


Agenda 

• Wettelijke context onderzoek 
• Onderzoeksopzet 
• Belangrijkste resultaten Wmo
• Belangrijkste resultaten Jeugd 
• Algemene succes- en verbeterpunten
• Toekomst CEO
• Vragen? Opmerkingen?



Wettelijke kaders
• Onderzoek verplicht voor alle gemeenten
• Gemeenten in Achterhoek dezelfde vragenlijst 
• Voor Wmo verplichte vragenlijst + extra vragen
• Voor Jeugd is onderzoek verplicht maar is vormvrij
• In Achterhoek gekozen voor ‘modelvragenlijst-jeugd’
• Inzicht in ervaringen cliënten met de gemeente en de 

ondersteuning
• Resultaten vergeleken met referentiegroep (53 

gemeenten)
• Privacy



Wmo 



Onderzoeksopzet Wmo
• Doelgroep Wmo-cliënten met maatwerkvoorziening
• Steekproef getrokken, brieven en vragenlijsten 

verstuurd. Ook herinneringsbrief. 
• Mogelijkheid tot op papier en online invullen  
• Oude IJsselstreek:

– 937 vragenlijsten verzonden

– 421 retour ontvangen

– Respons van 45%

• Resultaten zijn betrouwbaar



In verhouding tot...

• Referentiegroep
– In lijn met de referentiegroep (toegang, cliënt-

ondersteuning, kwaliteit van de ondersteuning en de 
effecten). Keukentafelgesprek iets minder positief 
gewaardeerd (relatief gezien).

• Achterhoek
– In de vergelijking met de Achterhoek zijn de Wmo 

resultaten wisselender.  













Jeugd



Onderzoeksopzet Jeugd

• Doelgroep jongeren (12-23 jaar) en ouders
• Vragen voor jongeren en ouders zijn hetzelfde
• Privacy maatregelen
• Alle inwoners met Jeugdhulp aangeschreven:

– Aangeschreven: 820 ouders, 500 jongeren

– Respons: 254 ouders en jongeren meegedaan

– Responspercentage: 19% (15% in de referentiegroep)

• Redelijk betrouwbaar











In verhouding tot...

• Referentiegroep
– Op bijna alle vragen scoort onze gemeente positief ten 

opzichte van de referentiegroep. 

• Achterhoek
– Oude Ijsselstreek scoort in de regio  iets boven het 

gemiddelde met positieve uitschieters op de 
onderwerpen kwaliteit van zorg en kwaliteit van 
hulpverleners. 



Algemene (Wmo + jeugd)
succes- en verbeterpunten
• Proces van melding tot toekenning

- doorlooptijden in beeld
- toezending gespreksverslag
- persoonlijk plan/familiegroepsplan
- communicatie over cliëntondersteuning

• Methodisch inzetten van informele zorg
• Samenwerking huisartsen



Toekomst CEO

• Regionale samenwerking op uitvoering van het CEO
• Wettelijke kaders
• Van kwantitatief naar kwalitatief



Vragen?
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