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Aantallen
(CEO) Wmo over 2021. De doelgroep bestaat uit inwoners die in 2021 een aanvraag voor Wmo
hebben gedaan bij de gemeente, waarna de gemeente hen een beschikking heeft toegekend.

Uitgenodigd
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Deelnemers hebben een schriftelijke dan wel digitale vragenlijst ingevuld. Het onderzoek is Ingevuld
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uitgevoerd door onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau ZorgfocuZ.
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Bent u tevreden over hulp die u
krijgt?
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De hulp die ik krijg past bij wat ik nodig
heb. Was 87% (helemaal) eens in 2020.
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De hulp die ik nodig heb, kon ik dichtbij
krijgen
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88%

Door de hulp die ik krijg, kan ik beter
de dingen doen die ik wil doen. Was
82% (helemaal) eens in 2020.

GEBRUIK VAN DE
HULP
OPMERKINGEN

CONTACT

4%

2%

Maakt gebruik van een rolstoel
(was 8%)

Maakt gebruik van een
woningaanpassing
(was 7%)

Dankzij hulp kan ik meer, ben ik
gegroeid en heb ik vertrouwen in de
toekomst.

79%
Ontvangt hulp bij het
huishouden
(was 73%)

De begeleiding is specialist in de
beperkingen die ik heb en de problemen
die spelen in de thuissituatie. Wij krijgen
gereedschappen aangeboden die ons
uiteindelijk verder helpen.
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100%

is tevreden over het contact met de gemeente

is tevreden over de

ONDERSTEUNING OPMERKINGEN

(was 86%)

We zouden wat meer uren hulp moeten
krijgen. De hulp komt er echt niet aan toe
om alles te doen in de tijd die er voor
staat.

19%

-

ontvangt hulp vanuit een PGB

Geen vervanging bij afwezigheid
hulp. Hierover slechte of geen
communicatie van MIEP.

65%
heeft het idee dat de naaste
die voor hen zorgt het aankan
(was 75%)
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1| Inleiding
1.1 Aanleiding en doel
Voor de gemeente Oude IJsselstreek is het belangrijk om te weten hoe inwoners de ondersteuning vanuit de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) ervaren. Deze ondersteuning wordt door de gemeente
georganiseerd. Voorbeelden zijn: hulpmiddelen (een rolstoel of scootmobiel), woningaanpassingen (een
traplift), vervoer (taxi), hulp bij huishouden, of begeleiding.

resultaten van dit onderzoek geven inzicht in hoe de dienstverlening van de gemeente en de ondersteuning
ervaren wordt. Aan de hand van de resultaten kunnen verbeterpunten
waar nodig, verbeteringen worden doorgevoerd. Daarnaast voldoet de gemeente aan haar verplichting het
CEO Wmo uit te voeren.
1) De toegang tot de Wmo. De gemeente wil inzicht krijgen in de ervaringen van de deelnemers
met het aanvragen van een Wmo-voorziening. Wanneer inwoners een aanvraag doen komen
ze in contact met de gemeente. Vervolgens wordt een gesprek ingepland om te bepalen wat de
hulpvraag precies is. De gemeente gaat na wat de zorgvrager zelf kan en waar de gemeente
moet ondersteunen.
2) De ervaringen met de hulp
voor een Wmo-voorziening. De gemeente wil graag inzicht krijgen in de ervaringen van de
deelnemers met de (kwaliteit van de) ondersteuning die ze vanuit de gemeente ontvangen.

1.2 Aanpak onderzoek
De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek die in 2021 gebruik
gemaakt hebben van ondersteuning vanuit de Wmo. Het gaat hierbij om inwoners die in 2021 een aanvraag
voor ondersteuning hebben gedaan en naar aanleiding daarvan een beschikking hebben ontvangen.

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een puntmeting. Dit betekent dat er
over het jaar 2021. Het betreft inwoners die in 2021 in contact zijn geweest met de gemeente over een
aanvraag van een Wmo-maatwerkvoorziening.
vier
herinneringsbrief met vragenlijst en antwoordenvelop
de vragenlijst al hadden ingevuld of zich hadden afgemeld voor het onderzoek, hebben geen herinnering
of QR-code
vijf weken de tijd gehad om te reageren.

Vragenlijst
Voor de basis van dit onderzoek is gebruik gemaakt van de landelijke, standaardvragenlijst voor het
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In
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overleg met de gemeente zijn enkele vragen vervangen en toegevoegd. De vragenlijst is opgenomen in het
bijlagenrapport en gaa
De aanvraag van de ondersteuning
Ervaringen met de hulp

De netto respons omvat alle deelnemers die de vragenlijst volledig hebben ingevuld. Daarbij is gecontroleerd
op dubbelingen (de vragenlijst bevat een unieke inlogcode, wanneer een persoon zowel digitaal als schriftelijk
tabel staat het aantal uitgenodigde deelnemers met de bijbehorende respons en nauwkeurigheidsmarge.
Responstabel
Aantal verzonden vragenlijsten
Aantal meegenomen vragenlijsten
Responspercentage
Nauwkeurigheidsmarge

1000
442
44,2%
3,5%

In bovenstaande tabel staat de nauwkeurigheidsmarge van het onderzoek aangegeven. Doordat niet alle Wmodeelnemen aan het onderzoek, wijken de resultaten van het onderzoek af van de werkelijkheid. De
nauwkeurigheidsmarge geeft aan in hoeverre de resultaten uit dit onderzoek overeenkomen met de mening
van de hele onderzoekspopulatie (namelijk alle Wmoonderzoekspopulatie maximaal 3,5% onder of boven de uitkomst van de steekproef liggen. Met andere
woorden, als 70% het in de steekproef eens is met een stelling, dan zal dit in de gehele onderzoekspopulatie
tussen de 66,5% en 73,5% zijn.
Voor dit onderzoek wordt uitgegaan van een betrouwbaarheidsniveau van 95%. Een betrouwbaarheidsniveau
wordt samen met de nauwkeurigheidsmarge gebruikt om uitkomsten vanuit een steekproef te generaliseren
naar de populatie. Ter illustratie: als dezelfde vraag 100 keer gesteld wordt zal in 95 gevallen de beantwoording
binnen de nauwkeurigheidsmarges liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hanteert een
nauwkeurigheidsmarge van 5,0%.1 De marge voor dit onderzoek ligt onder deze grens. Resultaten kunnen
daarmee als betrouwbaar worden beschouwd.

1

Bron:
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1.3 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de ervaringen van de deelnemers met de het aanvragen van de Wmo, de
en de ervaringen met de hulp.
De resultaten zijn in grafieken gerapporteerd. De percentages in de grafieken hebben betrekking op de
antwoordopties zonder
. Deze antwoordopties zijn buiten beschouwing
gelaten om de interpretatie van de resultaten te vergemakkelijken. Het aantal deelnemers dat deze opties
gekozen heef
deelnemers. Indien de percentages niet optellen tot 100% is dit het gevolg van
afrondingsverschillen. Bij elke grafiek wordt het aantal deelnemers weergegeven (n).
De antwoorden op de open vragen zijn integraal en geanonimiseerd opgenomen in het bijlagenrapport.
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2| Resultaten
2.1 Toegang tot de ondersteuning
Wanneer inwoners een aanvraag voor een Wmo-voorziening doen komen ze in contact met de gemeente. De
aanvraag wordt vervolgens behandeld door de gemeente en er wordt een gesprek ingepland. Op basis van de
bevindingen tijdens dit gesprek kan een hulpaanbod worden opgesteld. Deelnemers die in 2021 een gesprek
hebben gehad is gevraagd hoe zij het contact omtrent deze aanvraag hebben ervaren.

begeleider Help Gewoon (1x), benaderd door gemeente (8x), begeleider (2x), consulente (1x) ergotherapeut (2x), G.G.net (2x),
huisarts (1x), Laborijn (1x), maatschappelijk werker (3x), neuroloog (1x), psycholoog (1x), Reesingh (1x), revalidatie Klimmendaal
(1x), Sensire (1x), specialist (1x), trajectbegeleider (1x), Zozijn (1x), ziekenhuis (1x).

7

Antwoordoptie

/ Niet van toepassing v3 (n=8); v4 (n=9); v5 (n=18); v6 (n=19); v7 (n=14); v8 (n=12); v9 (n=6).

0) geven deelnemers onder andere de volgende antwoorden: niet van toepassing (4x), weet ik niet
meer (18x), wist ik al (2x).

8

9

39) geven deelnemers onder andere de volgende antwoorden: al jaren wmo (1x), Alfasens (1x),
andere aanbieder van huishoudelijke hulp (1x), Azora (1x), begeleider behouden (1x), CAK (1x), scootmobiel wordt vernieuwd (1x),
huishoudelijke hulp (6x), hulp voor mijn moeder (1x), HV Zorgboerderij (1x), overstap zorg wordt geregeld (1x), P.G.B. (3x),
rechtbank (1x), schuldhulpmaatje (1x), voortzetting hulp (1x), Zozijn (1x).
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15. Welk rapportcijfer geeft u het gesprek met de medewerker? (n=414)
n

%

1

2

0,5

2

1

0,2

3

3

0,7

4

2

0,5

5

14

3,4

6

25

6,0

7

99

23,9

8

149

36,0

9

74

17,9

10

45

10,9

Gemiddelde:

7,8

Vraag 16
Heeft u nog opmerkingen over het eerste contact, het gesprek en de brieven die
u krijgt? Wat gaat er goed, wat kan beter, tips?
geanonimiseerd opgenomen in het
bijlagenrapport.
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2.2 Uw ervaringen met de hulp
Naar aanleiding van de melding en de hulpaanvraag hebben inwoners een beschikking gekregen en is een
Wmo-voorziening geregeld. Voorbeelden zijn hulp bij het huishouden, begeleiding, een hulpmiddel zoals een
rolstoel of traplift, of begeleiding. Deze paragraaf bevat de ervaringen van de deelnemers met de
ondersteuning.

27) geven deelnemers onder andere de volgende antwoorden: dagbesteding (4x), autostoel (2x), 2
uur per week (1x), Alleen de traplift verder alles zelf laten doen (1x), Douchestoel (1z), Drempelverhogers - bed beugel (1x), Fiets is
niet gelukt (1x), Fysiotherapie aan huis (1x), Geen hulpmiddelen (1x), huishoudelijke hulp (1x), Hulp bij douchen. (1x), invalide P
kaart (1x), met Valys (1x), Naar dik 3 jaar Rechten een vier wiel scootmobiel (1x), Rollator (1x), Thuishulp Azora (1x), Traplift zelfs
niet achteraf een vergoeding, wat wij heel oneerlijk vinden (kosten 7.300) (1x), Tuinhulp (1x),Voor kinderen en mijzelf (1x),
Wekelijks een uur wandelen (1x), Woning aanpassing wordt aan gewerkt (1x), Zoeken naar dagbesteding (1x).
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Antwoordoptie

/ Niet van toepassing v18 (n=2); v19 (n=43); v20 (n=25)

Antwoordoptie

/ Niet van toepassing v21 (n=3)

Vraag 22
Kunt u vertellen waarom u wel of niet tevreden bent?
geanonimiseerd opgenomen in het bijlagenrapport.
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6) geven deelnemers onder andere de volgende antwoorden: Centrale raad van beroep heeft
uitspraak gedaan er zou een aangepaste stoel op mij scootmobiel komen maar er is tot op heden niks mee gedaan (1x), Gemeente
verstrekte geen opdracht (1x), Oude IJsselstreek stopt met Stadskamer (1x), Tijdens ziekte geen bericht of andere hulp (1x), WMO
consulent is verdwenen. Het is niet afgemaakt, ze zou dingen uitzoeken voor ons (1x), WMO stopte (1x).

65)

14

9 (n=59)

Niet van toepassing

Vraag 30
Heeft u nog opmerkingen over de hulp die u krijgt? Wat gaat goed, wat kan beter,
tips?
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Hoofdkantoor Groningen
Sylviuslaan 5
9728 NS Groningen
Postbus 473
9700 AL Groningen

Uw contactpersoon
Rimmer van Poeteren r.vanpoeteren@zorgfocuz.nl
Martin Bloem m.bloem@zorgfocuz.nl

Kantoor Utrecht
Graadt van Roggenweg 328-334
3531 AH Utrecht
T. 050 82 00 461
contact@zorgfocuz.nl
www.zorgfocuz.nl
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