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Collegebesluit 

1. Het College heeft besloten de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek 2021 voor 
kennisgeving aan te nemen. 

2. Het College heeft besloten de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek 2021 via 
actieve info ter kennisname aan te bieden aan de Raad. 

 

Toelichting/achtergrond 

 
Inleiding 
Voor de zomer van dit jaar heeft onderzoeksbureau ZorgfocuZ voor onze gemeente het 
cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. We zijn voor de Wmo en Jeugdhulp wettelijk verplicht om 
jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. Onze gemeente heeft er voor gekozen dit 
onderzoek ook uit te voeren onder inwoners die ondersteuning kregen vanuit de Participatiewet of 
alleen ondersteuning vanuit de gebiedsteams hebben ontvangen.  
 
ZorgfocuZ heeft van de uitkomsten een rapportage en een factsheet opgeleverd. Deze rapportage 
bevat de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek onder inwoners die in 2021 ondersteuning 
hebben ontvangen. Daarnaast hebben we een meer gedetailleerde rapportage ontvangen die intern 
gebruikt wordt voor doorontwikkeling en sturing. 
 
Door Corona zijn zaken in het afgelopen jaar anders gegaan dan we voor de coronapandemie 
gewend waren . Dit heeft zeer waarschijnlijk invloed gehad op de resultaten van het onderzoek. Zo 
zijn er veel minder huisbezoeken afgelegd door de medewerkers van de gebiedsteams en is het 
contact vaker telefonisch of online geweest. Ook de zorg- en hulpverleners hebben soms naar 
creatieve oplossingen moeten zoeken om de gevraagde ondersteuning en hulpverlening te kunnen 
bieden. Daarnaast heeft de Coronacrisis gevolgen gehad voor de situatie van de respondenten in het 
algemeen, wat waarschijnlijk ook de antwoorden op de vragen heeft beïnvloed. 
 
Het onderzoek 
Cliënten hebben een vragenlijst ontvangen. Deze vragenlijsten bestaan uit vragen over de thema’s 
die voor onze gemeente relevant zijn.  De vaste vragenlijst van 10 vragen die tot 2019 nog 
voorgeschreven was is hierin meegenomen. 
 
In alle vragenlijsten zijn de volgende thema’s aan bod gekomen: 
Thema’s gebiedsteam 
• Contact met het gebiedsteam 
• Cliëntondersteuning 



 

• Plan van aanpak 
• Eigen netwerk 
• Aanbeveling gebiedsteam 
• Algemene tevredenheid gebiedsteam 
 
Thema’s ondersteuning 
• Kwaliteit van de zorg/ondersteuning 
• Effect van de ondersteuning 
• Algemene tevredenheid over de ondersteuning van de zorgaanbieder (alleen inwoners die 
            ondersteuning hadden van een zorgaanbieder) 
 
De insteek is om de cliëntenraden jaarlijks bij de opzet van het cliëntervaringsonderzoek 
(CEO) te betrekken. Er is voor gekozen de opzet en inhoud zo veel mogelijk gelijk te houden ten 
opzichte van de voorgaande jaren. Op dit moment zijn we bezig met het aanpassen van de 
vragenlijsten voor het onderzoek 2022, waarin we gaan starten met vaker (3x per jaar) meten en 
kortere vragenlijsten.  De cliëntenraden worden hierbij van zelf sprekend betrokken. 
 
Respons 
Er zijn in totaal 4000 inwoners aangeschreven en 810 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld. Dat 
is een respons van 20%.  Dit is iets lager als vorig jaar (22%) 
 
Het percentage is moeilijk te vergelijken met de landelijke respons omdat niet alle gemeenten de 
tevredenheid over Participatie en Gebiedsteams meenemen in hun onderzoek. Wel kunnen we de 
respons op het onderzoek Wmo en Jeugdhulp vergelijken. Dan blijkt dat de respons vergelijkbaar is 
met die van andere gemeenten. 
Door de lage respons is het lastig om per doelgroep algemene conclusies te trekken. De respons voor 
Wmo, Participatiewet en ondersteuning van de gebiedsteams in totaliteit is wel voldoende is om de 
resultaten als representatief te kunnen beschouwen. 
 
Resultaten 
 
Als eerste worden hier op hoofdlijnen resultaten aangegeven. Daarna worden kort de meest 
positieve en belangrijkste verbeterpunten aangegeven. 
 
Algemeen 
Cliënten zijn over het algemeen tevreden over de hulp van het gebiedsteam en de ingezette 
ondersteuning van de zorgaanbieder. De resultaten komen in grote lijnen overeen met die van 
vorige jaren. Wel zijn er op onderdelen verschillen. We lichten hieronder de belangrijkste 
verschillen toe. Eerst ten aanzien van de tevredenheid met de ondersteuning van het gebiedsteam 
en daarna over de ondersteuning van de zorgaanbieder. Vervolgens geven we nog een aantal 
aandachtspunten voor komend jaar.  
 
Tevredenheid gebiedsteam 
Inwoners zijn in vergelijking tot vorig jaar meer tevreden over de informatievoorziening, het 
ondersteuningsplan en de samenwerking van het gebiedsteam met andere organisaties. Ze voelden 
zich beter geholpen als in 2020 en konden beter de dingen doen die ze wilden. Van de respondenten 
zou 81% het gebiedsteam aanbevelen bij vrienden of bekenden.  Ook viel op dat er vaker één 
ondersteuningsplan is gemaakt voor alle vragen die in het gezin speelden. De cliënten waren in 
vergelijking tot vorig jaar minder tevreden met de wachttijd voordat ze hulp kregen.  
 
Ingezette ondersteuning 
Onze inwoners waarderen de ingezette ondersteuning op gebied van Wmo, Jeugdhulp en 
Participatie met een 7,8. Dit is iets hoger als het voorgaande jaar. Inwoners vinden de kwaliteit van 
de ondersteuning goed en ze zijn tevreden met het bereikte resultaat van de ondersteuning  Van 
onze inwoners geeft 88% aan zich beter te kunnen redden en zich beter te voelen door de 
ondersteuning. 



 

 
Verbeterpunten 
Cliënten zijn over het algemeen tevreden, maar er zijn ook punten die verder verbeterd kunnen 
worden, namelijk: 
• Net als vorig jaar geeft ongeveer de helft van de inwoners aan dat er een ondersteunings-

plan is gemaakt.  
• Van de inwoners geeft 30% aan dat ze wisten dat ze gebruik konden maken van een 
            onafhankelijke cliëntondersteuner (2020: 31%). 
•          Hoewel de meeste cliënten aan geven snel geholpen te zijn, is de daling van het percentage  
            dat het met deze stelling eens is een punt van aandacht.  
 
 
Vervolg 
Het Ministerie van VWS heeft gevraagd om uiterlijk voor 1 juli a.s. het rapportage-format CEO 2021 
in te vullen t.b.v. landelijke analyse. Deze landelijke rapportage wordt geplaatst op de website 
www.waarstaatjegemeente.nl.. Hieraan is voldaan. 
 
Doorkijk naar 2022 
In mei jl. heeft het college besloten om enkele aanpassingen door te voeren in het 
cliëntervaringsonderzoek over 2022. We gaan vaker (3 x per jaar) meten met kortere vragenlijsten, 
opgevolgd door telefonische interviews. De cliëntenraden zijn hiervan op de hoogte en worden hier 
vanzelfsprekend bij betrokken. 
 

Bijlage(n) 

Publieksrapport Cliëntervaringsonderzoek 2021 
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