
 

 

Geleen, 13 september 2017 
 

Vragen n.a.v. het rapport “Cliëntervaring Wmo Gemeente Sittard-Geleen 2016” 

 
Door het bureau BMC is in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen het verplichte 
Cliëntervaringsonderzoek Wmo over het jaar 2016 uitgevoerd. Naar aanleiding van dit 
rapport heeft de Wmo-raad Sittard-Geleen de volgende vragen ter verduidelijking 
 
1. Hoofdstuk 1: Inleiding 

a. Wat zijn de bevindingen van de gemeente op basis van de evaluatie van dit rap-
port ten aanzien van het huidige Wmo-beleid en de uitvoering daarvan? 

b. Op welke gebieden acht de gemeente een verder (verdiepend) onderzoek noodza-
kelijk/wenselijk, op basis van dit rapport? 

c. Welke maatregelen worden er door de gemeente, op basis van de evaluatie van 
dit rapport, genomen ter aanpassing/verbetering van de kwaliteit van het ge-
meentelijk Wmo-beleid en de uitvoering ervan? 

 
2. Hoofdstuk 2: Het contact 

a. Het contact: (figuur 1) 
Welke maatregelen heeft de gemeente genomen c.q. gaat ze nemen om de stij-
gende lijn in 2016 ten opzichte van 2015 in het contact met gemeente te continu-
eren? Hierbij bijzondere aandacht voor: 
i. Van de respondenten is 11% (2015: 14%) het niet / helemaal niet eens met de 

stelling dat zij snel werden geholpen. Welke maatregelen neemt de gemeente 
om deze dalende lijn verder door te zetten? (kwaliteitsaspect) 

ii. Van de respondenten wist 12% (2015: 15%) niet / helemaal niet waar ze 
moesten zijn met hun hulpvraag. Welke maatregelen neemt de gemeente om 
deze dalende lijn verder door te zetten? (kwaliteitsaspect) 

 
b. De hulpvraag: (tabel 1) 

Welke verklaring heeft de gemeente voor de forse stijging van het aantal respon-
denten die contact met de gemeente hebben opgenomen vanwege gebrek aan 
passend vervoer. 
2016: 48% 
2015: 32% 
Referentiegroep: 36% 

 
c. Het gesprek: 

In 50% van alle verzoeken voor ondersteuning (melding) heeft geen gesprek met 
de aanvrager plaatsgevonden (figuur 4). De gemeente kan een afweging maken 
om dit gesprek wel of niet te houden. 
i. Welke zijn deze afwegingen waarop de gemeente besluit een gesprek niet hou-

den? 
ii. In hoeveel procent van deze 50% is op basis van deze afwegingen het gesprek 

niet gehouden? 
iii. Op welke gronden is in het overige percentage van deze 50% geen gesprek ge-

houden naar aanleiding van een melding? 
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De gemeente is er toch ook van overtuigt dat twee personen informatie beter 
verwerken en hierover kunnen praten dan één persoon. Welke maatregelen heeft 
de gemeente genomen c.q. gaat ze nemen om de daling van het aantal mensen 
dat het gesprek alleen voert (2016: 12% t.o.v. 2015: 21%) te continueren? (fi-
guur 5) 
 
Hoe verklaart de gemeente de daling (2016: 81% t.o.v. 2015:85%) van de tevre-
denheid over de manier waarop er naar de respondenten werd geluisterd bij het 
gesprek? Dit impliceert tevens dat 19% van de respondenten niet (heel) tevreden 
is over het gesprek. (figuur 6) 
Welke maatregelen gaat de gemeente nemen om deze tevredenheid over het ge-
sprek te verbeteren? 
 
Van de respondenten is 23% (2015: 24%) niet (heel) tevreden over de deskun-
digheid van de medewerker waarmee het gesprek is gevoerd. (figuur 6) 
Welke maatregelen neemt de gemeente om de deskundigheid van de medewer-
kers (Wmo-consulenten) die het gesprek voeren namens de gemeente te verbete-
ren? 
 

d. Cliëntondersteuning: 
Van de respondenten geeft 66% (2015: 67%) aan niet bekend te zijn met de mo-
gelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning bij het gesprek. (figuur 7) 
Welke maatregelen neemt de gemeente om meer bekendheid te geven aan de 
mogelijk van onafhankelijke cliëntondersteuning bij het gesprek? 
 
Het percentage (16%) respondenten dat in 2016 niet (heel) tevreden is over de 
cliëntondersteuning bij het gesprek is ten opzichte van 2015 (8%) verdubbeld. 
(figuur 8) 
Welke verklaring heeft de gemeente hiervoor? 
Welke maatregelen gaat de gemeente nemen om de tevredenheid verder te ver-
beteren? 

 
3. Hoofdstuk 3: De ondersteuning 

a. Kwaliteit van de ondersteuning: 
Van de respondenten geeft 78% (2015: 79%) aan (heel) tevreden te zijn over de 
kwaliteit van de ondersteuning. Dit impliceert echter dat 22% dit niet is. (figuur 
9). 
Hoe denkt de gemeente de tevredenheid over de kwaliteit van de ondersteuning 
te verbeteren. Kwaliteitsverbetering is namelijk een continuproces en zal dan ook 
als zodanig in beschouwing moeten worden genomen. 
 
Of de ondersteuning past bij de hulpvraag geeft 81% (2015: 77%) aan hierover 
(heel) tevreden te zijn. Dit is wel eens waar een stijging ten opzichte van 2015, 
maar nog steeds geeft 19% van de respondenten aan niet (heel) tevreden te zijn. 
(figuur 9) 
Ook dit is een kwaliteitsaspect wat continu aandacht dient te krijgen en onder-
werp van een kwaliteitsproces dient te zijn. 
Ook hier de vraag welke maatregelen de gemeente neemt om de ondersteuning 
beter bij de hulpvraag de laten aansluiten? 
 
Met betrekking tot de mate waarin de ondersteuning voldoet (figuur 10) gelden in 
principe dezelfde vragen als met betrekking tot de kwaliteit van de ondersteuning. 
Welke maatregelen neemt de gemeente om de mate waarin de ondersteuning 
voldoet beter te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de zorgvragers? 
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b. Andere vormen van ondersteuning: 
In 2016 is het percentage van de respondenten die gebruik maken van particulie-
re schoonmaaksters met 50% gestegen ten opzichte van 2015 (van 16% naar 
24%). (tabel 6) 
Wat is volgende de gemeente de oorzaak van deze significatie stijging? 
Welke maatregelen neemt de gemeente op basis van de bevinding? 
 
Mantelzorg (figuur 12): Van de respondenten geeft 47% (2015: 49%) aan dat de 
naaste de hulp die zij verlenen aan kan. Ten opzichte van de referentiegroep 
(56%) kunnen in onze gemeente significant minder mantelzorgers de hulp aan 
hun naasten aan en in 24% kan de mantelzorger deze hulp aan de naaste niet 
aan. In de ondersteuning is de informele zorg en vooral de mantelzorg een essen-
tieel onderdeel. Het is dan ook zorgwekkend dat ¼ van de mantelzorgers de hulp 
aan de naaste niet aan kan en dus overbelast dreigen te raken of dit al zijn. 
Welke maatregelen, op de korte en langere termijn, gaat de gemeente nemen om 
overbelasting bij mantelzorgers significant terug te dringen, zodat zij beter de 
hulp aan naaste aankunnen en daarmee ondersteuning beter gewaarborgd is? 
 

c. Opmerkingen over ondersteuning: 
Welke maatregelen gaat de gemeente nemen op basis van de Top 5 opmerkingen 
over de ondersteuning? 
 

4. Bijlage 1: Achtergrondgegevens respondenten 

a. Opleidingsniveau respondenten (tabel 12) 
Van de respondenten heeft 67% een opleidingsniveau van VMBO en lager en hier-
van heeft zelfs 30% maximaal lagere school. 
Op welke wijze wordt er door de gemeente in haar communicatie / corresponden-
tie rekening gehouden met het opleidingsniveau en de anderstaligheid van de 
zorgvragers? 
 

b. Financieel kunnen rondkomen (tabel 14) 
Van de respondenten geeft 71% aan redelijk tot niet te kunnen rondkomen. Dit is 
een zorgelijke situatie zeker gezien in relatie tot de inkomensafhankelijke eigen 
bijdrage die in de Wmo voor ondersteuning moet worden betaald en het daaraan 
te relateren risico op zorgmijding. Zorgmijding moet in alle gevallen worden voor-
komen, iets waar de gemeente het zeker met de Wmo-raad Sittard-Geleen over 
eens is! 
Op welke wijze houdt de gemeente rekening met het risico op zorgmijding bij het 
vaststellen van de hoogte van de eigen bijdrage? 
Welke maatregelen kan de gemeente nemen of neemt om zorgmijding op basis 
van de hoogte van de eigen bijdrage te beperken c te voorkomen? 
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