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Inleiding 

1. Cliëntervaringsonderzoeken Jeugd/WMO en Werk & Inkomen 
Zowel in de Wmo als in de Jeugdwet is opgenomen dat gemeenten jaarli jks de 
ervaringen van cliënten moeten onderzoeken. Daarbij wordt gewerkt met een door de 
VNG opgestelde vragenlijst waarbij een deel van de vragen verplicht is voor alle 
Nederlandse gemeenten: het Cliëntervaringsonderzoek (CEO) voor Wmo en de 
Modelvragenlijst Cliëntervaring Jongeren en Ouders (MCJO) voor Jeugd. Voor Werk & 
Inkomen maken we gebruik van de vragenlijst ontwikkeld door BMC. 

2. Gemeentelijke monitor Sociaal domein 
Landelijk is de monitor sociaal domein ontwikkeld door de VNG in samenwerking met 
KING en een aantal gemeenten. De monitor is een bruikbaar instrument ten behoeve 
van de horizontale beleids- en verantwoordingsinformatie binnen het sociaal domein. 
Periodiek wordt gevraagd deze monitor te vullen. Dit betreft de monitor over het 
volledige kalenderjaar 2016. 

Samenvatting 

1. Cliëntervaringsonderzoeken Jeugd/WMO en Werk & Inkomen 

Response/aantallen 
Aantal Respons Aangeschreven 

Wmo 84 44% 191 
Jeugd (ouders en jongeren) 92 29% 321 
Werk & Inkomen 44 34% 127 

De resultaten van de onderzoeken zijn indicatief. Dat betekent dat zij een goede 
indicatie geven van de werkelijke situatie. 

Referentiegroep 
Er wordt een vergelijking gemaakt met het gemiddelde van duizenden andere 
respondenten met respectievelijk een Wmo-maatwerkvoorziening, individuele 
voorziening jeugd en algemene bijstandsuitkering in andere gemeenten in Nederland die 
in dezelfde periode meedoen aan deze onderzoeken. De referentiegroepen zijn vooral 
nuttig om de eigen resultaten enigszins in context te kunnen plaatsen. 

Jeugd 
De volgende thema's zijn aan bod gekomen: toegankelijkheid van de 
jeugdvoorzieningen, uitvoering van de jeugdhulp/-zorg en effect van de hulp. 64% van 
de respondenten geeft aan dat zij het gevoel hebben dat zij de zorg en ondersteuning 
krijgen die nodig is. Dit is lager dan de referentiegroep (72%). 8 1 % ervaart dat 
beslissingen over de hulp samen met hen genomen worden. Een meerderheid ervaart 
dus medezeggenschap bij de in te zetten zorg. Vorig jaar was dit percentage 7 1 % . De 
ruime meerderheid van de respondenten geeft aan dat zij respectvol behandeld zijn 
(93%). Effect van de hulp scoort minder hoog dan in de referentiegroep. Het grootste 
effect li jkt te zijn bereikt op de gebieden van opgroeien en zelfredzaamheid. 
Bij nagenoeg alle vragen zijn de uitkomsten positiever dan vorig jaar. Respondenten is 
gevraagd aan te geven wat zij als goed en minder goed ervaren. Hieruit is een top 3 
gekomen. Succespunten zi jn: 1. Serieus genomen/begrepen voelen, 2. Deskundigheid 
van de hulpverlener en 3. Goede hulp. Verbeterpunten zijn: 1. Te weinig kennis, niet 
luisteren, 2. Wachtlijsten/wachttijden en 3. Slechte (onderlinge) communicatie. 

Wmo 
Doelgroep van het onderzoek zijn Wmo-cliënten die in de afgelopen v i j f j aa r een 
maatwerkvoorziening hebben ontvangen. De vragenlijst ging over thema's als hulpvraag 
van de cliënt, contact met de gemeente en kwaliteit en effect van de ondersteuning. 
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42% van de respondenten geeft aan in het afgelopen jaar een keukentafelgesprek te 
hebben gehad. In verhouding tot vorig jaar is het aandeel respondenten waarbij iemand 
naast de cliënt aanwezig was bij het gesprek gestegen. Het aandeel ligt in lijn met de 
referentiegroep. Bij 38% was een naaste aanwezig, bij 2 1 % een onafhankelijke 
cliëntondersteuner, bij 17% iemand anders en bij 3 1 % van de cliënten was niemand 
anders aanwezig. De bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning is groter 
dan vorig jaar. 
Respondenten waren voor wat het contact met de gemeente betreft het meest tevreden 
over het contact met degene met wie zij een gesprek hadden, 79% was (zeer) 
tevreden. Relatief het minst tevreden waren respondenten over de gekozen oplossing 
(59%). Dit is in lijn met de referentiegroep maar lager dan vorig jaar. Een meerderheid 
van de respondenten geeft aan dat de ondersteuning aan de wensen (85%) en de 
behoeften (83%) voldoet. 79% van de respondenten geeft aan dat zij door de 
ondersteuning beter dingen kunnen doen die zij willen en 82% geeft aan dat zij zich 
beter kunnen redden. Dit is iets hoger dan de referentiegroep (77% en 81%). 

Werk & Inkomen 
De vragenlijst ging in op thema's als bereikbaarheid, bejegening, het intakegesprek en 
re-integratie. 44 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld. Voor de dienstverlening 
van de sociale dienst in het algemeen geven de respondenten een 6.9 gemiddeld. Dit is 
lager dan vorig jaar (7.5) en lager dan de referentiegroep (7.3). Tevens ligt het 
rapportcijfer voor de dienstverlening van de klantmanagers en consulenten met een 6.7 
lager dan vorig jaar en lager dan de referentiegroep (beide 7.3). De grootste daling in 
tevredenheid ten opzichte van vorig jaar is te zien bij de stelling 'de medewerkers 
wisselen vaak waardoor ik steeds hetzelfde verhaal moet vertellen', van 36% naar 67% 
mee eens. Positief is dat 70% van de respondenten het eens is met de stelling 'de 
medewerkers besteden voldoende ti jd en aandacht aan voorlichting'. Dit was vorig jaar 
63%. Voor wat betreft de thema's bejegening, bereikbaarheid en informatievoorziening 
geldt dat de cijfers lager zijn dan vorig jaar en ook lager dan de referentiegroep. De 
respondenten zijn wel positiever over het intakegesprek dan de referentiegroep. 2 1 % 
van de respondenten geeft aan een re-integratietraject te volgen of afgelopen jaar te 
hebben gevolgd. De resultaten voor wat betreft re-integratie zijn indicatief vanwege het 
kleine aantal respondenten. De dienstverlening krijgt een 7.4, wat hoger is dan vorig 
jaar (6.1) en de referentiegroep (6.9). De aandacht die de trajectbegeleider heeft voor 
de klant wordt hoog gewaardeerd, met een 8 (vorig jaar 6.3, referentiegroep 7.2). 
Succespunten (van hoog naar lager): klantvriendelijkheid/behulpzaamheid (30%) , dat 
er een vangnet is (20%), stiptheid uitbetaling uitkering (18%), mijn klantmanager 
(14%), aandacht medewerkers (11%). 
Verbeterpunten (van hoog naar lager): rekening houden met situatie klant (27%), 
minder wisselingen klantmanagers (25%), informatie rechten/mogelijkheden (20%) , 
meer begrip/respect van de medewerkers (14%), telefonische bereikbaarheid (11%). 

2. Gemeenteli jke monitor Sociaal Domein 
De landelijke monitor toont gegevens op geaggregeerd niveau 
De rapportage bevat: 

• gegevens over het sociaaleconomisch profiel van de gemeente, inclusief 
voorspellers van toekomstig zorggebruik; 

• inzicht in het gebruik in het sociaal domein over 2016 voor Wmo, de Jeugdwet en 
de Participatiewet; 

• stapeling van ondersteuning binnen de Wmo. 
Voor een belangrijk deel komt de getoonde informatie uit de eigen gemeentelijke 
systemen. Voor de cijfers rondom jeugdhulp en Wmo dient de gemeente zelf een 
gedeelte van de cijfers aan te leveren. Voor WMO zijn dit cijfers op cliëntniveau en de 
totale kosten. Voor jeugdhulp en voor de basisinfrastructuur betreft dit alleen de totale 
kosten. Voor 2016 hebben wij voor het eerst de cijfers voor WMO kunnen aanleveren. 
Alle aanbieders van jeugdhulp hebben tevens cijfers aangeleverd. Dit geldt dus ook voor 
het sociaal team Woudenberg, aangezien zij ook ondersteuning verlenen die valt onder 
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de kwaliteitseisen van de Jeugdwet. 

Belangrijkste punten: 
• Het zorggebruik voor jeugd en WMO maatwerkvoorzieningen laat een stijgende 

trend zien t.o.v. 2015. Met name t.a.v. ambulante jeugdhulp. 
• Een stijging van het aantal ingezette re-integratievoorzieningen in 2016, maar dit 

is nog steeds in vergelijking met referentiegroep relatief weinig. 
• Voor het eerst ligt het percentage werkzame beroepsbevolking in vergelijking 

met de referentiegroep lager dan de referentiegroep. 

U wordt geadviseerd de monitor sociaal domein Gemeente Woudenberg voor 
kennisgeving aan te nemen. 

Vervolg 
De uitkomsten van het CEO en de gemeentelijke monitor Sociaal Domein maken 
onderdeel uit van de verantwoording en monitoringscyclus van het 
uitvoeringsprogramma en beleidskader Sociaal Domein. Daarvoor wordt er jaarli jks een 
beleidsmonitor opgesteld om inzicht te geven in de stand van zaken van de beoogde 
maatschappelijke effecten. Naast het CEO en de landelijke monitor sociaal domein 
worden hiervoor de Gemeentelijke Beleidsmonitor Sociale Kracht, GGD monitorgegevens 
en overige evaluaties gebruikt. Middels deze monitor leggen we jaarlijks verantwoording 
afgekoppeld aan de uitvoeringsprogramma's. Welke vervolgens input geeft voor 
bijsturing van en het nieuw opstellen van uitvoeringsprogramma en beleidskader SD. 


