
 

Geleen, 09 november 2018 
 
 

Vragen ter verduidelijking aan de gemeente Sittard-Geleen naar aanleiding van 
het rapport “Cliëntervaring Wmo Gemeente Sittard-Geleen 2017” 
 
 
Door het bureau BMC is in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen het verplichte Cliën-
tervaringsonderzoek Wmo over het jaar 2017 uitgevoerd. Naar aanleiding van dit rapport 
heeft de Wmo-raad Sittard-Geleen de volgende vragen ter verduidelijking 
 
 
1. Algemeen: 

a. Naar aanleiding van het rapport heeft de Wmo-raad Sittard-Geleen de volgende 
algemene vragen. 
i. Vraag 1: Hoe gaat de gemeente om met de trends die op basis van de rapporten 

over 2015, 2016 en 2017 zijn vast te stellen? In het bijzonder daar waar de 
ontwikkelingen marginaal zijn. 

 
Ieder jaar benoemen we de belangrijkste trends en de daarop uit te voeren acties indien 
dat nodig is. 
Ons voorstel is om na het ervaringsonderzoek 2018 als we resultaten hebben over vier 
jaren, een meerjaren-trendanalyse maken. Dit kunnen we dan ook meenemen in even-
tuele aanpassingen Wmo beleid.   
 
 

ii. Vraag 2: Welke ambitie heeft de gemeente ten aanzien van de cliëntervaringen 
op basis van deze rapporten? 

 
Zie antwoord hierboven.  
 
 

2. Hoofdstuk 2: Het contact 
a. 2.3 Het gesprek: Volgens figuur 5 (pag. 11/33) was in 21% van de (keukenta-

fel)gesprekken niemand anders aanwezig bij dit gesprek. Dit percentage is na een 
daling in 2016 (12%) daarmee terug op het niveau van 2015: 
i. Vraag 3: Welke maatregelen/acties gaat de gemeente nemen om een verdere 

stijging van dit percentage te voorkomen en om te buigen naar een daling? 
De cliënt wordt meermalen tijdens het proces geïnformeerd dat er iemand bij het ge-
sprek aanwezig mag zijn, bv. een naaste, een cliëntondersteuner. Vaak kiest de cliënt 
er ook voor dat de aanbieder bij het gesprek aanwezig is en geen andere persoon. Dan 
voelt de cliënt zich wellicht voldoende ondersteund. 
 
Ook komt er een uitbreiding van PIW en MEE in het adviescentrum, waarbij deze par-
tijen een actievere rol gaan invullen en al vroeg in het proces betrokken worden cq. 
cliënten direct warm  overgedragen worden naar deze voorliggende partij.  
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ii. Vraag 4: Hoe verklaart de gemeente dat de som van de vier staafdiagrammen 
voor 2017 uitkomt op 107% (57% + 15% + 14% + 21% = 107%)? 

In het jaar 2015 en 2016 was de totale som ook hoger dan 100% (zie pagina 29). Een 
verklaring zou kunnen zijn dat er meerdere antwoorden ingevuld kunnen worden, waar-
door het percentage hoger dan 100% uitkomt.  

 
b. 2.4 Cliëntondersteuning: Figuur 7 (pag. 13/33) laat in 2017 (37%) wederom een 

stijging zien van de bekendheid m.b.t. het gebruik van een onafhankelijke cliënton-
dersteuner ten opzichte van 2016 (34%) en 2015 (33%). Ondanks deze lichte stij-
ging blijft het percentage van de respondenten die niet bekend zijn met de onaf-
hankelijke cliëntondersteuning hoog, nl. gemiddeld 65% over de afgelopen drie ja-
ren. 

 
i. Vraag 5: Welke maatregelen/acties gaat de gemeente nemen om nog meer be-

kendheid te geven aan het gebruik van een onafhankelijke cliëntondersteuner en 
het gebruik hiervan te stimuleren? 

Wij zijn van mening dat we alles doen wat mogelijk is. Het aantal van de Gemeente 
Sittard-Geleen is ook ruim boven de referentiegroep.  
Het is een vrije keuze van mensen om hier wel/ geen gebruik van te maken, als cliën-
ten hier geen gebruik van wensen te maken dan dienen we als gemeente deze keuze 
te respecteren.  
 

3. Hoofdstuk 3: De ondersteuning 
a. 3.3 Andere vormen van ondersteuning / Mantelzorgers: Volgens figuur 12 (pag. 

18/33) geeft 59% van de respondenten aan dat de naaste de hulpverlening aankan. 
Dit is uiteraard gezien vanuit het perspectief van de respondent/zorgvrager. 
i. Vraag 6: Doet de gemeente vanuit het perspectief van de naaste / mantelzorger 

onderzoek, en op welke wijze, of deze naaste / mantelzorger het verlenen van 
de hulp aankan? Dit om zo een objectief beeld te krijgen omtrent het wel of niet 
aankunnen van hulpverlening door naasten / mantelzorgers. 

In de keukentafelgesprekken wordt expliciet stil gestaan bij de vraag over er mantel-
zorgers in beeld zijn en hoe de belasting wordt ervaren. Zo kan het zijn dat een indicatie 
ondersteuning, bv dagbesteding, ook ter ontlasting van de mantelzorger wordt toege-
kend. Daarnaast wordt er informatie gegeven over, en in sommige gevallen een verwij-
zing gedaan naar, het Steunpunt Mantelzorg .  
 
b. 3.5 Opmerkingen over ondersteuning: 

i. Vraag 7: Wat gaat de gemeente doen met de opmerkingen in het algemeen en 
de Top 5 in tabel 9 (pag. 21/33) in het bijzonder? 

 
Deze top 5, net zo als alle resultaten van t ervaringsonderzoek, zijn besproken met 
Wmo consulenten en op onderdelen is hier specifieke aandacht voor gevraagd naar de 
toekomst toe. Bv de onduidelijkheid over de eigen bijdrage, hier wordt in de gesprekken 
en voorlichting nadrukkelijker bij stil gestaan.  
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