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Vragen en overall beeld
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Het overall beeld van de resultaten is positief en laat een soort gelijk beeld zien ten opzichte 
van 2016 en 2017. Driekwart van de respondenten is over het algemeen tevreden over het 
gesprek met de medewerker van De Kleine Schans; ze vonden de medewerker deskundig, er 
werd goed naar ze geluisterd en de medewerker nam voldoende tijd voor ze.

Opvallend is te noemen dat 53% van de respondenten het keukentafelgesprek in zijn eentje 
heeft gevoerd, bij 39 procent was er een naaste aanwezig, dit is vergelijkbaar met 2017 en 
2016. Slechts 1 procent geeft aan dat bij het gesprek in 2019 ook een onafhankelijke 
clientondersteuner aanwezig was; in 2017 was dat bij resp. 7 procent van de respondenten het 
geval. TerwijI de bekendheid van de onafhankelijk clientondersteuner wel wat is toegenomen, 
36% ten opzichte van 29% in 2017 en 2016.

Vorig jaar hebben we de voorbereidingen getroffen om over te stappen van een jaarlijkse 
meting die achteraf wordt uitgevoerd, naar een zogeheten continumeting. Hierbij vragen we 
kort na het afgeven van de beschikking gedurende het jaar de client naar zijn/haar ervaringen. 
Voorafgaand aan de continumeting is over 2019 een nulmeting gehouden. De uitkomsten van 
deze nulmeting leggen wij bij deze ter kennisneming aan u voor.

De respons van de Wmo vragenlijst was voldoende om betrouwbare uitspraken over de gehele 
doelgroep te kunnen doen. De respons van de onderzoeken jeugd en participatiewet was te 
laag om betrouwbare uitspraken over de gehele doelgroep te kunnen doen. De resultaten van 
de onderzoeken voor jeugd en participatie-wet dienen daarom als indicatief beschouwd te 
worden. De respons voor de Jeugdwet en P-wet is ook in veel andere gemeenten meestal lager 
dan nodig is voor een betrouwbaar onderzoek. De respons in de gemeente Woudenberg is in 
die Zin gemiddeld te noemen.

De uitkomsten van het CEO Wmo worden aangeleverd bij VWS en gepubliceerd op 
waarstaatjegemeente.nl en de uitkomsten CEO Jeugd worden aangeleverd bij het CBS. En alle 
rapporten worden ter kennisname aan de cooperatie gestuurd.

Inleiding
Zowel in de Wmo als in de Jeugdwet is opgenomen dat gemeenten jaarlijks de ervaringen van 
clienten moeten onderzoeken. Daarbij is gewerkt met een door de VNG opgestelde vragenlijst 
waarbij een deel van de vragen verplicht is voor alle Nederlandse gemeenten: het 
Clientervaringsonderzoek (CEO) voor Wmo en de Modeivragenlijst CUentervaring Jongeren en 
Ouders (MCJO) voor Jeugd. Hier hebben we nog enkele eigen vragen over ons Sociaal Team 
aan toegevoegd. Voor de participatie wet maken we gebruik van de vragenlijst ontwikkeld door 
KWIZ.

Wmo
De vragenlijst gaat in op thema's als de hulpvraag van de client, het contact met de Kleine 
Schans, de informatie voorziening, de ontvangen ondersteuning en de kwaliteit en het effect 
van deze ondersteuning.

Samenvatting

Aantal Respons Aangeschreven
Wmo 155 41 % 381
Jeugd (ouders) 60 27% 225
Jeugd (jongeren) 18 17% 109
Participatiewet 34 22 % 152
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Jeuqd
De vragenlijst gaat in op thema's als toegang tot zorg, uitvoering hulp & hulpverleners, effect 
van de hulp, wat is er goed aan de hulp & wat kan er beter?

Het overall beeld is lets positiever dan de resultaten over 2016 en 2017. Wei zijn de resultaten 
niet geheel te vergelijken, gezien toen de resultaten van ouders en kinderen waren 
samengevoegd en nu los waren behandeld. Ook is de vraagstelling niet geheel dezelfde.

Veruit de meeste ouders zijn tevreden over de toegang van de zorg. Ook de meeste jongeren 
vonden dat ze snel werden geholpen. Driekwart van de jongeren vindt dat hij/zij genoeg hulp 
krijgt en is tevreden over de hulpverleners: ze doen hun werk goed, nemen de jongere serieus 
en luisterend goed naar de jongere. Ruim 80% van de ouders denkt positief over de 
hulpverleners. Opvallend is het verschil van mening in de effecten van hulp tussen ouders en 
jongeren. De meeste jongeren ervaren positieve effecten van de hulp want het gaat beter (op 
verschillende vlakken): de helft van de jongeren voelt zich beter door de hulp, 68 procent 
geeft aan dat het thuis beter gaat en 64 procent kan beter omgaan met zijn/haar problemen. 
De ouders zijn lets verdeelder in hun mening over de effecten van de hulp: ongeveer de helft 
vindt dat het (op verschillende vlakken) beter gaat door de hulp, maar zo' n 40% geeft aan dat 
het hetzelfde is gebleven en de hulp daarop geen effect heeft. Zowel jongeren als ouders 
noemen de wachtlijsten en de snelheid waarmee ze hulp krijgen als verbeterpunt.

Het overall beeld van de gemeten clientervaring is positief en laat een toename van 
tevredenheid zien ten opzichte van vorig jaar. De meeste respondenten zijn tevreden over de 
dienstverlening: gemiddeld geven ze de dienstverlening van De Kleine Schans een 7,7 als 
rapportcijfer. In 2017 was dit een 6,9 en in 2018 een 7,4.
Over de medewerkers zijn de meningen lets meer verdeeld: 56 procent van de respondenten 
vindt de medewerker deskundig, 41 procent staat daar neutraal tegenover. De regelingen zijn 
bij 60 tot 87 procent van de respondenten bekend. Het meest genoemde verbeterpunt is: 
'minder wisselingen van klantmanagers'.

Participatie-wet
De vragenlijst gaat in op thema's als dienstverlening, bekendheid minima-regelingen, goede 
punten en verbeterpunten. De resultaten zijn niet geheel te vergelijken, gezien de 
vraagstelling niet geheel dezelfde is.

Voor een volledige beschrijving van de resultaten verwijzen we u graag naar de verschillende 
rapportages.

Vervolg
De uitkomsten van de onderzoeken sluiten aan bij waar op ingezet wordt door de gemeente en 
vraagt voor nu dus geen verbeteracties. Gezien het gaat om een continumeting kan er tijdig 
bijgestuurd worden naar aanleiding van vervolguitkomsten als dit nodig blijkt te zijn.

Bijlage(n)
1) Rapport clientervaringsonderzoek WMO
2) Rapport clientervaringsonderzoek Jeugdwet
3) Rapport clientervaringsonderzoek Participatie-wet


