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Geachte leden van de Commissie Samenleving en de Participatieraad,

Met deze brief informeer ik u over de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek 
Wmo over het jaar 2017 (hierna : ceo). De resultaten van dit onderzoek zijn 
vergeleken met de 0-meting zoals deze verricht is over het jaar 2015.

Inleiding en context van dit ceo:
Het ceo is het wettelijk verplichte kwantitatieve onderzoek op grond van artikel 
2.5.1 van de Wmo 2015. De resultaten hiervan worden door het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor alle gemeenten verzameld in de 
‘gemeentelijke monitor Sociaal Domein’ zodat gemeenten zich ook landelijk 
kunnen vergelijken.

Inhoud onderzoek 2017 :
Het wettelijk verplichte jaarlijkse ceo bestaat uit een twaalftal landelijk verplichte 
vragen zoals deze zijn opgesteld door de VNG. Deze gaan over:

Contact met de gemeente;
Kwaliteit van de geleverde ondersteuning;
Effect van de ondersteuning op de zelfredzaamheid en de 
maatschappelijke participatie.

De gemeente Haarlem heeft daarnaast extra vragen toegevoegd over onder meer 
mantelzorg(ondersteuning), communicatie en informatievoorziening en verschillen 
tussen zorg in natura en PGB.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden
Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 023 5113000 - Fax 023 5113441
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De resultaten
De resultaten van het onderzoek over 2017 liggen op vrijwel alle punten hoger dan 
in 2015. Er zijn dus verbeteringen gerealiseerd. Let wel: alleen gebruikers van 
Wmo voorzieningen zijn ondervraagd. Dat maakt dat er soms andere uitkomsten 
zijn dan bij eigen onderzoek onder alle inwoners van Haarlem.
Voor een samenvatting van een aantal in het oog springende resultaten verwijs ik 
graag naar de bijlage bij deze brief en voor de volledige onderzoeksresultaten naar 
het onderzoeksrapport zelf.

Wat doen we met de uitkomsten?
Ik ben blij met de resultaten van dit ceo. Toch vind ik dat veel zaken nog beter 

kunnen. In de bijlage met samenvatting heb ik ook een aantal acties genoemd die ik 
neem of al heb genomen. Belangrijk thema dit jaar zal in ieder geval zijn het beter 
onder de aandacht brengen van Mantelzorgondersteuning. Ook gaan we vol inzetten 
op de werkwijze van de omgekeerde toets om zo nog beter maatwerk te kunnen 
leveren.

Tenslotte onderzoek ik de mogelijkheden om in het najaar aanvullend een 
kwalitatief onderzoek (volgens de narratieve methode) uit te voeren. Dit hebben wij 
eerder gedaan in 2015. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Bijlagen:
1. In het oog springende onderzoeksresultaten met daarbij genoemd de 

verbeteracties (bij deze brief);
2. Rapportage cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Haarlem.



Bijlage I: in het oog springende onderzoeksresultaten en verbeteracties.

Meer mensen zijn tevredener over het contact met de gemeente.
• Ik weet waar ik moet zijn met mijn hulpvraag zegt 74 %
• Ik ben tevreden over de snelheid waarmee ik ben geholpen zegt 73%
• Het onderzoeksverslag van mijn hulpvraag is duidelijk zegt 85%
• De beschikking is duidelijk zegt 65%
• Deze percentages liggen gemiddeld 5 % hoger dan in 2015.

Bekendheid cliëntondersteuning boven landelijk gemiddelde maar moet nog 
verder omhoog

• Bekendheid cliëntondersteuning is hetzelfde dan in 2015 (38 %) maar is 
fors hoger dan in andere gemeenten ( gemiddeld 28%)

Meer mensen zijn tevreden over de kwaliteit van de ondersteuning
• Ik ben tevreden met mijn ondersteuning zegt 82 %
• Tevredenheidspercentage huishoudelijke hulp flink toegenomen naar 80 %.
• Negatieve uitschieters zijn helaas de Regiorijder met 73 % en de 

logeervoorzieningen / nachtopvang met 50 % tevredenheid.

Nader onderzoek nodig naar reden ontevredenheid
• Gemiddeld is toch nog 15-20 % van de cliënten is ontevreden over de 

verstrekte maatwerkvoorziening. Dit vraagt om een nader onderzoek naar 
de redenen of omstandigheden. Een mogelijke reden kan bijvoorbeeld zijn 
dat mensen na verloop van tijd aangewezen zijn op Wlz (Wet langdurige 
zorg) voorzieningen, maar toch zo lang mogelijk van de Wmo gebruik 
maken die dan eigenlijk niet meer passend zijn.

Bij 26 % ondervraagden is de mantelzorger overbelast
• Een relatief laag aantal respondenten geeft aan een mantelzorger te hebben 

(30%). Dit gegeven vraagt om een nadere verkenning.
• We willen meer weten waardoor mantelzorgers zich overbelast voelen en of 

de ondersteuning hier voldoende op aansluit. Naast inzet van een digipanel 
betrekken we hier ook de casemanagers van de gemeente bij.

Mantelzorgondersteuning te vaak onbekend ( 70%) maar gebruikers zijn 
tevreden (waarderingscijfer 6,7)

• Gemeente en Tandem kijken dit kwartaal hoe meer bekendheid gegeven 
kan worden aan de vele vormen van mantelzorgondersteuning die er in 
Haarlem is.

• Aanbieders gaan de huishoudelijke hulp toelage voor mantelzorgers beter 
communiceren

Veel Haarlemmers (35%) hebben geen omgeving / netwerk om beroep op te 
doen

• Een belangrijk signaal voor het gemeentelijk beleid èn uitvoering om 
rekening mee te houden.



De Sociale basis is nog onvoldoende bekend
• De bekendheid van de sociale basis is niet toegenomen. 52 % van de 

respondenten geven aan onbekend te zijn met de algemene voorzieningen 
(de sociale basis). 80 % van de respondenten geeft aan geen gebruik te 
maken van de mogelijkheden van de sociale basis.

• We gaan onverminderd door met het onder de aandacht brengen van de vele 
mogelijkheden die Haarlem te bieden heeft. De sociale kaart is in 2016 
beschikbaar gekomen. Op dit moment wordt er flink in geïnvesteerd om 
deze compleet en makkelijker in gebruik te maken.

De bekendheid met de eigen bijdrage is gestegen
• Verreweg de meeste mensen (85 %)zijn op de hoogte van het feit dat er een 

eigen bijdrage wordt geheven. Deze percentages liggen hoger dan in 2015. 
Dit kan te maken hebben met de app van het CAK die casemanagers 
gebruiken bij de voorlichten van over de eigen bijdrage en deze werpt zijn 
vruchten af.

Niet duidelijk hoe het indienen van een klacht in zijn werk gaat
• 80 % van de respondenten heeft gèèn klachten over het contact met de 

gemeente.
• Over de geleverde ondersteuning had 15 % van de respondenten een klacht 

en over de gemeente 5 %.
• Van de cliënten die een klacht hadden, gaf de helft aan niet te weten waar 

ze met een klacht terecht zouden kunnen.
• in de loop van 2017 is er aan aparte folder gemaakt over het indienen van 

klachten en bezwaren. Hierin staat hoe het indienen hiervan plaatsvindt en 
worden cliënten ook uitgenodigd een klacht of een bezwaar in te dienen. 
Deze folder wordt met elke beschikking meegestuurd.

De informatievoorziening vanuit de gemeente is verbeterd
• Meer respondenten zijn tevreden over de informatievoorziening vanuit de 

gemeente dan in 2015.

Cliënten met een persoonsgebonden budget (pgb) zijn meer tevreden
• Cliënten die hebben gekozen voor de leveringsvorm pgb zijn meer tevreden 

over hun zelf ingekochte ondersteuning dan cliënten die kiezen voor zorg in 
natura.

• Door het werken volgens de principes van de omgekeerde toets en eigen 
regie van de cliënt als vertrekpunt te nemen, hopen we in de toekomst bij 
cliënten die kiezen voor zorg nog beter maatwerk te kunnen bieden.
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Samenvatting
In november en december 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Haarlem het diëntervaringsonderzoek Wmo 

uitgevoerd. De doelgroep voor dit onderzoek betreft cliënten die in 2017 een Wmo-maatwerkvoorziening van 

de gemeente hebben ontvangen. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de verplichte standaardvragenlijst 

diëntervaringsonderzoek Wmo. In overleg met de gemeente zijn thema's en vragen aan de vragenlijst 

toegevoegd. Er is een steekproef van cliënten getrokken, in totaal zijn er 1100 cliënten aangeschreven. Hieruit 

zijn 347 bruikbare reacties gekomen, hetgeen een respons van 31,5% betekent. Hieronder volgen de bevindingen 

uit het onderzoek op hoofdlijnen.

Contact met de gemeente
• Van de respondenten geeft 74% aan te weten waar ze moesten zijn met hun hulpvraag, 73% is 

snel geholpen en 91% voelde zich serieus genomen door de medewerker van de gemeente. Bij 

81% van de respondenten is samen met de medewerker gezocht naar oplossingen.

• 37% van de respondenten wist dat zij gebruik konden maken van een onafhankelijke 

cliëntondersteuner.

Vergelijkingen

• Cliënten die ZIN ontvangen beoordelen de medewerker van de gemeente significant hoger dan 

cliënten die RGB ontvangen.

• Cliënten beoordelen in 2017 het contact met de gemeente significant hoger dan vorig jaar, 

behalve voor het de vraag 'Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag’. Ook zijn er geen 

verschillen voor de bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuner.

Kwaliteit van de zorg en/of ondersteuning
• Van de respondenten geeft 82% aan dat ze de kwaliteit van de ondersteuning goed vinden, 83% 

geeft aan dat de gekregen ondersteuning past bij hun hulpvraag.

Vergelijkingen

• Voor het beoordelen van de kwaliteit van de ondersteuning zijn er geen verschillen tussen 

cliënten die ZIN of RGB ontvangen.

• Cliënten beoordelen de kwaliteit van de ondersteuning in 2017 significant hoger dan vorig jaar.

Effect van de zorg en/of ondersteuning
• 74% van de respondenten geeft aan dat ze door de ondersteuning beter de dingen kunnen doen 

die zij willen, 82% dat zij zich beter redden en 74% dat zij een betere kwaliteit van leven hebben.

Samenvatting



Vergelijkingen

• Cliënten die ZIN ontvangen beoordelen het effect van de ondersteuning significant lager dan 

cliënten die RGB ontvangen.

• Cliënten beoordelen het effect van de ondersteuning in 2017 significant hoger dan vorig jaar.

Opmerkingen over de zorg en/of ondersteuning
99 respondenten hebben een opmerking over de zorg en/of ondersteuning die ze krijgen.

• 33 respondenten geven aan tevreden te zijn met de zorg en/of ondersteuning.

• Negen respondenten zijn niet tevreden met de huishoudelijke hulp. Een aantal geeft aan dat er 

te weinig tijd is, daarnaast wordt benoemd dat er geen vaste hulp is.

• Drie respondenten geven aan de wachttijd van de RegioRijder lang te vinden.

• Van de respondenten heeft 77% zich bij de gemeente gemeld met hun vraag voor ondersteuning, 

78% heeft het gesprek voor ondersteuning met de gemeente gevoerd.

• Het meest tevreden zijn respondenten over de ondersteuning bij het zelfstandig wonen thuis 

(85%) en woonvoorziening/woningaanpassing (84%). Het minst tevreden zijn respondenten over 

de logeervoorziening/logeerhuis (50%), vervoermiddel (73%) en RegioRijder (74%).

• Drie op de tien respondenten heeft een mantelzorger (30%), 74% heeft het idee dat deze 

mantelzorger zijn of haar taken aan kan.

• Van de respondenten is 69% helemaal niet bekend met Tandem (Centrum voor Mantelzorg) of 

het Platform Belangenbehartiging Mantelzorg Kennemerland, 21% van de respondenten die 

bekend is met Tandem of Platform Belangenbehartiging Mantelzorg heeft hier ook gebruik van 

gemaakt.

• De ondersteuning door Tandem of Platform Belangenbehartiging Mantelzorg wordt gemiddeld 

beoordeeld met een 6,7.

Huishoudelijke hulp toelage voor uw mantelzorger
• Van de respondenten geeft 17% aan door de aanbieder op de hoogte te zijn gesteld van de 

mogelijkheid voor het gebruiken van de Huishoudelijke Hulp Toelage voor hun mantelzorger.

Vergelijkingen

• Cliënten geven in 2017 significant minder vaak door de aanbieder op de hoogte te zijn gesteld 

van de mogelijkheid voor het gebruiken van de Huishoudelijke Hulp Toelage voor hun 

mantelzorger dan vorig jaar.

Overig

Mantelzorg
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Zorg/ondersteuning uit uw eigen omgeving
• Bij 34% van de respondenten zijn er geen andere personen dan een mantelzorger aanwezig die 

zorg/ondersteuning kunnen bieden. Van de respondenten maakt 43% geen gebruik van zorg 

en/of ondersteuning van personen uit hun eigen omgeving.

Activiteiten en ondersteuning van andere 
organisaties

• Van de respondenten is 49% bekend met activiteiten en/of ondersteuning die 

welzijnsinstellingen, verenigingen of andere organisaties bieden, 20% maakt hier gebruik van.

Van de respondenten die hier geen gebruik van maakt geeft 46% aan dat zij hier geen behoefte 

aan hebben.

• 12% van de respondenten mist iets in het aanbod van activiteiten en/of ondersteuning van 

welzijnsinstellingen, verenigingen of andere organisaties.

Vergelijkingen

• Cliënten geven in 2017 significant vaker aan bekend te zijn met activiteiten en/of ondersteuning 

die welzijnsinstellingen, verenigingen of andere organisaties bieden dan vorig jaar. Verder geven 

respondenten significant minder vaak aan iets te missen in het aanbod van activiteiten en/of 

ondersteuning.

Eigen bijdrage
• Van de respondenten was 84%, voordat zij de Wmo-voorziening kreeg, door de gemeente op de 

hoogte gesteld van het feit dat zij een eigen bijdrage moest betalen, 38% wist van te voren hoe 

hoog deze eigen bijdrage ongeveer zou worden.

• 31% van de respondenten is bekend met de tegemoetkoming bij ziekte en handicap.

Vergelijkingen

• Cliënten die ZIN ontvangen geven significant minder vaak aan van te voren op de hoogte te zijn 

van de eigen bijdrage in vergelijking met cliënten die RGB ontvangen. Verder zijn cliënten die ZIN 

ontvangen minder goed bekend met de tegemoetkoming bij ziekte en handicap dan cliënten die 

RGB ontvangen.

• Cliënten geven in 2017 significant vaker aan, voordat zij een Wmo-voorzieningen kregen, door 

de gemeente op de hoogte gesteld te zijn van het feit dat zij een eigen bijdrage moesten betalen 

ten opzichte van vorig jaar. Ook wisten zij van te voren significant vaker hoe hoog die eigen 

bijdrage ongeveer zou worden.
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was voor 85% van de respondenten duidelijk.

• Van de respondenten geeft 65% aan zich te kunnen vinden in het afgegeven besluit.

Vergelijkingen

• Cliënten geven in 2017 significant vaker aan dat het onderzoeksverslag en het besluit van de 

gemeente duidelijk was in vergelijking met vorig jaar. Ook geven cliënten significant vaker aan 

dat zij zich kunnen vinden in het afgegeven besluit.

Klachten
• Twee op de tien respondenten heeft gedurende het ontvangen van zorg problemen/negatieve 

ervaringen over de geleverde ondersteuning of over het contact met de gemeente gehad. Bijna 

de helft van deze respondenten had negatieve ervaringen met de wachttijd/levertijd.

• Voor 46% van hen was het duidelijk waar zij terecht kon met hun klacht, 35% heeft een klacht 

ingediend. 44% is tevreden over de afhandeling van de klacht.

Bezwaar
• Van de respondenten geeft 6% aan gedurende het ontvangen van zorg bezwaar te hebben willen 

indienen over hun beschikking. Negen respondenten die een bezwaar wilden indienen maar geen 

bezwaar hebben ingediend geven aan het idee te hebben dat het geen zin heeft om bezwaar in 

te dienen.

• Van de tien respondenten die een bezwaar heeft ingediend zijn vijf respondenten tevreden over 

de afhandeling van hun bezwaar.

Vergelijkingen

• Cliënten geven in 2017 significant minder vaak aan een bezwaar te willen indienen over hun 

beschikking dan vorig jaar.

Communicatie en informatievoorziening
• De communicatie en informatievoorziening vanuit de gemeente wordt door 55% van de 

respondenten als goed beoordeeld. Vanuit de zorgaanbieder wordt de 

communicatie/informatievoorziening door 64% van de respondenten als goed beoordeeld.

• 36% van de respondenten zou het op prijs stellen als de gemeente na enige tijd contact met hun 

zou opnemen over de geleverde ondersteuning.

Samenvatting 4
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Vergelijkingen

Cliënten geven in 2017 significant vaker aan dat de communicatie en informatievoorziening vanuit de 

gemeente en de zorgaanbieder goed is dan vorig jaar.

Samenvatting
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1 | Inleiding
1.1 Aanleiding en doel
Voor de gemeente Haarlem is het belangrijk om te weten hoe inwoners de door de gemeente gefinancierde 

ondersteuning vanuit de Wmo hebben ervaren. Om hier een beeld van te krijgen heeft de gemeente in 

samenwerking met ZorgfocuZ een ervaringsonderzoek uitgezet onder Wmo-cliënten. Met de informatie uit dit 

onderzoek krijgt de gemeente inzicht in de ervaringen van Wmo-cliënten en kan de gemeente haar 

dienstverlening optimaliseren. Verder zijn gemeenten vanuit de Wmo 2015 artikel 2.5.1. verplicht om jaarlijks 

een cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren. Met het doen van dit onderzoek voldoet de gemeente tevens 

aan haar wettelijk plicht om een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De resultaten van het onderzoek worden 

tevens gebruikt als input in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein voor het thema 'klantervaringen'. De 

resultaten van alle gemeenten in Nederland staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl.

1.2 Aanpak onderzoek
Hieronder wordt de aanpak van het onderzoek beschreven. Allereerst wordt beschreven wie voor dit onderzoek 

zijn aangeschreven, vervolgens wordt ingegaan op de vragenlijst en de wijze van aanschrijven. Tot slot wordt de 

respons op het onderzoek weergegeven.

Doelgroep
De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit alle inwoners van de gemeente Haarlem die in 2017 een beschikking 

hadden voor een Wmo-maatwerkvoorziening.

Vragenlijst
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de landelijke, verplichte standaardvragenlijst 

cliëntervaringsonderzoek Wmo, zoals opgesteld door VNG. Deze vragenlijst gaat in op de volgende thema's:

• Contact met de gemeente

• Kwaliteit van de ondersteuning

• Effect van de ondersteuning

In overleg met de gemeente zijn er thema's en vragen aan de vragenlijst toegevoegd. De extra vragen hebben 

betrekking op de volgende thema's:

• Mantelzorg

• Huishoudelijke hulp toelage voor uw mantelzorger

• Zorg/ondersteuning uit uw eigen omgeving

• Activiteiten en ondersteuning van andere organisaties

• Eigen bijdrage
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Onderzoeksverslag en beschikking

Klachten

Bezwaar

Communicatie en informatievoorziening

Uitnodigen cliënten
Cliënten hebben een uitnodigingsbrief met vragenlijst en antwoordenveloppe ontvangen. Na twee weken 

hebben de cliënten een herinneringsbrief ontvangen met de vraag om de eerder ontvangen vragenlijst in te 

vullen. Cliënten konden de vragenlijst zowel schriftelijk invullen als digitaal via een link uit de brief. Cliënten 

hebben vier weken de tijd gehad om te reageren.

Respons
Onder inwoners die bij de gemeente geregistreerd staan als Wmo-cliënt is een vragenlijst uitgezet. Niet alle 

cliënten zijn benaderd, er is een steekproef getrokken van 1100 cliënten. De retour ontvangen vragenlijsten zijn 

gecontroleerd om te kijken of zij uniek zijn (mensen kunnen de vragenlijst slechts één keer invullen). 

Vragenlijsten waarvan meer dan vier vragen van het verplichte gedeelte niet zijn ingevuld zijn niet meegenomen 

in de analyse (opschoningscriteria VNG). Hierdoor is een aantal reacties afgevallen.

Responstabel

n %
Aantal verzonden vragenlijsten 1100 100,0
Aantal reacties (Bruto respons) 408 37,1
Aantal bruikbare vragenlijsten (Netto respons) 347 31,5

Uitgaande van 347 reacties en een betrouwbaarheidsniveau van 95% is de foutmarge 4,4%. Een 

betrouwbaarheidsniveau houdt in dat als dezelfde vraag 100 keer gesteld wordt, in 95 gevallen de 

beantwoording binnen de nauwkeurigheidsmarges ligt. Een nauwkeurigheidsmarge geeft de maximale afwijking 

aan in vergelijking met een onderzoek onder de gehele populatie. Een nauwkeurigheidsmarge van 4,4% houdt in 

dat wanneer bijvoorbeeld 50% van de bewoners aangeeft zeer tevreden met de zorg te zijn, het daadwerkelijke 

percentage tussen de 45,6% en 54,4% ligt.

1.3 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden eerst de resultaten voor het verplichte gedeelte van de vragenlijst weergegeven, zoals 

die aangeleverd worden bij de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. In hoofdstuk 3 zijn de uitkomsten van de 

aanvullende vragen weergegeven. De resultaten zijn in deze hoofdstukken in grafieken gerapporteerd, de 

antwoordopties 'geen mening', 'niet van toepassing' en 'weet ik niet meer' zijn buiten beschouwing gelaten. De 

absolute aantallen van deze antwoordcategorieën zijn wel onder de grafieken weergegeven. De antwoorden op 

open vragen zijn samengevat weergegeven, alle antwoorden zijn integraal, geanonimiseerd, opgenomen in het 

bijlagerapport.



In hoofdstuk 4 t/m 6 zijn aanvullende analyses gedaan voor de financieringsvormen, vergelijking met vorig jaar 

en vergelijking met referentiegroepen. De vergelijkingen worden gedaan middels tabellen:

Voorbeeld tabel vergelijking
De cijfers in de tabellen zijn de gemiddelde scores per jaar of financieringsvorm op de betreffende stelling, waarbij 1 de 
laagst mogelijke score is, 5 is de hoogst mogelijke score. In de tabel zijn kleuren opgenomen. Met deze kleuren is 
aangegeven of een cijfer op een stelling significant afwijkt van het gemiddelde van het cijfer op deze stelling van het 
andere jaar of financieringsvorm. In de tabel werken wij met de volgende kleuren:

• Rood betekent een significant lagere score dan de andere groep.
• betekent een significant hogere score dan de andere groep.

Een significante afwijking wil zeggen dat de kans op een toevalsbevinding kleiner is dan 5%. Van een vakje dat gekleurd 
is, kan dus met 95% zekerheid gezegd worden dat er hoger of lager gescoord wordt.

Vergelijking met de vorige meting

A B
| Contact met de gemeente

1. Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag 4,0 3,5
2. Ik werd snel geholpen 3,9 3,8
3. De medewerker nam mij serieus 3,7 3,7
4. De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht 3,5 3,4

| Cliëntondersteuner

5. Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner?* 1,7 1,9
Kwaliteit van de ondersteuning

6. Ik vind de kwaliteit van de zorg/ondersteuning goed 3,8 4,2
7. De zorg/ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag 3,7 4,5
Contact met de sociaal werker
8. Door de zorg/ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil 4,8 4,6
9. Door de zorg/ondersteuning die ik krijg, kan ik mij beter redden 4,8 4,5
10. Door de zorg/ondersteuning die ik krijg, hebik een betere kwaliteit van leven 4,7 4,5

1= Helemaal niet mee eens, 5= helemaal mee eens; *=l=ja, 2=nee.
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In dit hoofdstuk worden de resultaten per vraag weergegeven voor de verplichte steekproef, zoals die 

aangeleverd wordt bij de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

2.1 Contact met de gemeente

1. Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag (n=290) 28,6 45,2 14,8 83 | 3,1

2. Ik werd snel geholpen (n=298) 1 26,8 46,6 15,1 7,0| 4,4

1,3
3. De medewerker nam mij serieus (n=299) 1 37,1 53,8 6,41 1,3

4. De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar 1 
oplossingen gezocht (n=290) 32,4 49,0 12,4 ^ 2,1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

■ Helemaal mee eens m Mee eens Neutraal ■ Niet mee eens ■ Helemaal niet mee eens

‘Aantallen antwoordoptie 'weet ik niet' respectievelijk n=2, n=l, n= 
respectievelijk n=49, n=43, n=43 en n=49.

=2 en n=2. Aantallen antwoordoptie 'niet van toepassing'

5. Wist u dat u gebruik kon maken van een (onafhankelijke) 
cliëntondersteuner? (n=317)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

■ Ja ■ Nee

6. Als u gebruik heeft gemaakt van cliëntenondersteuning: van wie heeft u deze ontvangen?

116 respondenten hebben aangegeven van wie ze cliëntondersteuning hebben ontvangen.

• Vijftien respondenten geven aan ondersteuning van hun kinderen te ontvangen. Verder zeggen negen 

respondenten ondersteuning van familie te hebben ontvangen.

• Vijf respondenten hebben ondersteuning van de thuiszorg ontvangen. Vijf respondenten noemen 

Zorgbalans. Vier respondenten geven aan van hun mantelzorger cliëntenondersteuning te hebben 

ontvangen.

• Verder geven vier respondenten de verpleegkundige aan. Tot slot hebben twee respondenten van hun 

echtgenoot ondersteuning ontvangen.
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2.2 Kwaliteit van de ondersteuning

7. Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed 
(n=325) 31,1 50,8 10,8 2,8

8. De ondersteuning die ik krijg, past bij mijn hulpvraag 
(n=320) 51,6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

■ Helemaal mee eens Mee eens Neutraal ■ Niet mee eens ■ Helemaal niet mee eens

‘Aantallen antwoordoptie 'weet ik niet' respectievelijk n=8 en n=10. Aantallen antwoordoptie 'niet van toepassing” 
respectievelijk n=10 en n=9.

2.3 Effect van de ondersteuning

9. Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen 
doen die ik wil (n=316)

10. Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik mij beter I 
redden (n=31S)

11. Door de ondersteuning die ik krijg, heb ik een betere I 
kwaliteit van leven (n=309)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

■ Helemaal mee eens ■ Mee eens Neutraal ■ Niet mee eens ■ Helemaal niet mee eens

‘Aantallen antwoordoptie 'weet ik niet' respectievelijk n=12, n=10 en n=ll. Aantallen antwoordoptie 'niet van toepassing' 
respectievelijk n=7, n=7 en n=9.

2.4 Samenvatting antwoorden op open vragen
Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de vraag 'Heeft u nog opmerkingen over de zorg en/of 

ondersteuning die u krijgt?

• Van alle respondenten hebben 99 een opmerking over de zorg en/of ondersteuning die ze 

krijgen.

• 33 respondenten zeggen tevreden te zijn met de zorg en/of ondersteuning.

• Negen respondenten zijn niet tevreden met de huishoudelijke hulp. Veel van hen geven aan dat er te 

weinig tijd is, daarnaast wordt genoemd dat er geen vaste hulp is. Drie respondenten geven aan de 

wachttijd van de RegioRijder lang te vinden.

16,6 47,8

28,9 52,7

28,2 46,3

19,3 0,3

19,1

14,0 I 0,3

,s| 1,0
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Cliëntervaringsonderzoek Wmo

3 (Aanvullende thema’s
In dit hoofdstuk rapporteren we de vragen die door de gemeente Haarlem zijn toegevoegd aan de 

standaardvragenlijst.

13. Waar heeft u zich met uw vraag om ondersteuning gemeld?
(n=293)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

■ De gemeente (n=224) ■ Sociaal wijkteam (n=17) ■ Anders (n=52)

*Antwoordoptie 'weet ik niet (meer) / niet van toepassing' n=31.

**Bij antwoordoptie 'anders, namelijk' zijn o.a. de volgende antwoorden gegeven: (huis)arts (5x), thuiszorg (5x), Wmo (5x), 

zelf benaderd, zelf contact opgenomen en verschillende zorginstellingen.

14. Met wie heeft u het gesprek voor ondersteuning gevoerd?
(n=271)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

■ De gemeente (n=210) ■ Sociaal wijkteam (n=19) ■ Anders (n=42)

‘Antwoordoptie 'weet ik niet (meer) / niet van toepassing' n=38.

“Bij antwoordoptie 'anders, namelijk' zijn o.a. de volgende antwoorden gegeven: (huis)arts (5x), medewerker van de Wmo 

(4x), de gemeente (3x), GGZ (2x), wijkverpleegkundige (2x) en de ergotherapeut (2x).
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Cliëntervaringsonderzoek Wmo

15. Kunt u voor de vormen van ondersteuning die u van de 
gemeente ontvangt aangeven hoe tevreden u bent?

Rolstoel (n=62) 41,9

Vervoermiddel (n=71) 39,4

Woonvoorziening/woningaanpassing (n=100) 51,0

RegioRijder (n=167) 14,4 59,9

Vergoeding vervoerskosten (n=64) I 57,8

Huishoudelijke ondersteuning (n=110) 47,3

Ondersteuning bij het zelfstandig wonen thuis (n=103) j 49,5

Dagbesteding of dagopvang (n=54) 46,3

togeervoorziening/logeerhuis (n=8) 12,5 37,5 25,0

Beschermd wonen (n=ll) 36,4

Een andere vorm van ondersteuning (n=24) 33,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 10% 80% 90% 100%

■ Zeer tevreden Tevreden «Ontevreden ■ Zeer ontevreden

‘Aantallen antwoordoptie 'geen mening / niet van toepassing' respectievelijk n=110, n=108, n=105, n=75, n=119, n=29, n=94, 

n=122, n=154, n=144 en n=132

“Bij antwoordoptie 'een andere vorm van ondersteuning, namelijk' zijn o.a. de volgende antwoorden gegeven: begeleiding 

(5x), huishoudelijke hulp (3x) en beschermd of begeleid wonen of werken (2x).
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I

3.1 Mantelzorg
■1

16. Heeft u een mantelzorger? (n=313)

30,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

■ Ja (n=94) ■ Nee (n=219)

17. Heeft u het idee dat deze mantelzorger zijn of haar taken aan
kan? (n=76)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

■ Ja (n=56) ■ Nee (n=20j

18. Bent u/uw mantelzorger bekend met Tandem (Centrum voor 
Mantelzorg) of het Platform Belangenbehartiging Mantelzorg 

Kennemerland? (n=299)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

■ Ja, helemaal (n=27) Grotendeels (n=21) Een beetje (n=46) ■ Helemaal niet (n=205)

19. Heeft u/uw mantelzorger gebruik gemaakt van de 
ondersteuning die Tandem of het Platform Belangenbehartiging 

Mantelzorg bieden? (n=86)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

■ Ja(n=18) ■ Nee (n=66) ■ Nee, maar wel van een andere organisatie (n=2)

*Bij antwoordoptie 'nee, maar wel van een andere organisatie, namelijk' zijn de volgende antwoorden gegeven: SI6 en 

Schalkweide.
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Cliëntervaringsonderzoek Wmo

20. Hoe tevreden bent u over de ondersteuning door Tandem of het Platform Belangenbehartiging Mantelzorg? 
(l=zeer ontevreden, 10=zeer tevreden) (n=20)

n %

1 i 5,0
2 0 0,0
3 2 10,0

4 1 5,0
5 2 10,0
6 2 10,0
7 2 10,0
8 5 25,0
9 3 15,0

10 2 10,0
Gemiddelde 6,7

3.2 Huishoudelijke hulp toelage voor uw 
mantelzorger

21. Bent u door de aanbieder op de hoogte gesteld van de 
mogelijkheid voor het gebruiken van de Huishoudelijke Hulp 

Toelage voor uw mantelzorger? (n=144)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

■ Ja (n=24) ■Nee(n=120)

*Antwoordoptie 'weet ik niet meer / niet van toepassing' n=144.

22. Heeft u nog opmerkingen over de mantelzorgondersteuning?

Veertig respondenten hebben een opmerking over de mantelzorgondersteuning.

• Negen van hen geven aan dat een familielid de mantelzorger is.

• Verder zeggen drie mensen dat zij niet wisten dat ze mantelzorg konden krijgen.

• Twee respondenten geven aan dat de mantelzorger geen vergoeding krijgt.
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Cliëntervaringsonderzoek Wmo zor foei *2
3.3 Zorg/ondersteuning uit uw eigen omgeving

23. Zijn er in uw eigen omgeving (ook) andere personen dan
een mantelzorger aanwezig die u zorg/ondersteuning JLtn 
kunnen bieden? (denk aan vrienden, familie of buren) ^ 0,8 

(n=268)

24. Maakt u gebruik van zorg en/of ondersteuning van _ 
personen uit uw eigen omgeving (anders dan mantelzorg)? 4,1 11,2 

(n=267)

52,6

41,6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

■ Zeer veel BVeel Een beetje ■ Helemaal niet

*Antwoordoptie 'niet van toepassing" respectievelijk n=53 en n=52.

25. Van wat voor zorg/ondersteuning uit uw omgeving maakt u gebruik?

121 respondenten geven aan van wat voor zorg/ondersteuning uit hun omgeving ze gebruik maken.

• 26 van hen geven aan gebruik te maken van hulp bij het doen van boodschappen. Daarnaast zeggen 

vijftien respondenten gebruikte maken van huishoudelijke hulp.

• Acht respondenten krijgen hulp bij de financiën of administratie. Vijf respondenten krijgen hulp bij 

vervoer.

• Negentien respondenten krijgen hulp van familieleden. Verder zeggen zeventien respondenten hulp te 

krijgen van buren of vrienden.

• Veertien respondenten ontvangen hulp van hun kinderen. Ook krijgen drie respondenten hulp via 

thuiszorg. Tot slot wordt een aantal keer vrijwilligers of dagbesteding genoemd.

3.4 Activiteiten en ondersteuning van andere 
organisaties

26. Bent u bekend met activiteiten en/of ondersteuning die 
welzijnsinstellingen, verenigingen of andere organisaties bieden?

(n=328)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

■ Ja (n=159) ■ Nee (n=169)
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27. Maakt u hier gebruik van? (n=313)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

■ Ja(n=62) ■Nee(n=251)

28. Zo nee, waarom niet? (n=234)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

■ Ik heb hier geen behoefte aan (n=107) ■ Ik ben niet bekend met het aanbod (n=81)

■ Het aanbod sluit niet aan (n=14) ■ Anders (n=32)

*Bij antwoordoptie 'anders, namelijk' zijn de volgende antwoorden gegeven: vanwege beperkingen of ziekten (llx), zelf 

voldoende activiteiten of dagbesteding (6x) en zijn hier (nog) niet aan toe (5x).

29. Mist u iets in het aanbod van activiteiten en/of ondersteuning 
van welzijnsinstellingen, verenigingen of andere organisaties?

(n=285)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

■ Ja (n=33) ■ Nee (n=252)

30. Zo ja, welk aanbod mist u?

31 respondenten hebben aangegeven wat zij missen in het aanbod van activiteiten en/of ondersteuning die 

worden aangeboden.

• Drie van hen zeggen activiteiten te missen voor jongere mensen. Twee respondenten geven aan 

aanbod te missen voor mensen met een visuele beperking.

• Twee anderen noemen creatieve activiteiten. Ook worden activiteiten voor mensen met autisme en 

activiteiten met muziek genoemd als activiteiten die ontbreken.
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3.6 Onderzoeksverslag en beschikking

34. U heeft na afronding van het onderzoek een 
onderzoeksverslag ontvangen. Was het verslag duidelijk 

voor u? (n=266)
15,4 69,5

n |

35. Was het besluit van de gemeente (beschikking) duidelijk 
genoeg voor u? (n=277) 15,9 68,6

12’3 ^

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

■ Zeer duidelijk ■ Duidelijk ■ Onduidelijk ■ Zeer onduidelijk

*Antwoordoptie 'weet ik niet (meer) / niet van toepassing" respectievelijk n=51 en n=40.

36. Ik kan me vinden in het afgegeven besluit (de beschikking)
(n=248)

14,9 50,0 23,4 8,1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

I Helemaal mee eens (n=37) ■ Mee eens (n=124) 

l Mee oneens (n=20) ■ Helemaal mee oneens (n=9)

70% 80%

Neutraal (n=58)

90% 100%

*Antwoordoptie 'weet ik niet (meer) / niet van toepassing' n=34.
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38. Met welk(e) onderwerp(en) had u problemen/negatieve
ervaringen?

Bejegening door ambtenaren (n=8)

Bejegening door zorgaanbieder (n=14)

Resultaat van de ondersteuning (n=23)

Wachttijd/levertijd (n=29)

Communicatie en informatie (n=18)

Anders (n=17)

13,6

23,7

30,5

28,8

39,0

10 20 30 40
Percentage (%)*

49,2

50 60

•Percentage berekend op basis van het totaal aantal negatieve ervaringen bij vraag 37 (n=S9).

**Bij antwoordoptie 'anders' zijn de volgende antwoorden gegeven: RegioRijder (3x), wachttijd voor Wmo-beschikking (2x) 

en thuiszorg voor huishoudelijke hulp.
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39. Was het voor u duidelijk waar u terecht kon met uw 
klacht? (n=67)

40. Heeft u hierover een klacht ingediend? (n=63)

41. Als u een klacht heeft ingediend, bent u tevreden over 
de afhandeling van de klacht? (n=23)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

■ Ja «Nee

42. Als u wel een probleem/negatieve ervaring had, maar geen klacht hebt ingediend, 

waarom heeft u dit niet gedaan?

33 respondenten hebben aangegeven waarom ze geen klacht hebben ingediend.

• Zes respondenten geven aan te denken dat een klacht indienen weinig zin heeft.

• Vier respondenten zeggen bang te zijn dat hun zorg hierdoor in de problemen komt.

• Drie respondenten geven aan de reden niet meer te weten.

• Tot slot wordt genoemd dat het onduidelijk is waar een klacht ingediend kan worden.

3.8 Bezwaar
43. Heeft u gedurende het ontvangen van uw zorg bezwaar willen 

indienen over uw beschikking? (n=297)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

■ Nee (n=278) BJa (n=19)
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44. Indien u wel een bezwaar wilde indienen, maar geen bezwaar 
hebt ingediend, waarom heeft u dit niet gedaan?

Ik wist niet hoe ik mijn bezwaar in kon dienen (n=3) 15,8

Het was teveel moeite om bezwaar in te dienen (n=0) 0,0

Ik had het idee dat het geen zin heeft om bezwaar in te 
dienen (n=9)

Anders (n=3) 15,8

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Percentage (%)*

‘Percentage berekend op basis van het aantal respondenten dat bij vraag 43 heeft aangegeven een bezwaar te willen

indienen (n=19).

“Antwoordoptie 'niet van toepassing1 n=3.

45. Als u een bezwaar heeft ingediend, bent u tevreden over de 
afhandeling van uw bezwaar? (n=10)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

■ Ja (n=5) ■ Nee (n=5)
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Cliëntervaringsonderzoek Wmo zor
A'ui'i: .*,/ i.' ■. - ■

3.9 Communicatie en informatievoorziening

46. Hoe beoordeelt u de communicatie en 
informatievoorziening vanuit de gemeente? (n=307)

47. Hoe beoordeelt u de communicatie / 
informatievoorziening vanuit de zorgaanbieder van wie u 

ondersteuning ontvangt? (n=300)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

■ Zeer goed ■ Goed Neutraal ■ Slecht ■ Zeer slecht

‘Antwoordoptie 'niet van toepassing / weet ik niet (meer)' respectievelijk n=22 en n=22.

7,8 47,2 35,8 6.8 I1»
IHl 1

12,3 51,3 25,0 9 l

48. Waar zou u meer informatie over willen hebben vanuit de gemeente of vanuit uw 

zorgaanbieder?

94 respondenten hebben aangegeven waarover ze meer informatie willen hebben vanuit de gemeente of hun 

zorgaanbieder.

• Tien respondenten zouden meer informatie willen over vergoedingen, toeslagen of eigen bijdrage.

• Acht respondenten zouden graag meer informatie willen over de mogelijkheden voor hulp of 

ondersteuning.

• Zes anderen willen betere communicatie vanuit de zorgaanbieder of gemeente.

• Een aantal keer wordt genoemd dat de gemeente of zorgaanbieders slecht te bereiken zijn.

49. Zou u het op prijs stellen als de gemeente na enige tijd contact 
met u zou opnemen over de geleverde ondersteuning? (n=298)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

■ Ja (n=107)

■ Nee, ik heb hier geen behoefte aan (n=90)

■ Nee, ik neem dan liever zelf contact op met de gemeente (n=101)

*Antwoordoptie 'geen mening7 n=23.
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51. Heeft u naar aanleiding van deze vragenlijst nog opmerkingen over de 

zorg/ondersteuning die u ontvangt?

52 respondenten hebben opmerkingen naar aanleiding van de vragenlijst.

• Dertien respondenten geven aan tevreden te zijn met de zorg/ondersteuning die ze ontvangen.

• Vier respondenten zijn niet tevreden over de RegioRijder.

• Daarnaast heeft een aantal respondenten opmerkingen over de wachttijden bij de aanvraag van 

zorg/ondersteuning.

Aanvullende thema's



4 |Financieringsvormen
De resultaten van dit onderzoek kunnen opgedeeld worden naar verschillende financieringsvormen (ZIN en RGB). 

Cliënten kunnen Zorg in Natura (ZIN) ontvangen of een persoonsgebonden budget (RGB). In dit hoofdstuk wordt 

gekeken of er verschillen zijn in de uitkomsten voor de verschillende financieringsvormen voor de gemeente 

Haarlem en de gemeente Zandvoort gezamenlijk. Het grootste deel van de respondenten ontvangt ZIN (n=620), 

de overige respondenten ontvangen RGB (n=46). In onderstaande tabel worden de resultaten van de twee 

groepen vergeleken (zie leeswijzer voor meer informatie).

ZIN RGB
Contact met de gemeente (1 = helemaal niet mee eens; 5 = helemaal mee eens)
1. Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag 3,9 3,9
2. Ik werd snel geholpen 3,8 3,7
3. De medewerker nam mij serieus 4,2 3,8
4. De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht 4,0 3,6
5. Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner? (1 = 
nee; 2 = ja) 1,4 1,4

Kwaliteit van de ondersteuning (1 = helemaal niet mee eens; 5 = helemaal mee eens)
6. Ik vind de kwaliteit van de zorg/ondersteuning die ik krijg goed 3,9 4,2
7. De zorg/ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag 4,0 4,1
Effect van de ondersteuning (1 = helemaal niet mee eens; 5 = helemaal mee eens)
8. Door de zorg/ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil 3,9 4,3
9. Door de zorg/ondersteuning die ik krijg kan ik mij beter redden 4,0 4,4
10. Door de zorg/ondersteuning die ik krijg heb ik een betere kwaliteit van leven 3,9 4,3
Mantelzorg (1 = nee; 2 = ja)

16. Heeft u een mantelzorger? 1,3 1,4
17. Heeft u het idee dat deze mantelzorger zijn of haar taken aan kan? 1,8 1,7
18. Bent u/uw mantelzorger bekend met Tandem (Centrum voor Mantelzorg) of het 
Platform Belangenbehartiging Mantelzorg Kennemerland? (1 = helemaal niet; 4 = ja, 
helemaal)

1,6 1,6

Huishoudelijke hulp toelage voor uw mantelzorger (1 = nee; 2 = ja)
21. Bent u door de aanbieder op de hoogte gesteld van de mogelijkheid voor het 
gebruiken van de Huishoudelijke Hulp Toelage voor uw mantelzorger? 1,2 1,2

Zorg/ondersteuning uit uw eigen omgeving (1 = helemaal niet; 4 = zeer veel)

23. Zijn er in uw eigen omgeving (ook) andere personen dan een mantelzorger 
aanwezig die u zorg/ondersteuning kunnen bieden? (denk aan 
vrienden/familie/buren)?

1,8 1,8

24. Maakt u gebruik van zorg en/of ondersteuning van personen uit uw eigen 
omgeving (anders dan mantelzorg)? 1,8 1,8

Activiteiten en ondersteuning van andere organisaties (1 = nee; 2 = ja)
26. Bent u bekend met activiteiten en/of ondersteuning die welzijnsinstellingen, 
verenigingen of andere organisaties bieden? 1,5 1,7

27. Maakt u hier gebruik van? 1,2 1,3
29. Mist u iets in het aanbod van activiteiten en/of ondersteuning van 
welzijnsinstellingen, verenigingen of andere organisaties? 1,1 1,1

Eigen bijdrage (1 = nee; 2 = ja)

31. Was u, voordat u de Wmo-voorziening kreeg, door de gemeente op de hoogte 
gesteld van het feit dat u een eigen bijdrage moest betalen? 1,8 1,9
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32. Wist u van te voren hoe hoog die eigen bijdrage ongeveer zou worden? 1,5
33. Bent u bekend met de tegemoetkoming bij ziekte en handicap? (van de 
gemeente kunt u, als u chronisch ziek bent of een handicap heeft, onder bepaalde 
voorwaarden een financiële tegemoetkoming krijgen) \H 1,5

Onderzoeksverslag en beschikking (1 = zeer onduidelijk; 4 = zeer duidelijk)
34. U heeft na afronding van het onderzoek een onderzoeksverslag ontvangen. Was 
het verslag duidelijk voor u? 2,9 3,1

35. Was het besluit van de gemeente (beschikking) duidelijk genoeg voor u? 2,9 2,9
36. Ik kan me vinden in het afgegeven besluit (de beschikking) (1 = helemaal mee 
oneens; 5 = helemaal mee eens) 3,6 3,7

Klachten (1 = nee; 2 = ja)

39. Was het voor u duidelijk waar u terecht kon met uw klacht? 1,6 1,4
40. Heeft u hierover een klacht ingediend? 1,3 1,6
41. Als u een klacht heeft ingediend, bent u tevreden over de afhandeling van de 
klacht? 1,4 1,2

Bezwaar (1 = nee; 2= ja)
43. Heeft u gedurende het ontvangen van uw zorg bezwaar willen indienen over uw 
beschikking? 1,1 1,1

Communicatie en informatievoorziening (1 = zeer slecht; 5 = zeer goed)
46. Hoe beoordeelt u de communicatie en informatievoorziening vanuit de 
gemeente? 3,4 3,4

47. Hoe beoordeelt u de communicatie / informatievoorziening vanuit de 
zorgaanbieder van wie u ondersteuning ontvangt? 3,6 3,9

• Cliënten die ZIN ontvangen beoordelen de medewerker van de gemeente significant hoger 

dan cliënten die PGB ontvangen. Het effect van de ondersteuning wordt daarentegen 

significant lager beoordeeld door cliënten die ZIN ontvangen dan cliënten die PGB 

ontvangen.

• Verder zijn cliënten die ZIN ontvangen significant minder goed van te voren op de hoogte 

van de eigen bijdrage dan cliënten die PGB ontvangen.

• Tot slot zijn cliënten die ZIN ontvangen minder goed bekend met de tegemoetkoming bij 

ziekte en handicap dan cliënten die PGB ontvangen.
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5 | Vergelijking vorig jaar
In de volgende tabel worden de gemiddelde resultaten van het huidige onderzoek vergeleken met de meting van 

vorig jaar. Alleen de vragen die deze keer op dezelfde wijze gesteld zijn vergeleken. In de linker kolom staan de 

ervaringen van cliënten met de Wmo in 2017 (huidige meting), in de rechter kolom de ervaringen van cliënten 

met de Wmo in 2015 (vorige meting). Met kleuren is aangegeven of een score significant hoger of lager is (zie 

leeswijzer voor uitleg).

2017 2015
Contact met de gemeente (1 = helemaal niet mee eens; 5 = helemaal mee eens)
1. Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag 3,9 3,8
2. Ik werd snel geholpen 3,8 3,6
3. De medewerker nam mij serieus mm 4,0
4. De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht Kffl 3,8
5. Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner? (1 = 
nee; 2 = ja) 1,4 1,4

Kwaliteit van de ondersteuning (1 = helemaal niet mee eens; 5 = helemaal mee eens)
6. Ik vind de kwaliteit van de zorg/ondersteuning die ik krijg goed 4,0 3,8
7. De zorg/ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag 4,0 3,8
Effect van de ondersteuning (1 = helemaal niet mee eens; 5 = helemaal mee eens)
8. Door de zorg/ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil mm 3,7
9. Door de zorg/ondersteuning die ik krijg kan ik mij beter redden mm 3,9
10. Door de zorg/ondersteuning die ik krijg heb ik een betere kwaliteit van leven Ka 3,8
Mantelzorg (1 = nee; 2 = ja)
16. Heeft u een mantelzorger? 1,3 1,3
17. Heeft u het idee dat deze mantelzorger zijn of haar taken aan kan? 1,7 1,8
18. Bent u/uw mantelzorger bekend met Tandem (Centrum voor Mantelzorg) of het 
Platform Belangenbehartiging Mantelzorg Kennemerland? (1 = helemaal niet; 4 = ja, 
helemaal)

1,6 1,5

20. Hoe tevreden bent u over de ondersteuning door Tandem of het Platform 
Belangenbehartiging Mantelzorg? (1 = zeer ontevreden; 10 = zeer tevreden) 6,7 7,0

Huishoudelijke hulp toelage voor uw mantelzorger (1 = nee; 2 = ja)
21. Bent u door de aanbieder op de hoogte gesteld van de mogelijkheid voor het 
gebruiken van de Huishoudelijke Hulp Toelage voor uw mantelzorger? 1,2 1,4

Zorg/ondersteuning uit uw eigen omgeving (1 = helemaal niet; 4 = zeer veel)

23. Zijn er in uw eigen omgeving (ook) andere personen dan een mantelzorger 
aanwezig die u zorg/ondersteuning kunnen bieden? (denk aan 
vrienden/familie/buren)?

1,8 1,8

24. Maakt u gebruik van zorg en/of ondersteuning van personen uit uw eigen 
omgeving (anders dan mantelzorg)? 1,8 1,8

Activiteiten en ondersteuning van andere organisaties (1 = nee; 2 = ja)
26. Bent u bekend met activiteiten en/of ondersteuning die welzijnsinstellingen, 
verenigingen of andere organisaties bieden? o 1,3

27. Maakt u hier gebruik van? 1,2 1,2
29. Mist u iets in het aanbod van activiteiten en/of ondersteuning van 
welzijnsinstellingen, verenigingen of andere organisaties? B 1,2

Eigen bijdrage (1 = nee; 2 = ja)
31. Was u, voordat u de Wmo-voorziening kreeg, door de gemeente op de hoogte 
gesteld van het feit dat u een eigen bijdrage moest betalen? 1,8 1,8
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32. Wist u van te voren hoe hoog die eigen bijdrage ongeveer zou worden? mm 1,3
33. Bent u bekend met de tegemoetkoming bij ziekte en handicap? (van de gemeente 
kunt u, als u chronisch ziek bent of een handicap heeft, onder bepaalde voorwaarden 
een financiële tegemoetkoming krijgen)

1,3 1,3

Onderzoeksverslag en beschikking (1 = zeer onduidelijk; 4 = zeer duidelijk)
34. U heeft na afronding van het onderzoek een onderzoeksverslag ontvangen. Was 
het verslag duidelijk voor u? 3,0 2,8

35. Was het besluit van de gemeente (beschikking) duidelijk genoeg voor u? 3,0 2,3
36. Ik kan me vinden in het afgegeven besluit (de beschikking) (1 = helemaal mee

3,7 3,3oneens; 5 = helemaal mee eens)
Klachten (1 = nee; 2= ja)

39. Was het voor u duidelijk waar u terecht kon met uw klacht? 1,5 1,4
41. Als u een klacht heeft ingediend, bent u tevreden over de afhandeling van de 
klacht? 1,4 1,4

Bezwaar (1 = nee; 2 = ja)
43. Heeft u gedurende het ontvangen van uw zorg bezwaar willen indienen over uw 
beschikking? 1,1

45. Als u een bezwaar heeft ingediend, bent u tevreden over de afhandeling van uw 
bezwaar? 1,5 1,3

Communicatie en informatievoorziening (1 = zeer slecht; 5 = zeer goed)
46. Hoe beoordeelt u de communicatie en informatievoorziening vanuit de gemeente? mm 3,1
47. Hoe beoordeelt u de communicatie / informatievoorziening vanuit de 
zorgaanbieder van wie u ondersteuning ontvangt? 19 3,4

• Cliënten beoordelen zowel het contact met de gemeente, de kwaliteit van de ondersteuning als 

het effect van de ondersteuning significant hoger dan vorig jaar.

• Cliënten geven echter significant minder vaak door de aanbieder op de hoogte te zijn gesteld van 

de mogelijkheid voor het gebruiken van de Huishoudelijke Hulp Toelage voor hun mantelzorger.

• Cliënten geven significant vaker aan bekend te zijn met activiteiten en/of ondersteuning die 

welzijnsinstellingen, verenigingen of andere organisaties bieden.

• Verder geven cliënten significant minder vaak aan iets te missen in het aanbod van activiteiten 

en/of ondersteuning.

• Daarnaast zijn cliënten significant beter op de hoogte van de eigen bijdrage in vergelijking met 

vorig jaar.

• Ook zijn cliënten significant meer tevreden over het onderzoeksverslag en de beschikking dan 

vorig jaar. Verder wilden cliënten significant minder vaak een bezwaar indienen over hun 

beschikking in vergelijking met vorig jaar.

• Tot slot beoordelen cliënten de communicatie en informatievoorziening vanuit de gemeente en 

de zorgaanbieder significant hoger dan vorig jaar.
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6 (Vergelijking referentiegroepen
In de volgende tabel worden de resultaten (percentage (helemaal) eens en (helemaal) oneens) van het huidige 

onderzoek vergeleken met de resultaten van de gemeente Zandvoort, het landelijk gemiddelde en het 

gemiddelde van gemeenten uit dezelfde grootteklasse. Hierbij moet worden vermeld dat het landelijk 

gemiddelde en het gemiddelde van gemeenten met 100.000 tot 300.000 inwoners van vorig jaar wordt 

meegenomen. Alleen de verplichte vragen uit de standaardvragenlijst zijn vergeleken. Een vakje van de 

gemeente Haarlem is gekleurd indien het minimaal vijf procentpunten afwijkt van het landelijk gemiddelde 

(Nederland).

Gemeente
Haarlem

Gemeente
Zandvoort

Nederland
100.000 - 

300.000 
inwoners

+ - + - + - + -
1. Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag 74 11 76 9 73 13 68 15
2. Ik werd snel geholpen 73 11 70 14 72 11 70 13
3. De medewerker nam mij serieus 91 79 9 84 5 83 6
4. De medewerker en ik hebben in het gesprek 
samen naar oplossingen gezocht 81 D 72 11 74 10 75 10

5. Wist u dat u gebruik kon maken van een 
onafhankelijke cliëntondersteuner? 37% ja 38% ja 29% ja 28% ja

6. Ik vind de kwaliteit van de zorg/ondersteuning 
die ik krijg goed 82 7 77 10 81 6 80 8

7. De zorg/ondersteuning die ik krijg past bij mijn 
hulpvraag 83 6 81 9 80 9 78 9

8. Door de zorg/ondersteuning die ik krijg, kan ik 
beter de dingen doen die ik wil 74 6 78 7 77 7 76 7

9. Door de zorg/ondersteuning die ik krijg kan ik 
mij beter redden 81 4 81 7 82 6 79 6

10. Door de zorg/ondersteuning die ik krijg heb ik 
een betere kwaliteit van leven 74 6 78 7 76 6 74 7
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