 wel

contact hebben gezocht met de gemeente, maar geen Wmo-voorziening hebben ontvangen.

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 mogel¡jkheid geboden om de enquête via internet in te vullen. Het veldwerk is

uitgevoerd in juli 2016. Ten behoeve van de respons is er na twee weken een herinneringsbrief

verstuurd naar alle respondenten.

De resultaten van de tien verplichte vragen worden tevens gepubliceerd op de website

www.waarstaatjegemeente.nl waar de uitkomsten kunnen worden vergeleken met andere gemeenten.

Responsverantwoord¡ng

Voor het onderzoek zijn 1145 cliënten benaderd. De uitkomsten in deze rapportage zijn gebaseerd op de

ingevulde vragenlíjsten van 352 cliënten die binnen de enquêteperiode aan het onderzoek hebben

deelgenomen. De effectieve respons bedraagt hiermee 3L%, dat is meer dan de respons die benodigd is

volgens de richtlijnen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De resultaten zijn daarmee

representatief voor de totale groep bestaande cliënten. 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.

Daarnaast zijn alle 125 personen benaderd die in 2015 wel een melding hebben gedaan, maar geen

Wmo-aanvraag hebben ingediend of waarbij de Wmo-aanvraag is afgewezen. De uitkomsten in deze

3988.103 | Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015



rapportage zijn gebaseerd op de ingevulde vragenlijsten van 22 personen van deze groep die binnen de

enquêteperiode aan het onderzoek hebben deelgenomen.

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 is opgesteld arls ccn Tacti¡ltrcct' mct dürb¡j GGn 3trñGnvatting van dc bchn3riikste

uitkomsten en aandachtspunten voor de gemeente Weert uit het ondezoek onder cliënten. Hoofdstuk

3 is op een vergelijkbare manier opgesteld, waarbij de resultaten verwerkt zijn van de vragenlijst onder

personen die in 2015 wel een melding hebben gedaan, maar geen Wmo-aanvraag hebben ingediend of

waarbíj de Wmo-aanvraag is afgewezen. 
Ì

ln hoofdstuk 4 benoemen we een aantal aandac|tspunten en aanbevelingen.
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2 UitkomstenindividueleWmo-voorzieningen

ln dit hoofdstuk komen de 352 respondenten aan bod die in 2015 gebruik hebben genomen van een

Wmo-voorziening. We kijken naar de tevredenheid van de cliënten met betrekking tot het contact met

de gemeente, de kwalíteit van de ondersteuning die men ontvangt en het effect van de ondersteuning
op de levens van de cliënten in de gemeente Weert.

2.t Uitkomsten

Contact tussen cliënt en het Wmo-team van de gemeente
Aan de cliënten die het afgelopen jaar contact hebben gehad met de gemeente zijn vragen gesteld over
hoe er met hun hulpvraag is omgegaan door medewerkers van het Wmo-team van de gemeente. Een

meerderheid van 65% geeft aan dat men wist waar men moest zijn met de hulpvraag, en dat de

medewerker samen met de cliënt naar oplossingen heeft gezocht. lets meer dan 6OYo van de cliënten
geeft aan dat men snel is geholpen. Over het algemeen is men heel tevreden over het contact met de
gemeente. Bijzonder tevreden is men over de mate waarin cliënten zich serieus genomen voelend oor
de medewerkers van de gemeente. Bijna 80% is hier (heel) erg mee eens. Wat opvalt, is dat ongeveer
drie kwart van de cliënten niet op de hoogte is dat men gebruik kan nemen van een onafhankelijk
cliëntondersteuner. Wellicht kan worden onderzocht in hoeverre de communicatie naar cliënten
hierover kan worden verbeterd.

De gemeente Weert heeft daarnaast extra vragen gesteld met betrekking tot het contact met de
gemeente. Ongeveer de helft van de respondenten heeft niet eerder contact gehad met de gemeente

met betrekking tot een (andere) ondersteuningsvraag of - probleem. Van de cliënten geeft32o/o aan wel
eerder contact te hebben gehad met de gemeente. Bij de vraag welke oplossing er gevonden is voor de
hulpvraag geeft22% aan dat er een oplossing in het netwerk gevonden is, en eveneens of het gebruik

van een maatwerk voorziening.

Ook is gevraagd waarom men contact heeft gezocht met de gemeente. Een ruime meerderheid (62%)

geeft aan dat ze het huishoudelijke werk thuis niet meer aankunnen. Nergens naar toe kunnen omdat
men geen vervoer heeft (32%) en moeite hebben met zichzelf te wassen en kleden (20%) vullen de top
drie aan. De andere redenen zijn naar verhouding minder vaak genoemd.

Als reden om vervolgens naar de gemeente te stappen geeft 42% aan dat men niet weet waar of hoe

ondersteuning geregeld kan worden. Een ruime meerderheíd van ongeveer 60% geeft aan dat de

omgeving (partner, kind, ouder) hen niet meer kan ondersteunen. Ongeveer de helft van de

respondenten is doorverwezen door een huisarts, 65% is doorverwezen door een zorgverlener. Een

derde van de respondenten overzag het probleem en de keuzes niet meer.

De vraag of men tevreden is over de cliëntondersteuner is door 14 cliënten beantwoord, Vijf
respondenten zijn (heel) tevreden over de cliëntondersteuning van MEE, zes respondenten zijn hier
neutraal over en drie cliënten zijn (heel) ontevreden.

De meeste mensen hebben in de afgelopen 12 maanden geen (keukentafel) gesprek gehad met de
gemeente, 55% geeft hier een ontkennend antwoord op,4OYo heeft wel een gesprek gehad. Bij degene

die een gesprek hebben gehad was in de meeste gevallen iemand anders erbíj aanwezig. Bij 42% van de

cliënten was er een naaste (partner, kind, ouder of kennis) aanwezig bij het gesprek, in 10% van de
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gevallen was er een onafhankelijke cliëntondersteuner en bij 18% iemand anders. Een kwart van de

respondenten geeft aan dat er niemand anders bij aanwezig was.

Degenen die een (keukentafel) gesprek hebben gehad, zijn over het algemeen (heel) tevreden over het

verloop van het gesprek. Een ruime meerderheid (67%) is tevreden over het contact met degene van het

keukentafelgesprek. Bijna 70%van de respondenten geeft aan dat ergoed naar hem/haargeluisterd is.

Over de deskundigheid van de medewerker is 64% (heel) tevreden en 59% van de cliënten is (heel)

tevreden over de gevonden oplossing.

Kwaliteit van de ondersteun¡ng
Alle ondervraagde cliënten ontvangen één of meer vormen van ondersteuning. Hen is gevraagd wat zij

van deze ondersteuningsvormen (in totaal) vinden. Over het geheel gezien zijn de cliënten in de

gemeente Weert positief over de ontvangen ondersteuning. Bijna driekwart van de cliënten vinden de

kwaliteit van de ondersteuning die zij ontvangen goed, ongeveer 70% geeîL daarnaast aan dat de

ondersteuning past bij de hulpvraag waarmee men naar de gemeente ging.

De meeste cliënten ontvangen hulp bij het huishouden (66%) of hebben een collectief vervoerspasje

voor de regiotaxi @0%1. De top vijf wordt afgemaakt met scootmobiel (16%), woningaanpassing (13%)

en de rolstoel (77%1. Voorzieningen als een logeerhuis of begeleiding bij dagbesteding worden minder

vaak gebruikt. Bij een ruime meerderheid van de cliënten (bijna driekwart) voldoet de ondersteuning

(grotendeels) aan de wensen en behoeften van de cliënt. Een klein aandeel respondenten geeft aan dat

de ondersteuning niet aan de wensen (7%) of aan de behoeften (5%) voldoet.

Andere ondersteuning en mantelzorg

Cliënten ontvangen vaak naast de ondersteuning vanuit de Wmo ook een andere ondersteuning. Hierbij

valt bijvoorbeeld te denken aan mantelzorg. De meeste cliënten geven aan naast de

Wmo-ondersteuning ook hulp te ontvangen van hun partner, familie, vrienden of buren (54%). Hulp van

bijvoorbeeld een particuliere schoonmaken of algemene voorzieningen (te denken aan activiteiten in

het buurthuis, klussendienst etc.) worden relatief weinig genoemd. De cliënten die wel gebruik maken

van algemene voorzieningen, geven aan dat dit voornamelijk activiteiten in het buurthuis betreft.

Wat betreft het ontvangen van mantelzorg geeft 44Yo van de respondenten aan een mantelzorger te

hebben. ln de meeste gevallen betreft dit één van de kinderen van de cliënt (61%), de partner (25%l een

anderfamilielid (I5%) of een vriend/kennis (13%). Deze mantelzorgers helpen de cliënten bij een grote

variatie aan activiteiten. De meeste mantelzorgers helpen de cliënt bij begeleiding naar een arts of het

ziekenhuis (75%l maar ook hulp bij huishoudelijke en administratieve taken zijn veel genoemd (beide

70%). Tuinonderhoud en persoonlijke verzorging zijn minder vaak genoemd, respectievelijk 31% en 23%.

Ongeveer de helft van de cliënten geeft aan dat hun mantelzorger ook aanwezig is geweest bij het

gesprek met de gemeente.

BijnaT0% van de cliënten geeft aan dat hun mantelzorger geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot
advies, emotionele steun, passende respijtzorg of praktische/materiële hulp. lndien mantelzorgers hier

wel gebruik van maken, betreft dat in de meeste gevallen de mogelijkheid tot informatie en advies.

Van de cliënten is 63% niet bekend met het aanbod van de gemeente voor mantelzorgers, daarnaast

geeft57Yo aan níet bekend te zijn met het Steunpunt Mantelzorg van Stichting Punt Welzijn.
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Wat levert de ondersteuning de cl¡ënt op?

Ook is er gevraagd naar het effect van de ondersteuning op het (dagelijks) leven van cliënten. ln het

algemeen is een ruime meerderheid van de cliënten heel positief over de effecten, en dragen de

ondersteuning en hulpmiddelen (grotendeels) bij aan de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt.

Ruim driekwart van de cliënten ervaart een hogere kwaliteit van leven door de ondersteuning. Ook

geeft T4% van de cliënten aan dat zij zich beter kunnen redden door de ondersteuning.ln 64% van de

gevallen kan de cliënt beter de dingen doen die hij/zij wil.

Aanvullend is gevraagd welke effecten (alle) ondersteuningen hebben op zelfredzaamheid en

participat¡e. Een ruime meerderheid van 7t% geeft aan dat de ondersteuning(en) helpen om hun

financiën te regelen en op orde te houden. Daarnaast geeft een groot aandeel van de cliënten (64%l aan

dat de ondersteuning de mogelijkheid biedt om familie en vrienden te zien. Bij iets meer dan de helft
van de cliënten helpt de ondersteuning cliënten om het huishouden op orde te houden, bij persoonlijke

verzorgíng en lopen / rijden rondom en in het huis.

ln mindere mate helpt de ondersteuning clíënten om anderen te helpen (83%) en/of te leren (eveneens

83%).

Achtergrondkenmerken van de cliënten
Tot slot is er gevraagd naar een aantal persoonskenmerken van de cliënten.

Een ruime meerderheid van de respondenten in de gemeente Weert is vrouw (67%1. Ook zijn de

respondenten veelal van een wat oudere leeftijd; 62%van de respondenten is ouder dan 75 jaar. Maar

een klein aantal cliënten is jonger dan 30.

Cliënten geven veelal aan dat z'lj op moment een beperking of aandoening hebben, 84% reageert hier

bevestigend op. Deze beperking is vooral op het vlakvan bewegen en verplaatsing162%) of een andere

lichamelijke handicap (48%). Ondanks de lichamelijke beperking woont bijna driekwart van de

respondenten zelfstandig.

De meeste respondenten hebben alleen de basisschool afgrond (35%1, L8% geeft een beroepsonderwijs
gevolgd en een even groot aandeel heeft VMBO/MAVO/(M)ULO. Ongeveer SlYovan de respondenten

kan goed of redelijke financieel rondkomen, 78% kan nauwelijks rondkomen en minder dan 5% kan niet

rondkomen van het maandelijkse inkomen.

Tot slot is gevraagd of de cliënt hulp heeft gehad bij het invullen van de vragenlijst. Van de cliënten

heeft 43% hulp gehad van een naaste (zoals een partner of familielid), 43% heeft geen hulp gehad en 9%

geeft aan hulp te hebben gehad van een zorgverlener.

7988.103 | Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015



2.2 Factsheet

lk wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag

lk werd snel geholpen

I Helemaal mee eens t Mee eens

De medewerker nam mij serieus

0% 20% @%

I Neutraal I N¡et mee eens

60% 80% LOO%

I Helemaal niet mee eens

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

Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijker cliëntondersteuner?

!Ja l Nee

¡ Mee eens I Neutreal ¡ N¡et mee eens I Helemaal niet mee eens

De ondersteuning d¡e ik krüg past bij mijn hulpvraag

0% 20% &% 60% 80% 100%

lk vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg
goed

Blok 1: Contact

Elok 1 Contact

Blok 2: Kwalitert van de orÌdersteunrng

Blok I W¿t levert de ondersteun¡ng rnri op ?

Ten behoeve van de leesbaarheid

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

Door de ondersteuning die ik krijg kan ik m¡j beter
redden

Door de ondersteunint die ik krijg heb ik een betere
h^ral¡tieit van leven

onder de 5% niet

20% 40% 60% ao%

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

o% 100%

Bron: Cl¡ëntervar¡ngsonderzoek Wmo gemeente Weert over 2015, Companen 2016,
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Heeft u eerder contact met de gemeente gehad over een (andere)
ondersteuningsvraag- of probleem?

17%

lJa I Nee r Weet niet

Welke oplossing is er met u gevonden voor de vraag waarmee u bij de gemeente
kwam?

Gebruik eigen oplossing (hulp van familie, vrienden,
vrijwilligers)

Gebruik algemene voorzien¡ngen en diensten (zoals

maaltijddienst, sociale alarmering, ontmoeting,
boodschappendienst)

Gebruik maatwerk voorziening

Weet n¡et / geen antwoord

Geen oplossing

o% 20% 40%

Waarom nam u contact op (of iemand anders namens u) met de gewenste
gemeente?

Omdât ik moeite heb met me zelf te wassen en te kleden

Omdat ik het huishoudelijke werk thuis niet meer aan kan

Omdat ik nergens meer natoe kan omdat ik geen vervoer heb

Omdat ik n¡et meer binnenshuis rond kan lopen/rijden

Omdat ik me eenzaam voel en meer contact wil met andere
mensen

Omdat ik overdag niks te doen heb

Omdat ¡k moe¡te heb om mijn financiële zaken te regelen en
de adm¡n¡strãtie te doen

Omdat ik niet weet h oe ik bepaalde problemen kan oplossen
en wat ik moet kiezen

Omdat ik als mantelzorger overbelast ben of dre¡g te raken

Anders

60%

o% 20% 40/o 60% 80% 700%

,:)9,
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Speelde een van de volgende redenen mee om naar de gemeente te gaan?

5%

o% 20% 40% 6O/o 80% r00%

lk wist niet waar en hoe ik ondersteuning kon regelen

tJa ¡ Nee

r Niemand

lleeft u in de afgelopen 12 maanden
een (keukentafel)gesprek gehad op

afspraak namens de gemeente?

lJa

I Nee

rweet niet

lk ovenag het probleem en de keuzes niet meer

Mijn omgeving (partner, kind, ouder) kan mü niet, of n¡et
meer, ondersteunen

lk ben doorveruezen door mijn huisarts of door een
andere zorgverlener

lk ben doorveruezen door een andere zorgverlener

Was er bij het (keukentafel)gesprek nog
iemand anders aanwez¡g?

t Een naaste (zoals partner,
kind, ouder, vriend)

r Onafhankelijke
cliëntondersteuner

t lemand anders

Bent u tevreden over..

De deskundigheid van de medewerker

De gekozen oplossing

80% 100f

De manier waarop er naar u geluisterd werd

o%

I Heel tevreden rTevreden I Neutraal

20% 40% 60%

I Ontevreden ¡ Heel ontevreden

Het contact met degene met wie u het (keukentafel) gesprek

had
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Welke ondersteuníng ontvangt u of heeft u ontvangen vanuit de gemeente?

Rolstoel

scootmobiel (of aangepaste fiets, auto, buggy, enzovoorts)

Hulp b¡j het huishouden

Woonvoor¿lening/woningaanpassing

Collectief vervoerspasje

Financiële vergoeding voor vervoer

Begele¡ding bü het zelfstandig wonen

Begeleiding bij structuur aanbrengen

Begeleiding b¡j dagbesteding/regie

Logeervoor¿iening/logeerhu is

Wonend in beschermde woonvorm (psychische problemen)

Anders

0% 20% 40% 60% 80%

Tevredenheid ondersteun¡ng vanu¡t de gemeente

Voldoet de ondersteuning aan uw behoeften?

Voldoet de ondersteun¡ng aan uw wensen?

o% 20% 40% 60% 80% LOO%

¡Ja, helemaal I Grotendeels ¡ Een beetje ¡ Nee, helemaal n¡et

) 1"t.

\4r,

Hulp (voor u of uw partner) van een individuele vrijwilliger

Hulp van uw partner, van uw familie, vrienden of buren

o% 20% 40% 60%

Vormen van over¡ge ondersteun¡ng

Particuliere schoonmaakster

Gebruikmaken van voorzien¡ngen, zoals bijvoorbeeld de
inloop of activ¡teiten in het buurthuis, klussendienst,

boodschappenservice, was- en strijkservice?
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Kunt u aangeven welke van de ondertaande diensten u ontvangt?

t89,

onwangt u mantelzorg?

20% 40% 6OTo0%

Bent u bekend met het aanbod van de gemeente voor

Act¡viteiten Buurthuis

Klussendienst

Boodschappendienst

was / strijkervice

Anders, namelijk:

Heeft u het idee dat uw naaste die voor u zorgt het
aankan?

Was uw mantelzorger uitgenodigd / aanwez¡g bij het
gesprek met de gemeente om te komen tot een

ondersteuningsaanbod voor u?

Bent u bekend met het Steunpunt Mantelzorg van Stichting
Punt Welzijn?

Partner

Kind(eren)

Ouder(s)

Ander familielid

Vilênd / kennls

Buurman / buurvrouw

Anders

Weet niet / geen antwoord

o%

0% 20% M% 6OYo 8O/o LOO%

Van wie ontvangt u mantelzorg?

20% 40% 60% 80%
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Wat voor zorg enlol hulp ontvangt u van de mantelzorger(s)?

Persoonlijke verzorging (wassen / aankleden / hulp bij het
eten)

Huishoudelijke taken (schoonmaak / boodschappen / was
doen/koken/klusjes)

Adm¡n¡stratieve hulp en regeltaken (zaken regelen,
formulieren)

Tuinonderhoud

Vervoer en begeleiding naar uitstapjes / bezoek / huisarts /
specialist enz.

Gezelschap houden, aanspraak, gezelligheid

Emot¡onele ondersteuning

Anders, namelijk:

o% 20% 40% 60Yo 80% 100%

Maakt uw mantelzorger gebruik van de volgende mogelijkheden?

lnformatie en/of advies

Emotionele steun en educat¡e

Passende respijtzorg

Praktische / materiële hulp

Mijn mantelzorger maakt van geen van de bovenstaande
mogelijkheden gebruik

o% 2OTo 40% 60% 80% 700%

58%

750/a

\y/.

loo/ù

7O/"

23%

67"/,,
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Werken en/of leren

Anderen helpen

De mogelijkheid om familie, vrienden en anderen te zien

en te spreken

Uw financiën regelen en op orde houden

Uw huishoudens regelen en op orde houden

U wassen, kleden en verzorgen

B¡nnen en buiten uw huis rond lopen/rijden

lJa, helemaal r Grotendeels r Een beetje I Nee, helemaal niet

Dn¡ea ondrntr¡ßlrl¡.rr hulpmldddrn bü ¡rn...

o% 20% 40% 6OTo 80% LA0%

Blok 8: Over uzell

Geslacht teeftijd

ln hoeverre kan u financieel
rondkomen?

I Man

lVrouw

t Zeer goed

I Goed

r Redelijk

I Nauwel¡jks

I N¡et

Heeft u een aandoen¡ng?

r Onder de 30 jaar

r 30 t/m 54 jaar

r 75 t/m 85 jaar

r Ouder dan 85 jaar

lJa I Nee
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Op welk vlak heeft u een aandoening?

Leggen van sociale contacten

Lichamelijke handicap

Gedragsproblemen

Geheugen- en oriëntatieproblemen

Zintu¡glijke beperking

Verstandelijke beperking

Bewegen en verplaatsen

Psychisch functioneren

Anders

0% 2O/o 40% 60% 80% ßo%

Woonsituatie

lk woon zelfstandig

lk woon zelfstandig in een aangepaste
woning

lk woon bij mijn ouders/verzorgers

lk woon in een tehuis/instelling

lk woon in bü mijn k¡nderen

Anders

0% 20% 4O/o 60% 80% 700%

t
ø

ø
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Lagere school/ Basisschool

LBO/VMBO basis kader

VMBO theoret¡sch/MAvo/(M)U LO

HAVO/MMS/ HBS/vwO

MBO

HBO/Un¡versite¡t

Anders

Weet ik niet

Hoogst behaalde opleiding

o% 20% 40% 60%

Hulp bij het invullen

I Nee

¡Ja, van een naaste (bijvoorbeeld partner, fam¡l¡elid

fot sl0t

¡ Ja, van een hulp- of zorgverlener

I Ja, van iemand anders

Bron: Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Weert over 2015, Companen 2016.
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3 Uitkomsten melding, maar geen voorziening

ln dit hoofdstuk worden de uitkomsten gepresenteerd van personen die in het afgelopen jaar met een

hulpvraag bij de gemeente zijn gekomen, maar die geen Wmo-aanvraag hebben ingediend of van wie de
aanvraag is afgewezen. Om deze groep in beeld te brengen is een enquête uitgezet onder 125 mensen

die geen gebruik maken van een Wmo-voorziening. Hiervan hebben 22 respondenten de vragenlijst

ingevuld.

3.1 Uitkomsten

Contact tussen cliënt en het Wmo-team van de gemeente

Aan de cliënten die het afgelopen jaar contact hebben gehad met de gemeente zijn vragen gesteld over
hoe er met hun hulpvraag is omgegaan door medewerkers van het Wmo-team van de gemeente.

De 20 respondenten die de vragen over het contact met de gemeente hebben ingevuld, zijn over het

algemeen tevreden. Slechts vier personen geven aan dat men niet wist waar men moest zijn met de

hulpvraag. Tien respondenten zijn van mening dat ze snel zijn geholpen, zes respondenten staan hier

neutraal tegenover. Eveneens tien respondenten geven aan dat de medewerker serieus met hen

omging, wederom zes respondenten zün neutraal. Op de vraag of de medewerker samen met de cliënt
naar een oplossing heeft gezocht, geven vijf respondenten aan dat die niet gebeurd is.

De mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijke cl¡ëntondersteuner is, net als bij de

Wmo-cliënten, niet heel goed bekend. Slechts vijf respondenten zijn hiervan op de hoogte. Ook hier

komt naar voren dat de communicatie naar cliënten hierover wellicht kan worden verbeterd.

De helft van de 22 respondenten heeft niet eerder contact gehad met de gemeente over een (andere)

ondersteuningsvraag of - probleem. Acht respondenten hebben wel eerder contact gehad, en drie

respondenten kunnen zich dit niet meer herinneren.

Op de vraag welke oplossing er is gevonden voor de hulpvraag, geven acht respondenten aan dat er in
hun ogen geen oplossing gevonden is. Bij vijf respondenten is er een oplossing in het eigen netwerk
gevonden en één persoon maakt gebruik van algemene voorzieningen. De meeste frequent genoemde

reden om contact op te nemen met de gemeente is omdat men de huishoudelijke taken thuis niet meer

aankan (zes respondenten), gevolg door problemen met vervoer (vier respondenten). De andere

situaties zijn door drie respondenten of minder genoemd.

Om uiteindelijk de stap te maken om naar de gemeente te gaan, geven respondenten aan dat zij niet
goed wisten waar en hoe men ondersteuning kon regelen (zeven respondenten), overzag men het
probleem niet (zes respondenten) en zijn velen doorverwezen door een zorgverlener (acht

respondenten).

Dertien respondenten hebben in de afgelopen 12 maanden een (keukentafel) gesprek gehad namens de
gemeente, bij acht respondenten is daar iemand anders bij aanwezig geweest, in de meeste gevallen is

deze persoon een naaste van de cliënt. De enkeling bij wie een cliëntondersteuner aanwezig was bij het
gesprek, is hier ontevreden over.

Over het contact tijdens het keukentafelgesprek zíjn de meningen verdeeld. Zes respondenten zijn heel

tevreden over dit contact en de manier waarop er naar de cliënt geluisterd is, maar een even groot

aantal is hier ontevreden over.
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Andere ondersteuning en mantelzorg
Op de vraag welke overige ondersteuning de respondenten ontvangen geven de meesten (13

respondenten) aan dat zij hulp ontvangen van partner, familie, vrienden of buren. Drie respondenten

hebben een particuliere schoonmaaksterdie helpt met huishoudelijketaken en een enkeling krijgt hulp

van een vrijwilliger. Wat betreft mantelzorg komt naar voren dat 13 respondenten geen mantelzorger

hebben, zes respondenten hebben wel een mantelzorger. De zes respondenten met een mantelzorger

geven in even grote aantallen aan dat deze de zorg aankan (twee respondenten) de zorg niet aankan

(twee respondenten), of dat men dit niet weet (een respondent). De mantelzorger is in de meeste

gevallen de partner van de respondent, en deze biedt vooral hulp bij huishoudelijke taken, gezelschap

houden en emotionele ondersteuning.

ln de helft van de gevallen is de mantelzorger uitgenodigd en aanwezig geweest bij het

keukentafelgesprek met de gemeente, ln de meeste gevallen (14) is men niet bekend met het aanbod

van de gemeente voor mantelzorgers en negen respondenten geven daarnaast aan niet bekend te zijn

met het Steunpunt Mantelzorg van Stichting Punt Welzijn.

Wat levert de ondersteun¡ng de cliënt op?

Ten slotte is gevraagd naar het effect van de ondersteuning op het (dagelijks) leven van cliënten. Hierin

komt naar voren dat vooral het regelen van het huishouden en financiën (beide tien respondenten) de

belangrijkste effecten zijn. Ongeveer zeven respondenten geven aan dat zíj beter binnen en buiten het

huis kunnen rond lopen/rijden, en de mogelijkheid hebben vrienden of familie te bezoeken.

n van n

Tot slot zijn er een aantal persoonskenmerken gevraagd. Een opmerkelijk verschil is dat er onder deze

doelgroep de mannen meer vertegenwoordigd zijn. Wel is ook hier men veelal van een iets hogere

leeftijd, en geven velen aan een beperking of aandoening te hebben. Van de respondenten wonen er 14

zelfstandig, en kunnen de meesten zich goed of redelijk financieel redden. De hoogst genoten opleiding

is (in volgorde van de hoeveelheid respondenten die dít aangeven); Lagere school (zes), MBO (zes) en

VMBo/MAVo/(M)ULo (vijf).

14 respondenten hebben geen hulp gehad bij het invullen van de vragenlijst.

988.103 | Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 18



4 Aanbevelingen

ln dit hoofdstuk gaan we in op een aantal aanbevelingen voor de gemeente Weert.

Wmo - cliënten

Over het algemeen zijn de Wmo-cliënten in de gemeente Weert heel tevreden over het contact met de

gemeente, vooral de mate waarin de Wmo-cliënten zich serieus genomen voelen springt er in positieve

zin uit. Daarnaast is men heel tevreden over de kwaliteit van de ondersteuning die zij ontvangen.
Wel ontvangen de meeste Wmo-cliënten nog een andere ondersteuning naast de Wmo-voorziening. ln

de meeste gevallen ontvangt men hulp van een naaste. lets minder dan de helft geeft aan een

mantelzorger te hebben. Ook het effect van de ondersteuning op het dagelijkse leven wordt positief

beantwoord. Ruím driekwart ervaart een hogere kwaliteit van leven door de ondersteuning.

Ondanks deze tevredenheid onder de Wmo-cliënten zijn er een aantal punten waar de gemeente Weert

meer aandacht kan besteden.

Een groot deel van de cliënten is zich er niet van bewust dat ze gebruik kunnen nemen van een

onafhankelijke cliëntondersteuner. Wellicht dat de gemeente onderzoeken in hoeverre de

communicatie hierover naar cliënten kan worden verbeterd.

Ook wat betreft de cliënten en hun mantelzorgers zijn er een paar punten waar de gemeente aandacht

aan zou kunnen besteden. Een groot deel van de cliënten geeft aan dat hun mantelzorgers geen gebruik

maken van de mogelíjkheid tot advies, emotionele steun, passende respijtzorg of praktische/materiële

hulp. Uit de vragenlijst is niet op te maken of mantelzorgers hier geen behoefte aan hebben (en daarom

er geen gebruik van maken), of dat mantelzorgers de verschillende mogelijkheden niet kennen. Wellicht

kan de gemeente kijken hoe de informatievoorziening met betrekking tot dit onderwerp is. Wel zíjn de

meeste Wmo-cliënten niet bekend met het aanbod van de gemeente voor mantelzorgers, en is men

veelal niet bekend met het Steunpunt Mantelzorg van Stichting Punt Welzijn.

Wmo - melders

De meeste Wmo-melders zijn tevreden over het contact dat zij hebben gehad met de gemeente. Ook

hier voelt men over het algemeen zich serieus genomen en is er samen met de medewerkers naar de

hulpvraag gekregen. Net als bij de Wmo-cliënten, geven ook de Wmo-melders aan dat zij niet op de

hoogte zijn van de mogelijkheid op een onafhankelijke cliëntondersteuner. Wellicht dat ook hier
gekeken kan worden naar de communicatie hierover.

Zes Wmo-melders hebben een mantelzorger die hen ondersteund bij onder andere huishoudelijke

taken. En hoewel níet iedereen een mantelzorger heeft, ontvangen de meesten wel (een vorm van) hulp

van familie, vrienden of buren. Wel komt ook hier naar voren dat in veel gevallen men niet bekend is

met het aanbod van de gemeente voor mantelzorgers, of met het Steunpunt Mantelzorg van Stichting

Punt Welzijn. Bij de Wmo-cliënten is deze uitkomst ook naar voren gekomen, wellicht dat de
informatievoorziening op dit punt wellícht onderzocht kan worden.
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GEMEENTE

ffiT.:*":n." zoRc.torrlto
1'. Z-L kreeg de beschikking over data van 1,1,15

burgers met een l',1{0 H0 indicatie:
1,. hqI van de Zorggroep
e.55q van Stichting Land van Horne

L. In de peniode van l,? januari tot en meÈ 31, maart
E01,h zijn 1,J,9 fysieke huisbezoeken uitgevoerd"
r¡aanbi j werd gemeten:
I. Cijfer voor de Hulp (door de bewoner)
?. Beleving van de dienstverlening door bewonen
3. Technische meÈing op basis van

ondensteuningsplan

P. In deze huisbezoeken zijn E

getoetst:
1,. Stichting Land van Honne
P. De Zonggroep ( t{l )

zo ng aanb i ede ns

(73)

3. In de periode van Ê1 maant tot en met l, april P01,8
zijn 1,J,t{ telefonische enquÊtes (KT0) uitgevoerd
bij cliënten van:

t



5-9-2016

ffiu,ry' zoRc-to¡<llto
Tijdens de huisbezoekcn hebben gecertificeerde
kwal iteitsinspecteurs de geselecteerde bungers van
de gemeente bezocht en de staðt van de woning op
basis van de wenkzaamheden uit het
ondersteuningsplan beoordeeld.
Tevens is op dat moment de desbetreffende beuoner
gevraagd een beoordeling te geven over de hulp zelf
en de ervaren kwal iteit van de
schoonmaakwerkzaamheden. De resultaten van dit aIIes
zijn gescoord en pen dossier (lees=burger)
opgeslagen.

Aanvullend aan deze huisbezoeken zijn en
telefonische enquEtes uitgevoerd (zgn. KT0's) bij
burgers die niet thuis uerden bezocht en aan uie een
zestal vrðgen werd gesteld.0ok deze zijn gescoord.
opgeslagen en verwerkt in de rappontage

: ZORC.LOKAAT@
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Soms
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Huisbezoek

W*l*"t0" Id een ?'5 voor de kwal.it,eit
zoRc. torr¡t@

Cijfer Hulp
10,0o
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7,@

6,00

5,00
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3,00

2,ú

749

r Cijfer Hulp

fotaâl Weeft

-ì,1,'j

3
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0rç
:årt:

þ,st¡loneF beoordeelt de Hulp van de Zorggnoep
8tüchting Land van Horne met een ?,5 zoRc,.LOKAAI@
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1,N
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3,m
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rst¡cht¡ng land van Horne

:deZorSgro€p

Cijfer Hulp per aanb¡eder

n=71 n=91,

1$r, bbuoner geeft gemiddeld een å voor de

lÇôba$ç þel.eving van de uitgevoerde
'we rk zaamheden

Cijfer Beleving
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Beide zongaanbiedens worden gelijk beoordeeld
(ô) doon de bewoner wat betrefÈ de ervaren
kwaliteit ZC}RC"LOKAALO
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aSt¡út¡ng bnd van Horne

:d€ Zorggroep

C¡jfer Beleving per aanb¡eder

De gemiddelde scone van de kwaliteit wondt
tijdens de technische meting beoondeeld met
een t

ZORG"LOKAAL@

C'ljfer Technische meting
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I de Zoßg.oep

ciiferfechnische mêting Frsanb¡eder

ZORG.LOKAAL@Ë,I¡ de Zorggroep een A

i.s vson zowel Stichting,,tr..,,.,r.,t liriirúìl

ìi 1,,ì,lll,rrl.Ìlrti'll

KTO
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KTO I: Bent u tevneden over de uerkzaamheden?

¿üiìü"LOKAALo
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7,û

6,m

5,m

4,m

3,m

2,æ
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n=qL n=Lâ

KTO e: Komt de hulp de bestaande
hrerkðfspraken (0P) na? z(}Rü"LoKAAL@
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rSticht¡ng bnd vån Horne
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Komt de hulp de bestaande werkafspraken nð?
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Klo 3! Komt de hulp zo vaak als het 0P

ðâ'n'ge ef t/ ZÕRG - LOKAALO
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rStlcht¡ng bnd v¡n Horne

a de Zorggroêp

Komtde hu¡p zo vaak als OPaangeefr?

Land van Horne:
de Zorggroep:

3x (van 46) Nee

5x (van 68) Nee

,pfO trt Uordt u

4ndclr ti jdstiP
Èijdig ingelicht als de hulp op
/ niet komt?

een
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4,59

3,47

Wordt u t¡jd¡g ingelichtalsde hulp op een andert¡¡dst¡p/ni€t komt?

Land van Horne: 17x (van de 37) Altijd
De Zorggroep: 16x (van de 46) Altijd

n=qL n=bå
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KTO 5: Hoe tevreden bent u oven het contact met de
aanbieder? z*Rc - LOKAALO
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Hoe tevreden bent u ovêrhetcontâd mêt dê aãnbiâdêr ñ.b-t-
vervanging ofvragen?

KTO b: Zou u de ondensteuning van de zorgaanbieder
aanbevelen aan anderen? ZOR6.LOKAAL@
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SAqS)1 h,eIke eerder
gecommuniceerd
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uenkzaanhed
ttijzig

gcTn

metingsnummer.s ¿?b
- 6naag specif

:,i4¡¡! ,g6¡eenten Nederr¡eert en Leudal (Hulp)

ZORC.LOKAAL@
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rk3 met de gemeenten Nederweent en Leudal (Beleving)
ZCIRC.LOKAAL @
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a Nederweeñ

I Weefr

¡ Leudal

t Nederweeft

¡ Leudâl

C¡jfer B€leving de Zorggroep C¡if€r Belev¡ng St¡cht¡ng Land van Horne

: met de gemeenten Nedenweert en LeudaI (Technische

ZO RG. LOKAAL @
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Benchmank: met de gemeenten Nederweert
(K10: tevnedenheid wenkzaamheden)

en LeudaI
?üRü'LOKAAL rà
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Benchmark: net, de gemeenten Nederr¡eert
(KTO: informatie over wijzigingen)

en Leudal
Z(}R(:.LOKAAL @
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Voor vragen kunt u terecht bij Hans Schurgersr consultantl
via 0b-?t181353ð of hans.schurgersõlzorg-lokaal.nI
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