
 

 

Geleen, 24 november 2020 

 
Onderwerp: Vragenlijsten continu-meting Wmo 

 
1. Inleiding: 

De gemeente Sittard-Geleen heeft in het kader van de geplande continu-meting 

Wmo 8 vragenlijsten opgesteld. 
Hierbij de aanbevelingen vanuit het bestuur Wmo-raad Sittard-Geleen. 

 
2. Taalniveau: 

In het kader van project 6 (Laaggeletterdheid is ook een beperking) van de Lokale 
Inclusie Agenda Sittard-Geleen dient in de vragenlijsten aandacht te worden besteed 

aan leesbaarheid voor laaggeletterden (taalniveau B1). 
Advies: De vragenlijsten toetsen op leesbaarheid voor laaggeletterden (taalniveau 
B1). De commissie Sittard-Geleen Inclusief zou mogelijk hierbij ondersteuning kunnen 

bieden. 
Reactie gemeente: Ten aanzien van vorm en taalniveau van de vragenlijsten is aan-

gesloten bij hetgeen er de afgelopen jaren is uitgestuurd binnen het jaarlijkse cliënter-
varingsonderzoek en nazorg.  
Om een indicatie van het taalniveau te krijgen, zijn de vragen per blok gescreend via 

een online accessibility-tool. Dit wees uit dat de vragen voor het overgrote deel worden 
ingeschat op taalniveau B1 en voor een klein deel hoogstens op taalniveau B1/B2. 

 
3. Onafhankelijke cliëntondersteuner: 

Naast professionals kunnen ook vrijwilligers iemand bijstaan als onafhankelijke cli-

entondersteuner. 
Advies: In de toelichting bij vraag 5 in Blok 1 over de onafhankelijke cliëntondersteu-

ner naast de professional ook de “vrijwilliger” opnemen als mogelijke cliëntondersteu-
ner. 
 

5 Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner? ☐ Ja  ☐ Nee 

 
Een cliëntondersteuner is iemand (een professional of vrijwilliger via stichting MEE of Partners in Welzijn) die u bijstaat in 
het gesprek met de gemeente én u helpt uw weg te vinden naar zorg en ondersteuning 

Reactie gemeente: De aanbeveling om ook de vrijwilliger te benoemen, zal worden 
overgenomen. We pakken dit op met BMC. 
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4. Vragenlijst “Geen voorziening ontvangen”: 

Als Wmo-raad Sittard-Geleen missen we een vragenlijst voor diegene die wel om on-
dersteuning en/of een voorziening hebben gevraagd, maar dit om redenen niet hebben 

gekregen. Deze vragenlijst zal wel duidelijk afwijken van de overige acht vragenlijsten. 
Maar het is naar onze mening voor de gemeente toch interessant om van de inwoners 
de cliëntervaring te weten. 

Advies: De cliëntervaring meten van die inwoners die wel om ondersteuning en/of een 
voorziening hebben gevraagd, maar deze niet hebben gekregen. 

Reactie gemeente: Een vragenlijst voor cliënten waarbij geen voorziening werd ge-
adviseerd is overwogen, echter het is een bewuste keuze om deze niet in dit onderzoek 
op te nemen.  

De reden waarom er geen voorziening werd verstrekt kan immers divers zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan: 

 doorverwijzing naar een voorliggende voorziening; 
 ontbreken van een blijvende medische indicatie; of 
 er moet een beroep worden gedaan op een andere regeling. 

Door de diversiteit in redenen, wordt het moeilijk om de uiteindelijke resultaten van 
het onderzoek te duiden. 

Met name de groep cliënten, die werd verwezen naar een voorliggende oplossing, is 
voor de Wmo-afdeling interessant. We willen uiteindelijk weten of de hulpvraag met 
de voorliggende voorziening is opgelost. Het is op dit moment echter niet mogelijk om 

deze groep cliënten te filteren uit de totale groep cliënten zonder voorziening. 
Overigens wordt erop gestuurd dat de Wmo-consulent waar nodig de contacten legt 

naar de voorliggende oplossing toe. Daarnaast wordt verwacht dat de consulent zich 
vergewist van het feit dat de hulpvraag met de voorliggende oplossing daadwerkelijk 
is opgelost. 

Opgemerkt wordt dat de groep cliënten zónder voorziening in het jaarlijkse cliënterva-
ringsonderzoek nooit werd bevraagd. In het Nazorgtraject gebeurde dit wel, echter om 

voorgaande redenen heeft dit geen eenduidig beeld opgeleverd aangaande de cliënt-
tevredenheid. 
 

5. Vragenlijsten persoonsgebonden budget diensten / producten: 

Er is een separate vragenlijst voor de cliëntervaring met betrekking tot per-

soonsgebonden budget diensten en persoonsgebonden budget producten. Met 
uitzondering van de vragen in Blok 5 zijn alle overige vragen in beide lijsten 

identiek. Echter de in de titel van Blok 5 staat niet duidelijk aangegeven of het 
gaat om diensten of producten. Dit terwijl in de titel van Blok 5 van de overige 

zes vragenlijsten dit wel duidelijk is aangegeven. 

Advies: In de titel van Blok 5 van de twee vragenlijsten over persoonsgebon-
den budget duidelijk aangeven of het over diensten of producten gaat.  
Reactie gemeente: Als het continu-onderzoek van start gaat ontvangt BMC periodiek 
van ons een overzicht van cliënten die moeten worden aangeschreven. In het aanle-
verformat is tevens meegenomen over welke specifieke voorziening de cliënt wordt 

bevraagd. Deze info wordt straks afgedrukt op de vragenlijst die wordt uitgestuurd. 
Deze info is in de concepten nog niet zichtbaar, maar in de uiteindelijke versie kan de 

cliënt exact zien voor welke specifieke voorziening hij/zij een vragenlijst invult. 



 

 

De overdracht van cliëntgegevens aan BMC verloopt overigens via een beveiligde por-

tal en wordt netjes afgedekt via een verwerkersovereenkomst 
 

 
 
 

Namens de Wmo-raad Sittard-Geleen, 
 

H. van Geffen      M. Manukjan-Arakelian 
Voorzitter       Secretaris 

       
 


