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Onderwerp

Cl iëntervaringsonderzoek Wmo 20 18

Voorstel

1. De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018 (bijlage 1) vast te stellen;
2. De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018 te publiceren op
www. waarstaatjegemeente. n I

Inleiding

De wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) verplicht het college te
onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren
en de resultaten jaarlijks te verstrekken aan de minister (artikel 2.5.I, Wmo 2015).
Daarbij dient gebruik te worden gemaakt van een vragenlijst die door de Verenging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) is opgesteld. Tien vragen zijn verplicht en de resultaten
daarvan moeten worden gepubliceerd op de website www.waarstaatjeqemeente.nl.
Daarnaast zijn er op verzoek van de gemeente Weert extra vragen toegevoegd met
betrekking tot mantelzorg en het (keukentafel)gesprek.

Het cliëntervaringsonderzoek (CEO) over 2018 is voor de gemeenten Leudal, Nederweert
en Weert gezamenlijk uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau
ZorgfocuZ. Onder inwoners van de gemeente Weert die in 2018 een individuele Wmo-
voorziening hadden is een vragenlijst uitgezet. Niet alle cliënten zijn benaderd, er is een
steekproef getrokken volgens de richtlijnen van de VNG. Deze groep omvat zowel
inwoners die in 2018 een aanvraag hebben ingediend als mensen die al langer over een
maatwerkvoorziening beschikken. Er zijn 1.128 vragenlijsten verstuurd en 395 bruikbare
vragenlijsten retour ontvangen, waarmee een respons van 35%o bereikt is.

Beoogd effect/doel

Met dit onderzoek voldoet de gemeente aan haar wettelijke plicht om een
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cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. Daarnaast geven de resultaten van het onderzoek
inzicht in de manier waarop cliënten aankijken tegen de ondersteuning en dienstverlening
van de gemeente met betrekking tot de Wmo. Dit biedt aanknopingspunten voor
verbeteringen en optimalisatie van ondersteuning en dienstverlening.

Argumenten

1.1 Over het algemeen scoort de gemeente Weert goed met betrekking tot het contact
met de cliënten. De score is verbeterd ten opzichte van 2017.
Op alle vragen met betrekking tot het contact met de gemeente zijn de cliënten meer
tevreden dan in 2Ot7.Ten opzichte van 2OI7 hebben meer mensen aangegeven dat zij
wisten waar zij met hun hulpvraag terecht konden. Relatief meer respondenten (760/o)

waren tevreden over de snelheid waarmee zij geholpen waren ten opzichte van 2OL7
(65%). Cliënten voelen zich serieus genomen en er werd samen met hen naar oplossingen
gezocht voor hun hulpvraag.

1.2 Cliënten zijn over het algemeen tevreden over de ondersteuning die zij ontvangen. De
tevredenheid over de kwaliteit van de ondersteuning is gestegen ten opzichte van 2017.
82o/o van de respondenten vindt de kwaliteit van de ondersteuning goed. Er is ten opzichte
van2OIT met name een stijging te zien bij de tevredenheid met betrekking tot de hulp bij
het huishouden: in 2OL7 was 84Vo tevreden en in 2018 was SBVo tevreden. Deze stijging
kan verklaard worden doorde invoering van verschillende resultaatprofielen bij de hulp in

het huishouden, hetgeen meer mogelijkheden tot maatwerk biedt.

1.3 Cliënten zijn meer tevreden over wat de ondersteuning hen oplevert dan in 2017.
In vergelijking met 2017 geven meer cliënten aan dat zij door de ondersteuning beter de
dingen kunnen doen die zij willen, zij zich beter kunnen redden en hun kwaliteit van leven
groter is.

1.4 Cliënten zijn minder positief over het onderzoeksverslag dan in 2017.
Na de melding van een hulpvraag voert de gemeente een onderzoek uit naar de
hulpvraag, de persoonlijke omstandigheden en persoonskenmerken. Het onderzoek wordt
afgesloten door middel van een onderzoeksverslag: een schriftelijke weergave van alle
relevante informatie die uit het onderzoek naar voren is gekomen. De respondenten van
het cliëntervaringsonderzoek geven aan dat in het verslag hun hulpvraag over het
algemeen goed wordt verwoord. Echter vond 34o/o het verslag niet gemakkelijk leesbaar.
ln 2OL7 vond 23o/o van de respondenten het verslag niet goed leesbaar. Inmiddels hebben
de nodige aanpassingen plaatsgevonden ter verbetering van (de leesbaarheid van) het
onderzoeksverslag.

1.5 Er is een (licht) dalende lijn te zien in het aantal mensen dat een mantelzorger heeft.
In20t7 had 53olo van de respondenten een of meerdere mantelzorgers, in 2018 is dat
50o/,¡. In 23o/u vãn de gevallen is tijdens het (kcukcntafcl)gcsprck bcsprokcn welke
mogelijkheden erzijn om de mantelzorgerte ondersteunen. De reden hiervan kan zijn dat
niet bij alle gesprekken de mantelzorger zelf aanwezig was, waardoor dit onderwerp
onderbelicht is gebleven. Hier zal bij de uitvoering extra aandacht voor worden gevraagd.

2. De uiterste aanleverdatum voor de uitkomsten op de verplichte vragen over het jaar
2018 is 31 oktober 2019.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
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Niet van toepassing

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Er is een vergelijking gemaakt met de onderzoeksresultaten van de gemeenten Leudal en
Nederweert, aangezien er in Midden-Limburg West sprake is van gelijkluidend Wmo-
beleid. Hier zijn geen noemenswaardige aandachtspunten/afwijkingen naar voren
gekomen.

Commu n icatie/ pa rticipatie

- De Participatieraad wordt geïnformeerd over de resultaten van het
cl ië nte rva ri n gso n de rzoek ;

- De raad wordt geïnformeerd door middel van de TILS-lijst;
- De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek worden gepubliceerd op de website

www.waarstaatjegemeente. n I ;
- Punt Welzijn, die het mantelzorgbeleid voor de gemeente Weert uitvoert, wordt

geïnformeerd over de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek;
- Er wordt een persbericht verstuurd (zie bijlage 3)

Overleg gevoerd met

Intern: P. van Haren (teamleider Wmo en De Vraagwijzer), D. Louwers (Business
controller Sociaal Domein)

Extern: N. Kessels (beleidsmedewerker Nederweert), L. Linden (beleidsmedewerker
Leudal), D. Kremer (onderzoeker ZorgfocuZ).

Bijlagen:

1. Rapportage CEO Wmo gemeente Weert
2. Factsheet CEO

3. Persbericht Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018
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