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Doelstelling en onderzoeksvragen

Met behulp van het Wmo-cliënttevredenheidonderzoek wil de gemeente Oude 
IJsselstreek  de bekendheid met de Wmo en de ervaringen van de aanvragers ten 
aanzien van de dienstverlening binnen de Wmo in kaart brengen. 

De gemeente Oude IJsselstreek kiest er voor niet alleen naar de tevredenheid over het 
verleden en het heden te kijken, maar wil ook graag informatie inwinnen voor de 
toekomst en toetst daarom ook de behoefte met betrekking tot de Wmo. 
Bijvoorbeeld de manier waarop aanvragers het liefst in contact staan met de 
gemeente. 

De centrale vraag:

Wat is de bekendheid van de Wmo en welke ervaringen hebben aanvragers ten 
aanzien van de Wmo? 
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Werkwijze

De ervaringen van de Wmo-aanvragers zijn via telefonische enquêtes onderzocht 
door ervaren en gekwalificeerde interviewers van Magis Marketing & Research. 

Via deze onderzoeksmethodiek zijn bovengenoemde respondenten gevraagd naar 
hun ervaringen met de Wmo op de volgende thema’s:

• Aanvraagprocedure

• Gesprek met de Wmo-consulenten

• Afwijzing 

• Diensten/voorzieningen en aanbieders 

• Voorlichting en informatie over de Wmo 

• Instanties en sociale cohesie 

• Wmo Adviesraad 

De resultaten van dit onderzoek zullen in deze rapportage worden gepresenteerd. 
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Onderzoeksdoelgroep

De onderzoeksdoelgroep voor het onderzoek bestaat uit inwoners van de 
gemeente Oude IJsselstreek, die maatschappelijke ondersteuning genieten en in 
2013 hierover contact hebben gehad met de gemeente. Uit de doelgroep is een 
steekproef van 333 cliënten getrokken.

In totaal hebben 101 respondenten deelgenomen aan het onderzoek en zijn 
333 contacten opgenomen in de bruto steekproef. Dit betekent een netto 
responspercentage van 30,3%.

35,6% van de respondenten die hebben 

deelgenomen aan het onderzoek is vrouw en 

64,4% is man. 
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35,6%

64,4%

Geslacht

Man Vrouw

Achtergrondinformatie
Basis: Allen (n=101)



Resultaten 
Wmo-

tevredenheidonderzoek



Eerste aanspreekpunt bij een vraag/probleem
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Het eerste aanspreekpunt bij een vraag/probleem:

Familie 30,7%

Vrienden/kennissen 3,0%

Buren 1,0%

De huisarts 28,7%

Het gemeentehuis in Gendringen 10,9%

Gebeld met de gemeente 21,8%

www.oudeijsselstreek.nl 0,0%

Steunpunt in de buurt 0,0%

Mijn huidige zorgaanbieder 4,0%

Vraag 1: Toen u merkte dat u een vraag/probleem had, waar bent u toen als eerst naar toe gegaan?
Basis: Allen (n=101)

Uit de resultaten blijkt, dat veel respondenten eerst met een vraag/probleem 
naar familie (30,7%) of de huisarts (28,7%) gaan. Daarnaast is ook de gemeente een 
belangrijk eerste aanspreekpunt; 21,8% van de respondenten belt met de gemeente 
en 10,9% gaat naar het gemeentehuis in Gendringen. 
De respondenten maken geen gebruik van www.oudeijsselstreek.nl of het steunpunt 
in de buurt als eerste
aanspreekpunt. 



Doorverwijzing Wmo-loket
Van de respondenten is 84,2% door hun eerste aanspreekpunt doorverwezen 
naar het Wmo-loket. Respondenten die aangeven niet direct te zijn 
doorverwezen, geven aan dat familie, de buurtzorg, de zorginstelling of de 
huisarts de aanvraag geregeld heeft. 
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Vraag 2: Bent u toen doorverwezen naar het Wmo-loket van de gemeente?
Basis: Allen (n=101)
Vraag 2nee: Door wie bent u verwezen naar de gemeente of het WMO-loket van de gemeente?
Basis: Zij die niet door hun eerste aanspreekpunt zijn doorverwezen naar het Wmo-loket (n=16) 

84,2%

15,8%

Bent u toen doorverwezen naar het Wmo-loket van de 
gemeente?

Ja Nee



Afspraak maken (1/2)
Het merendeel van de respondenten geeft aan gelijk een afspraak te hebben 
gemaakt (82,2%). Respondenten die aangeven dit niet te hebben gedaan, laten 
bijvoorbeeld weten dat zij gelijk terecht konden (n=1) of in eerste instantie 
volgens de medewerker geen recht zouden hebben op hulp (n=1). 
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Vraag 3: Heeft u toen gelijk een afspraak gemaakt?   Vraag 4: Waarom kon dit niet? 
Basis: Allen (n=101) Basis: Zij die niet gelijk een afspraak konden maken. (n=3)

82,2%

3,0%

14,9%

Heeft u toen gelijk een afspraak 
gemaakt?

Ja Nee Weet niet

Reden niet gelijk een afspraak: 

Ik kon zelf niet op het voorgestelde tijdstip 0,0%

Ik moest op een ander moment 
terugkomen

0,0%

Het duurde te lang, ik ben maar 
weggegaan

0,0%

Ik kon gelijk al terecht voor een 
persoonlijk gesprek

33,3%

Anders 66,7%



Afspraak maken (2/2)

Het maken van een afspraak voor een intake verliep bij 44,6% van de 
respondenten via een aanmeldformulier en bij 37,6% via een telefonische 
gesprek. Daarnaast geeft 17,8% van de respondenten aan zich dit niet meer te 
herinneren.  
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Vraag 5: Verliep dit via een telefonische intake of via het aanmeldformulier bij de gemeente?
Basis: Allen (n=101)

37,6%

44,6%

17,8%

Verliep dit via een telefonische intake 
of via het aanmeldformulier bij de 

gemeente?

Telefonisch gesprek Aanmeldformulier

Weet niet



Telefonische intake
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Vraag 6: Wat vond u van de telefonische intake? 
Basis: Zij die een telefonische intake hebben gehad(n=38)

Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, zijn de respondenten over het algemeen 
erg tevreden over de telefonische intake. De meeste respondenten geven aan 
dat het een prettig gesprek was (>90%) en dat de datum en inhoud van de 
afspraak duidelijk werd gecommuniceerd (>90%).  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Het was me duidelijk waar de afspraak over ging

Het was duidelijk wanneer de afspraak zou zijn

Het was een prettig gesprek

2,6%

2,6%

5,3%

2,6%

5,3%

94,7%

94,7%

89,5% 2,6%
Zeer mee oneens

Mee oneens

Neutraal

Mee eens

Zeer mee eens

Wat vond u van de telefonische intake? 



Aanmeldformulier
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Vraag 7: Wat vond u van het aanmeldformulier dat u heeft ingevuld? 
Basis: Zij die het aanmeldformulier hebben ingevuld(n=45)

Respondenten zijn over het algemeen ook erg tevreden over het 
aanmeldformulier. De meeste respondenten geven aan dat het formulier 
duidelijk was (80%), dat het duidelijk was wat er van hen gevraagd werd (>80%) 
en dat ze alle vragen goed konden beantwoorden (>80%). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ik kon alle vragen goed beantwoorden

Het was duidelijk wat er van mij gevraagd werd

Het was een duidelijk aanmeldformulier

4,4%

4,4%

4,4%

13,3%

13,3%

15,6%

80,0%

80,0%

77,8%

2,2%

2,2%

2,2%
Zeer mee oneens

Mee oneens

Neutraal

Mee eens

Zeer mee eens

Wat vond u van het aanmeldformulier dat u heeft ingevuld? 



Gesprek (1/4)
Bij bijna alle respondenten (96%) was de klantmanager precies op de 
afgesproken tijd afwezig voor de afspraak. Bij een enkeling was de 
klantmanager niet precies op tijd. De respondent waarbij de klantmanager veel 
te vroeg was ervoer dit als vervelend, aangezien degene die haar zou 
ondersteunen daardoor niet bij de afspraak was. 
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Vraag 8: Was de klantmanager op tijd volgens afspraak?
Basis: Allen (n=101)

Was de klantmanager op tijd volgens afspraak?

Ja, de klantmanager was precies op tijd 97%

De klantmanager was iets te vroeg 0,0%

De klantmanager was iets te laat 1,0%

De klantmanager was veel te laat 1,0%

De klant manager was veel te vroeg 1,0%



Gesprek (2/4)
Bij de meeste respondenten vond het gesprek thuis plaats (81,2%), in een 
aantal gevallen bij de gemeente (11,9%) en bij een enkeling ergens anders 
(6,9%), bijvoorbeeld telefonisch of in het verzorgingstehuis. 
Veel respondenten geven aan de desbetreffende locatie een prettige plek te 
vinden om het gesprek te voeren. Voor sommigen (13,9%) maakt het niet uit 
waar het gesprek plaatsvindt. 
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Vraag 9: Waar vond het gesprek plaats? Vraag 10: Vond u het prettig om het gesprek daar te voeren?
Basis: Allen (n=101) Basis: Allen (n=101)

81,2%

11,9%

6,9%

Waar vond het gesprek plaats?

Thuis Bij de gemeente Ergens anders

85,1%

1,0%

13,9%

Vond u het prettig om het gesprek 
daar te voeren?

Ja Nee Maakt niet uit



Gesprek (3/4)
Bij het intakegesprek waren veelal ook een of meerdere familieleden aanwezig 
(58,4%). Bij 36,6% van de respondenten was verder niemand aanwezig. Bij een 
enkeling waren een of meerdere kennissen aanwezig of iemand anders 
(bijvoorbeeld een contactpersoon van het verzorgingshuis). 
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Vraag 11: Wie waren er, naast u, nog meer bij het gesprek aanwezig?
Basis: Allen (n=101)

Wie waren er, naast u, nog meer bij het gesprek 
aanwezig?

Verder niemand 36,6%

Eén of meer familieleden 58,4%

Eén of meer kennissen 2,0%

Eén of meer vrijwilligers 0,0%

Anders 3,0%



Gesprek (4/4)
Het overgrote deel van de respondenten (80,2%) geeft aan zich niet te hebben 
voorbereid op het gesprek. Een enkeling heeft een informatiefolder gelezen 
(4%), heeft op de website gekeken (1%) of heeft het gesprek besproken met 
een kennis/familielid (6,9%). De overige respondenten (7,9%) geven aan zich 
met behulp van hun eigen (zorg)kennis of die van een instelling te hebben 
voorbereid. 
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Vraag 12: Wat heeft u gedaan om u voor te bereiden op het gesprek?
Basis: Allen (n=101)

Wat heeft u gedaan om u voor te bereiden op 
het gesprek?

Ik heb me niet voorbereid 80,2%

Ik heb wel gezocht, maar kon niets vinden 0,0%

Ik heb een informatiefolder gelezen 4,0%

Ik heb de website van de gemeente bekeken
1,0%

Ik heb op internet gekeken (overig) 0,0%

Ik heb het besproken met een kennis/familie 6,9%

Anders 7,9%



Tevredenheid klantmanager (1/2)
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Vraag 13: Wat vond u van het gesprek op basis van de volgende onderdelen? De klantmanager… 
Basis: Allen (n=101)

Respondenten zijn over het algemeen erg tevreden over de klantmanager. Ze 
geven aan dat deze goed luisterde (>90%), respectvol was (>88%), een passende 
oplossing aandroeg (>80%) en voldoende tijd nam (>90%).  
Van de respondenten vindt 5,9% dat geen passende oplossing is aangedragen. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nam voldoende tijd

Heeft een passende oplossing aangedragen

Was respectvol

Luisterde goed

1,0%

5,9%

4,0%

4,0%

6,9%

12,9%

7,9%

5,9%

76,2%

73,3%

82,2%

83,2%

15,8%

7,9%

5,9%

6,9% Zeer mee oneens

Mee oneens

Neutraal

Mee eens

Zeer mee eens

Wat vond u van het gesprek op basis van de volgende onderdelen? 
De klantmanager… 



Tevredenheid klantmanager (2/2)
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Vraag 13: Wat vond u van het gesprek op basis van de volgende onderdelen? De klantmanager… 
Basis: Allen (n=101)

Ook vindt het overgrote deel van de respondenten de klantmanager vriendelijk 
(>90%) en deskundig (86,2%). Ze geven aan dat de klantmanager verschillende 
aspecten heeft besproken (>76%) en moeilijke termen heeft uitgelegd (>76%). 
Toch geeft ook nog een groot gedeelte van de respondenten “neutraal” aan 
wanneer het gaat om het uitleggen van moeilijke termen en het bespreken van 
verschillende aspecten.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Is in mijn ogen deskundig

Heeft moeilijke termen uitgelegd

Heeft verschillende aspecten besproken

Was vriendelijk

4,0%

1,0%

7,9%

2,0%

9,9%

22,8%

15,8%

5,9%

81,2%

72,3%

73,3%

73,3%

5,0%

4,0%

3,0%

18,8% Zeer mee oneens

Mee oneens

Neutraal

Mee eens

Zeer mee eens

Wat vond u van het gesprek op basis van de volgende onderdelen? 
De klantmanager… 



Verbeterpunten gesprek
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Vraag 14: Wat kon er wat u betreft beter? 
Basis: Allen (n=101)

De respondenten is gevraagd welke punten beter zouden kunnen. Het 
merendeel (n=86) geeft aan dat alles goed ging of geen verbeterpunten te 
hebben. Ze zijn erg positief over het gesprek en het verloop van de aanvraag.

Desalniettemin zien een aantal respondenten enkele verbeterpunten. 
Zo vonden sommigen het lang duren voordat zij bericht of hulp kregen. 
De respondenten zouden bijvoorbeeld beter geïnformeerd kunnen worden over 
de duur van het proces. 
Enkele respondenten geven ook aan dat de consulente zich beter zou kunnen 
voorbereiden met betrekking tot de persoonlijke behoefte van de cliënt, zodat 
beter ingespeeld kan worden op de situatie.

Tot slot waren er enkele respondenten die het gevoel hadden niet serieus te 
worden genomen, of waarbij de behoefte aan hulp in twijfel werd getrokken. Ze 
geven daarbij aan dat dit kan verbeteren door de zaken meer persoonlijk te 
bekijken in plaats van alleen gericht te zijn op de voorgeschreven regels. 



Gespreksonderwerpen 
Zoals uit de resultaten blijkt, zijn de meest besproken onderwerpen het 
huishouden (70,3%), het lichamelijk functioneren (51,5%), het vervoer (50,5% ) 
en de zelfverzorging (31,7%). Een ander onderwerp dat respondenten noemden 
was bijvoorbeeld de aanpassing van het huis. 
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Vraag 15: Welke onderwerpen zijn tijdens het gesprek besproken? (Meerdere antwoorden mogelijk)
Basis: Allen (n=101)

Welke onderwerpen zijn tijdens het gesprek besproken? (Meerdere 
antwoorden mogelijk)

Huisvesting 22,8%

Zelfverzorging 31,7%

Financiële zelfredzaamheid 4,0%

Dagbesteding (werk, onderwijs, vrijwilligers(werk), vrije tijd) 10,9%

Vervoer 50,5%

Sociaal/relationeel functioneren 5,0%

Veiligheid 11,9%

Lichamelijk functioneren 51,5%

Psychische gezondheid 5,9%

Huishouden 70,3%

Anders 7,9%



Tevredenheid oplossing 
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Vraag 16: Hoe tevreden bent u over de geboden oplossing?
Basis: Allen (n=101)

De respondenten zijn over het algemeen erg tevreden met de oplossing die 
geboden is en meer dan 85% van de respondenten geeft aan tevreden te zijn. 
Respondenten die niet tevreden zijn, maar ook niet ontevreden (n=7) geven 
onder andere als reden op dat een beslissing later wordt gewijzigd, ingetrokken 
of niet nagekomen is. Ontevreden respondenten (n=5) geven aan dat het te 
lang duurde of hun behoefte aan hulp niet goed werd ingeschat. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5,0% 6,9% 62,4% 25,7%

Zeer ontevreden

Ontevreden

Niet tevreden,
niet ontevreden
Tevreden

Zeer tevreden

Hoe tevreden bent u over de geboden oplossing?



Afwijzing 
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Vraag 18: Hebt u een afwijzing van uw vraag gehad? Vraag 19: Hoe vond u dat de afwijzing met u gecommuniceerd en besproken is?
Basis: Allen (n=101) Basis: Zij die een afwijzing hebben gehad (n=29)

28,7%

71,3%

Hebt u een afwijzing van uw vraag 
gehad?

Ja Nee

69,0%

31,0%

Hoe vond u dat de afwijzing met u 
gecommuniceerd en besproken is?

Duidelijk Niet duidelijk

Iets meer dan een kwart van de respondenten (28,7%) heeft een afwijzing op 
hun vraag gehad. Daarvan geeft 31% aan dat dit niet duidelijk met hen 
gecommuniceerd en besproken is. De respondenten geven veelal aan dat de 
afwijzing duidelijker kan worden gecommuniceerd door schriftelijk een 
(betere/uitgebreidere) uitleg te geven. 



Gebruik diensten/voorzieningen 

De respondenten maken het 
meeste gebruik van de 
huishoudelijke hulp (69,3%). 
Daarnaast wordt ook de 
persoonlijke verzorging en het 
collectief vervoer door meer 
dan 30% van de respondenten 
gebruikt. 
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Vraag 21: Van welke diensten/voorzieningen maakt u nu gebruik? 
Basis: Allen (n=101)

Van welke diensten/voorzieningen maakt u nu 
gebruik? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Huishoudelijke hulp 69,3%

Persoonlijke verzorging 36,6%

Collectief vervoer (Mybility) 30,7%

Scootmobiel (Harting-bank) 22,8%

Rolstoel (Harting-bank) 20,8%

Maaltijdvoorzieningen 10,9%

Huisaanpassing 14,9%

Begeleiding 7,9%

Geen 7,9%

Woonvoorziening (meestal Harting-bank) 6,9%

Verblijf in een instelling (verpleeg of verzorgingshuis) 6,9%

Verpleging 5,9%

Behandeling 2,0%

Klussenhulp 1,0%

Hulp bij administratie/schuldhulpverlening/schuldhulpmaatje 0,0%



Tevredenheid vervoerder/aanbieder
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Vraag 22: Hoe tevreden bent u over de collectief vervoerder? (Mybility)
Basis: Zij die gebruik maken van collectief vervoer (n=31)

Vraag 23: Hoe tevreden bent u over de voorzieningenaanbieder? (meestal Harting-Bank) 
Basis: Zij die gebruik maken van een scootmobiel, rolstoel of woonvoorziening (n=41)

Respondenten die gebruik maken van collectief vervoer, een scootmobiel, 
rolstoel of woonvoorziening zijn overwegend tevreden (>80%) over de 
vervoerder/aanbieder. 2,4% van de respondenten is ontevreden over de 
voorzieningsaanbieder. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Voorzieningsaanbieder (meestal Harting-Bank)

Collectief vervoerder (Mybility)

2,4% 9,8%

16,1%

73,2%

74,2%

14,6%

9,7%

Zeer ontevreden

Ontevreden

Niet tevreden, niet
ontevreden

Tevreden

Zeer tevreden

Hoe tevreden bent u over de… 



Leverancier huishoudelijke hulp (1/2)
Bij 44,3% van de 70 respondenten die gebruik maken van huishoudelijk hulp, 
wordt die hulp geleverd door Helder Thuis Hulp Achterhoek. De overige 
huishoudelijke hulp wordt voornamelijk geleverd door Azora (25,7%), Alfasens 
(10%) of TNS-thuiszorg (4,3%).
Bij 15,7% van de respondenten wordt de hulp vanuit het PGB geregeld. 
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Vraag 24: Wie levert bij u de huishoudelijke hulp?
Basis: Zij die gebruik maken van huishoudelijk hulp (n=70)

Wie levert bij u de huishoudelijke hulp?

Helder Thuis Hulp Achterhoek 44,3%

Azora 25,7%

Particulier (PGB) 15,7%

Alfasens 10,0%

TSN-thuiszorg 4,3%

Zorgkompas 0,0%

T-zorg 0,0%



Leverancier huishoudelijke hulp (2/2)
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Vraag 25 t/m 31: Hoe tevreden bent u over… 
Basis: Zij die gebruik maken van huishoudelijke hulp van respectievelijk Azora (n=18), TSN-thuiszorg (n=3), 
Helder Thuis Hulp Achterhoek (n=31), Alfasens (n=7) of hulp via het PGB (n=11)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hulp via het PGB

Alfasens

Helder Thuis Hulp Achterhoek

TSN-thuiszorg

Azora

63,6%

71,4%

64,5%

44,4%

36,4%

28,6%

35,5%

100,0%

55,6% Zeer ontevreden

Ontevreden

Niet tevreden, niet
ontevreden

Tevreden

Zeer tevreden

Hoe tevreden bent u over… 

De respondenten zijn allen (zeer) tevreden over de leverancier van hun 
huishoudelijke hulp (100%). Er is geen enkele ontevreden respondent. 



Ontwikkelingen Wmo (1/2)
De meeste respondenten (60,4%) worden het liefst per geadresseerde post op 
de hoogte gehouden over ontwikkelingen binnen de Wmo. Iets meer dan een 
kwart (27,7%) zou via de Gelderse post IJsselstreek op de hoogte gehouden 
willen worden. 
Overige respondenten geven aan liever via de website van de gemeente (6,9%), 
via een persoonlijk gesprek (7,9%), via een bijeenkomst (5,0%) of via de gratis 
huis-aan-huis krant (5,9%) informatie te willen ontvangen. 
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Vraag 32: Hoe wordt u het liefst op de hoogte gehouden over ontwikkelingen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning? 
Basis: Allen (n=101)

Hoe wordt u het liefst op de hoogte gehouden over 
ontwikkelingen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning?

Per geadresseerde post 60,4%

Via de website van de gemeente 6,9%

Via een persoonlijk gesprek 7,9%

Via een bijeenkomst 5,0%

Gratis huis-aan-huis-krant 5,9%

Gelderse post IJsselstreek 27,7%



Ontwikkelingen Wmo (2/2)
Ongeveer de helft van de respondenten (53,4%) geeft aan de ontwikkelingen 
ook zelf bij te houden. Zij raadplegen hiervoor voornamelijk de lokale (40,7%), 
regionale (38,9%) en landelijke media (14,8%). Ook worden zij via derden op de 
hoogte gehouden, door bijvoorbeeld vrienden, kennissen of familie (22,2%). 
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Vraag 33: Probeert u ontwikkelingen over de Wmo nu ook zelf bij te houden? 
Basis: Allen (n=101)
Vraag 34: Welke bronnen raadpleegt u dan zoal?
Basis: Zij die aangeeft ontwikkelingen zelf bij te houden (n=54)

15,8%

37,6%

30,7%

15,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Probeert u ontwikkelingen over de Wmo nu ook
zelf bij te houden?

Ja, heel erg

Ja, een beetje

Nee, niet zo

Nee, helemaal
niet

11,1%

24,1%

40,7%

38,9%

14,8%

22,2%

16,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Welke bronnen raadpleegt u dan zoal?

De gemeente

De website van de gemeente

Lokale media

Regionale media

Landelijke media

Via een vriend/kennis/familie

Anders



Helpen of geholpen worden
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Vraag 35 Is er iemand in uw omgeving die u helpt? (mantelzorger of vrijwilliger) 
Vraag 37: Helpt u zelf ook iemand anders? 
Basis: Allen (n=101)

59,4%

40,6%

Is er iemand in uw omgeving die u helpt? 
(mantelzorger of vrijwilliger)

14,9%

85,1%

Helpt u zelf ook iemand anders?

Ja Nee

Meer dan de helft (59,4%) van de respondenten heeft iemand in de omgeving 
die hen helpt. Van de respondenten helpt 14,9% daarnaast zelf ook iemand 
anders.



Helpen of geholpen worden
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Vraag 36 en vraag 38: Wat is uw relatie met diegene die u helpt?
Basis: Zij die hulp krijgt of biedt in hun omgeving (respectievelijk n=60 en n=15)

28,3%
6,7%

46,7%
5,0%

14,8%
10,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Wat is uw relatie met diegene die u helpt?

Man/vrouw

Broer/zus

Kind(-eren)

Buren/kennis

Vrijwilligersorganisatie

Anders

100,0%

Wat is uw relatie
met diegene die u

hulp aanbiedt?

Van de respondenten die iemand in de omgeving heeft die hem/haar helpt, 
worden de meesten voornamelijk geholpen door eigen kinderen (46,7%) of 
partner (28,3%). Ook worden respondenten door vrijwilligers (14,8%) of 
anderen, zoals een moeder, zus of nicht (10%) geholpen. 
De respondenten die zelf ook een ander helpen (14,9%, zie vorige vraag), helpen 
in alle gevallen (n=15) hun man of vrouw.



Wijkteams
Veel respondenten zijn niet zo bekend met wijkteams (41,4%) of weten niet wat 
wijkteams zijn (35,6%). De respondenten die (een beetje) bekend zijn met de 
wijkteams kunnen spontaan voornamelijk Azora noemen (56,5%) . Veelal wordt 
ook anders aangegeven (52,2%), waarbij het gaat om bijvoorbeeld Antonia of 
Sensire. 
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Vraag 39: Bent u bekend met de wijkteams in uw buurt?
Basis: Allen (n=101)

Vraag 40: Welke aanbieders zijn er in het wijkteam actief volgens u? (Spontaan benoemd)
Basis: Zij die (een beetje) bekend zijn met wijkteams in de buurt (n=23)

56,5%

8,7%

8,7%

4,3%

8,7%

52,2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Welke aanbieders zijn er in het wijkteam actief
volgens u?

Azora

Algemeen maatschappelijk
werk
Welzijnsmedewerkers

Wijkagent

Regio consulent Wonion

Anders

7,9%

14,9%

41,6%

35,6%
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Bent u bekend met de wijkteams in uw buurt?

Heel erg bekend

Een beetje
bekend

Niet zo bekend

Ik weet niet wat
het is



Noaberschap
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Vraag 41: Hoe is het contact met uw buren? (Noaberschap) (Meerdere antwoorden mogelijk)
Basis: Allen (n=101)

Hoe is het contact met uw buren? (Noaberschap) (Meerdere 
antwoorden mogelijk)

Ik ga vaak wat leuks doen samen met mijn buren 45,5%

Geen van bovenstaande 27,7%

Ik ken de buren alleen van gezicht 25,7%

Mijn buren hebben de sleutel van mijn huis 21,8%

De buren verzorgen (soms) de planen/dieren bij mij 12,9%

Ik verzorg (soms) de planten/dieren van mijn buren 9,9%

De buren doen boodschappen voor mij 9,9%

Ik doe boodschappen voor mijn buren 4,0%

Het contact met de buren verschilt onder de respondenten. Er wordt door 45,5% 
van de respondenten aangegeven dat ze vaak wat leuks doen met de buren. 
25,7% van de respondenten geeft aan de buren alleen van gezicht te kennen. 
27,7% van de respondenten geeft aan geen contact te hebben met de buren. 



Wijkinitiatieven
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Vraag 42: Worden er in uw wijk initiatieven ondernomen door wijkgenoten, om als buurtgenoten contact met elkaar te hebben?
Basis: Allen (n=101)

31,7%

54,4%

13,9%

Worden er in uw wijk initiatieven ondernomen 
door wijkgenoten, om als buurtgenoten contact 

met elkaar te hebben?

Ja Nee Weet ik niet

Van de respondenten geeft 31,7% aan dat in hun wijk initiatieven worden 
ondernomen. Bij 54,4% van de respondenten is dit echter niet het geval. 
De respondenten die aangeven dat er wijkinitiatieven zijn, geven aan dat dit 
bijvoorbeeld een buurtfeest, een barbecue of samen koffie drinken betreft. 



Ondersteuning initiatieven
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Vraag 44: Welke initiatieven uit uw eigen omgeving zouden wij als gemeente meer moeten ondersteunen? 
Basis: Allen (n=101)

Vraag 44 betrof: “Welke initiatieven uit uw eigen omgeving zouden wij als 
gemeente meer moeten ondersteunen?”. 
Respondenten geven veelal aan dat zij vinden dat de gemeente bijvoorbeeld de 
buurtvereniging, het buurthuis/een sociaal centrum of het onderhoud van 
openbare plekken meer zou moeten ondersteunen. 

Een van de respondenten geeft bijvoorbeeld als suggestie: “Ondersteun stichting 
Care Travel, waardoor minder mobiele mensen een uitstapje kunnen maken.”

Ook geven veel respondenten aan geen ondersteuning vanuit de gemeente te 
wensen, omdat initiatieven zelf geregeld worden. 



Wmo-raad
Meer dan de helft (52,5%) van de respondenten geeft aan dat zij niet bekend zijn 
met de Wmo-raad. Nog eens 25,7% van de respondenten is niet bekend met de 
Wmo-raad. Meer dan 80% van de respondenten weet niet hoe zij met de Wmo-
raad in contact kunnen komen of wat de Wmo-raad doet. 
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Vraag 45: Bent u bekend met de Wmo-raad?
Vraag 46: Weet u hoe u in contact komt met de Wmo-raad?
Vraag 47: Weet u wat de Wmo-raad doet? 
Basis: Allen (n=101)

3,0%

18,8%

25,7%

52,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bent u bekend met de Wmo-raad?

Heel erg bekend

Een beetje
bekend

Niet zo bekend

Niet bekend

18,8%

81,2%

Weet u hoe u in contact komt met de Wmo-raad?

Ja Nee

Weet u wat de Wmo-raad doet? 

Zorgen dat iedereen zo lang mogelijk mee   
kan doen

5,9%

Adviseert de gemeente ongevraagd en  
gevraagd omtrent de Wmo

12,9%

Anders 0,0%

Weet ik niet 81,2%



Overige opmerkingen
Een aantal respondenten heeft bij de laatste vraag van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om aan te geven dat zij tevreden zijn over hoe de dienstverlening en 
communicatie rondom de Wmo binnen de gemeente Oude IJsselstreek zijn 
geregeld.
Verdere opmerkingen, die door meerdere respondenten zijn benoemd, staan 
hieronder vermeld. Voor een overzicht van alle opmerkingen verwijzen wij u naar 
het tabellenrapport. 

- “De gemeente moet minder zakelijk zijn, meer gevoel tonen en meedenken 
met de mensen.”

- “Na de aanvraag duurde het erg lang voordat de gemeente contact opnam.”
- “Gezien de bezuinigingen vanuit Den Haag wil ik graag weten wat en hoe de 

nieuwe Wmo eruit gaat zien.”

36

Vraag 48: Hebt u afsluitend nog een laatste opmerking voor de gemeente oude IJsselstreek met betrekking tot de WMO? ?
Basis: Allen (n=205)



Conclusies



Overall conclusies 1/2
“Cliënten zijn over het algemeen tevreden. Rol van de klantmanager
blijft belangrijk .”

De respondenten zijn over het algemeen tevreden over de dienstverlening en de communicatie rondom 
de Wmo door de gemeente Oude IJsselstreek al kan dit bij een afwijzing beter volgens hen. 

De respondenten werden veelal door hun eerste aanspreekpunt doorgestuurd naar het Wmo-loket en 
maken hier gelijk een afspraak. Zij zijn erg tevreden over de manier waarop dit verloopt. Ze vinden een 
telefonische intake prettig en duidelijk, wat ook geldt voor het schriftelijke aanvraagformulier. 

De klantmanager was bij bijna alle respondenten op tijd aanwezig en het gesprek met de klantmanager 
werd als prettig ervaren. De respondenten werden hierbij veelal ondersteund door een of meerdere 
familieleden. Zij bereiden zich veelal niet voor op deze afspraak. In het gesprek wordt veelal het 
huishouden, het vervoer en de zelfverzorging besproken. 
De respondenten waren erg tevreden over de klantmanager. De klantmanager wordt gezien als een 
respectvol, vriendelijk en deskundig iemand, die goed luistert, passende oplossingen aandraagt en 
voldoende tijd neemt. De respondenten zijn veelal dan ook tevreden met de oplossing. Bij 5,9% van de 
respondenten kon geen passende oplossing aangedragen en 5% van de respondenten is ontevreden over 
de oplossing. 

Respondenten geven aan dat het gesprek nog verbeterd zou kunnen worden. De consulente zou het 
gesprek persoonlijker kunnen voorbereiden en de behoefte aan hulp individueel kunnen bekijken. 

Meer dan een kwart van de respondenten heeft te maken gehad met een afwijzing van hun aanvraag. 
Daarbij werd de afwijzing vaak niet goed gecommuniceerd en besproken. Dit kan beter volgens de 
respondenten door een schriftelijk een duidelijke en uitgebreide uitleg te geven. 38



Overall conclusies 2/2

Respondenten maken met name gebruik van de huishoudelijke hulp en het collectief vervoer. Ze zijn over 
de vervoerder aan aanbieder van voorzieningen, zoals de scootmobiel, tevreden. 

De meeste respondenten genieten huishoudelijke hulp van Helder Thuis Hulp Achterhoek. Bij ongeveer 
een kwart van de respondenten wordt de huishoudelijke hulp geleverd door Azora. Over de aanbieders 
van huishoudelijke hulp zijn respondenten tevreden tot zeer tevreden.  

De respondenten worden het liefst via geadresseerde post op de hoogte gehouden van ontwikkelingen 
omtrent de Wmo. Respondenten blijven nu zelf op de hoogte door middel van de media (lokaal, regionaal 
en landelijk) of krijgen hierover informatie van derden. 

Meer dan de helft van de respondenten heeft wel iemand in de omgeving die hen helpt, meestal zijn dit 
hun eigen kinderen of familie. Het `noaberschap´ verschilt erg onder de respondenten. Ongeveer de helft 
van de respondenten doet vaak wat leuks met de buren, maar veel geeft ook aan de buren alleen van 
gezicht te kennen of geen contact te hebben met de buren. 

Veelal zijn de respondenten niet bekend met wijkteams. Bij meer dan de helft van de respondenten zijn er 
in de wijk initiatieven, zoals buurtfeesten. Sommige respondenten zouden graag de buurtvereniging of 
het buurthuis ondersteund zien vanuit de gemeente. 

De bekendheid van de Wmo-raad, wat deze doet en hoe men hiermee in contact komt is bij veel 
respondenten, gelet op het lage aantal respondenten dat ermee bekend is, onvoldoende.  
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Onderzoeksverantwoording

• Doelgroep: Wmo-cliënten die vorig jaar contact hebben gehad met 
de gemeente inzake de Wet maatschappelijke 
ontwikkeling. 

• Steekproefkader: Selectie: Wmo-client contact 2013
• Veldwerkmethode:  Telefonische enquête
• Veldwerkperiode:  19 mei tot en met 6 juni 2014

• Response percentage telefonische enquêtes:  101/333: 30,3% 
Het betrouwbaarheidsniveau van dit onderzoek bedraagt 90% met een 
foutenmarge van 6,89%. 

• Rapportage:  In deze rapportage zijn de resultaten van de telefonische enquetes 
verwerkt. Het tabellenrapport dient als bijlage bij deze rapportage.
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