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Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek WMO 

Geacht college, 

Wij ontvingen de resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek WMO 
over 2013 uitgevoerd door SGBO - Benchmarking. 

Hoewel het stuk ter informatie werd aangeboden en er geen advies aanvraag 
is gekomen richting de Participatieraad, hebben wij het onderzoek 
bestudeerd en enkele aandachtspunten verzameld. In de bijlage vindt u deze 
punten met een aantal tips ter overweging. 

Extra aandacht vragen wij voor het feit dat slechts 34% van het totaal aantal 
aangeschreven personen de vragenlijst heeft ingevuld t.o.v. 54% van de 
referentiegemeenten. Dat is een fors verschil en weer een stuk lager dan het 
percentage van vorig jaar. Wij adviseren u nader onderzoek te doen waarom 
de respons zo laag is en of hier sprake is van specifieke lokale factoren. 

De Participatieraad is graag bereid een bijdrage te leveren aan het volgende 
Klanttevredenheidsonderzoek. 

Met vriendelijke groet, 

Ruth Nelemaat 
Voorzitter Participatieraad Haarlem 
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Onderwerp : Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2013 

Wij ontvingen de resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Over 
enkele punten willen we met u van gedachten wisselen en zo nodig van een 'tip' voorzien. 

Opmerking vooraf 

Op onderwerpen waar de gemeente Haarlem niet of nauwelijks afwijkt van de 
referentiegemeenten en waar een rapportcijfer van 7 of hoger wordt gegeven, gaan we niet in. 
De dienstverlening is op die punten redelijk tot goed. Daar waar de percentages merkbaar 
verschillen, of waar de klanttevredenheid te wensen overlaat, dan wel een aanvulling op z'n 
plaats is, willen we enkele kanttekeningen plaatsen. We houden de volgorde van de 
hoofdstukken aan. 

1. Verantwoording en achtergrondgegevens 

De vragenlijst is aangeboden aan cliënten die gebruik maken van een of meerdere WMO-
voorzieningen. Slechts 34% heeft de vragenlijst ingevuld t.o.v. 54% van de 
referentiegemeenten. Dat is een fors verschil. Enquêtemoeheid kan niet het enige argument 
zijn, want ook in de referentiegemeenten wordt met meerdere enquêtes gewerkt. Daarnaast 
hebben ook zij te maken met een lange vragenlijst waar meestal hulp nodig is bij het invullen 
ervan. Waar zit dan het grote verschil? Is hier sprake van specifieke lokale factoren? 

Tip la: Houd enkele groepsinterviews met betrokkenen om erachter te komen waarom 
wel of niet meegedaan wordt aan het onderzoek. 

Tip 1b: Is het mogelijk de vragenlijst nog eens kritisch door te nemen en vragen over 
details te schrappen? 

2. Contact met de gemeente 
Met 65% van de respondenten is een persoonlijk gesprek thuis of elders gevoerd en 35% is 
telefonisch afgedaan. Er zullen inderdaad vragen zijn die eenvoudig telefonisch afgehandeld 
kunnen worden, maar bij aanvragen van voorzieningen kan dit tot verkeerde inschatting van 
de situatie leiden. Een persoonlijk gesprek in de thuissituatie heeft onze voorkeur. 

Tip 2: Ga in principe altijd uit van persoonlijke gesprekken, tenzij de cliënt zelf aangeeft 
dat het telefonisch kan worden afgedaan. 

Bij niet alle gesprekken was een mantelzorger en/of familielid aanwezig. Wij dringen er wel 
op aan. Met name ouderen zijn geneigd de situatie rooskleuriger voor te stellen. Daarnaast is 
beginnende verwardheid niet direct merkbaar voor een buitenstaander en wel voor de 
mantelzorger. Het betekent dat gesprekken soms in de avonduren moeten plaatsvinden en dat 
professionals bereid moeten zijn ook buiten kantoortijden te werken (voor zover dat al niet 
gebeurt). Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, stellen wij het op prijs als 
naast de vraagstelling aan degene waar de aanvraag voor wordt gedaan, ook vragen gesteld 
worden die de situatie van de mantelzorger in beeld brengen. Velen zijn zeer belast en niet op 
de hoogte van respijtzorg. 
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Tip 3a: Regel het zo dat bij de gesprekken altijd de mantelzorger en/of een familielid 
aanwezig is. In sommige gevallen kan zelfs een derde persoon tot een beter inzicht in de 
situatie leiden. 

Tip 3b: Richt de vraagstelling ook op de mantelzorger en geef indien nodig voorlichting 
over respijtzorg. 

Goede dienstverlening moet ertoe leiden dat cliënten zich gehoord weten en dat een passende 
oplossing is aangedragen. Helaas wijst de enquête uit dat 19% van de respondenten reden tot 
klagen heeft. Gezien de tabel op blz. 17 gaan klachten over de aanvraag, maar veruit de 
meeste klachten gaan over de zorgaanbieders en leveranciers. In hoeverre heeft de gemeente 
zicht op de afhandeling van de klachten die rechtstreeks naar zorgaanbieders en leveranciers 
zijn gegaan? Het zijn de slagers die .. .je weet wel. Het wordt echt de hoogste tijd voor één 
onafhankelijk laagdrempelig klachtenmeldpunt. 

Het is teleurstellend dat 35% niet op de hoogte is hoe een bezwaar moet worden ingediend. 
30% vindt het té ingewikkeld en 45% is bang dat dit tegen hen keert. Wij constateren dat er 
op dit punt zelfs een verslechtering is ten opzichte van 2012. Ook is onduidelijk in hoeverre 
klachten uiteindelijk tot een bezwaarschrift leiden. 

Tip 4a: Stel een laagdrempelig klachtenmeldpunt in betreffende gemeente, 
zorgverleners en leveranciers en breng deze onder bij het werkveld van de 
onafhankelijk Ombudsman/vrouw Sociaal Domein. 

Tip 4b: Neem na de dienstverlening contact op met de cliënt en pleeg nazorg. Stel 
hiervoor een reactietermijn in. Dit kan onvrede/klachten/bezwaren voorkomen. Geeft 
informatie hoe een reële klacht moet worden gemeld of hoe een bezwaar kan worden 
ingediend. 

3. Hulp bij het huishouden 
Het merendeel is tevreden met de WMO-hulp in het huishouden. De zorgverlener maakt 
werkafspraken met de cliënt en die worden vastgelegd in het Zorgplan. Deze afspraken dienen 
op gezette tijden doorgesproken te worden. Blijkbaar is de cliënt hiervan onvoldoende op de 
hoogte? Het is teleurstellend dat de zorgverlener met 74% van de respondenten zelden of 
nooit over dit plan heeft gesproken. En dan te weten dat dit een belangrijke kwaliteitsindicator 
is voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Op dit punt is geen verbetering geboekt ten 
opzichte van vorig jaar. 

Tip 5: Attendeer de leverancier van hulp erop dat het verzuimen van deze plicht een 
boete ten gevolge kan hebben op niet naleven van de overeenkomst. 

4. Wmo-voorzieningen incl. collectief vervoer 
Waar het gaat om verstrekking van rolstoelen of scootmobielen is een zeer grote groep 
tevreden. 6% echter geeft aan de scootmobiel (bijna) nooit te gebruiken. Men kan zich 
afvragen of de indicatie destijds té makkelijk is verstrekt. Het is ook denkbaar dat men de 
rijvaardigheid onvoldoende beheerst. En daarom is instructie vooraf erg zinvol. Velen hebben 
zelfs nooit auto gereden. Nu de eigen bijdrage is ingevoerd, heeft 6% de scootmobiel 
ingeleverd (Haarlems Dagblad van 13 dec. 2013) Het zou dezelfde groep kunnen zijn. 
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Tip 6: Valt het te overwegen om de ingeleverde scootmobielen ook te gebruiken om 
rijvaardigheid op te doen. 

Uit de enquête blijkt dat bijna 90 % tevreden is met de verstrekte scootmobiel. De 10% die 
dat niet is heeft ernstige problemen. Recentelijk is hierover gerapporteerd in het Haarlems 
Dagblad. Ook ons bereikten signalen over ondeugdelijke reparaties en daarna herhaling van 
de problemen. Het leidt tot veel frustratie voor de gebruiker. 

Tip 7: Ga na of er voldoende begeleiding is bij de reparatie van de scootmobielen en 
neem zo nodig maatregelen. 

In Haarlem hebben aanzienlijk méér mensen een OV-pas dan in de referentiegemeenten. ( 
45% - 36%). Het is ons bekend dat er voornemens zijn op dit punt te gaan her-indiceren. Dat 
lijkt ons terecht gezien het feit dat uit het onderzoek blijkt dat 36% met een indicatie er niet of 
nauwelijks gebruik van maakt. 

Tip 8: Bij her-indicering de vraagstelling richten op de mate van gebruik. Enkele malen 
een taxi bestellen is in die situaties goedkoper. 

In Haarlem heeft 48% van de respondenten een woonvoorziening (traplift, aanpassing keuken 
en/of badkamer). In de referentiegemeenten is dat 32%. Ook hier een opmerkelijk verschil. 
Het betreft vaak kostbare aanpassingen. Helaas blijkt 10% niet tevreden. In de praktijk blijken 
deze aanpassingen vaak voor een korte periode dienst te doen. In hoeverre is het mogelijk om 
hergebruik toe te passen, eventueel door toewijzing van geschikte woningen. 

Tip 9: Probeer eenmaal aangepaste (huur)woningen te herbestemmen voor wie behoefte 
heeft aan dergelijke aanpassingen, echter indien een bewoner achterblijft dient deze niet 
verplicht te worden te verhuizen. 

5. Overige ondersteuning 
Van de groep die kwetsbaar is, zegt 75% te kunnen terugvallen op iemand voor hulp, bijv. van 
familie of buren. Dat is een hoog percentage en wij vragen ons af of het dan gaat om 
kortdurende hulp of om structurele hulp. Dat blijkt niet uit de enquête. Verder is het zorgelijk 
dat 25% niemand heeft om op terug te vallen. Waar het gaat om boodschappen doen, klusjes 
in- en rondom het huis, administratie op orde houden, lijkt het ons een zinvolle taak voor 
mensen die voor hun uitkering iets willen doen. Het betreft hier een kwetsbare doelgroep, dus 
de hulp zal altijd op vrijwillige basis moeten geschieden. 

Vrijwilligers zorgen voor de olie in de machine van de samenleving. In de vorige enquête 
werd alleen BUUV genoemd. Dat vonden wij niet terecht. Nu worden ook vier andere 
Haarlemse organisaties genoemd (en BUUV 2x!). Een redelijk percentage heeft weet van die 
organisaties, maar maakt er relatief weinig gebruik van. 

Tip 10: Het verdient aanbeveling om (in overleg met hen) meer bekendheid te geven aan 
organisaties die een vrijwilligersbestand in hun archief hebben. 

De maatschappij vormen we samen en dat vraagt om aandacht voor elkaar. Uit de enquête 
blijkt dat van alle mensen die zich zorgen maken om iemand in hun buurt,slechts 30% dat ook 
daadwerkelijk meldt. 

Tip 11a: Maak via de Stadskrant mensen er op attent dat zij melding maken van hun 
zorgen en hoe ze dat kunnen doen. Dat het melden niets te maken heeft met 
bemoeizucht, maar een bijdrage levert aan een gezonde samenleving. 

Tip 11b :Onderzoek of een centraal meldpunt in deze wenselijk is. 
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6. Meedoen in de maatschappij 

De hamvraag: Leiden alle voorzieningen tot langer zelfstandig wonen of mee blijven doen in 
de maatschappij? Uit deze enquête blijkt dat dit voor 76% redelijk lukt. De overige 24% (en 
dat is best veel) heeft geen of nauwelijks profijt van de getroffen voorziening. Het is een hard 
gegeven dat er op wijst dat er niet steeds in is geslaagd een 'passende' voorziening te 
realiseren. Dat pleit voor een herhaald en mogelijk kwalitatief beter 'onderzoek'. Het is zeker 
een verbeterpunt. 

Ter afsluiting 
Zoals gemeld, een gemiddeld waarderingscijfer van 7 is goed. Dank aan hen die aan dit 
resultaat hebben meegewerkt. Op onderdelen die we hierboven hebben besproken vragen wij 
extra aandacht. Wij hopen dat u met ons blijft streven naar optimale dienstverlening en dat dit 
zichtbaar zal worden na een volgend klantonderzoek. 


