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Samenvatting 

De meeste cliënten zijn bij de gemeente Steenbergen gekomen met een vraag voor een individuele 

voorziening. Van de 96 geënquêteerde cliënten in de telefonische enquête zijn 57 cliënten bij de 

gemeente gekomen met de aanvraag voor hulp bij het huishouden en 39 cliënten hebben een andere 

Wmo-voorziening aangevraagd.  

 

Het gesprek 

Het gesprek met een medewerker van de gemeente of zorgaanbieder heeft veelal plaatsgevonden 

tijdens het spreekuur van Vraagwijzer of tijdens een huisbezoek. De meeste respondenten geven aan dit 

een prettige manier te vinden om in gesprek te gaan, en men is over het algemeen heel tevreden over 

de vriendelijkheid en deskundigheid van de medewerker en de onderwerpen die besproken zijn (breed 

gesproken over de situatie, informatie met betrekking tot de procedure etc.). Daarnaast luisteren de 

medewerkers goed en denken ze mee over de situatie.  

Bij de bestaande cliënten heeft een groot deel een gesprek gehad; meer mensen hebben echter een 

herindicatie gekregen. Er zijn een aantal mensen die aangeven ondanks de herindicatie hier geen 

gesprek over te hebben gehad met de gemeente of zorgaanbieder. 

 

Oplossingen en bezwaar 

In de meeste gevallen betreft de gevonden oplossing het toekennen van een individuele voorziening. 

Enige ontevredenheid heerst wel onder de cliënten met hulp bij het huishouden na een herindicatie. 

Een aantal geeft aan dat de hulp die zij nu ontvangen te weinig is. De meeste respondenten geven 

daarnaast aan dat de gevonden oplossing hen helpt om deel te nemen aan de samenleving, en dat ze 

hierdoor langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Voor drie kwart van de respondenten is de 

voorziening (enigszins) toereikend voor de hulpvraag waarmee men bij de gemeente is gekomen. 

Enige ontevredenheid over de mogelijkheid om bezwaar in te dienen is omdat hier geen uitleg over is 

geweest. Uiteindelijk heeft slechts één persoon daadwerkelijk bezwaar ingediend. 

 

Mantelzorg en vrijwilligerswerk 

Meer dan de helft van de respondenten in Steenbergen geeft aan op dit moment mantelzorg te 

ontvangen, in de meeste gevallen betreft dit één van de kinderen of de partner. De mantelzorgers 

verlenen vooral hulp in huishoudelijke taken, bieden geestelijke ondersteuning en houden de 

respondent gezelschap. 

Een klein percentage geeft aan hulp te ontvangen van een vrijwilliger, die vooral ondersteuning biedt bij 

huishoudelijke taken. Over het algemeen hebben de respondenten ook geen behoefte aan een 

vrijwilliger.  

Een groot percentage heeft daarnaast geen specifieke mening over het leveren van een eigen bijdrage 

voor de vrijwilliger of over de vraag of men ondersteuning nodig heeft bij het zoeken van een 

vrijwilliger. 

 

Schriftelijke enquête 

Onder 36 respondenten is een schriftelijke vragenlijst afgenomen. De meeste cliënten zijn bij de 

gemeente gekomen met een hulpvraag voor individuele begeleiding. Hiervan geven 11 respondenten 

aan (nog) geen gesprek te hebben gehad met de gemeente of zorgaanbieder.  
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Bij de meeste respondenten helpt de uitkomst om beter deel te nemen aan de samenleving en kunnen 

ze langer zelfstandig thuis blijven wonen. Daarnaast is de uitkomst toereikend voor de hulpvraag 

waarmee men bij de gemeente is gekomen.  

Mantelzorg wordt ontvangen door een groot deel van de respondenten. Veel van de respondenten 

geven aan op dit moment mantelzorg te ontvangen van kinderen of de partner. De mantelzorgers 

verlenen voornamelijk hulp bij administratieve en huishoudelijke taken en bieden vervoer / begeleiding 

naar uitstapjes. 

 

Vergelijking met 2013 

Veel uitkomsten van 2013 zijn overeenkomend met die van 2015. Een groter deel van de respondenten 

in 2015 geeft aan dat er in het gesprek breed gesproken is over de situatie van de cliënt. Daarnaast 

hebben ook meer mensen het gesprek als prettig ervaren. 

In beide jaren is de individuele voorziening het meest aangevraagd en het meest toegewezen.  

Wel zijn er in 2015 meer ontevreden cliënten, voornamelijk doordat men nu te weinig hulp ontvangt. 

Wel ontvangt men nu meer mantelzorg en bieden deze in grotere mate geestelijke ondersteuning. 

 

Conclusie 

De gemeente Steenbergen heeft de ‘keukentafelgesprekken’ in het kader van de Wmo doorgevoerd. Dit 

komt in de uitkomsten van het huidige onderzoek en het onderzoek uit 2013 aan bod: de meeste 

mensen hebben het gevoel dat er in de volle breedte naar de hulpvraag, de situatie en netwerk van de 

cliënt wordt gekeken. Daarnaast is men tevreden met de wijze waarop de gemeente de gespreksvoering 

insteekt en uitvoert, en is het voor cliënten over het algemeen duidelijk wat de reden is om een 

bepaalde oplossing aan te dragen. Over het algemeen is men tevreden met de gevonden oplossing; in 

de meeste gevallen betreft het een individuele Wmo-voorziening. Ook de effecten van deze 

voorzieningen zijn groot, de meesten geven aan dat de uitkomsten helpen om langer zelfstandig te 

kunnen blijven wonen en bij de deelname aan de samenleving. 

 

De gemeente dient als partner te worden gezien om samen naar een oplossing te kijken, maar dit is in 

de beleving van de cliënten minder van toepassing. Wellicht wel logisch, want men heeft veelal, voordat 

de gang naar de gemeente werd gemaakt, zelf al bedacht wat de beste oplossing was voor het probleem 

en komt deze voorziening dan aanvragen. De meeste cliënten met huishoudelijke ondersteuning hebben 

het afgelopen jaar een herindicatie gekregen, en bij de meesten is dit een vermindering van het aantal 

uren dat men krijgt. Van de 42 mensen die dit betreft, is 43% ontevreden over de hulp die men nu 

ontvangt. 
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1 Inleiding 

Op 1 januari 2015 hebben gemeenten verschillende taken erbij gekregen op het gebied van maat-

schappelijke ondersteuning. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht elke gemeente 

om jaarlijks onderzoek te doen naar de doelgroepen van de Wmo. Op deze manier kunnen gemeenten 

goed monitoren of de dienstverlening van de Wmo aansluit bij datgene waaraan de burgers behoefte 

hebben. 

Daarnaast gaat de gemeente Steenbergen vanaf juni 2015 uit van resultaten in plaats van uren bij de 

hulp bij het huishouden. Aan Companen is gevraagd om een cliënt-belevingsonderzoek uit te voeren na 

het eerste half jaar van 2015.  

 

1.1 Onderzoeksopzet 

Om de cliëntbeleving van de Wmo-cliënten in beeld te brengen is gekozen voor zowel een telefonische 

als schriftelijke enquête.  

Het veldwerk is uitgevoerd in oktober 2015 en daarbij zijn de volgende thema’s aan de orde gekomen. 

 De aangevraagde voorzieningen 

 Gesprek met iemand van de gemeente of zorgaanbieder 

 Oplossingen en bezwaar 

 Mantelzorg en ondersteuning van vrijwilligers. 

 

Waar mogelijk is er een vergelijking gemaakt met het klanttevredenheidsonderzoek over 2013.  

 

1.2 Responsoverzicht 

Aan het onderzoek hebben in totaal 132 mensen meegewerkt. Hiervan hebben 96 telefonisch mee-

gedaan en 36 schriftelijk. 

Tabel 1.1 geeft de respons weer.  

 
Tabel 1.1:  Gemeente Steenbergen. Respons Wmo-cliëntbeleving over de eerste helft van 2015  

 Aantal respondenten 

Hulp bij het huishouden (telefonisch) 57 

Overige Wmo-voorziening (telefonisch) 39 

Schriftelijke enquête 36 

Totaal aantal respondenten 132 

Bron: Companen 2015. Cliëntbeleving Wmo over de eerste helft van 2015, gemeente Steenbergen. 

 

1.3 Leeswijzer 

De structuur van de rapportage is als volgt: 

  

 Hoofdstuk 2: Gebruik van voorzieningen 

 Hoofdstuk 3: Keukentafelgesprek, oplossingen en mogelijkheid tot bezwaar 
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 Hoofdstuk 4: Mantelzorg en vrijwilligerswerk 

 Hoofdstuk 5: Schriftelijke enquête 

 Vergelijking met de resultaten uit 2013 

 

De hoofdstukken zijn opgesteld als ‘factsheets’ met daarbij een bondige samenvatting van de belang-

rijkste uitkomsten. Elk afzonderlijk hoofdstuk biedt zodoende een helder beeld van de huidige stand van 

zaken. Het laatste hoofdstuk betreft een vergelijking van de huidige resultaten, met de resultaten over 

2013 indien het mogelijk was deze vergelijking te maken.  
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2 Gebruik van voorzieningen 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de gebruikte of aangevraagde voorzieningen van de cliënten, uit-

gesplitst naar de twee verschillenden groepen (hulp bij het huishouden en overige Wmo-voorzieningen). 

 

2.1 Uitkomsten 

Bij de vragen over de persoonlijke kenmerken en het gebruik van de voorzieningen, is een onderscheid 

gemaakt tussen de cliënten met Hulp bij het Huishouden en de cliënten met overige voorzieningen (dat 

wil zeggen scootmobiel, rolstoel, woningaanpassing etc). In dit hoofdstuk worden deze twee groepen 

dan ook apart behandeld. 

 

Groep Hulp bij het huishouden 

Van de groep die hulp bij het huishouden als voorziening heeft, is een onderscheid gemaakt tussen 

nieuwe en bestaande cliënten. Deze bestaande cliënten hebben na 26 januari 2015 (eventueel) wel een 

herindicatie gekregen. Bijna 90% van de mensen met Hulp bij het Huishouden zijn bestaande cliënten 

die voor 26 januari de hulp al kregen.  

De zeven nieuwe cliënten van hulp bij het huishouden hebben voornamelijk contact gezocht door 

middel van het spreekuur van Vraagwijzer Steenbergen.  

 

Groep overige Wmo-voorzieningen 

Er zijn in totaal 39 cliënten bij de gemeente gekomen met een hulpvraag voor een andere voorziening. 

Ook hier hebben de meeste cliënten contact gezocht door middel van het spreekuur van Vraagwijzer 

Steenbergen. Een klein deel geeft daarnaast aan direct contact te hebben gezocht met de gemeente, via 

het Wmo-team of een huisarts / andere eerstelijns hulpverlener. 

De meeste cliënten zijn bij de gemeente gekomen voor de aanvraag van een individuele voorziening, 

een enkeling had de wens dat de gemeente mee zou denken met zijn / haar situatie en een ander had 

graag behoefte aan mantelzorg. 

Van de aanvragen voor een individuele voorziening betrof dit in de meeste gevallen een aanvraag voor 

Collectief Vervoer, daarna volgt de aanvraag voor een scootmobiel of rolstoel.  
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2.2 Factsheet Voorzieningen 

Ten behoeve van de leesbaarheid zijn aantallen onder de 5% niet weergegeven als percentages. 
Bestaande / nieuwe cliënten (N=57 Hulp bij het huishouden) 

 

Hoe heeft u contact gezocht? (N=7, nieuw cliënten HH) 
 

 
 

 
 
 

Hoe heeft u contact gezocht? (N=39, overige wmo-voorzieningen) 

 
Welke ondersteuning zocht u (N=39) Individuele voorziening (N=29) 

  
Bron: Companen 2015. Cliëntbeleving Wmo over de eerste helft van 2015, gemeente Steenbergen. 
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0% 20% 40% 60% 80% 

Individuele voorziening 

Meedenken met situatie 

Mantelzorg 
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Hulp bij het Huishouden 

88% 

12% 

Bestaande cliënten 

Nieuwe cliënten 
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3 Keukentafelgesprek 

De gemeente werkt ‘gekanteld’ bij de afhandeling van Wmo-meldingen en -aanvragen. Hiervoor is een 

zogenoemd ‘keukentafelgesprek’, waarbij in de breedte wordt gekeken naar de hulpvraag. Door middel 

van dit ‘keukentafelgesprek’ kan worden beoordeeld wat de beste oplossingen zijn voor de betreffende 

hulpvraag. In lang niet alle gevallen betreft dit een individuele voorziening, maar kan men binnen het 

eigen netwerk van vrienden en familie of door algemene voorzieningen voldoende worden geholpen. 

Dit hoofdstuk behandelt de antwoorden van 88 respondenten die een keukentafelgesprek hebben 

gehad.  

Ook wordt er ingegaan op de groep cliënten die al de voorziening ‘hulp bij het huishouden’ hadden voor 

26 januari 2015, en die mogelijk een herindicatie hebben gekregen.  

 

3.1 Uitkomsten 

Gesprek met de gemeente 

Een groot deel van de gesprekken heeft plaatsgevonden tijdens het spreekuur van  Vraagwijzer (49%). 

Daarnaast heeft bij 48% het gesprek plaatsgevonden tijdens een huisbezoek. Bij zeven respondenten 

betrof het een telefonisch gesprek. Niemand geeft aan dat er (nog) geen gesprek is geweest. De manier 

waarop het gesprek is gevoerd is door de meeste respondenten als prettig ervaren (95%). Eén 

respondent geeft aan dat het telefonische gesprek een beetje kort door de bocht was. 

Veruit de meeste mensen vinden het belangrijk dat er breed wordt gekeken naar de situatie omdat er 

dan opties aan bod komen waar men zelf nog niet over had gedacht. Van de cliënten geeft 83% aan dat 

dit tijdens het gesprek ook gebeurd is. 

Het gesprek met de medewerker heeft 91% als prettig ervaren. Vijf cliënten geven aan het gesprek niet 

als prettig te hebben ervaren, hierbij wordt vooral aangegeven dat de cliënt of familie afgekapt werd 

door de medewerker, en dat deze erg zakelijk was. 

Men was het meest tevreden over de vriendelijkheid van de medewerker (94%) en ook heeft de 

medewerker goed geluisterd naar de situatie (91%). In 77% van de gesprekken heeft de medewerker 

goede informatie gegeven over de procedure en 75% vindt daarnaast dat de medewerker(s) deskundig 

over zijn gekomen.  

 

Bestaande cliënten (Hulp bij het huishouden) 

Bij de bestaande cliënten van de hulp bij het huishouden geeft 84% aan dat ze een gesprek hebben 

gehad met de gemeente of zorgaanbieder. 90% van de gevallen heeft een herindicatie gehad, wat 

betekent dat een aantal cliënten ondanks de herindicatie geen gesprek hebben gehad. Bij deze 

bestaande cliënten met een herindicatie, hebben deze in de meeste gevallen minder ondersteuning 

ontvangen (83%), bij 17% van de gevallen is er niets veranderd. 

Van de bestaande cliënten met een herindicatie is 43% tevreden met de hulp zoals die nu is. Een even 

hoog percentage is ontevreden. Men is voornamelijk ontevreden over het hebben van te weinig hulp / 

uren na de herindicatie. Daarnaast geeft één iemand aan graag een vaste hulp te willen hebben, in 

plaats van het wisselen van hulpen.  

 

Gevonden oplossing en het effect 

Uit het gesprek met de gemeente of zorgaanbieder, is een oplossing naar voren gekomen voor de 

hulpvraag waarmee de respondent bij de gemeente kwam. 
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De meeste cliënten in Steenbergen geven aan dat het toewijzen van een individuele voorziening in 80% 

van de gevallen de gevonden oplossing betrof. Daarnaast werd 11 keer een eigen oplossing bedacht. In 

een aantal gevallen hebben de respondenten een parkeerkaart ontvangen. Voor de meeste cliënten is 

het duidelijk wat de reden is voor de gekozen oplossing.  

Ruim drie kwart van de respondenten geeft aan dat de gevonden uitkomst de cliënt helpt om (enigszins) 

meer deel te nemen aan de samenleving. Daarnaast geeft het overgrote deel (91%) aan dat de 

voorziening (enigszins) helpt om langer zelfstandig te blijven wonen.  

Van de respondenten geeft 34% aan ontevreden te zijn over de gevonden oplossing. De grootste reden 

voor deze ontevredenheid is dat men te weinig hulp ontvangt. Eén respondent geeft aan dat de 

gemeente de belofte dat er niets zou veranderen niet is nagekomen. Voor drie kwart van de respon-

denten is de voorziening (enigszins) toereikend voor de hulpvraag waarmee men bij de gemeente 

kwam. 

 

Mogelijkheid tot bezwaar 

Aan die respondenten die ontevreden zijn over de oplossing, is gevraagd over de mogelijkheid om 

bezwaar in te dienen. Van de 36 respondenten zijn 11 tevreden over deze uitleg, zes respondenten zijn 

ontevreden en 17 cliënten weten het niet. Degenen die ontevreden zijn geven vooral aan hier geen 

uitleg over te hebben ontvangen. Eén respondent heeft uiteindelijk bezwaar ingediend, en is zeer 

ontevreden over dit proces. De cliënt geeft aan iets te hebben afbetaald om er vanaf te zijn, en 

vervolgens bleven er CAK rekeningen komen. 
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3.2 Factsheet 

Ten behoeve van de leesbaarheid zijn aantallen onder de 5% niet weergegeven in percentages. 
Manier van gesprek (N = 88) Prettige manier van gesprek (N=88) 

 
 

 

 Breed gekeken (N=88) Is het goed dat er breed gekeken wordt? (N=88) 

  
Ervaring gesprek (N=88) 

 
Tevredenheid medewerkers ( N=88) 

 

0% 20% 40% 60% 

Gesprek tijdens 
spreekuur Vraagwijzer 

Gesprek tijdens 
huisbezoek 

Telefonisch gesprek 95% 

5% 

Ja, prettig 

Nee, niet prettig 

83% 

9% 

5% Ja 

Enigszins 

Nee 

Weet niet / geen 
antwoord 

95% 

Ja 

Enigszins 

Weet niet / geen 
antwoord 

91% 

6% 

Prettig 

Niet zo prettig 

Weet niet / geen antwoord 

10% 

5% 

8% 

5% 

81% 

70% 

86% 

73% 6% 

6% 

19% 

14% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Goed geluisterd naar de situatie 

Deskundigheid medewerker 

Vriendelijkheid medewerker 

Informatie over procedure 

Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet / geen antwoord 
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Persoonlijk gesprek (N=50, Bestaande klanten HH) Aanpassing indicatie? (N=50, bestaande klanten HH) 

  
Soort oplossing (N=88)  Duidelijkheid reden voor oplossing (N=88) 

  
Wat is de verandering? (N=42, bestaande cliënten HH met herindicatie) 

 
Effect van de oplossing (N=88) 

 

84% 

16% 

Ja 

Nee 

90% 

10% 

Ja 

Nee 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Individuele voorziening 

Eigen oplossing 

Algemene voorzieningen 

Anders 

Weet niet  

Geen oplossing 

78% 

5% 

6% 
5% 

Zeer duidelijk 

Duidelijk 

Neutraal 

Onduidelijk 

Zeer onduidelijk 

83% 

17% 

Minder ondersteuning 

Er is niets veranderd 

67% 

76% 

11% 

15% 

19% 

7% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Deelname samenleving 

Zelfstandig kunnen wonen 

Ja Enigszins Nee Weet niet  
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Tevredenheid oplossing (N=88) Toereikendheid oplossing (N=88) 

 

 
Tevredenheid hulp bij huishouden (N=42, bestaande cliënten met herindicatie) 

 
Bron: Companen 2015. Cliëntbeleving Wmo over de eerste helft van 2015, gemeente Steenbergen. 

 

  

13% 

44% 
7% 

26% 

8% 

Zeer tevreden  

Tevreden 

Neutraal 

Ontevreden 

Zeer ontevreden 

61% 14% 

19% 

6% 

De oplossing is 
toereikend 

De oplossing is 
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toereikend 

De oplossing is 
niet toereikend 

Weet niet 

5% 38% 12% 38% 5% 2% 
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4 Mantelzorg en vrijwilligers 

Veel Wmo-cliënten die aan dit onderzoek meededen, worden in hun dagelijks leven ondersteund door 

mantelzorgers. Met de nieuwe aanpak en de uitgangspunten van de participatiesamenleving wordt een 

steeds groter beroep gedaan op dit soort ondersteuning. In hoeverre krijgen mensen al mantelzorg, van 

wie en welke ondersteuning biedt die? Zijn er ook cliënten die (aanvullend) worden ondersteund door 

vrijwilligers?  

 

In dit hoofdstuk kijken we naar de uitkomsten van de eventueel ontvangen hulp van mantelzorgers en / 

of vrijwilligers onder de 96 respondenten die aan het onderzoek meededen. 

 

4.1 Uitkomsten 

Mantelzorg 

Meer dan de helft van de cliënten in Steenbergen geeft aan op dit moment een mantelzorger te 

hebben. In de meeste gevallen betreft dit één van de kinderen (61%) of de partner (43%).  

Deze mantelzorgers verlenen vooral hulp in de vorm van huishoudelijke taken (98%), het bieden van 

gezelschap (94%), geestelijke ondersteuning (90%) en vervoer en begeleiding bij uitstapjes of bezoeken 

(76%). Hulp in de vorm van tuinonderhoud of persoonlijke verzorging wordt naar verhouding minder 

geboden, namelijk respectievelijk 27% en 24%.  

 

Vrijwilligerswerk 

Zeven respondenten (8%) geven aan hulp te ontvangen van een vrijwilliger, buiten de familie-, vrienden 

of kennissenkring. 92% geeft aan verder geen hulp te ontvangen. 

De vrijwilligers bieden vooral hulp met betrekking tot huishoudelijke taken (vier keer door respondenten 

aangekruist).  

 

De cliënten die op dit moment geen hulp ontvangen van een vrijwilliger, hebben hier over het algemeen 

geen behoefte aan (68%). Negen respondenten (11%) hebben wel behoefte aan ondersteuning door een 

vrijwilliger, en vier respondenten geven aan hier misschien behoefte aan te hebben.  

Aan de respondenten is gevraagd of ze bereid zijn de vrijwilliger een kleine vergoeding te betalen. 11 

(13%) respondenten geven aan hiertoe bereid te zijn, 10 (11%) respondenten misschien, en eveneens 11 

respondenten willen dit niet. Opmerkelijk is het grote aantal mensen dat ‘weet niet’ heeft geantwoord, 

64% (56 respondenten) hebben geen mening over het wel of niet betalen van de vrijwilliger.  

Ook op de vraag of men behoefte heeft aan hulp bij het vinden van vrijwilligers geeft 74% aan dit niet te 

weten of geen antwoord te geven. Van de respondenten hebben 11 personen behoefte aan hulp hierbij, 

12 respondenten zeggen dat zij dit zelf kunnen regelen. 

 

Cliënten met een herindicatie 

Bestaande cliënten met huishoudelijke hulp geven aan dat sinds de herziening van de indicatie zij niet 

meer hulp hebben gekregen van anderen, bijvoorbeeld van familie. Ruim 90% geeft dit aan. Twee van 

de 42 respondenten hebben wel meer hulp gekregen uit de omgeving. In beide gevallen is het één van 

de kinderen die extra hulp verschaft. Ondanks de herindicatie is dus het aandeel mantelzorgers niet 

toegenomen.  



 

748.106/G | Cliëntbeleving Wmo eerste helft 2015  13 

4.2 Factsheet 

Ten behoeve van de leesbaarheid zijn aantallen onder 5% niet weergegeven in percentages. 
Ontvangen mantelzorg (N = 88) 

 
 

 

 Mantelzorger (N=49) Wat voor soort hulp ontvangt u? (N=49) 

 
 

Hulp van vrijwilliger (N=88) Wat voor hulp? (N=7) 

  
Ondersteuning van vrijwilliger gewenst? (N=81) Bereidheid om vergoeding te betalen (N = 88)  

  

56% 

43% 

Ja, ik heb een mantelzorger 

Nee, ik ontvang geen mantelzorg 

Weet niet / geen antwoord 

0% 20% 40% 60% 80% 

Kinderen 

Partner 

Ander familielid 

Ouder(s) 

Vriend / kennis 

0% 50% 100% 150% 

Huishoudelijke taken 

Gezelschap  

G. ondersteuning 

Vervoer en begeleiding  

Administratieve hulp 

Tuinonderhoud 

Persoonlijke verzorging  

Anders 

8% 

92% 

Ja 

Nee 

0% 20% 40% 60% 80% 

Huishoudelijke taken 

Tuinonderhoud 

Vervoer en begeleiding 

Gezelschap 

Geestelijke … 

Anders 

11% 
5% 

68% 

16% Ja 

Misschien 

Nee 

Weet niet 

13% 

11% 

13% 
64% 

Ja 

Misschien 

Nee 

Weet niet / geen 
antwoord 
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Kunt u dit zelf organiseren? (N=88) 

 
Bron: Companen 2015. Cliëntbeleving Wmo over de eerste helft van 2015, gemeente Steenbergen. 

  

14% 

13% 

74% 

Kan ik zelf organiseren 

Behoefte aan ondersteuning 

Weet niet / geen antwoord 
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5 Schriftelijke enquête 

In dit hoofdstuk gaan we in op de antwoorden van respondenten uit de schriftelijke enquête van de 

gemeente Steenbergen.  

Er zijn in totaal 36 ingevulde enquêtes. Hieronder staan in hoofdlijnen de belangrijkste uitkomsten. 

Gezien het geringe aantal respondenten en de manier waarop men de vragen heeft ingevuld, is het niet 

mogelijk een onderscheid te maken tussen begeleid wonen / beschermd wonen en bestaande / nieuwe 

cliënten.  

 

Het gesprek 

De respondenten die de enquête hebben ingevuld krijgen op dit moment voornamelijk individuele 

begeleiding. Een klein deel heeft groepsbegeleiding. Niemand van de respondenten valt onder de groep 

‘beschermd wonen’.  

Van de 36 respondenten hebben vijf cliënten een gesprek gehad met de gemeente bij hen thuis, 10 

cliënten hebben dit gesprek gehad bij Vraagwijzer, 11 respondenten hebben nog geen gesprek gehad, 

één persoon had een telefonisch gesprek en negen respondenten hebben de vraag niet ingevuld. 

Degenen die de vraag hebben ingevuld, zijn voornamelijk bij de gemeente gekomen door een huisarts of 

andere hulpverlener (vijf cliënten).  

De gezochte ondersteuning is voornamelijk in de vorm van meedenken met de situatie (drie respon-

denten), meedenken over de mogelijkheid om een eigen sociaal netwerk te benutten (drie mensen), of 

het gebruik van een maatvoorziening (twee mensen). 

De meeste respondenten (14) geven aan dat er breed gesproken is over de situatie, en de meesten 

vinden dit ook een belangrijk onderwerp in de gesprekken (19 respondenten). 

Het gesprek is door 18 cliënten als prettig ervaren, één cliënt vond het niet zo prettig omdat het 

allemaal nogal snel moest. De meeste respondenten zijn tevreden over de aandacht die er was voor 

persoonlijke omstandigheden, de vriendelijkheid en deskundigheid van de medewerker en de 

informatie die gegeven is over de procedure. Over deze informatie zijn drie personen ontevreden, deze 

hebben echter geen toelichting gegeven. 

 

Gevonden oplossing 

Van de respondenten geven 10 personen aan dat de gevonden oplossing het gebruik van een 

individuele voorziening is. Deze voorziening betrof voornamelijk hulp bij het huishouden, dagbesteding 

en het regelen van vervoer. Bij zes personen is er gekeken naar een eigen oplossing, bij drie 

respondenten is de oplossing gevonden in het gebruik van een algemene voorziening.  

Van de respondenten geven er 18 aan dat de reden voor deze oplossing (zeer) duidelijk was.  

Bij 14 respondenten helpt de oplossing om deel te nemen aan de samenleving en bij 15 respondenten 

helpt de oplossing de cliënt om langer zelfstandig thuis te wonen.  

Bij 19 respondenten is de oplossing (enigszins) toereikend voor de hulpvraag waarmee men destijds bij 

de gemeente is gekomen. 17 respondenten zijn tevreden met de oplossing die gevonden is, vier 

 respondenten zijn ontevreden.  

De vragen over de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar is over het algemeen niet ingevuld. Twee 

mensen zijn tevreden en twee zijn er ontevreden over de uitleg hierover. Eén cliënt heeft ook bezwaar 

ingediend. De drie personen die aangeven geen bezwaar te hebben ingediend, geven aan dat het toch 

geen nut had om tegen de beslissing van de gemeente in te gaan. 

 



 

748.106/G | Cliëntbeleving Wmo eerste helft 2015  16 

Mantelzorg en vrijwilligers 

De meeste respondenten (26 van de 36) geven aan mantelzorg te ontvangen, in de meeste gevallen 

betreft dit één van de kinderen (14 respondenten) of de partner (9 respondenten). Vijf cliënten zeggen 

dat dit een ander familielid is. 

De mantelzorger verleent vooral ondersteuning op het gebied van administratieve taken (21 keer), 

huishoudelijke taken (19 keer), vervoer en begeleiding (18 keer), en het bieden van aanspraak en 

gezelligheid (14 keer). 

Tien respondenten geven aan hulp te ontvangen van een vrijwilliger. De vrijwilligers bieden vooral 

gezelschap (vier keer), en hulp bij huishoudelijke taken (drie keer). Vier respondenten geven aan 

wellicht wel een kleine vergoeding aan de vrijwilliger te willen betalen. Zes cliënten geven aan het zelf te 

kunnen regelen indien men een vrijwilliger zoekt, vier willen graag ondersteuning hierin en de rest weet 

het niet of heeft geen antwoord op de vraag gegeven. 
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6 Vergelijking resultaten 2013 en de eerste helft 
van 2015 

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van het Wmo-onderzoek van de gemeente Steenbergen over 

2013 en de eerste helft van 2015 met elkaar vergeleken, daar waar mogelijk. 

 

In 2013 hebben in totaal 119 respondenten meegedaan met het onderzoek, over de eerste helft van 

2015 zijn dit er 96.  

Voor beide jaren is de vragenlijst (gedeeltelijk) hetzelfde geweest. Daar waar alle cliënten een antwoord 

moesten geven is in dit hoofdstuk een vergelijking opgesteld. 

 

6.1 Uitkomsten 

Gesprek 

In 2015 geeft een groter percentage aan een gesprek te hebben gehad op de gemeente of tijdens een 

huisbezoek. Daarnaast wist in 2013 een deel niet (zeker) waar dit gesprek plaats had gevonden. Zowel 

het aandeel gesprekken bij de gemeente als het aandeel gesprekken tijdens een huisbezoek is 

toegenomen. In zowel 2013 als in 2015 vond een even groot deel het daarnaast een prettige manier om 

in gesprek te gaan.  

In de eerste helft van 2015 vinden meer mensen het belangrijk dat er tijdens het keukentafelgesprek 

breed wordt gekeken naar de situatie van de cliënt. Daarnaast geeft in 2015 ook een groter deel aan dat 

dit onderwerp vervolgens ook ter sprake is gekomen tijdens het keukentafelgesprek. Dit is zeker een 

vooruitgang. Een groter percentage heeft het gesprek in 2015 als prettig ervaren, vergeleken met het 

percentage uit 2013.  

Wat betreft de vriendelijkheid en deskundigheid van de medewerker is men over beide jaren (zeer) 

tevreden. Dit geldt tevens voor het goed luisteren van de medewerker en het verschaffen van 

informatie over de procedure. 

 

Oplossing en effect 

In beide jaren is in de meeste gevallen de individuele voorziening toegewezen. Wel is in 2015 een lichte 

stijging te zien in het aantal ‘eigen oplossingen’, waarin in de eigen omgeving naar hulp wordt gekeken, 

en in het uitgeven van andere voorzieningen zoals een parkeerkaart. In 2015 geven daarnaast meer 

mensen aan dat de deelname aan de samenleving door de voorziening (enigszins) is vergroot. Ditzelfde 

geldt voor het langer zelfstandig kunnen blijven wonen. 

Wel geven de cliënten in 2015 in grotere mate aan ontevreden te zijn over de uitkomst, en geven 

minder cliënten aan dat de oplossing voldoende toereikend is om in de hulpvraag te voorzien. Veel 

respondenten geven nu aan dat men nu minder of te weinig hulp krijgt, wat een verklaring kan zijn voor 

deze ontevredenheid. 

 

Mantelzorg en vrijwilligerswerk 

Vergeleken met 2013 ontvangt een groter percentage van de respondenten mantelzorg. Degenen die 

deze mantelzorg verleent zijn veelal de kinderen of de partner, net zoals in 2013. De mantelzorgers 

bieden voornamelijk hulp bij huishoudelijke taken en houden daarnaast de cliënt veelal gezelschap. Wel 
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opmerkelijk is dat in 2015 een veel groter deel van de mantelzorgers ook geestelijke ondersteuning 

biedt. 

 

6.2 Factsheet 

Op welke manier heeft u een gesprek gehad?  
 
 

 

 Prettige manier om in gesprek te gaan?  

 
Breed gekeken naar de situatie? Is dit een goede zaak?  

  
Ervaring gesprek 

 

47% 

36% 

46% 

38% 

8% 

10% 12% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

2015 (N=88) 

2013 (N=100) 

Vraagwijzer / gemeente (2013) Huisbezoek Telefonisch Nog geen gesprek geweest Weet niet 

95% 

92% 

5% 

5% 3% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

2015 (N=88) 

2013 (N=100) 

Ja, prettig Nee, niet prettig Weet niet 

83% 

70% 

9% 

17% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

2015 (N=88) 

2013 (N=100) 

Ja Enigszins Nee  Weet niet 

95% 

73% 18% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

2015 (N=88) 

2013 (N=100) 

Ja Enigszins Nee  Weet niet 

91% 

85% 

6% 

10% 5% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

2015 (N=88) 

2013 (N=100) 

Prettig Niet zo prettig  Weet niet 
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Tevredenheid goed luisteren medewerker 

 
Vriendelijkheid van de medewerker 

 
Tevredenheid deskundigheid medewerker 
 

 
Informatie over de procedure 

 
Welke oplossing is er gevonden?  

 

10% 

26% 

81% 

56% 8% 7% 

6% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

2015 (N=88) 

2013 (N=100) 

Zeer tevreden Tevreden  Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet 

8% 

29% 

86% 

65% 
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2013 (N=100) 

Zeer tevreden Tevreden  Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet 

5% 

18% 
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19% 

12% 
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2015 (N=88) 

2013 (N=100) 

Zeer tevreden Tevreden  Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet 

5% 

17% 

73% 

61% 7% 

6% 14% 

10% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

2015 (N=88) 

2013 (N=100) 

Zeer tevreden Tevreden  Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Individuele voorziening 

Eigen oplossing 

Algemene voorzieningen 

Anders 

Weet niet  

Geen oplossing 

2015 (N=88) 

2013 (N=100) 
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Deelname aan samenleving vergroot 

 
Zelfstandig wonen vergroot 

 
Tevredenheid oplossing 

 
Toereikendheid oplossing 

 
Ontvangt u mantelzorg? 

 

67% 

54% 

11% 

18% 

19% 

28% 
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Ja Enigszins Nee Weet niet  
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Ja, de oplossing is toereikend De oplossing is enigszins toereikend 

Nee, de oplossing is niet toereikend Weet niet / geen antwoord 
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Verlening mantelzorg 

 
Soort mantelzorg 

 
Ontvangen vrijwilligershulp 

 
Behoefte aan ondersteuning 

 
Bron: Companen 2015. Cliëntbeleving Wmo over de eerste helft van 2015, gemeente Steenbergen. 
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