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Onderwerp
Wmo diëntervaringsonderzoek 2020

Steenbergen; 20 juli 2021

Aan de Raad,

Op grond van artikel 2.5.1 van de Wmo 2015 dienen gemeenten jaarlijks een CEO uit te voeren, 
waarbij wordt onderzocht wat de ervaringen zijn van cliënten met de gemeentelijke 
voorzieningen in het kader van de Wmo 2015 en welk effect burgers hebben ondervonden van 
deze voorzieningen op het verbeteren van hun zelfredzaamheid en de maatschappelijke 
participatie.

In opdracht van de gemeente Steenbergen voert onderzoeksbureau MAGIS vanaf 1 januari 2020 
een doorlopend diëntervaringsonderzoek uit, waarbij cliënten in drie fases worden bevraagd.
Het onderzoek over 2020 is onlangs afgerond. In totaal zijn er 384 cliënten aangeschreven en 241 
afgeronde vragenlijst ingevuld. De betrouwbaarheid va het onderzoek is vastgesteld op 950Zo met 
een foutmarge van 607o.

Op basis van het rapport kan worden geconcludeerd dat inwoners over het algemeen tevreden 
zijn over de ondersteuning die zij in het kader van de Wmo ontvangen. De resultaten over 2020 
zijn vergelijkbaar met de uitkomsten van het onderzoek over 2019. Cliënten beoordelen het 
gesprek met de Wmo-consulent met een 8,4 en zijn tevreden over de mate waarin naar hen 
geluisterd is en duidelijke informatie is gegeven (ruim 9007o van de cliënten). Ruim 9007o van de 
cliënten is tevreden over de kwaliteit van de ondersteuning. Het uiteindelijke doel van de Wmo 
ondersteuning is dat deze bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Ruim 8007o van de cliënten 
ervaart een betere kwaliteit van leven na inzet Wmo ondersteuning, 1807o beantwoord deze vraag 
met 'neutraal' en 207o ervaart deze verbetering niet.

Aanbevolen wordt om na te gaan of cliënten tijdens het gesprek behoefte hebben aan hulp van 
familie, vrienden en/of een cliëntondersteuner. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat 28ū7o van de 
cliënten niet wist dat hij/zij iemand bij het gesprek mocht vragen, en 4407o van de respondenten is 
bekend met diëntondersteuning (in 2019: 3707o). In de continumeting kunnen hierover 
aanvullende vragen gesteld worden.

De rapportage is beschikbaar gesteld aan de Adviesraad Sociaal Domein.
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De Adviesraad behoudt de mogelijkheid om op een later moment nog ongevraagd advies uit te 
brengen ten aanzien van verbeterpunten/acties die voortkomen uit het onderzoek.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steende 
de secretaris, de loc»i-burgemeester,

TĮĨP. de Jon,
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