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Samenvatting  

Algemeen 

De gemeente Woudenberg heeft onderzoek uit laten voeren naar de cliëntervaring jongeren 

en ouders over jeugdhulp, cliëntervaringen met de Wmo en ervaringen van klanten 

algemene bijstand met de dienstverlening vanuit Werk en Inkomen. De gemeente 

Woudenberg heeft daarbij gekozen voor de landelijke modelvragenlijsten voor Jeugd en 

Wmo en de Basisvragenlijst Werk en Inkomen van BMC.  

 

Aan de modelvragenlijsten Jeugd en Wmo heeft de gemeente Woudenberg twee vragen 

laten toevoegen die onderdeel uitmaken van hun kritische prestatie-indicatoren (kpi’s). Wij 

zien in onderstaande tabel dat alle doelgroepen een voldoende geven voor de algehele 

dienstverlening vanuit zowel de gemeente als de aanbieder van (specialistische) 

ondersteuning.  

 
Tabel 1 Rapportcijfers dienstverlening voor de drie doelgroepen 

  Gemiddelde N 

Jeugd De dienstverlening van de aanbieder van uw ondersteuning in het algemeen 7,3 78 

 De dienstverlening van Loket de Kleine Schans/het Sociaal Team in het algemeen 6,5 60 

Wmo De dienstverlening van de aanbieder van Wmo-ondersteuning in het algemeen 7,5 68 

 De dienstverlening van Loket de Kleine Schans/het Sociaal Team in het algemeen 7,1 70 

W&I De dienstverlening van de sociale dienst als geheel 6,9 44 

 

Wij behandelen hier kort per doelgroep een aantal van de belangrijkste resultaten. 

 

Jeugd 

Deze vragenlijst gaat in op thema’s als ‘toegankelijkheid van voorzieningen’, ‘uitvoering van 

de zorg’ en ‘effecten van de zorg op het opgroeien, de zelfstandigheid, de zelfredzaamheid 

en het meedoen in de eigen omgeving’. Dit onderzoek geeft daarmee inzicht in de 

ervaringen van jongeren en ouders die jeugdhulp ontvangen. De resultaten worden 

vergeleken met een referentiegroep van andere gemeenten die dezelfde vragen hebben 

gesteld aan jongeren en ouders.1 In totaal hebben 92 respondenten de jeugdvragenlijst 

ingevuld. 

 

Toegankelijkheid van jeugdvoorzieningen 

Jongeren en ouders is gevraagd naar de toegankelijkheid van de voorzieningen. Van de 

respondenten geeft 68% aan dat zij weten waar zij terechtkunnen als zij hulp of 

ondersteuning nodig hebben. Dit is hetzelfde als in de referentiegroep. Respondenten geven 

aan snel geholpen te worden nadat zorg of ondersteuning nodig is gebleken; 64% geeft aan 

vaak of altijd snel geholpen te zijn. In de referentiegroep is dit vergelijkbaar. Van belang is 

dat jongeren en ouders het gevoel hebben dat zij de zorg en ondersteuning kunnen krijgen 

die nodig is. Een meerderheid van de respondenten (64%) geeft aan dit gevoel te hebben. 

Dit is lager dan in de referentiegroep waar dit 72% is.  

                                                      
1 In de weergave van de resultaten zijn de antwoorden van jongeren en ouders samengenomen. 
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Uitvoering van de jeugdhulp/-zorg 

Respondenten is gevraagd hoe zij de zorg of hulp ervaren. Hierbij is ingegaan op de zorg in 

het algemeen en op de hulpverlener. Een meerderheid van de respondenten is overwegend 

positief over de zorg of hulp. Zo geeft 75% van de respondenten aan dat zij goed geholpen 

worden bij vragen en problemen.  

 

Een belangrijk onderdeel van goede jeugdhulp is dat jongeren en ouders medezeggenschap 

ervaren. Een meerderheid van de respondenten ervaart dit ook. Zo zegt 81% dat 

beslissingen over de hulp samen met hen genomen worden. Ook is goede samenwerking 

tussen verschillende (hulpverlenende) organisaties een belangrijke voorwaarde voor goede 

jeugdhulp. Van de respondenten geeft 68% aan dat de verschillende organisaties goed 

samenwerken. 

 

Een ruime meerderheid van de respondenten spreekt zich positief uit over de hulpverleners. 

Het gaat hierbij om zeer veel verschillende soorten hulpverlening. De kennis van 

medewerkers is goed (75% is hier tevreden over), men heeft het idee serieus te worden 

genomen (78%) en de behandeling is volgens de meeste respondenten respectvol (93%).  

 

Effect van de hulp 

Het grootste effect van de hulp voor jongeren lijkt te zijn bereikt op de gebieden van 

opgroeien en zelfredzaamheid. Door de hulp voelt de jongere zich beter en is het gedrag 

volgens zowel jongeren als ouders verbeterd. Het effect van de hulp lijkt in de gemeente 

Woudenberg over het algemeen iets minder sterk ervaren te worden. In de referentiegroep 

worden deze effecten iets sterker waargenomen.  

 

Wmo 

De doelgroep van het onderzoek zijn Wmo-cliënten die een maatwerkvoorziening hebben 

(ontvangen) in de afgelopen vijf jaar. De vragenlijst gaat in op thema’s zoals de hulpvraag 

van de cliënt, het contact met de gemeente, de ontvangen ondersteuning en de kwaliteit en 

het effect van deze ondersteuning. Dit onderzoek geeft daarmee inzicht in de ervaringen van 

Wmo-cliënten met de gemeente en de ondersteuning die zij ontvangen. Daarnaast heeft het 

onderzoek een signaleringsfunctie. In totaal hebben 84 respondenten de Wmo-vragenlijst 

ingevuld en teruggestuurd. 

 
Contact met de gemeente en het gesprek 

Inwoners van de gemeente met een ondersteuningsvraag of probleem nemen contact op 

met Loket De Kleine Schans. Van de respondenten geeft 68% aan dat zij het (helemaal) 

eens zijn met de stelling dat zij snel werden geholpen.  

 

42% van de respondenten zegt in de afgelopen twaalf maanden een (keukentafel)gesprek te 

hebben gehad. Van de respondenten die een gesprek hebben gehad, geeft 38% aan dat er 

ook nog een naaste (zoals een partner, familielid of bekende) bij het gesprek aanwezig was. 

Bij 31% van de respondenten was er niemand aanwezig. 

 

Respondenten is gevraagd naar hun ervaringen en tevredenheid over dit gesprek. Een 

meerderheid (65%) zegt zich serieus genomen te voelen door de consulent.  
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Het gezamenlijk zoeken naar een oplossing is een belangrijk onderdeel van de nieuwe 

vormgeving van de Wmo. Van de respondenten geeft 66% aan dat er tijdens het gesprek 

gezamenlijk naar een oplossing is gezocht. Respondenten waren het meest tevreden over 

het contact met degene met wie zij een gesprek hadden. 79% was hierover (zeer) tevreden. 

Relatief het minst tevreden waren respondenten over de gekozen oplossing. Hierover is 69% 

(zeer) tevreden. De resultaten liggen over het algemeen in lijn met de referentiegroep, maar 

zijn lager dan vorig jaar.  

 
De Wmo-ondersteuning 

Het doel van het contact met de gemeente is te komen tot passende ondersteuning. Het 

belangrijkste onderdeel daarvan zijn voorzieningen waarvoor de gemeente een besluit 

afgeeft. Een meerderheid van de respondenten geeft aan dat de ondersteuning aan de 

wensen (85%) en behoeften (83%) voldoet. Ook de kwaliteit van de ondersteuning is onder 

respondenten bevraagd. 78% van de respondenten beaamt dat de kwaliteit van de 

ondersteuning goed is. Dit is iets lager dan de referentiegroep, waar het percentage 81% is. 

78% van de respondenten vindt dat de ondersteuning past bij de hulpvraag. Ten opzichte 

van de eigen resultaten van vorig jaar zijn deze punten ietwat gedaald. 
 

Het effect van de Wmo-ondersteuning 

Zowel formele als informele ondersteuning dragen bij aan de oplossing van de hulpvraag.  

De verhoudingen van deze twee vormen van ondersteuning kunnen per cliënt verschillen. 

Belangrijker is het effect van de ondersteuning. Van de respondenten geeft een ruime 

meerderheid aan dat zij door de ondersteuning beter de dingen kunnen doen die zij willen 

(79%) en dat zij zich beter kunnen redden (82%). In de referentiegroep is dit respectievelijk 

77% en 81%. De ondersteuning draagt onder andere bij aan algemene dagelijkse 

verrichtingen, zoals de financiën en het huishouden regelen en op orde houden en zich 

wassen, kleden en verzorgen. 

78% van de respondenten is het (helemaal) eens met de stelling dat zij door de 

ondersteuning een betere kwaliteit van leven ervaren. Dit komt nagenoeg overeen met de 

referentiegroep, maar is iets gedaald ten opzichte van de eigen resultaten van vorig jaar. 

 

Werk en Inkomen 

Doelgroep van dit onderzoek zijn de klanten algemene bijstand van de gemeente. De 

vragenlijst gaat in op thema’s als bereikbaarheid, bejegening, het intakegesprek en re-

integratie. In totaal hebben 44 respondenten de vragenlijst ingevuld. De resultaten worden 

vergeleken met het gemiddelde van ruim 3.500 klanten algemene bijstand in zestien andere 

gemeenten. 

 

Voor de dienstverlening van de sociale dienst in het algemeen geven de respondenten met 

een algemene bijstandsuitkering een 6,9 gemiddeld. Dit is lager dan vorig jaar, toen de 

respondenten gemiddeld een 7,5 gaven. Ook ligt het lager dan het gemiddelde in de 

referentiegroep (7,3). Het valt op dat niet alleen het gemiddelde lager is, maar ook de 

spreiding is minder positief. Zo geeft 19% van de klanten een onvoldoende als cijfer in 

verhouding tot 11% in de referentiegroep.  
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Waardering klantmanagers/consulenten 

Het rapportcijfer dat klanten geven voor de dienstverlening van klantmanagers en 

consulenten in het algemeen ligt met een 6,7 ook lager dan vorig jaar en de referentiegroep 

(beide een 7,3 gemiddeld). Zo’n 24% van de respondenten geeft een onvoldoende, in 

verhouding tot 15% gemiddeld.  

Ten opzichte van vorig jaar zien we de grootste dalingen in tevredenheid op de stellingen ‘de 

medewerkers wisselen vaak waardoor ik steeds hetzelfde verhaal moet vertellen’ (van 36% 

naar 67% mee eens), ‘de medewerkers hebben voldoende kennis en vaardigheden om mij 

goed te begeleiden’ (81% mee eens naar 64% mee eens) en ‘de medewerkers houden zich 

stipt aan hun afspraken (van 82% naar 69% mee eens). Een positieve ontwikkeling is 

zichtbaar op de stelling ‘de medewerkers besteden voldoende tijd en aandacht aan 

voorlichting’ (gestegen van 63% naar 70% mee eens). 

 

Re-integratie 

Zo’n 21% van de respondenten geeft aan een re-integratietraject te volgen of de afgelopen 

twaalf maanden te hebben gevolgd. De respondenten die het betreft geven gemiddeld een 

7,4 voor de dienstverlening tijdens het re-integratietraject.2 Dit is positiever dan vorig jaar 

(6,1) en dan in de referentiegroep (6,9). De respondenten zijn het meest tevreden over de 

aandacht die de trajectbegeleider voor hen heeft (8,0) en de snelheid waarmee een traject is 

gestart (7,8). Voor het uiteindelijk bereikte resultaat van het traject geven de respondenten 

een 7,0 gemiddeld. Respondenten geven aan te ervaren dat het traject goed past bij wat zij 

willen en kunnen, dat zij door het traject meer kans hebben op het vinden van een betaalde 

baan en dat zij tijdens het traject altijd terechtkonden met vragen.  

 

Succes- en verbeterpunten vanuit klanten W&I  

Aan het eind van de vragenlijst is klanten gevraagd één punt aan te geven dat zij goed 

vinden aan de sociale dienst en één punt aan te geven dat volgens hen verbeterd moet 

worden. Klanten noemen het meest vaak ‘de klantvriendelijkheid/behulpzaamheid’ als punt 

dat goed gaat, op afstand gevolgd door ‘dat er een vangnet is’. Meest genoemde 

verbeterpunt is ‘rekening houden met de situatie van de klant’ en ‘minder wisselingen van 

klantmanagers’. Dit laatste punt sluit aan bij het feit dat het aandeel respondenten dat 

aangeeft dat medewerkers vaak wisselen (waardoor zij hetzelfde verhaal moeten vertellen) 

sterk gegroeid is sinds vorig jaar. Hier ligt op basis van de klantervaringen een uitdaging voor 

de gemeente die waarschijnlijk leidt tot hogere klanttevredenheid in de toekomst.  

 

                                                      
2 Deze resultaten zijn gebaseerd op een klein absoluut aantal respondenten en hierdoor indicatief. 
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Inleiding 

Aanleiding onderzoek 

Vanaf 2016 zijn gemeenten vanuit de Jeugdwet verplicht om een cliëntervaringsonderzoek 

uit te (laten) voeren voor jeugd. In de Wmo bestond deze verplichting al langer, maar vanaf 

2016 is er ook een standaardvragenlijst die gehanteerd dient te worden. De gemeente 

Woudenberg heeft BMC gevraagd een onderzoek te doen onder de drie doelgroepen van de 

decentralisaties: Wmo, Jeugd en Participatie.  

 

Opzet van het onderzoek 

BMC heeft in overleg met de gemeente vragenlijsten opgesteld voor de doelgroepen Wmo3, 

Jeugd (ouders en jongeren) 4 en Werk en Inkomen. De vragenlijsten voor Wmo en Jeugd zijn 

gebaseerd op de landelijke wettelijke standaarden, aangevuld met een aantal vragen 

specifiek voor Woudenberg.  

 

Doelgroepen  

Jeugd 

De doelgroep van het jeugddeel van dit onderzoek zijn jongeren (12-23 jaar) en ouders met 

kinderen (van ongeboren tot 18 jaar) die in het kader van de Jeugdwet gebruikmaken van 

hulp in de gemeente Woudenberg. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld individuele 

voorzieningen, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclasseringsmaatregelen.5  

 

Wmo 

De doelgroep Wmo zijn alle inwoners van de gemeente die in de afgelopen vijf jaar een 

maatwerkvoorziening Wmo hebben aangevraagd.  

 

Participatie  

De doelgroep van de participatievragenlijst zijn inwoners die op moment van het onderzoek 

een algemene bijstandsuitkering ontvingen.  

 

Steekproef en respons 

Op aanwijzing van BMC heeft de gemeente alle inwoners die ondersteuning vanuit de 

Jeugdwet, Wmo of Participatiewet ontvangen aangeschreven. Waar er overlap was en een 

respondent bijvoorbeeld ondersteuning ontving vanuit de Wmo en Jeugdwet, is gekozen om 

deze met de jeugdvragenlijst aan te schrijven (omdat de respons onder die groep altijd het 

laagst is). 

  

In totaal zijn voor de doelgroep Jeugd 321 respondenten aangeschreven.6 Hiervan hebben in 

totaal 92 ouders en jongeren deelgenomen aan het jeugdonderzoek door een (online) 

                                                      
3 Als basis is de ‘Modellijst Wmo’ gebruikt. Deze is ontwikkeld door BMC in opdracht van de VNG en VWS.  
4 Gebaseerd op de Modelvragenlijst Cliëntervaring Jongeren en Ouders (MCJO). De MCJO is op verzoek van de 
VNG ontwikkeld door Stichting Alexander in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. 
5 De gestelde vragen in dit onderzoek zijn voor jongeren en ouders hetzelfde. De vragenlijsten verschillen enkel in 
taalgebruik. Deze rapportage geeft de resultaten voor jongeren en ouders samen weer. Voor de leeftijdscategorie 
12-18 jaar zijn zowel jongeren als ouders aangeschreven. Dat betekent niet dat de jongere en ouder uit hetzelfde 
huishouden altijd beide hebben deelgenomen aan dit onderzoek. 
6 219 ouders van kinderen van ongeboren tot 18 jaar en 102 jongeren tussen de 12 en 23 jaar die jeugdhulp 
ontvangen. 
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vragenlijst in te vullen. Van de Wmo-doelgroep hebben 84 van de 191 aangeschreven 

inwoners gereageerd en voor Werk en Inkomen 44 van de 127. Dat is voor elke doelgroep 

een goede respons.7 

 

De resultaten van uw gemeente zijn op basis van deze respons voor alle drie de 

doelgroepen indicatief (dat wil zeggen dat de resultaten een indicatie geven van de 

werkelijke situatie). Betrouwbaarheid is gebaseerd op absolute aantallen en niet zozeer op 

het percentage respondenten dat reageert. 

 

Tabel 2 Respons 

 Aantal  Respons  Aangeschreven 

Wmo (alle inwoners met Wmo-ondersteuning) 84 44% 191 

Jeugd (ouders en jongeren totaal met ondersteuning vanuit de 

Jeugdwet) 
92 29% 321 

Werk en Inkomen (alle inwoners met algemene bijstand) 44 34% 127 

 

Referentiegroep 

Jeugd 

In bijlage 1 is een tabellenoverzicht opgenomen met daarin de totale uitkomsten, de 

uitkomsten voor jongeren en ouders apart en een ‘referentiegroep’. De referentiegroep 

betreft het gemiddelde van alle cliënten in gemeenten die ook hetzelfde onderzoek hebben 

laten uitvoeren door BMC Onderzoek. De referentiegroep Jeugd bestaat uit 68 gemeenten. 

 

Wmo  

De referentiegroep Wmo bestaat uit 35 gemeenten waarvan de resultaten van de tien 

verplichte CEO-vragen zijn verzameld en 24 gemeenten die daarnaast gebruik hebben 

gemaakt van de (aangepaste) modellijst Wmo. Deze gemeenten gelden als uw 

referentiegroep in dit onderdeel van het rapport.8  

 

W&I 

De referentiegroep W&I bestaat uit ruim 3.500 klanten uit zestien gemeenten (zie bijlage 5). 

 

Leeswijzer 

Deel 1 (hoofdstukken 1 tot en met 4) behandelt de resultaten van de Jeugdwet doelgroep. 

Deel 2 van het rapport (hoofdstukken 5 en 6) behandelt de Wmo en deel 3 (hoofdstukken 7 

tot en met 13) bevat tot slot de resultaten van de inwoners met een algemene 

bijstandsuitkering.  
  

                                                      
7 Voor schriftelijk en online onderzoek onder de doelgroep Jeugd is een respons van 15% gangbaar. Onder de 
Wmo-doelgroep is 40% gangbaar en onder Werk en Inkomen 20%. 
8 Het is voor alle gemeenten verplicht om de vragenlijst te starten met de tien verplichte vragen. Er zijn gemeenten 
die enkel een onderzoek afnemen met de tien verplichte vragen, of gemeenten die na de tien verplichte vragen 
eigen gekozen vragen toevoegen. Hierdoor is de referentiegroep voor de tien verplichte vragen groter dan de 
referentiegroep voor de modellijstvragen. 
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Hoofdstuk 1  
Toegankelijkheid van jeugdvoorzieningen 

In dit hoofdstuk komt aan bod hoe de respondenten de toegang tot de jeugdhulp-

voorzieningen hebben ervaren. Weten ze waar zij terechtkunnen, zijn ze snel geholpen en is 

passende hulp beschikbaar?  

 

Er zijn verschillende verwijzers die kinderen toegang kunnen bieden tot jeugdhulp. Dit zijn 

huisartsen, jeugdartsen, gespecialiseerde artsen, gecertificeerde instellingen en gemeenten, 

bijvoorbeeld via een Centrum voor Jeugd en Gezin of een sociaal (wijk)team. Ook hebben 

maatschappelijke organisaties die ouders en kinderen kunnen verwijzen naar het juiste 

kanaal hier een belangrijke rol. Denk aan scholen, vrijwilligersorganisaties, 

welzijnsorganisaties en andere zorgprofessionals of aanbieders.  

 

Figuur 1 Toegankelijkheid van voorzieningen (N = 86, 79, 81) 

 
 Altijd  Vaak  Soms  Nooit 

    

Ik weet waar ik 

terechtkan als ik hulp 

nodig heb 

 

Ik ben snel geholpen 

 

Ik kan de hulp krijgen 

die ik nodig heb/die 

mijn kind nodig heeft 

 

 

 

In verhouding tot 2015 is het aandeel respondenten dat altijd/vaak weet waar zij 

terechtkunnen gegroeid.  

 

Snelheid van handelen is belangrijk. Door vroegsignalering kan ergere problematiek worden 

voorkomen. Daarnaast is van belang dat ouders en kinderen zich gehoord voelen en dat ze 

snel weten waar ze aan toe zijn. Daarom is er gevraagd naar de snelheid waarmee ze 

geholpen zijn, nadat de jongere of ouder zich met een vraag had gemeld.  

 

31%R E F E R E NTI E G R OE P

Referentiegroep

29%G E M E E N TE

Gemeente
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Ook op dit punt is het aandeel dat ervaart snel geholpen te zijn gestegen ten opzichte van 

vorig jaar, en ligt in lijn met de referentiegroep.  

 

Tot slot geeft de figuur weer of de respondenten de hulp konden krijgen die zij nodig hebben. 

Passende hulp is van belang om de geformuleerde doelen te halen, maar ook om de 

beleidsdoelen als zelfredzaamheid, zelfontplooiing en veiligheid te realiseren. 

 

64% van de respondenten zegt vaak of altijd de hulp te kunnen krijgen die hij of zij nodig 

heeft. Dit is een groter aandeel dan vorig jaar, maar ligt iets lager dan het aandeel in de 

referentiegroep. 
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Hoofdstuk 2  
Uitvoering van de jeugdhulp 

In dit hoofdstuk komen de cliëntervaringen met de uitvoering van de hulp aan bod. Worden 

ze goed geholpen, krijgen ze voldoende informatie over de hulp, worden beslissingen over 

de hulp in gezamenlijkheid genomen, werken de verschillende organisaties goed samen en 

wat vinden respondenten van de kwaliteit van de hulpverleners?  

2.1 De kwaliteit van de zorg 

Gemeenten hebben met de gecontracteerde aanbieders afspraken gemaakt over een goede 

kwaliteit van zorg. Aanbieders moeten voldoen aan minimale standaarden om de gestelde 

doelen, zoals vastgelegd in de Jeugdwet, te kunnen behalen en ervoor te zorgen dat de hulp 

het afgesproken beoogde effect oplevert voor kinderen en ouders. Hieronder volgen de 

uitkomsten van enkele vragen die over de kwaliteit van zorg gaan. 

 

Figuur 2 Uitvoering - kwaliteit van de zorg (N = 79, 78, 78, 67) 

 
 Altijd  Vaak  Soms  Nooit 

    

Ik word goed geholpen 

bij mijn vragen en 

problemen 

 

Ik krijg voldoende 

informatie over de hulp 

 

 

Beslissingen over de 

hulp worden samen 

met mij genomen 

 

De verschillende 

organisaties werken 

goed samen om mij/en 

mijn kind te helpen 
 

 

 

 

 

Bovenstaande figuur toont de ervaringen van respondenten met betrekking tot de hulp die zij 

krijgen bij hun vragen en problemen. Driekwart van de respondenten vindt dat ze vaak of 

altijd goed worden geholpen bij hun vragen of problemen. Dit ligt in lijn met de 

referentiegroep en is een groter aandeel dan vorig jaar.  
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Informatievoorziening over de hulp is heel belangrijk. Zo weten jongeren en ouders wat zij 

van de hulp kunnen verwachten. Bijna driekwart van de respondenten krijgt voldoende 

informatie over de hulp.  

 

Vervolgens is gevraagd of jongeren en ouders ervaren dat beslissingen over de hulp samen 

met hen worden genomen. Een bovengemiddeld deel van de respondenten ervaart dat 

beslissingen over de hulp vaak of altijd samen met hen worden genomen. Dit is niet alleen 

hoger dan vorig jaar maar ook hoger dan in de referentiegroep.  

 

Indien er verschillende organisaties betrokken zijn bij de hulp voor een jongere of een kind is 

het van belang dat zij samenwerken om hem of haar goed te kunnen helpen. Het doel is nu 

om te werken volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur. 68% van de 

respondenten die van verschillende organisaties hulp ontvangen, ervaart dat deze goed 

samenwerken om hem of haar te helpen. Dit is iets hoger dan vorig jaar en iets hoger dan in 

de referentiegroep  

2.2 De kwaliteit van de hulpverleners 

De kwaliteit van en de klik met de hulpverlener bepaalt in hoge mate het effect van de hulp. 

Wat vinden de jongeren en ouders van de hulpverleners die hen ondersteunen? 

 

Figuur 3 Uitvoering – kwaliteit van de hulpverleners (N = 80, 81, 82) 

 
 Altijd  Vaak  Soms  Nooit 

    

De hulpverleners weten 

genoeg om mij/en mijn 

kind te kunnen helpen 

 

Ik voel mij serieus 

genomen door de 

hulpverleners 

 

Ik word met respect 

behandeld door de 

hulpverleners 

 
 

 

 

 

Allereerst is naar de kennis van de hulpverlener gevraagd. De figuur toont hoe respondenten 

dit ervaren. 75% van de respondenten vindt dat de hulpverleners vaak of altijd genoeg 

kennis hebben om hen te kunnen helpen. Dit ligt in lijn met de referentiegroep. 
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Vervolgens is gevraagd of ze zich serieus genomen voelen door de hulpverleners. 78% van 

de respondenten voelt zich vaak of altijd serieus genomen door de hulpverleners (een 

stijging ten opzichte van vorig jaar). 

 

Tot slot is gevraagd of jongeren en ouders zich met respect behandeld voelen door de 

hulpverleners. 93% van de respondenten voelt zich vaak of altijd met respect behandeld 

door de hulpverleners.  
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Hoofdstuk 3  
Effect van de jeugdhulp 

In dit hoofdstuk komen de effecten van de jeugdhulp bij het opgroeien, de zelfstandigheid, de 

zelfredzaamheid en het meedoen aan de eigen omgeving aan bod. Worden met de doelen 

van de Jeugdwet, zoals naar vermogen mee kunnen doen, één gezin, één plan, één 

regisseur en hulp op maat, de gewenste effecten bij de kinderen en jongeren bereikt?  

3.1 Opgroeien 

Aan jongeren en ouders is gevraagd wat het effect van de jeugdhulp is bij het opgroeien.  

In de modellijst zijn deze effecten opgesplitst in diverse enquêtevragen. De volgende figuur 

toont in hoeverre respondenten het effect van de hulp ervaren bij het opgroeien. 

 

Figuur 4 Effect van de hulp bij het opgroeien (N = 75, 73, 72, 65) 

 
 Veel beter  Beetje beter  Hetzelfde gebleven  Beetje slechter  Veel slechter 

     

Door de hulp voel(t) 

ik mij/mijn kind zich 

beter 

 

Door de hulp gaat 

het beter met mijn 

gedrag/het gedrag 

van mijn kind 
 

Door de hulp gaat 

het thuis beter 

 

Door de hulp voel(t) 

ik mij/mijn kind zich 

veiliger 

 
 

 

 

 

De door respondenten meest ervaren effecten van de hulp bij het opgroeien zijn: een beter 

gevoel, gevolgd door beter gedrag en dat het thuis beter gaat. 
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3.2 Zelfstandigheid 

In hoeverre de hulp bijdraagt aan de zelfstandigheid van het kind komt in deze paragraaf aan 

de orde. De volgende figuur toont in welke mate respondenten ervaren dat de hulp effect 

heeft op hun zelfstandigheid/de zelfstandigheid van hun kind.  

 

Figuur 5 Effect van de hulp op de zelfstandigheid (N = 69, 68, 65) 

 
 Veel beter  Beetje beter  Hetzelfde gebleven  Beetje slechter  Veel slechter 

     

Door de hulp weet ik 

beter wat ik wil/mijn 

kind wat hij/zij wil 

 

Door de hulp zeg ik 

vaker wat ik nodig 

heb/zegt mijn kind 

vaker wat hij/zij 

nodig heeft  

Door de hulp wordt 

er beter naar mij 

geluisterd/voelt mijn 

kind zich beter 

gehoord 
 

 

 

 

 

 

67% van de respondenten weet een beetje of veel beter wat hij of zij wil dankzij de hulp. Ook 

zegt 66% vaker te zeggen wat hij of zij nodig heeft dankzij de hulp. 69% ervaart dat er beter 

of veel beter naar hen geluisterd wordt door de hulp.  
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3.3 Zelfredzaamheid 

Jongeren en ouders is gevraagd naar het effect van de hulp op hun eigen zelfredzaamheid. 

De volgende figuur toont de ervaringen van respondenten op de diverse enquêtevragen die 

samen zelfredzaamheid meten.  

 

Figuur 6 Effect van de hulp op de zelfredzaamheid (N = 67, 62, 69) 

 
 Veel beter  Beetje beter  Hetzelfde gebleven  Beetje slechter  Veel slechter 

     

Door de hulp kan ik 

beter mijn 

problemen oplossen 

 

Door de hulp kan ik 

beter voor mezelf 

opkomen 

 

Door de hulp heb ik 

meer vertrouwen in 

de toekomst 

 
 

 

 

 

73% van de respondenten zegt door de hulp een beetje of veel beter problemen te kunnen 

oplossen. Ook kan 61% beter voor zichzelf opkomen dankzij de hulp. 67% heeft een beetje 

of een veel beter vertrouwen in de toekomst door de hulp.  
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3.4 Meedoen in de eigen omgeving 

Hulp kan er ook aan bijdragen dat kinderen beter kunnen meedoen in de eigen omgeving.  

In dit onderzoek is naar de effecten van de hulp hierop gevraagd. In onderstaande figuur 

staan de resultaten van respondenten op de diverse enquêtevragen die samen meedoen 

weergegeven. 

 

Figuur 7 Effect van de hulp op meedoen in de eigen omgeving (N = 73, 64, 67) 

 
 Veel beter  Beetje beter  Hetzelfde gebleven  Beetje slechter  Veel slechter 

     

Door de hulp gaat 

het beter (met mijn 

kind) op school, werk 

of dagbesteding 
 

Door de hulp 

besteed ik 

mijn/besteedt mijn 

kind zijn/haar vrije 

tijd beter  

Door de hulp is mijn 

relatie/de relatie van 

mijn kind met 

vrienden en anderen 

beter geworden   
 

 

 

 

 

 

63% van de respondenten geeft aan dat het door de hulp een beetje of veel beter gaat op 

school, werk of dagbesteding. 47% besteedt zijn of haar vrije tijd een beetje of veel beter 

dankzij de hulp. Voor 56% is de relatie met vrienden en anderen een beetje of veel beter 

geworden door de hulp.  
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Hoofdstuk 4  
Succes- en verbeterpunten van de jeugdhulp 

Hulp of begeleiding: wat gaat goed en wat kan beter?  

Aan het einde van de vragenlijst is aan respondenten gevraagd aan te geven wat zij vinden 

dat op dit moment goed gaat bij de hulp en begeleiding die ze ontvangen, maar ook wat zij 

als minder goed ervaren. Wij hebben deze opmerkingen per onderdeel in een top 3 gezet.  
 
Tabel 3 Wat gaat goed? 

 Opmerking 

1 Serieus genomen/begrepen voelen 

2 Deskundigheid van de hulpverlener 

3 Goede hulp 

 
Hieronder staan per opmerking enkele citaten weergegeven. Deze zijn illustratief voor het 
totaal aan opmerkingen over wat er beter zou kunnen.  
 

1.  ‘Mijn kind wordt serieus genomen. Er wordt naar haar geluisterd.’ 
 
 ‘Serieus genomen en duidelijk over wat wel en niet geboden kan worden door 

hulpverlenende instantie.’ 
 
2. ‘Kennis, betrokkenheid is goed. Deskundig personeel en medewerkers.’ 
 

‘Deskundigheid en terugbellen’ 
 
‘Kennis achtergrond geeft goede tips voor omgang met vraagstukken die we 
tegenkomen.’ 
 

3. ‘[aanbieder] heeft hele goede begeleiding in het omgaan van een pleegkind met 
hechtingsstoornis. Je kunt er altijd terecht. Ook heeft [dochter] er al veel geleerd.’ 

 
 ‘Soms is het lastig goede hulp te vinden. Het heeft even geduurd, maar daarna 

kregen we de goede hulp.’ 
 
 ‘Er wordt gekeken waar ik behoefte aan heb en wat ik wil bereiken. Aan het begin 

van elk gesprek wordt gevraagd waar ik het over wil hebben. Ik krijg duidelijke 
handvatten om met situaties om te gaan.’ 

 
Tabel 4 Wat kan beter? 

 Opmerking 

1 Te weinig kennis, niet luisteren 

2 Wachtlijsten/wachttijden 

3 Slechte (onderlinge) communicatie 
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Hieronder staan per opmerking enkele citaten weergegeven. Deze zijn illustratief voor het 
totaal.  
 

1.  ‘Er wordt niet goed naar het kind geluisterd. (...). Verder beslist het sociaal team over 
je kind maar heeft geen inzicht in de daadwerkelijke problemen. (...) De gemeente 
wil stoppen met de ambulante begeleider. Ouders zoek het verder maar uit. Als 
dingen niet verbeteren moet er gezocht worden naar andere oplossingen. Niet de 
ouders in het ongewisse laten.’ 

 
 ‘Vaak zijn beslissingen door budgetten bepaald, daardoor wordt niet altijd de hulp 

gegeven die het beste past bij de vraag.’ 
 

 ‘Inschakelen extra discipline had eerder gekund om beeld van de problematiek nog 
wat eerder helder te krijgen.’ 

 
2. ‘Het duurde allemaal veel te lang voordat er wat gebeurt. In sept aan de bel 

getrokken in december start onderzoekende fase vanaf maart echte behandeling. 
Hierdoor zit mijn kind al ruim een half jaar thuis van school. Veel tijd verspild.’ 

 
 ‘Dat het allemaal zo lang duurt.’  
 
 ‘Zorgwekkend dat een wachtlijst voor psycholoog gerust minimaal 3 maanden kan 

duren. Jammer, soms is direct hulp noodzakelijk.’ 
 

3. ‘Echt bureaucratisch. Niet weten en weer verder sturen. Wel vriendelijke mensen. 
Had dit niet verwacht in Woudenberg. Verder echt goede ervaringen bij 
burgerzaken.’ 

 
 ‘Slechte communicatie, weinig kennis.’ 
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Hoofdstuk 5  
Het contact (Wmo) 

5.1 Het contact 

Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige 

gemeenten kiezen voor het Wmo-loket, andere gemeenten voor sociale (wijk)teams waar 

mensen terechtkunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet 

(vraagverheldering, verwijzing of ook lichte ondersteuning), verschilt per gemeente.  

De toegang in Woudenberg loopt via Loket De Kleine Schans, of via de sociale wijkteams.  

 

De volgende figuur toont de ervaring van respondenten met de toegang. Het valt op dat in 

verhouding tot vorig jaar het aandeel respondenten dat het (helemaal) eens is met de stelling 

voor elke stelling gedaald is.  

 
Figuur 8 Ervaring met het contact met de gemeente (%)  

 
 Helemaal mee 

eens 
 Mee eens  Neutraal  Niet mee eens  Helemaal niet 

mee eens      

Ik wist waar ik 
moest zijn met 
mijn hulpvraag 

 

Ik werd snel 
geholpen 

 

De medewerker 
nam mij serieus 

 

De medewerker 
en ik hebben in 
het gesprek samen 
naar een oplossing 
gezocht 
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5.2 De hulpvraag 

Inwoners met belemmeringen op het gebied van zelfredzaamheid en participatie kunnen 

ondersteuning vragen bij de gemeente. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ondersteuningsvragen 

rond vervoer, verplaatsen in en om de woning, aanpassingen in de woning, andere mensen 

ontmoeten en sociale contacten onderhouden, (begeleiding bij) hulp bij het huishouden en 

begeleiding/dagbesteding. 

 
Tabel 5 Waarom nam u contact op met de gemeente? (% ja)  

 
Gemeente 

2016 

Gemeente 

2015 Referentiegroep 

Ik heb moeite me zelf te wassen en te kleden 25% 18% 20% 

Ik kan het huishoudelijke werk thuis niet meer aan 64% 73% 60% 

Ik kan nergens meer naartoe omdat ik geen vervoer heb 23% 15% 38% 

Ik kan niet meer binnenshuis rondlopen/rijden 1%  5%  9%  

Ik voel me eenzaam en wil meer contact met andere 

mensen 
14% 15% 14% 

Ik heb overdag niks te doen 9%  12% 7%  

Ik heb moeite om mijn financiële zaken te regelen en de 

administratie te doen 
7%  10% 13% 

Ik weet niet hoe ik bepaalde problemen kan oplossen en 

wat ik moet kiezen 
23% 16% 16% 

Ik ben of dreig als mantelzorger overbelast te raken 10% 11% 8%  

Anders 32%  24% 19% 

 

Het valt in de volgende figuur op dat het aandeel respondenten dat aangeeft dat ‘mijn 

omgeving kan mij niet, of niet meer ondersteunen’ een van de redenen was om naar de 

gemeente te gaan, relatief groot is. 

  



CLIËNTERVARING JEUGD, WMO & WERK EN INKOMEN 

 

20/57 

 

 
Figuur 9 Welke redenen speelden mee om naar de gemeente te gaan? (% ja t.o.v. ja/nee)  

 
 

Een aanzienlijk deel van de respondenten heeft al eerder contact opgenomen met de 

gemeente voor een (andere) ondersteuningsvraag. 

 
Figuur 10 Eerder contact opgenomen over (andere) ondersteuningsvraag (%) 
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5.3 Het gesprek 

In de Wmo 2015 is het ‘automatische’ recht op zorg en ondersteuning komen te vervallen.  

Er wordt niet langer gesproken over ‘compensatieplicht’; de gemeente heeft nu een 

‘resultaatverplichting’: niet de compensatie van een gebrek staat centraal, maar het zorg 

dragen voor een resultaat. Er is ruimte voor andere, mogelijk beter passende, oplossingen. 

 

Gemeenten dienen bij een verzoek om ondersteuning (de melding) van inwoners altijd 

zorgvuldig te onderzoeken wat er aan de hand is. In de meeste gevallen betekent dit een 

gesprek tussen (iemand namens) de gemeente en de inwoner. Soms is een persoonlijk 

gesprek niet nodig. Bijvoorbeeld bij cliënten die al jaren bekend zijn of die kortgeleden nog 

gesproken zijn. De gemeente maakt deze afweging.  

  
Figuur 11 Een (keukentafel)gesprek gehad in de afgelopen 12 maanden (%)  

 
 

In verhouding tot vorig jaar is het aandeel respondenten dat de afgelopen twaalf maanden 

een (keukentafel)gesprek heeft gehad gedaald. Dit ligt in lijn met de referentiegroep.  

 

Het kan voor de cliënt belangrijk zijn dat het gesprek wordt gevoerd samen met iemand 

anders die de situatie goed kent, zoals een goede kennis, familielid of mantelzorger. Een 

cliënt kan voor ondersteuning bij het gesprek ook gratis gebruikmaken van een 

onafhankelijke cliëntondersteuner (hierover meer in de volgende paragraaf). Dit kan ook 

iemand van de gemeente zijn, zolang deze persoon maar onafhankelijk kan handelen.  

 

In verhouding tot vorig jaar is het aandeel respondenten dat iemand had die aanwezig was 

bij het gesprek gestegen. Het aandeel ligt in lijn met de referentiegroep. 
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Figuur 12 Was er nog iemand anders aanwezig bij het (keukentafel)gesprek? (%)  

 
 

Bij het zoeken naar oplossingen voor cliënten wordt steeds meer uitgegaan van de eigen 

kracht van cliënten: wat de cliënt zelf kan doen of zelf via de sociale omgeving kan 

organiseren. Hierbij is de persoonlijke situatie van de cliënt van belang. De persoonlijke 

situatie in beeld brengen zorgt ervoor dat burgers zich serieus genomen voelen en dit zorgt 

doorgaans voor meer tevreden cliënten. 

 

In de volgende figuur wordt weergegeven hoe de uitkomst is in de gemeente met betrekking 

tot het (keukentafel)gesprek. De tevredenheid over de diverse aspecten van het gesprek is 

gedaald ten opzichte van vorig jaar en is ook in verhouding tot de referentiegroep relatief 

laag.  
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Figuur 13 Mening over het (keukentafel)gesprek (%)  

 

 Heel tevreden  Tevreden  Neutraal  Ontevreden  Heel ontevreden 

     

Het contact met 

degene met wie 

u het 

(keukentafel) 

gesprek had  

De manier 

waarop er naar 

u geluisterd 

werd 
  

De deskundigheid 

van de 

medewerker 

  

De gekozen 

oplossing 

  

 

 

5.4 Cliëntondersteuning 

De Wmo 2015 bepaalt dat gemeenten onafhankelijke cliëntondersteuning moeten bieden. 

Het moet gratis zijn, levensbreed, onafhankelijk en in het belang van de cliënt. Het verschilt 

per gemeente welke organisatie de onafhankelijke cliëntondersteuning invult; vaak wordt het 

geboden via MEE of via een welzijnsstichting. In uw gemeente is cliëntondersteuning als 

volgt vormgegeven: Een cliëntondersteuner is iemand die u helpt uw weg te vinden naar 

zorg en ondersteuning. 

 

 

 

 

 

 
  

Uit het CEO Wmo onderzoek dat BMC vorig jaar heeft uitgevoerd, bleek dat 26% van de 

respondenten bekend was met cliëntondersteuning. 86% hiervan was er tevreden over (bron: 

CEO Wmo onderzoek BMC over 2015). 

. 
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Figuur 14 Bekendheid gebruik onafhankelijke cliëntondersteuner (%)  

 
 

Het aandeel respondenten dat zegt bekend te zijn met de mogelijkheid van onafhankelijke 

cliëntondersteuning is groter dan vorig jaar en ligt in lijn met de bekendheid in de 

referentiegroep.  
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Hoofdstuk 6  
De Wmo-ondersteuning 

6.1 De ontvangen ondersteuning 

De doelgroep van dit onderzoek zijn cliënten met in ieder geval een Wmo- 

maatwerkvoorziening. Daarnaast kunnen ze natuurlijk ook nog informele ondersteuning 

ontvangen of gebruikmaken van algemene of particuliere voorzieningen. Wij zien dat – net 

als vorig jaar – de groep respondenten die (onder andere) hulp bij het huishouden ontvangt 

het grootste is.  

 
Tabel 6 Ondersteuningsvormen (% ja)  

 
Gemeente 

2016 

Gemeente 

2015 Referentiegroep 

Rolstoel 6%  18% 17% 

Scootmobiel (of aangepaste fiets, auto, buggy, enzovoorts) 14% 15% 18% 

Hulp bij het huishouden 74% 73% 56% 

Woonvoorziening/woningaanpassing (zoals bijvoorbeeld 

een traplift) 
9%  10% 12% 

Collectief vervoerspasje (regiotaxi, Wmo-taxi, deeltaxi) 19% 34% 47% 

Financiële vergoeding voor vervoer 4%  3%  4%  

Begeleiding bij het zelfstandig wonen (bijvoorbeeld hulp bij 

de administratie) 
12% 12% 11% 

Begeleiding bij structuur aanbrengen (zoals dagritme, 

spreiding maaltijden, bezigheden en dergelijke) 
22%  11% 11% 

Begeleiding bij dagbesteding/regie 17% 16% 12% 

Logeervoorziening/logeerhuis 0%  2%  1%  

Ik woon in een beschermde woonvorm vanwege psychische 

problemen 
3%  2%  2%  

Anders 16% 11% 12% 
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6.2 Kwaliteit van de ondersteuning 

Het gaat er bij de kwaliteit van de ondersteuning om hoe cliënten de kwaliteit van de 

ondersteuning ervaren, het gaat niet om de objectieve kwaliteit van de ondersteuning.  

 
Figuur 15 Mening over de kwaliteit van de ondersteuning (%)  

 

 Helemaal mee 

eens 

 Mee eens  Neutraal  Niet mee eens  Helemaal niet 

mee eens      

Ik vind de 

kwaliteit van de 

ondersteuning 

die ik krijg goed 
 

De 

ondersteuning 

die ik krijg past 

bij mijn 

hulpvraag 

 

 

 

Het aandeel respondenten dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed ervaart, is licht 

gedaald ten opzichte van vorig jaar. Zo ook het aandeel respondenten dat de ondersteuning 

als passend bij de hulpvraag ervaart.  

 
Figuur 16 Mate waarin de ondersteuning voldoet (%)  

 

 Ja, helemaal  Grotendeels 

 

 Een beetje 

 

 Nee, helemaal niet 

    

Voldoet de 

ondersteuning 

aan uw wensen? 

 

Voldoet de 
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De mate waarin de ondersteuning voldoet aan de wensen van de respondenten is gedaald 

ten opzichte van vorig jaar. Evenals de mate waarin de ondersteuning voldoet aan de 

behoeften. De waardering ligt in lijn met de referentiegroep.  

6.3 Andere vormen van ondersteuning 

Veel Wmo-cliënten hebben vaak ook andere vormen van ondersteuning en zorg. Het gaat 

dan bijvoorbeeld om algemene voorzieningen, informele hulp van vrijwilligers en/of 

mantelzorgers, maar ook zelf ingekochte particuliere hulp. Tezamen geeft dit een totaalbeeld 

van de zorgzwaarte en het zorggebruik van Wmo-cliënten.  

 
Tabel 7 Andere ondersteuningsvormen (% ja)  

 
Gemeente 

2016 

Gemeente 

2015 

Referentie-

groep 

Voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de inloop of activiteiten in het 

buurthuis, klussendienst, boodschappenservice, was- en strijkservice 
18% 14% 13% 

Particuliere schoonmaakster die helpt bij het huishouden 25% 27% 21% 

Hulp van een individuele vrijwilliger (bijvoorbeeld een maatje, coach) 11% 12% 9%  

Hulp van partner, familie, vrienden of buren 82% 88% 85% 

 

Mantelzorgers 

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, 

gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of 

kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.  

 

De ondersteuning van Wmo-cliënten door mantelzorgers is heel belangrijk. Sinds de Wmo 

2015 wordt er ook meer gevraagd van cliënten zelf en hun netwerk. Daarbij moet in de gaten 

worden gehouden of de mantelzorger niet overbelast is of dreigt te raken.  

 

 

 

 

 
Figuur 17 Kan de naaste de hulp aan? (%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

In 2015 kreeg landelijk 84% van de respondenten hulp van familie, vrienden of buren. 24% 

had het idee dat zij dat niet goed aankunnen (bron: CEO Wmo onderzoek BMC over 2015). 
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In verhouding tot de referentiegroep is het aandeel respondenten dat inschat dat hun naaste 

het (nog) wel aankan klein. Dit komt met name doordat het aandeel dat aangeeft het niet te 

weten groot is. 

6.4 Effect van de ondersteuning op het leven van de cliënten 

Gemeenten hebben een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van mensen met een 

beperking of psychische problematiek aan het maatschappelijk verkeer (participatie). Ook 

moeten zij een passende ondersteuning bieden waarmee mensen in staat zijn tot het 

uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van 

een gestructureerd huishouden (zelfredzaamheid).  

 

Uit de volgende figuur blijkt dat het aandeel respondenten dat aangeeft (een positief) effect 

te ervaren van de ondersteuning iets groter is dan vorig jaar.  
 
Figuur 18 Effect van de ondersteuning 
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Zelfredzaamheid en participatie zijn ook nader uitgewerkt in een onderverdeling van de 

algemene dagelijkse levensverrichtingen. 

 

In onderstaande tabel ziet u de uitkomsten van het ervaren effect van alle ondersteuning die 

respondenten ontvangen (zowel formeel als informeel) op deze verschillende aspecten van 

zelfredzaamheid en participatie. 

 

Tabel 8 Bijdrage van de ondersteuning aan … 

 

Gemeente 

2016  

(% helemaal/ 

grotendeels) 

Respons 

per 

vraag 

Gemeente 

2015  

(% helemaal/ 

grotendeels) 

Respons 

per 

vraag 

Referentie 

groep  

(% helemaal/ 

grotendeels) 

Respons 

per 

vraag 

binnen en buiten uw huis rondlopen/ 

rijden 
65% N=37  58% N=81  65% N=2869 

u wassen, kleden en verzorgen 70% N=30  71% N=66  62% N=2278 

uw huishouden regelen en op orde 

houden 
70% N=50  70% N=94  66% N=3082 

uw financiën regelen en op orde 

houden 
72% N=36  75% N=72  68% N=2460 

de mogelijkheid om familie, vrienden 

en anderen te zien en spreken 
64% N=39  62% N=81  66% N=2929 

anderen helpen 25% N=16  16% N=37  23% N=1310 

werken en/of leren 19% N=16  26% N=27  27% N=1127 
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Hoofdstuk 7  
Waardering algemene dienstverlening Werk en 
Inkomen 

Dit hoofdstuk behandelt de algemene beleving van de klanten algemene bijstand over de 

dienstverlening van uw gemeente. De verschillende deelonderwerpen komen in de volgende 

hoofdstukken aan bod. Figuur 19 toont het gemiddelde rapportcijfer dat de klanten met een 

bijstandsuitkering geven aan de dienstverlening van de sociale dienst. 

 
Figuur 19 Algemeen rapportcijfer dienstverlening  

 

 

De klanten in uw gemeente geven de dienstverlening gemiddeld een 6,9. Dat is een relatief 

laag resultaat in verhouding tot vorig jaar en de huidige referentiegroep W&I. 

 

Figuur 20 toont de spreiding in de rapportcijfers voor de dienstverlening in de vorm van een 

staafdiagram. Het grootste deel van de klanten geeft een voldoende en 19% van de klanten 

in de gemeente geeft een onvoldoende (in verhouding tot 11% in de referentiegroep). 

 
Figuur 20 Spreiding algemeen rapportcijfer  dienstverlening 
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Hoofdstuk 8  
Waardering eerstelijnsdienstverlening 

In dit hoofdstuk gaan we in op de algemene aspecten van de eerstelijnsdienstverlening. 

Hieronder verstaan wij de balie, de telefonische bereikbaarheid, de bejegening en de 

informatievoorziening.  

8.1 Bejegening en wachttijd aan de balie 

Figuur 21 toont de gemiddelde rapportcijfers voor de bejegening van klanten door de 

baliemedewerkers en voor de wachttijden bij de balie. Klanten is gevraagd rapportcijfers te 

geven voor de volgende aspecten: 

 de manier waarop de medewerkers van de balie/receptie van de sociale dienst met u 

omgaan; 

 de wachttijden bij de balie. 

 

Figuur 21 Rapportcijfers bejegening en wachttijden aan de balie  

 
 

Ook hier zien we dat de waardering van de bejegening iets is gedaald. De waardering voor 

de wachttijden is stabiel. 

8.2 Bereikbaarheid 

Figuur 22 laat zien welke rapportcijfers de klanten gemiddeld geven aan aspecten van de 

bereikbaarheid van de sociale dienst. 
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Figuur 22 Rapportcijfers bereikbaarheid 

 

 

 

Het hoogst is de waardering voor de wachttijd voor een afspraak met de consulent. Het 

laagst voor de telefonische bereikbaarheid. 

8.3 Informatievoorziening 

Figuur 23 laat zien welke rapportcijfers de klanten gemiddeld geven aan de 

informatievoorziening van de sociale dienst.  

 

Het hoogst is de waardering voor de informatie via de website van de gemeente. De laagste 

beoordeling is voor de informatie over andere gemeentelijke regelingen.  
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Figuur 23 Rapportcijfers informatievoorziening  

 

Toegang tot internet 

Aan klanten is gevraagd of zij thuis een tablet of computer met internetaansluiting hebben. 

Het merendeel van de klanten geeft aan dit te hebben (80%). Toch is er een redelijke groep 

die geen tablet of computer met internet thuis heeft (20%). In de referentiegroep is dit ook 

20%. Het is goed hier rekening mee te houden bij de keuzes over hoe de 

informatievoorziening naar en contactmogelijkheden met de gemeente voor klanten worden 

ingericht.  
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Hoofdstuk 9  
Intakegesprek 

De klanten is gevraagd wanneer zij hun intakegesprek met de sociale dienst hebben gehad. 

36% van de respondenten had hun intakegesprek tot één jaar geleden. Aan degenen die tot 

een jaar geleden hun intakegesprek hadden, is een aantal stellingen over het intakegesprek 

voorgelegd: 

 Tijdens het intakegesprek zijn mijn rechten duidelijk uitgelegd. 

 Tijdens het intakegesprek zijn mijn plichten duidelijk uitgelegd. 

 Door het intakegesprek kreeg ik een duidelijk beeld wat mij te wachten stond. 

 Tijdens het intakegesprek kon ik goed al mijn vragen stellen. 

 
Figuur 24 Stellingen intakegesprek9 

 

 

Voor de respondenten die het betrof, geeft de overgrote meerderheid aan dat de rechten en 

plichten duidelijk zijn uitgelegd, dat zij goed al hun vragen konden stellen en een duidelijk 

beeld kregen van wat hen te wachten stond. 

                                                      
9 Deze vragen zijn door een klein absoluut aantal klanten ingevuld. 



CLIËNTERVARING JEUGD, WMO & WERK EN INKOMEN 

 

35/57 

 

Hoofdstuk 10  
Waardering klantmanagers/consulenten Werk en 
Inkomen 

De klantmanagers/consulenten zijn het belangrijkste contactpunt van de gemeente met de 

klanten. De ervaring die een klant heeft met een gemeente is vaak sterk afhankelijk van hoe 

zij de contacten met hun eigen consulent ervaren.  

 

Aan de klanten is hun waardering over de dienstverlening door de medewerkers gevraagd. 

Figuur 25 toont de resultaten op deze vraag. Deze ligt met een 6,7 laag in verhouding tot 

vorig jaar. Figuur 26 toont de spreiding in de rapportcijfers voor de dienstverlening in de vorm 

van een staafdiagram. Het grootste deel van de klanten geeft een voldoende en 24% van de 

klanten in uw gemeente geeft een onvoldoende, in verhouding tot 15% in de referentiegroep. 
 

Figuur 25 Waardering klantmanagers/consulenten  

 
 

Figuur 26 Spreiding rapportcijfers klantmanagers/consulenten  

 

 

In de figuren 27 en 28 zetten wij de ervaringen van de klanten van uw gemeente af tegen het 

gemiddelde van alle deelnemende gemeenten. Alleen het percentage klanten dat het 

(helemaal) eens is met de uitspraken is weergegeven.  
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Figuur 27 Stellingen over medewerkers (positief geformuleerd) 

 

 

Het meest vaak zijn de respondenten het eens met de stellingen ‘de medewerkers 

respecteren mijn privacy’ en ‘de medewerkers doen hun uiterste best om mij zo goed 

mogelijk te helpen’. Het minst zijn klanten het eens met de stelling ‘de medewerker heeft 

voldoende kennis en vaardigheden om mij goed te begeleiden’. 

 

Een relatief groot deel van de klanten is van mening dat de medewerkers vaak wisselen 

waardoor zij steeds opnieuw hetzelfde verhaal vertellen. Het aandeel dat het eens is met de 

stelling dat de medewerkers vooroordelen hebben over wat de klant wil en kan ligt in lijn met 

de referentiegroep. 
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Figuur 28 Stellingen over medewerkers (negatief geformuleerd) 
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Hoofdstuk 11  
Waardering re-integratietrajecten Werk en Inkomen 

Budgetten voor re-integratie staan nog steeds onder druk. Met beperkte middelen dienen 

gemeenten effectiever mensen te ondersteunen in het vinden van werk. Gemeenten voeren 

re-integratie steeds vaker in eigen beheer uit. Daarbij kijkt men kritisch naar de resultaten en 

effecten van de ingezette dienstverlening. De ervaringen van de klanten met de aangeboden 

dienstverlening geeft input voor de optimalisatie van de dienstverlening en de begeleiding 

vanuit de gemeente.  

 

Aan klanten is gevraagd of ze op dit moment een re-integratietraject volgen (of de afgelopen 

twaalf maanden hebben gevolgd). 21% van de respondenten volgt nu naar eigen zeggen 

een re-integratietraject of heeft de afgelopen twaalf maanden een traject gevolgd. 

De resultaten in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op een klein absoluut aantal respondenten. 

11.1 Algemene waardering van het re-integratietraject 

Als eerste is respondenten gevraagd hoe zij in het algemeen de dienstverlening tijdens het 

re-integratietraject waarderen. Respondenten uit Woudenberg die een re-integratietraject 

volgen of de afgelopen twaalf maanden hebben afgerond, gaven gemiddeld een 7,4 als 

rapportcijfer. Dit is hoger dan vorig jaar en de referentiegroep. 

 
Figuur 29 Algemene waardering dienstverlening re-integratietraject 

 

 

11.2 Waardering begeleiding tijdens het re-integratietraject 

Klanten is gevraagd rapportcijfers te geven voor een aantal aspecten van de re-

integratietrajecten.  

 

Figuur 30 toont de waardering van de klanten voor de verschillende aspecten, afgezet tegen 

het gemiddelde van alle deelnemende gemeenten. Met name de aandacht die de 

trajectbegeleider voor de klant heeft, wordt hoog gewaardeerd met een 8,0. 
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Figuur 30 Waardering proces, begeleiding en resultaat re-integratietraject  

 

11.3 Ervaring re-integratietraject 

Naast de waardering van de begeleiding is ook een aantal stellingen aan klanten voorgelegd 

over het traject zelf. In figuur 31 staan de antwoorden (% (helemaal) mee eens) van de 

respondenten. Over alle items zijn de respondenten positiever dan vorig jaar en in de 

referentiegroep. 

 
Figuur 31 Stellingen over re-integratietraject 
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Hoofdstuk 12  
Ervaren afstand tot de arbeidsmarkt 

Hoe schatten de klanten zelf hun afstand tot de arbeidsmarkt in? En in hoeverre komt de 

indeling overeen met de eigen indeling van de gemeente? Wij maken in dit hoofdstuk 

onderscheid naar klanten die tijdelijk en/of parttime werk hebben (waardoor zij slechts 

gedeeltelijk afhankelijk zijn van een uitkering) en klanten die dit niet hebben. Aan alle klanten 

is de vraag gesteld: ‘Hoe makkelijk denkt u aan een betaalde baan te komen waarmee u niet 

meer afhankelijk bent van een bijstandsuitkering?’ In onderstaande figuur ziet u de 

verwachtingen van alle respondenten hieromtrent.  

 

Figuur 32 Ervaren afstand tot betaalde baan (en hiermee onafhankelijk van bijstand)  

 

 

Ongeveer een kwart van de respondenten in de gemeente heeft een parttimebaan. Hierdoor 

is op gemeenteniveau het uitsplitsen van verwachtingen naar de klanten die wel al betaald 

parttime werk hebben en de klanten die dit (nog) niet hebben, onbetrouwbaar. Als wij dit 

onderscheid maken op de totale dataset blijkt dat deze verwachtingen per groep verschillen 

van elkaar. De figuren tonen dat de klanten die aangeven geen parttimebaan te hebben, de 

afstand tot een betaalde baan waarmee ze onafhankelijk worden van de bijstand groter 

inschatten dan de klanten die aangeven wel een parttimebaan te hebben. 

 
Figuur 33 Ervaren afstand tot betaalde baan (en hiermee onafhankelijk van bijstand) naar 

wel/niet parttimebaan 
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Hoofdstuk 13  
Succes- en verbeterpunten vanuit klanten zelf 

Aan het einde van de vragenlijst is aan klanten algemene bijstand gevraagd om één punt 

aan te geven dat zij goed vinden aan de sociale dienst. Klanten konden hierbij kiezen uit de 

meest genoemde items van de afgelopen jaren en dit antwoord vervolgens toelichten in een 

open schrijfvak. Uit de antwoorden kwamen de volgende punten het meest naar voren: 

 

Tabel 9 Verdeling punten die klanten goed vinden aan de sociale dienst  

 Uw sociale dienst 2017 Referentiegroep 

Klantvriendelijkheid/behulpzaamheid 30% 29% 

Dat er een vangnet is 20% 10% 

Stiptheid uitbetaling uitkering 18% 30% 

Mijn klantmanager 14% 22% 

Aandacht medewerkers 11% 8% 

 

Het meest tevreden is men over de klantvriendelijkheid/behulpzaamheid, op afstand gevolgd 

door het feit dat er een vangnet is en de stiptheid waarmee uitkeringen worden uitbetaald. 

Klanten konden hun antwoord toelichten in een schrijfvak. Hieronder enkele citaten ter 

illustratie: 

 

‘Snelle reactie en veel info over mogelijkheden.’ 

 

‘Er zijn erbij die zijn klantvriendelijk.’ 

 

‘Ik vind de manier waarop ze met mij omgaan erg prettig.’  

 

‘Ben altijd netjes en correct geholpen.’ 

 

Vervolgens is klanten gevraagd één punt aan te geven dat de sociale dienst zou moeten 

verbeteren. Ook hier konden klanten kiezen uit de meest genoemde items van de afgelopen 

jaren en dit antwoord vervolgens toelichten. 

 
Tabel 10 Verdeling punten die volgens klanten verbeterd moe ten worden  

 Uw sociale dienst 2017 Referentiegroep 

Rekening houden met de situatie klant 27% 28% 

Minder wisselingen klantmanagers 25% 18% 

Informatie rechten/mogelijkheden 20% 13% 

Meer begrip/respect van de medewerkers 14% 9% 

Telefonische bereikbaarheid 11% 18% 
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De verbeterpunten die door de klanten van uw sociale dienst het meest worden genoemd, 

betreffen het rekening houden met de situatie van de klant en minder wisselingen van 

klantmanagers. Hieronder enkele citaten ter illustratie: 

 

‘Dat jullie minder langs elkaar werken en dat er teruggebeld wordt niet na een week of 2 

pas.’  

 

‘Ik heb in 4 jaar tijd al vier verschillende klantmanagers gehad en het schijnt dat ik nu weer 

een nieuwe krijg.’ 

 

‘Nooit wordt er informatie verstrekt. Nergens word je bij geholpen. Bij aanvraag 

minimaregeling volgt een heel verhoor. Zelfs de weg naar een klachtencommissie is nergens 

aangegeven en de medewerkers zelf zijn onduidelijk.’ 
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Bijlage  1  
Tabellen met onderzoeksresultaten Jeugd 

In de zesde kolom staan de totalen van de uitkomsten van jongeren en ouders gezamenlijk. In de tweede kolom staan de uitkomsten van jongeren 

apart, gevolgd door de uitkomsten van ouders in de vierde kolom. In de een na laatste kolom is het gemiddelde over alle gemeenten die het 

onderzoek door BMC Onderzoek hebben laten uitvoeren, weergegeven. In de tabellen zijn de stellingen zoals geformuleerd in de vragenlijst voor 

jongeren opgenomen. Voor ouders gaan deze stellingen over hun kind.  

 
Tabel 11 Achtergrondgegevens  

 Jongeren N Ouders N 
Jongeren  

 en ouders 
N  

 (samen) 
Referentiegroep  

 jongeren N 
Referentiegroep  

 ouders N 
Referentiegroep  

 jongeren en ouders 
N  

(samen) 
Geslacht 

Jongen 33% 27     33% 27 47% 1.630     47% 1.630 

Meisje 67% 27     67% 27 53% 1.630     53% 1.630 

Moeder     67% 63 67% 63     81% 4.616 81% 4.616 

Vader     24% 63 24% 63     16% 4.616 16% 4.616 

Anders     10% 63 10% 63     4% 4.616 4% 4.616 

Leeftijd kind (vragenlijst jongeren) 

12 t/m 17 jaar 96% 26     96% 26 90% 456     90% 456 

18 t/m 22 jaar 4% 26     4% 26 10% 456     10% 456 

Leeftijd kind (vragenlijst ouders) 

0 t/m 3 jaar     5% 62 5% 62     4% 1.058 4% 1.058 

4 t/m 11 jaar     45% 62 45% 62     52% 1.058 52% 1.058 

12 t/m 17 jaar     50% 62 50% 62     45% 1.058 45% 1.058 

Duur hulp 

Korter dan 3 maanden 12% 26 20% 56 17% 82 10% 1.545 12% 4.469 12% 6.014 

Tussen de 3 en 6 maanden 8% 26 5% 56 6% 82 13% 1.545 15% 4.469 15% 6.014 

Tussen de 6 en 12 maanden 19% 26 21% 56 21% 82 20% 1.545 23% 4.469 22% 6.014 

Langer dan een jaar 62% 26 54% 56 56% 82 57% 1.545 49% 4.469 51% 6.014 
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Tabel 12 Toegankelijkheid van voorzieningen (% vaak/altijd) 

 
Jongeren N Ouders N 

Jongeren  
 en ouders N  

Referentiegroep  
 jongeren N 

Referentiegroep  
 ouders N 

Referentiegroep  
 jongeren en 

ouders N  
Ik weet waar ik terechtkan 
als ik hulp nodig heb 

56% 27 73% 59 67% 86 71% 1.564 70% 4.630 70% 6.194 

Ik ben snel geholpen 60% 25 67% 54 65% 79 67% 1.526 62% 4.517 63% 6.043 

Ik kan de hulp krijgen die ik 
nodig heb/die mijn kind 
nodig heeft 

81% 26 56% 55 64% 81 77% 1.562 71% 4.547 73% 6.109 

 
Tabel 13 Uitvoering van de kwaliteit van zorg (% vaak/altijd) 

 
Jongeren N Ouders N 

Jongeren  
 en ouders N  

Referentiegroep  
 jongeren N 

Referentiegroep  
 ouders N 

Referentiegroep  
 jongeren en 

ouders N  
Ik word goed geholpen bij 
mijn vragen en problemen 

74% 23 75% 56 75% 79 79% 1.575 75% 4.511 76% 6.086 

De verschillende 
organisaties werken goed 
samen om mij/mij en mijn 
kind te helpen 

74% 19 67% 48 69% 67 65% 1.281 60% 3.928 61% 5.209 

Ik krijg voldoende 
informatie over de hulp 

75% 24 72% 54 73% 78 73% 1.552 70% 4.510 71% 6.062 

Beslissingen over de hulp 
worden samen met mij 
genomen 

72% 25 85% 53 81% 78 76% 1.566 84% 4.467 82% 6.033 

 
Tabel 14 Uitvoering van de kwaliteit van hulpverleners (% vaak/altijd)  

 
Jongeren N Ouders N 

Jongeren  
 en ouders N  

Referentiegroep  
 jongeren N 

Referentiegroep  
 ouders N 

Referentiegroep  
 jongeren en 

ouders N  
De hulpverleners weten 
genoeg om mij/mij en mijn 
kind te kunnen helpen 

83% 24 71% 56 75% 80 78% 1.583 76% 4.536 77% 6.119 

Ik voel mij serieus genomen 
door de hulpverleners 

74% 23 79% 58 78% 81 84% 1.585 84% 4.559 84% 6.144 

Ik word met respect 
behandeld door de 
hulpverleners 

88% 24 95% 58 93% 82 93% 1.584 92% 4.548 92% 6.132 
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Tabel 15 Effect van de hulp bij het opgroeien (% een beetje/veel beter geworden)  

 
Jongeren N Ouders N 

Jongeren  
 en ouders N  

Referentiegroep  
 jongeren N 

Referentiegroep  
 ouders N 

Referentiegroep  
 jongeren en 

ouders N  
Door de hulp voel(t) ik 
mij/mijn kind zich beter 

92% 24 78% 51 83% 75 80% 1.553 83% 4.349 82% 5.902 

Door de hulp gaat het beter 
met mijn gedrag/het gedrag 
van mijn kind 

62% 24 76% 49 71% 73 74% 1.403 78% 3.953 77% 5.356 

Door de hulp gaat het thuis 
beter 

67% 24 71% 48 69% 72 71% 1.364 78% 3.800 76% 5.164 

Door de hulp voel(t) ik 
mij/mijn kind zich veiliger 

61% 23 60% 42 60% 65 56% 1.264 70% 3.444 67% 4.708 

 
Tabel 16 Effect van de hulp op de zelfstandigheid (% een beetje/veel beter geworden)  

 
Jongeren N Ouders N 

Jongeren  
 en ouders N  

Referentiegroep  
 jongeren N 

Referentiegroep  
 ouders N 

Referentiegroep  
 jongeren en 

ouders N  
Door de hulp weet ik beter 
wat ik wil/mijn kind wat 
hij/zij wil 

60% 25 70% 44 67% 69 63% 1.422 68% 3.688 67% 5.110 

Door de hulp zeg ik vaker 
wat ik nodig heb/zegt mijn 
kind vaker wat hij/zij nodig 
heeft 

67% 24 66% 44 66% 68 66% 1.426 70% 3.734 69% 5.160 

Door de hulp wordt er beter 
naar mij geluisterd/voelt 
mijn kind zich beter gehoord 

65% 23 71% 42 69% 65 61% 1.404 75% 3.769 71% 5.173 

 
Tabel 17 Effect van de hulp op de zelfredzaamheid  (% een beetje/veel beter geworden)  

 
Jongeren N Ouders N 

Jongeren  
 en ouders N  

Referentiegroep  
 jongeren N 

Referentiegroep  
 ouders N 

Referentiegroep  
 jongeren en 

ouders N  
Door de hulp kan ik beter 
mijn problemen oplossen 

75% 24 72% 43 73% 67 73% 1.439 70% 3.092 71% 4.531 

Door de hulp kan ik beter 
voor mezelf opkomen 

62% 24 61% 38 61% 62 65% 1.363 61% 2.724 62% 4.087 

Door de hulp heb ik meer 
vertrouwen in de toekomst 

62% 24 69% 45 67% 69 65% 1.392 70% 3.241 69% 4.633 
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Tabel 18 Effect van de hulp op meedoen in de eigen omgeving  (% een beetje/veel beter geworden)  

 
Jongeren N Ouders N 

Jongeren  
 en ouders N  

Referentiegroep  
 jongeren N 

Referentiegroep  
 ouders N 

Referentiegroep  
 jongeren en 

ouders N  
Door de hulp gaat het beter 
(met mijn kind) op school, 
werk of dagbesteding 

54% 24 67% 49 63% 73 74% 1.495 76% 4.148 76% 5.643 

Door de hulp besteed ik 
mijn/besteedt mijn kind 
zijn/haar vrije tijd beter 

39% 23 51% 41 47% 64 51% 1.359 54% 3.481 53% 4.840 

Door de hulp is mijn 
relatie/de relatie van mijn 
kind met vrienden en 
anderen beter geworden 

62% 24 53% 43 57% 67 54% 1.368 59% 3.572 57% 4.940 
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Bijlage  2  
Achtergrondgegevens respondenten Wmo 
 
In deze bijlage staan de achtergrondgegevens van de respondenten Wmo. 

 

Indien er een (a) achter het percentage staat, is er sprake van een significant verschil met de 

referentiegroep. Indien er een (b) achter het percentage staat, is er sprake van een significant 

verschil met vorig jaar. 
 
Tabel 19 Leeftijd respondenten (%) 10 

 Gemeente 2016 Referentiegroep 
0 t/m 17 0%  1%  

18 t/m 25 4%  2%  

26 t/m 35 5%  3%  

36 t/m 45 5%  4%  

46 t/m 55 11% 7%  

56 t/m 65 14% 13% 

66 t/m 74 10% 18% 

75+ 51% 52% 

 

Ook is gevraagd naar het opleidingsniveau. De uitkomst op die vraag geeft het onderstaande 

beeld. 
 
Tabel 20 Opleidingsniveau respondenten (%)  

 Gemeente 2016 Gemeente 2015 Referentiegroep 
Lagere school/Basisschool 25% 32% 26% 

Lager of voorbereidend 
beroepsonderwijs/VMBO basis kader 

26% (b)  13% 22% 

VMBO theoretisch/MAVO/(M)ULO 25% 20% 17% 

HAVO, MMS, HBS, VWO 5%  8%  6%  

MBO 11% 12% 13% 

HBO/Universiteit 5%  9%  8%  

Anders 3%  6%  7%  

 

Bij degenen die een beperking of aandoening hebben, ligt dit op het volgende vlak (zie tabel 21). 
 
Tabel 21 Soort beperking/aandoening (% aangekruist)  

 Gemeente 2016 Gemeente 2015 Referentiegroep 
Leggen van sociale contacten 16% 19% 12% 

Lichamelijke handicap 44% 51% 45% 

Gedragsproblemen 4%  6%  4%  

Geheugen- en oriëntatieproblemen 24% 25% 22% 

Zintuiglijke beperking 9%  10% 10% 

Verstandelijke beperking 5%  7%  7%  

Bewegen en verplaatsen 44% (a,b)  60% 66% 

Psychisch functioneren 29% (a,b)  16% 15% 

Anders 25% (a)  14% 11% 

 

                                                      
10 Over 2015 is de leeftijd niet uitgevraagd. 
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Aan de respondenten is gevraagd wat zijn of haar woonsituatie is. Dit kan natuurlijk gevolgen 

hebben voor de ondersteuning die iemand nodig heeft. De volgende tabel laat zien hoe de 

woonsituatie eruitziet. 

 
Tabel 22 Woonsituatie respondenten (%)  

 Gemeente 2016 Gemeente 2015 Referentiegroep 
Ik woon zelfstandig 82% 81% 76% 

Ik woon zelfstandig in een aangepaste 
woning 

3% (a,b) 11% 9%  

Ik woon bij mijn ouders/verzorgers 9% (a) 3%  3%  

Ik woon in een tehuis/instelling 4%  2%  6%  

Ik woon in bij mijn kinderen 0%  1%  0%  

Anders 1%  2%  6%  

 

Er wordt steeds vaker van burgers verwacht dat ze ook financieel zelfredzaam zijn; dat ze zelf in 

staat zijn om voorzieningen aan te schaffen. Voorzieningen die eerder via de gemeente te 

verkrijgen waren op basis van een indicatie worden steeds vaker als algemene voorzieningen 

gezien die burgers zelf kunnen aanschaffen. Daarom is er een vraag opgenomen of de 

respondent financieel kan rondkomen. De uitkomsten daarvan ziet u hieronder. 
 
Figuur 34 Financieel kunnen rondkomen? 
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Bijlage  3  
Tabellenbijlage Wmo 
Indien er een (a) achter het percentage staat, is er sprake van een significant verschil met de 

referentiegroep. Indien er een (b) achter het percentage staat, is er sprake van een significant 

verschil met vorig jaar. 
 
BLOK 1: Contact 

 
Gemeente 

2016 
Respons per 

vraag 
Gemeente 

2015 
Respons per 

vraag Referentiegroep 
Respons per 

vraag 
Contact 

Ik wist waar ik moest 
zijn met mijn 
hulpvraag 
(%(helemaal)mee 
eens) 

78% N=51  81% N=115 76% N=7477 

Ik werd snel geholpen 
(%(helemaal)mee 
eens) 

67% N=52  71% N=115 72% N=7514 

De medewerker nam 
mij serieus 
(%(helemaal)mee 
eens) 

75% N=52  85% N=116 84% N=7486 

De medewerker en ik 
hebben in het gesprek 
samen naar 
oplossingen gezocht 
(%(helemaal)mee 
eens) 

66% N=50  74% N=101 74% N=7042 

Gebruik onafhankelijke cliëntondersteuner 

Wist u dat u gebruik 
kon maken van een 
onafhankelijke 
cliëntondersteuner? 
(%ja) 

29% (b)  N=65  16% N=128 29% N=9066 

  
 
BLOK 2: Kwaliteit van de ondersteuning 

 
Gemeente 

2016 
Respons per 

vraag 
Gemeente 

2015 
Respons per 

vraag Referentiegroep 
Respons per 

vraag 
Kwaliteit van de ondersteuning 

Ik vind de kwaliteit 
van de ondersteuning 
die ik krijg goed 
(%(helemaal)mee 
eens) 

78% N=72  83% N=144 81% N=9552 

De ondersteuning die 
ik krijg past bij mijn 
hulpvraag 
(%(helemaal)mee 
eens) 

77% N=71  83% N=142 81% N=9502 
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BLOK 3: Wat levert de ondersteuning mij op? 

 
Gemeente 

2016 
Respons per 

vraag 
Gemeente 

2015 
Respons per 

vraag Referentiegroep 
Respons per 

vraag 
Wat levert de ondersteuning mij op? 

Door de ondersteuning kan ik 
beter de dingen doen die ik 
wil (%(helemaal)mee eens) 

79% N=62  74% N=130 77% N=9047 

Door de ondersteuning kan ik 
mij beter redden 
(%(helemaal)mee eens) 

83% N=64  77% N=137 82% N=9316 

Door de ondersteuning heb ik 
een betere kwaliteit van 
leven (%(helemaal)mee eens) 

78% N=64  75% N=131 76% N=9196 

  
BLOK 4: Extra vragen contact met de gemeente 

 
Gemeente 

2016 
Respons per 

vraag 
Gemeente 

2015 
Respons per 

vraag Referentiegroep 
Respons per 

vraag 
Heeft u eerder contact met de gemeente gehad over een (andere) ondersteuningsvraag of -probleem? 

Ja 40% N=72  49% N=132 35% N=4358 

Nee 15% N=72  10% N=132 14% N=4358 

Weet ik niet 44% N=72  41% N=132 51% N=4358 

 

 
Gemeente 

2016 
Respons per 

vraag 
Gemeente 

2015 
Respons per 

vraag Referentiegroep 
Respons per 

vraag 
Waarom nam u contact op (of iemand namens u) met de gemeente? 

Omdat ik moeite heb me zelf 
te wassen en te kleden (%ja) 

25% N=69  18% N=123 20% N=4303 

Omdat ik het huishoudelijke 
werk thuis niet meer aan kan 
(%ja) 

64% N=69  73% N=123 60% N=4303 

Omdat ik nergens meer 
naartoe kan omdat ik geen 
vervoer heb (%ja) 

23% (a)  N=69  15% N=123 38% N=4303 

Omdat ik niet meer 
binnenshuis rond kan 
lopen/rijden (%ja) 

1% (a) N=69  5%  N=123 9%  N=4303 

Omdat ik me eenzaam voel 
en meer contact wil met 
andere mensen (%ja) 

14% N=69  15% N=123 14% N=4303 

Omdat ik overdag niks te 
doen heb (%ja) 

9%  N=69  12% N=123 7%  N=4303 

Omdat ik moeite heb om mijn 
financiële zaken te regelen en 
de administratie te doen (%ja) 

7%  N=69  10% N=123 13% N=4303 

Omdat ik niet weet hoe ik 
bepaalde problemen kan 
oplossen en wat ik moet 
kiezen (%ja) 

23% N=69  16% N=123 16% N=4303 

Omdat ik als mantelzorger 
overbelast ben of dreig te 
raken (%ja) 

10% N=69  11% N=123 8%  N=4303 

Anders (%ja) 32% (a)  N=69  24% N=123 19% N=4303 
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Gemeente 

2016 
Respons per 

vraag 
Gemeente 

2015 
Respons per 

vraag 
Referentie 

groep 
Respons per 

vraag 
Redenen om naar de gemeente te gaan 

Ik wist niet waar en 
hoe ik ondersteuning 
kon regelen (%ja) 

45% N=31  47% N=49  46% N=1877 

Ik overzag het 
probleem en de keuzes 
niet meer (%ja) 

48% N=27  53% N=40  39% N=1424 

Mijn omgeving 
(partner, kind, ouder) 
kan mij niet, of niet 
meer, ondersteunen 
(%ja) 

71% N=31  71% N=45  56% N=1724 

Ik ben doorverwezen 
door mijn huisarts of 
door een andere 
zorgverlener (%ja) 

80% N=41  80% N=69  72% N=2417 

 

 
Gemeente 

2016 
Respons per 

vraag 
Gemeente 

2015 
Respons per 

vraag Referentiegroep 
Respons per 

vraag 
Heeft u in de afgelopen 12 maanden een (keukentafel)gesprek gehad op afspraak namens de gemeente? 

Ja 42% (b)  N=73  62% N=139 41% N=5281 

Nee 47% N=73  36% N=139 54% N=5281 

Weet ik niet 11% (a,b)  N=73  2%  N=139 5%  N=5281 

 

 
Gemeente 

2016 
Respons per 

vraag 
Gemeente 

2015 
Respons per 

vraag Referentiegroep 
Respons per 

vraag 
Was er bij het (keukentafel)gesprek nog iemand anders aanwezig? 

Ja, een naaste (zoals 
partner, kind, ouder, 
vriend) (%aangekruist) 

38% N=29  51% N=81  48% N=2084 

Ja, een onafhankelijke 
cliëntondersteuner 
(%aangekruist)  

21% (b)  N=29  5%  N=81  13% N=2084 

Ja, iemand anders 
(%aangekruist) 

17% N=29  11% N=81  18% N=2084 

Nee (%aangekruist) 31% N=29  42% N=81  29% N=2084 

 

 
Gemeente 

2016 
Respons per 

vraag 
Gemeente 

2015 
Respons per 

vraag Referentiegroep 
Respons per 

vraag 
Tevredenheid over cliëntondersteuner 

De 
cliëntondersteuning 
(%(heel)tevreden) 

.%  N=5 .%  N=4 89% N=237 
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Gemeente 

2016 
Respons per 

vraag 
Gemeente 

2015 
Respons per 

vraag Referentiegroep 
Respons per 

vraag 
Bent u tevreden over: 

Het contact met 
degene met wie u het 
(keukentafel)gesprek 
had (%(heel)tevreden) 

79% N=29  88% N=80  81% N=2036 

De manier waarop er 
naar u geluisterd werd 
(%(heel)tevreden) 

76% N=29  89% N=79  82% N=2045 

De deskundigheid van 
de medewerker 
(%(heel)tevreden) 

72% N=29  80% N=79  76% N=1999 

De gekozen oplossing 
(%(heel)tevreden) 

68% N=28  82% N=77  78% N=1949 

 
  

BLOK 5: Ervaringen met de ondersteuning vanuit de gemeente 

 Gemeente 
2016 

Respons 
per 

vraag 
Gemeente 

2015 

Respons 
per 

vraag Referentiegroep 
Respons 
per vraag 

Welke ondersteuning ontvangt u of heeft u ontvangen vanuit de gemeente? 

Rolstoel (%ja) 6% (a,b) N=69  18% N=131 17% N=4733 

Scootmobiel (of aangepaste fiets, auto, 
buggy, enzovoorts) (%ja) 

14% N=69  15% N=131 18% N=4733 

Hulp bij het huishouden (%ja) 74% (a)  N=69  73% N=131 56% N=4733 

Woonvoorziening/woningaanpassing 
(zoals bijvoorbeeld een traplift) (%ja) 

9%  N=69  10% N=131 12% N=4733 

Collectief vervoerspasje (regiotaxi, Wmo-
taxi, deeltaxi) (%ja) 

19% (a,b)  N=69  34% N=131 47% N=4733 

Financiële vergoeding voor vervoer (%ja) 4%  N=69  3%  N=131 4%  N=4733 

Begeleiding bij het zelfstandig wonen 
(bijvoorbeeld hulp bij de administratie) 
(%ja) 

12% N=69  12% N=131 11% N=4733 

Begeleiding bij structuur aanbrengen 
(zoals dagritme, spreiding maaltijden, 
bezigheden en dergelijke) (%ja) 

22% (a)  N=69  11% N=131 11% N=4733 

Begeleiding bij dagbesteding/regie (%ja) 17% N=69  16% N=131 12% N=4733 

Logeervoorziening/logeerhuis (%ja) 0%  N=69  2%  N=131 1%  N=4733 

Ik woon in een beschermde woonvorm 
vanwege psychische problemen (%ja) 

3%  N=69  2%  N=131 2%  N=4733 

Anders (%ja) 16% N=69  11% N=131 12% N=4733 

 

 
Gemeente 

2016 
Respons per 

vraag 
Gemeente 

2015 
Respons per 

vraag Referentiegroep 
Respons per 

vraag 
Kwaliteit van alle ondersteuningen 

Voldoet de ondersteuning 
aan uw wensen  
(% helemaal/grotendeels) 

85% N=60  92% N=107 88% N=3553 

Voldoet de ondersteuning 
aan uw behoeften  
(% helemaal/grotendeels) 

83% N=60  88% N=103 84% N=3701 
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BLOK 6: Overige ondersteuning 

 
Gemeente 

2016 
Respons per 

vraag 
Gemeente 

2015 
Respons per 

vraag Referentiegroep 
Respons per 

vraag 
Overige ondersteuning 

Maakt u gebruik van 
voorzieningen, zoals bijvoorbeeld 
de inloop of activiteiten in het 
buurthuis, klussendienst, 
boodschappenservice, was- en 
strijkservice? (%ja) 

18% N=44  14% N=86  13% N=2872 

Heeft u een particuliere 
schoonmaakster die helpt bij het 
huishouden? (%ja) 

25% N=44  27% N=86  21% N=2872 

Krijgt u of uw partner hulp van 
een individuele vrijwilliger 
(bijvoorbeeld een maatje, 
coach)? (%ja) 

11% N=44  12% N=86  9%  N=2872 

Ontvangt u hulp van uw partner, 
van uw familie, vrienden of 
buren? (%ja) 

82% N=44  88% N=86  85% N=2872 

 

 
Gemeente 

2016 
Respons per 

vraag 
Gemeente 

2015 
Respons per 

vraag Referentiegroep 
Respons per 

vraag 
Heeft u het idee dat uw naaste die voor u zorgt het aankan? 

Ja 48% N=27  38% N=61  59% N=2495 

Nee 22% N=27  34% N=61  20% N=2495 

Weet ik niet 30% N=27  28% N=61  21% N=2495 

 
BLOK 7: Effect(en) van ondersteuning op zelfredzaamheid en participatie 

 
Gemeente 

2016 
Respons per 

vraag 
Gemeente 

2015 
Respons per 

vraag Referentiegroep 
Respons per 

vraag 
Dragen ondersteuning en hulpmiddel(en) bij aan … 

binnen en buiten uw huis rond 
lopen/rijden  
(% helemaal/grotendeels) 

65% N=37  58% N=81  65% N=2869 

u wassen, kleden en verzorgen 
(% helemaal/grotendeels) 

70% N=30  71% N=66  62% N=2278 

uw huishouden regelen en op orde 
houden (% helemaal/grotendeels) 

70% N=50  70% N=94  66% N=3082 

uw financiën regelen en op orde 
houden (% helemaal/grotendeels) 

72% N=36  75% N=72  68% N=2460 

de mogelijkheid om familie, vrienden 
en anderen te zien en spreken 
(% helemaal/grotendeels) 

64% N=39  62% N=81  66% N=2929 

anderen helpen 
(% helemaal/grotendeels) 

25% N=16  16% N=37  23% N=1310 

werken en/of leren  
(% helemaal/grotendeels) 

19% N=16  26% N=27  27% N=1127 
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BLOK 8: Over uzelf 

 
Gemeente 

2016 
Respons per 

vraag 
Gemeente 

2015 
Respons per 

vraag Referentiegroep 
Respons per 

vraag 
Bent u een man of een vrouw? 

Man 36% N=70  .%  N=0 34% N=5498 

Vrouw 64% N=70  .%  N=0 66% N=5498 

 

 
Gemeente 

2016 
Respons per 

vraag 
Gemeente 

2015 
Respons per 

vraag Referentiegroep 
Respons per 

vraag 
Wat is uw leeftijd? 

0 t/m 17 0%  N=73  .%  N=0 1%  N=6173 

18 t/m 25 4%  N=73  .%  N=0 2%  N=6173 

26 t/m 35 5%  N=73  .%  N=0 3%  N=6173 

36 t/m 45 5%  N=73  .%  N=0 4%  N=6173 

46 t/m 55 11% N=73  .%  N=0 7%  N=6173 

56 t/m 65 14% N=73  .%  N=0 13% N=6173 

66 t/m 74 10% N=73  .%  N=0 18% N=6173 

75+ 51% N=73  .%  N=0 52% N=6173 

 
 

 
Gemeente 

2016 
Respons per 

vraag 
Gemeente 

2015 
Respons per 

vraag Referentiegroep 
Respons per 

vraag 
Heeft u beperkingen of 
aandoeningen (%ja) 

81% (b)  N=72  96% N=130 88% N=5076 

Beperking of aandoening 

Leggen van sociale contacten  
(% aangekruist) 

16% N=55  19% N=118 12% N=4340 

Lichamelijke handicap  
(% aangekruist) 

44% N=55  51% N=118 45% N=4340 

Gedragsproblemen (% aangekruist) 4%  N=55  6%  N=118 4%  N=4340 

Geheugen- en oriëntatieproblemen 
(% aangekruist) 

24% N=55  25% N=118 22% N=4340 

Zintuiglijke beperking  
(% aangekruist) 

9%  N=55  10% N=118 10% N=4340 

Verstandelijke beperking  
(% aangekruist) 

5%  N=55  7%  N=118 7%  N=4340 

Bewegen en verplaatsen  
(% aangekruist) 

44% (a,b)  N=55  60% N=118 66% N=4340 

Psychisch functioneren  
(% aangekruist) 

29% (a,b)  N=55  16% N=118 15% N=4340 

Anders (% aangekruist) 25% (a)  N=55  14% N=118 11% N=4340 

 

 
Gemeente 

2016 
Respons per 

vraag 
Gemeente 

2015 
Respons per 

vraag Referentiegroep 
Respons per 

vraag 
Wat is uw woonsituatie? 

Ik woon zelfstandig 82% N=74  81% N=144 76% N=5311 

Ik woon zelfstandig in een 
aangepaste woning 

3% (a,b) N=74  11% N=144 9%  N=5311 

Ik woon bij mijn ouders/verzorgers 9% (a) N=74  3%  N=144 3%  N=5311 

Ik woon in een tehuis/instelling 4%  N=74  2%  N=144 6%  N=5311 

Ik woon in bij mijn kinderen 0%  N=74  1%  N=144 0%  N=5311 

Anders 1%  N=74  2%  N=144 6%  N=5311 
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Gemeente 

2016 
Respons per 

vraag 
Gemeente 

2015 
Respons per 

vraag Referentiegroep 
Respons per 

vraag 
Wat is uw hoogst afgeronde opleiding? 

Lagere school/Basisschool 25% N=73  32% N=143 26% N=4789 

Lager of voorbereidend 
beroepsonderwijs/VMBO 
basis kader 

26% (b)  N=73  13% N=143 22% N=4789 

VMBO theoretisch/MAVO/ 
(M)ULO 

25% N=73  20% N=143 17% N=4789 

HAVO, MMS, HBS, VWO 5%  N=73  8%  N=143 6%  N=4789 

MBO 11% N=73  12% N=143 13% N=4789 

HBO/Universiteit 5%  N=73  9%  N=143 8%  N=4789 

Anders 3%  N=73  6%  N=143 7%  N=4789 

 

 
Gemeente 

2016 
Respons per 

vraag 
Gemeente 

2015 
Respons per 

vraag Referentiegroep 
Respons per 

vraag 
In hoeverre kunt u financieel 
rondkomen? (%(zeer)goed) 

29% N=72  35% N=143 38% N=5701 

 

 
Gemeente 

2016 
Respons per 

vraag 
Gemeente 

2015 
Respons per 

vraag Referentiegroep 
Respons per 

vraag 
Heeft u hulp gehad bij het invullen van deze vragenlijst? 

Nee 57% N=74  53% N=144 54% N=5381 

Ja, van een naaste 
(bijvoorbeeld partner, 
familielid of vriend) 

31% N=74  40% N=144 36% N=5381 

Ja, van een hulp- of 
zorgverlener 

7%  N=74  6%  N=144 8%  N=5381 

Ja, van iemand anders 5% (a) N=74  1%  N=144 2%  N=5381 
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Bijlage  4  
Verantwoordingsgegevens voor Waar staat je gemeente 
 
De bruto steekproef is: 191.  
De netto steekproef is: 74 
 

BLOK 1: Contact  

 
(%helemaal mee 

eens) (%mee eens) (%mee oneens) 
(%helemaal mee 

oneens) 
Contact 

Ik wist waar ik moest zijn met mijn 
hulpvraag 

20% 59% 10% 0%  

Ik werd snel geholpen 12% (a)  56% 10% 10% 

De medewerker nam mij serieus 21% (b)  54% 4%  4%  

De medewerker en ik hebben in het gesprek 
samen naar oplossingen gezocht 

18% 48% 12% 8%  

 

 (%ja) (%nee) 
Gebruik onafhankelijke cliëntondersteuner 

Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner? 29% (b)  71% (b)  

 
BLOK 2: Kwaliteit van de ondersteuning 

 
(%helemaal mee 

eens) (%mee eens) (%mee oneens) 
(%helemaal mee 

oneens) 
Kwaliteit van de ondersteuning 

Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning 
die ik krijg goed 

29% 49% 8%  1%  

De ondersteuning die ik krijg past bij mijn 
hulpvraag 

27% 51% 11% (a,b)  1%  

 
BLOK 3: Wat levert de ondersteuning mij op?  

 
(%helemaal mee 

eens) (%mee eens) (%mee oneens) 
(%helemaal mee 

oneens) 
Wat levert de ondersteuning mij op? 

Door de ondersteuning kan ik beter de 
dingen doen die ik wil 

27% 52% 6%  2%  

Door de ondersteuning kan ik mij beter 
redden 

34% 48% 3%  2%  

Door de ondersteuning heb ik een betere 
kwaliteit van leven 

25% 53% 6%  2%  
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Bijlage  5  
Onderzoeksverantwoording en respons W&I 
 

De sociale dienst van uw gemeente heeft alle klanten van de sociale dienst de vragenlijst 

toegestuurd. Om de respons te stimuleren heeft de gemeente tijdens de invulperiode een 

rappelbrief verstuurd. Uiteindelijk hebben 44 van de 127 klanten de vragenlijst tijdig ingevuld en 

teruggestuurd. Daarmee is de respons 34%. Voor een belevingsonderzoek onder klanten 

algemene bijstand is dit een goede respons. Op basis van dit absoluut aantal respondenten zijn 

de resultaten voor dit onderdeel van het kto indicatief. Dat wil zeggen dat zij een indicatie geven 

van de werkelijke situatie. 

 
Tabel 23 Respons 

 Uw sociale dienst 2017 Uw sociale dienst 2015 Referentiegroep11 
respons N 44 46 3.732 

 

Kenmerken respondenten in uw gemeente ten opzichte van referentiegroep 

Hier volgt een overzicht van enkele kenmerken van de respondenten in uw gemeente in 

vergelijking met de respondenten uit de referentiegroep.  

 
Tabel 24 Uitkeringsduur 

 Uw sociale dienst 2017 Uw sociale dienst 2015 Referentiegroep 
Tot 1 jaar 16% 30% 18% 

1 tot 3 jaar 35% 32% 26% 

3 tot 5 jaar 26% 19% 17% 

5 jaar of langer 23% 19% 39% 

 
Tabel 25 Re-integratietraject  

 Uw sociale dienst 2017 Uw sociale dienst 2015 Referentiegroep 
Nee 79% 76% 75% 

Ja, ik volg nu een re-integratietraject 14% 17% 16% 

Ja, ik heb in de afgelopen 12 maanden 
een traject afgerond 

7% 7% 10% 

 
  

                                                      
11 Het gemiddelde van ruim 3.500 respondenten uit Hoogezand-Sappemeer, Almere, Slochteren, Smallingerland, 
Hoogeveen, Oldebroek, Putten, Amersfoort, Leusden, Gouda, Nuth, Simpelveld, Voerendaal, Overbetuwe, Midden-
Delfland, Menterwolde. 
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