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Inleiding 

De transformatie van het sociale domein houdt onder meer in dat gemeenten de toegang en de 
dienstverlening op een andere manier organiseren dan voorheen. Daarbij horen ook 
rapportageverplichtingen aan het ministerie. De centrale vraag die hierbij dient te worden 
beantwoord is of de burgers/ cliënten van mening zijn dat de huidige werkwijzen hebben geleid 
tot een betere zelfredzaamheid, dan wel tot een bevredigende oplossing van de (zorg)vraag 
waarmee zij zich tot de gemeente hebben gewend. 
 
Middels een jaarlijks terugkerend cliëntervaringsonderzoek dient de beantwoording van deze 
centrale vraag aan het ministerie te worden gerapporteerd. Het huidige onderzoek betreft de 
ervaringen van cliënten in 2019.  
 
De vragenlijst bevat de verplichte vragen die de VNG voorschrijft, aangevuld met een aantal 
extra vragen.  
 
Het onderzoek is eerder uitgevoerd 2018 en 2017 ook uitgevoerd; destijds werden de cliënten 
gevraagd naar hun ervaringen over de Wmo in 2017 en 2016.  

Opzet van het onderzoek 
De doelgroep van het onderzoek bestaat uit 381 huishoudens in de gemeente Woudenberg die 
in 2019 een beschikking voor een Wmo voorziening hebben gekregen. Deze hebben allemaal 
een vragenlijst gekregen.  
 
De vragenlijsten zijn verstuurd in januari 2020. In februari is een rappel verstuurd om de 
respons nog verder te verhogen.  

Respons 

155 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld. Dit is 41 procent van de doelgroep van 381 
huishoudens. Dit is voldoende om betrouwbare uitspraken over de gehele doelgroep te kunnen 
doen.  
 
Leeswijzer 
In het eerste hoofdstuk worden de resultaten samengevat. In het tweede hoofdstuk staan alle 
antwoorden grafisch weergegeven. De antwoorden worden (waar mogelijk) vergeleken met de 
cliëntervaringsonderzoeken over de jaren 2017 en 2016.  
 
In de grafieken wordt het aandeel respondenten per antwoordcategorie weergegeven. Dit is het 
aantal respondenten dat het antwoord gaf, afgezet tegen alle respondenten die de vraag 
hebben ingevuld. Daarvoor laten we iedereen die de vraag niet van toepassing vond of geen 
mening had ook buiten beschouwing. Dit komt de leesbaarheid en inhoudelijke analyse ten 
goede.  
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1. Samenvatting 

 

Contact 

De meeste respondenten zijn tevreden over het contact dat ze met De Kleine 
Schans hebben gehad over hun hulpvraag: 90 procent van de respondenten 
vond dat hij snel geholpen werd en 84 procent vond dat de medewerker hem 
serieus nam. 72 procent geeft aan dat de medewerker en hij samen naar 
oplossingen hebben gezocht; 12 procent is het daar juist niet mee eens.  
Ten opzichte van 2016 en 2017 is het aandeel respondenten dat snel werd 
geholpen gestegen, evenals het aandeel dat wist waar hij moest zijn met zijn 
hulpvraag. 

 
Driekwart van de respondenten is over het algemeen tevreden over het gesprek met de 
medewerker van De Kleine Schans; ze vonden de medewerker deskundig (74%), er werd goed 
naar ze geluisterd (82%) en de medewerker nam voldoende tijd voor ze (90%). Dat beeld komt 
overeen met 2017 en 2016. Het aandeel respondenten dat vindt dat de ondersteuning bij zijn 
hulpvraag past is echter gedaald, van 86 procent in 2017 naar 75 procent in 2019. Daarnaast 
vindt 13% dat de medewerker niet duidelijk heeft uitgelegd hoe hij zijn hulp verder kan regelen 
(69% vindt van wel).  
   

Informatievoorziening 

Twee op de drie respondenten weet niet dat hij gebruik kan maken van een 
onafhankelijke cliëntondersteuner. Dit kan te maken hebben met het feit dat 
(slechts) 28 procent van de respondenten aangeeft aan dat  iemand van de 
Kleine Schans hem heeft verteld over de cliëntondersteuner. De bekendheid is 
overigens wel iets hoger dan in 2017 en 2016. 
63 procent van de respondenten zegt makkelijk aan gemeentelijke informatie 
over de Wmo te komen en 69 procent vindt dat De Kleine Schans duidelijke 
informatie geeft over de Wmo.  

Kwaliteit van de hulp/ ondersteuning 

78 procent van de respondenten vindt de kwaliteit van de ondersteuning die hij 
krijgt goed en 79 procent vindt dat de ondersteuning die hij krijgt past bij zijn 
hulpvraag. In 2017 was dat iets hoger, resp. 86 en 83 procent. 69 procent van 
de respondenten geeft aan in 2019 genoeg ondersteuning te krijgen, 10 procent 
vindt dat hij te weinig krijgt.  

 

Effect van de hulp/ ondersteuning 

De meeste respondenten kunnen zich door de ondersteuning beter redden 
en kunnen beter de dingen doen die ze willen. Dat beeld komt overeen met 
het beeld in 2017 en 2016. Twee derde zegt daarnaast ook een betere 
kwaliteit van leven te hebben, dat is iets minder dan in de voorgaande jaren. 
Daarnaast kan 59 procent meer dingen zelf doen en kan 55 procent door de 
ondersteuning meer contact hebben met mensen uit zijn omgeving.  

Andere ondersteuning 

Driekwart van de respondenten krijgt ook hulp van hun naaste(n). Dit is met name hulp bij 
bezoek aan het ziekenhuis en artsen, hulp bij vervoer, financiële zaken en administratie en hulp 
bij boodschappen.  
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“Ik heb geen opmerkingen, wel een compliment, petje af!” 
 

“Ik ben heel blij met wat er voor ons is gedaan. De Wmo krijgt van mij (ik ben ALS patiënt) 
een dikke 10.” 

 
“Ik vind het jammer dat ze het raam buiten niet even mogen doen, afstoffen binnen kan ik zelf 

wel.” 
 

“Ja, ik vind dat ik te weinig ondersteuning krijg. Ze hebben er pas een half uur afgehaald. Heb 
veel last van artrose en kan soms niet veel.” 

 
“Te veel afhankelijk van regels en voorschriften, weinig praktisch inzicht.” 

 
“Ze nemen de tijd en ik voel mij begrepen” 

 
“1,5 uur is weinig per week. 2 uur zou voldoende zijn.” 

 
 
 
 
 

“Meer houten banken in het dorp om even uit te rusten.” 
 

“Misschien beter echt luisteren en meeleven in situatie.” 
 

“Ga zo door, fijn dat deze hulp er is.” 
 

“De papieren om in te vullen wat makkelijker maken en niet zeggen dan moet u naar het 
gemeentehuis en dan zeggen nee u moet naar het Wmo-loket.” 

 
“Telefonische bereikbaarheid is vaak slecht.” 

 
“Wij hebben geen internet, dus krijgen wij weinig informatie (voorlichting).” 

 
“Zich meer verdiepen in de klachten van de aanvrager en niet in die van de mantelzorger.” 

 
“Zo doorgaan, jullie hebben een belangrijke taak en voeren dit goed uit.” 

 
 

Opmerkingen  

Respondenten konden opmerkingen plaatsen over de ondersteuning die ze krijgen. De meest 
genoemde opmerkingen (gevolgd door een aantal quotes) zijn:  
 

• Ik ben tevreden over de hulp die ik krijg/ de ondersteuning is prima (14 respondenten); 

• Ik vind de uren huishoudelijke hulp die ik krijg te weinig (7 respondenten);  

• Door het taxivervoer ben ik mobieler (3 respondenten); 

• Er wordt goed uitgelegd en goed naar mij geluisterd (3 respondenten). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tips en adviezen 

Respondenten konden tips en adviezen geven voor De Kleine Schans. Deze liepen zeer uiteen, 
zoals hieronder is te lezen:  
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2. Resultaten  

2.1. Contact 

De meeste respondenten zijn tevreden over het contact dat ze met De Kleine Schans hebben 
gehad over hun hulpvraag: 90 procent van de respondenten vond dat hij snel geholpen werd en 
84 procent vond dat de medewerker hem serieus nam. 72 procent geeft aan dat de medewerker 
en hij samen naar oplossingen hebben gezocht; 12 procent is het daar juist niet mee eens. Ten 
opzichte van 2016 en 2017 worden meer respondenten snel geholpen en zien we daarnaast een 
lichte stijging van het aandeel dat wist waar hij moest zijn met zijn hulpvraag. 

 Stellingen over contact 2019 (N=144-152) 

 

 Stellingen over contact, onderzoeken over 2016 en 2017 

 

84%
90%

84%
72%

10% 5% 9%
16%

6% 5% 7% 12%

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 oplossingen
gezocht.

Contact 2019

(helemaal) mee eens neutraal (helemaal) niet mee eens

79% 75%
86%

73%

11% 16%
5%

18%10% 9% 9% 9%

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 oplossingen
gezocht.

Contact 2017

(helemaal) mee eens neutraal (helemaal) niet mee eens
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2.1.2. Cliëntondersteuner 

Ruim een derde (36 procent) van de respondenten weet dat hij gebruik kan maken van de 
cliëntondersteuner. In 2016 en 2017 was dat aandeel lager, 29 procent. Twee op de drie 
respondenten weet dus niet dat hij gebruik kan maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. 
Dit kan te maken hebben met het feit dat (slechts) 28 procent van de respondenten aangeeft aan 
dat  iemand van de Kleine Schans hem heeft verteld over de cliëntondersteuner.   
 
Ongeveer de helft van de respondenten heeft het gesprek in zijn eentje gevoerd, bij 39 procent 
was er een naaste aanwezig. Slechts 1 procent geeft aan dat bij het gesprek in 2019 ook een 
onafhankelijke cliëntondersteuner aanwezig was; in 2017 en 2016 was dat bij resp. 23 en 21 
procent van de respondenten het geval. In die jaren voerden minder mensen het gesprek in hun 
eentje dan in 2019. 

 Stellingen onafhankelijke cliëntondersteuner 2019 (N=136-143) 

 

79%
68% 75% 66%

12% 13% 17% 14%10%
20%

8%
20%

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 oplossingen
gezocht.

Contact 2016

(helemaal) mee eens neutraal (helemaal) niet mee eens

36%

28%

37%

64%

72%

63%

Weet u dat u gebruik kunt maken van een
onafhankelijke cliëntondersteuner?

Heeft iemand van De Kleine schans u
verteld dat u van deze cliëntondersteuner

gebruik kunt maken?

Weet u waar u terecht kunt voor een
cliëntondersteuner?

Cliëntondersteuner 2019

Ja Nee
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 Bekendheid cliëntondersteuner, onderzoeken over 2016 en 2017 

 
 
 

 Iemand anders aanwezig bij gesprek, 2019? (N=131) 

 

 Iemand anders bij gesprek aanwezig, onderzoeken over 2016 en 2017 

 

29%

71%

Bekendheid 
cliëntondersteuner 2017

1 Ja

2 Nee

53%

39%

6%

1%

1%

Nee

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

Ja, iemand van een zorginstelling of
zorgaanbieder

Ja, een onafhankelijke cliëntondersteuner

Ja, iemand anders

Was er bij het gesprek met de medewerker van De 
Kleine Schans nog iemand anders aanwezig? 2019

29%

71%

Bekendheid 
cliëntondersteuner 2016

1 Ja

2 Nee

8%

23%

42%

35%

Ja, iemand anders

Ja, een onafhankelijke
cliëntondersteuner

Ja, een naaste (zoals
partner, kind, ouder,

vriend)

Nee

Aanwezig bij gesprek 2017

17%

21%

38%

31%

Ja, iemand anders

Ja, een onafhankelijke
cliëntondersteuner

Ja, een naaste (zoals
partner, kind, ouder,

vriend)

Nee

Aanwezig bij gesprek 2016
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2.1.3. Gesprek met medewerker De Kleine Schans 

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. Daarnaast vindt 75 procent dat de 
ondersteuning past bij zijn hulpvraag; dat aandeel is lager dan in 2017 en 2016. 16% vindt dat de 
ondersteuning niet bij zijn hulpvraag past. Tenslotte vindt 13 procent van de respondenten dat de 
medewerker niet duidelijk heeft uitgelegd hoe hij zijn hulp verder kan regelen (69% vindt van wel).  

 Stellingen over medewerkers De Kleine Schans, 2019 (N=138-142) 

 

 Medewerkers De Kleine Schans, onderzoeken over 2016 en 2017 

 
 
  

74%
82%

75%

90%

74% 69%

16%
9% 9% 7%

14% 18%
10% 9%

16%
3%

12% 13%

De medewerker
was deskundig.

De medewerker
luisterde goed

naar mij.

De
ondersteuning
die ik krijg past

bij mijn
hulpvraag.

De medewerker
nam voldoende

tijd voor mij.

In de
gesprekken is
mij duidelijk

geworden welke
hulp er voor mij

mogelijk is.

De medewerker
heeft mij
duidelijk

uitgelegd hoe ik
mijn hulp verder

kan regelen.

Medewerkers De Kleine Schans 2019

(helemaal) mee eens neutraal (helemaal) niet mee eens

80% 80% 86%

8% 4% 9%12% 16%
5%

De medewerker
was deskundig.

De medewerker
luisterde goed

naar mij.

De ondersteuning
die ik krijg past bij

mijn hulpvraag.

Beoordeling medewerkers 
2017

(helemaal) mee eens

neutraal

(helemaal) niet mee eens

72% 76%
86%

17% 17% 9%11% 7% 5%

De medewerker
was deskundig.

De medewerker
luisterde goed

naar mij.

De
ondersteuning
die ik krijg past

bij mijn
hulpvraag.

Beoordeling medewerkers 
2016

(helemaal) mee eens

neutraal

(helemaal) niet mee eens
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2.2. Informatievoorziening 

Ongeveer twee derde van de respondenten is tevreden over de informatievoorziening: 63 
procent van de respondenten zegt makkelijk aan gemeentelijke informatie over de Wmo te 
komen en 69 procent vindt dat De Kleine Schans duidelijke informatie geeft over de Wmo. 
13 procent zegt niet tevreden te zijn over de tijden van het spreekuur.  

 Stellingen informatievoorziening (N=140-143) 

 
 
 

2.3. Kwaliteit 

78 procent van de respondenten vindt de kwaliteit van de ondersteuning die hij krijgt goed en 79 
procent vindt dat de ondersteuning die hij krijgt past bij zijn hulpvraag. Dat is iets lager dan in 
2017 (maar gelijk aan 2016). 69 procent van de respondenten geeft aan genoeg ondersteuning 
te krijgen, 10 procent vindt juist dat hij onvoldoende ondersteuning krijgt.  

 Stellingen over de kwaliteit van de ondersteuning (N=136-140) 

 
 

63%
69%

61%

24% 22% 26%

13% 9% 13%

Ik kan makkelijk aan
gemeentelijke informatie over de

Wmo komen.

De Kleine Schans geeft duidelijke
informatie over de Wmo.

Ik ben tevreden over de tijden
van het spreekuur van De Kleine

Schans.

Informatievoorziening 2019

(helemaal) mee eens neutraal (helemaal) niet mee eens

78% 79%
69%

18%
11%

21%

4%
10% 10%

Ik vind de kwaliteit van de
ondersteuning die ik krijg goed.

De ondersteuning die ik krijg past
bij mijn hulpvraag.

Ik krijg genoeg ondersteuning
voor mijn hulpvraag.

Kwaliteit 2019

(helemaal) mee eens neutraal (helemaal) niet mee eens
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 Kwaliteit, onderzoeken over 2016 en 2017 

 
 
 
 
  

86% 83%

9% 11%
5% 6%

Ik vind de kwaliteit van de
ondersteuning die ik krijg

goed.

De ondersteuning die ik
krijg past bij mijn

hulpvraag.

Kwaliteit 2017

(helemaal) mee eens

neutraal

(helemaal) niet mee eens

78% 78%

13% 10%9% 12%

Ik vind de kwaliteit van de
ondersteuning die ik krijg

goed.

De ondersteuning die ik
krijg past bij mijn

hulpvraag.

Kwaliteit 2016

(helemaal) mee eens

neutraal

(helemaal) niet mee eens
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2.4. Effect 

De meeste respondenten kunnen zich door de ondersteuning beter redden en kunnen beter de 
dingen doen die ze willen. Dat beeld komt overeen met het beeld in 2017 en 2016. Twee derde 
zegt daarnaast ook een betere kwaliteit van leven te hebben, dat is iets minder dan in de 
voorgaande jaren.  
Daarnaast kan 59 procent meer dingen zelf doen en kan 55 procent door de ondersteuning meer 
contact hebben met mensen uit zijn omgeving. Ongeveer een kwart bemerkt daarop geen 
verschil.  

 Stellingen over het effect van de ondersteuning (1) N=(132-133) 

 
 

 Stellingen over het effect van de ondersteuning (2) N=(131-133) 

 

77%
81%

67%

14%
10%

21%

9% 9% 12%

Door de ondersteuning die
ik krijg, kan ik beter de
dingen doen die ik wil.

Door de ondersteuning die
ik krijg, kan ik mij beter

redden.

Door de ondersteuning heb
ik een betere kwaliteit van

leven.

Effect van ondersteuning 2019

(helemaal) mee eens neutraal (helemaal) niet mee eens

59%
55%

61% 61%

24%

34%
28% 28%

17%
11% 11% 11%

Kan ik meer dingen
zelf doen

Kan ik meer contact
hebben met mensen

uit mijn omgeving

Heb ik mijn
huishouden beter op

orde

Kan ik beter de
dagelijkse dingen

doen die ik
belangrijk vind

Door de ondersteuning die ik krijg...

(helemaal) mee eens neutraal (helemaal) niet mee eens
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 Effect ondersteuning, onderzoeken 2017 en 2016 

 
 
 

2.5. Opmerkingen  

Respondenten konden opmerkingen plaatsen over de ondersteuning die ze krijgen. De meest 
genoemde opmerkingen zijn:  
 

• Ik ben tevreden over de hulp die ik krijg/ de ondersteuning is prima (14 respondenten); 

• Ik vind de uren huishoudelijke hulp die ik krijg te weinig (7 respondenten);  

• Door het taxivervoer ben ik mobieler (3 respondenten); 

• Er wordt goed uitgelegd en goed naar mij geluisterd (3 respondenten). 

2.6. Andere ondersteuning 

Driekwart van de respondenten krijgt ook hulp van hun naaste(n), met name bij het bezoeken 
van een arts of het ziekenhuis, hulp bij vervoer en hulp bij financiële zaken en de administratie. 

 Krijgt u ook hulp van uw naaste(n)? (N=137) 

 
 

72%
81%

74%

19%
11%

20%
9% 8% 6%

Door de
ondersteuning die

ik krijg, kan ik
beter de dingen
doen die ik wil.

Door de
ondersteuning die
ik krijg, kan ik mij

beter redden.

Door de
ondersteuning

heb ik een betere
kwaliteit van

leven.

Effect 2017

(helemaal) mee eens

neutraal

(helemaal) niet mee eens

75% 25%

Krijgt u ook hulp van uw naaste(n), zoals uw partner, 
familie, vrienden of buren?

Ja Nee

79% 82% 78%

13% 13% 14%8% 5% 8%

Door de
ondersteuning die

ik krijg, kan ik
beter de dingen
doen die ik wil.

Door de
ondersteuning die
ik krijg, kan ik mij

beter redden.

Door de
ondersteuning

heb ik een betere
kwaliteit van

leven.

Effect 2016

(helemaal) mee eens

neutraal

(helemaal) niet mee eens
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Soort andere ondersteuning 

 Wat voor hulp krijgt u van uw naasten? (N=102) 

 
 
  
 

77%

62%

58%

52%

36%

23%

19%

Bezoek aan arts, ziekenhuis, etc.

Vervoer

Financiële zaken, administratie

Boodschappen

Hulp in het huishouden

Wassen, aankleden etc.

Anders

Soort hulp van naasten


