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Samenvatting  

Vanaf 2016 zijn gemeenten verplicht om het cliëntervaringsonderzoek onder Wmo-cliënten 

af te nemen. De doelgroep van het verplichte onderzoek zijn Wmo-cliënten die een 

maatwerkvoorziening hebben (ontvangen) in 2016. Dit verplichte onderzoek, met daarin de 

resultaten van de cliënten met een maatwerkvoorziening, heeft BMC in het najaar van 2017 

voor de gemeente Alkmaar afgerond. Aanvullend heeft de gemeente Alkmaar ervoor 

gekozen om een apart cliëntervaringsonderzoek te laten uitvoeren onder cliënten die 

begeleiding ontvangen.  

 

De gemeente Alkmaar heeft dus twee opdrachten verstrekt, namelijk: 

 Verplicht cliëntervaringsonderzoek, aangevuld met aanvullende vragen. 

 Extra onderzoek onder cliënten begeleiding. 

 

Dit rapport gaat over het tweede onderdeel: onderzoek cliënten begeleiding. 

 

Het onderzoek onder begeleidingscliënten bestaat uit de tien vragen die ook onderdeel 

uitmaken van het verplichte cliëntervaringsonderzoek. Daarnaast zijn ook vragen 

opgenomen over cliëntondersteuning, ervaringen met de ondersteuning, keuzevrijheid en het 

ondersteuningsplan en de doelen daarin. 

 

Het onderzoek heeft een signaleringsfunctie. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen leiden 

tot een signaal waardoor verder (verdiepend) onderzoek nodig is.  

 

Uw gemeente heeft 1.254 vragenlijsten verzonden naar begeleidingscliënten en er zijn 424 

vragenlijsten geretourneerd. Daarmee is een responspercentage bereikt van 34%. De 

resultaten voor uw gemeente als geheel zijn betrouwbaar met een betrouwbaarheid van 95% 

en een foutenmarge van 5%.  
 
Contact met de gemeente  

Inwoners met behoefte aan begeleiding nemen contact op met het Wmo-loket van de 

gemeente Alkmaar. Van de respondenten geeft 68% aan dat zij het (helemaal) eens zijn met 

de stelling dat zij snel werden geholpen. 

 

De begeleidingscliënten ontvangen verschillende soorten hulp. De meeste respondenten 

maken gebruik van begeleiding thuis (73%), gevolgd door activiteiten voor een zinvolle 

dagbesteding (53%). Slechts weinig respondenten maken gebruik van respijtzorg (1% of 

minder), maar diegenen die daar gebruik van maken zijn hier vrijwel unaniem (zeer) tevreden 

over (99%). 

 
Keuzevrijheid 

In de vragenlijst gingen enkele vragen over de ervaren keuzevrijheid van respondenten. 51% 

wist dat zij konden kiezen van welke organisatie zij hulp zouden ontvangen; 58% heeft ook 

de mogelijkheid gehad zelf een keuze te maken. Uiteindelijk krijgt 85% hulp van de 

organisatie van hun voorkeur. 
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Ondersteuningsplan 

In het ondersteuningsplan staan de hulp en het doel van de hulp beschreven. 72% heeft dit 

plan samen met de hulpverlenende organisatie opgesteld. 87% is van mening dat de hulp 

voldoet aan de eigen behoeften. 

 

Cliëntondersteuning 

Wanneer cliënten hulp nodig hebben bij het aanvragen of melden van een probleem of 

hulpvraag kan cliëntondersteuning worden geboden. Gemeenten zijn verplicht om deze 

voorziening kosteloos voor alle groepen burgers te organiseren. In Alkmaar is een 

cliëntondersteuner iemand die de cliënt helpt de weg te vinden naar zorg en ondersteuning, 

bijvoorbeeld iemand uit het eigen netwerk of iemand van MEE, De Wering of RCO De 

Hoofdzaak. 39% van de respondenten met begeleiding geeft aan dat zij wisten dat zij 

gebruik konden maken van cliëntondersteuning. Van de begeleidingscliënten die er gebruik 

van hebben gemaakt, is het overgrote deel hier (zeer) tevreden over (79%). 
 
De ondersteuning 

Het doel van het contact met de gemeente is te komen tot passende ondersteuning. Het 

belangrijkste onderdeel daarvan zijn voorzieningen waarvoor de gemeente een besluit 

afgeeft.  

 

Een meerderheid van de respondenten (87%) geeft aan dat zij tevreden zijn over de kwaliteit 

van de ondersteuning. Ook vindt 86% dat de ondersteuning past bij de hulpvraag.  
 

Het effect van de ondersteuning 

Zowel formele als informele ondersteuning dragen bij aan de oplossing van de hulpvraag. 

De verhoudingen van deze twee vormen van ondersteuning kunnen per cliënt verschillen. 

Belangrijker is het effect van de ondersteuning. Van de respondenten geeft een ruime 

meerderheid aan dat zij door de ondersteuning beter de dingen kunnen doen die zij willen 

(78%) en dat zij zich beter kunnen redden (78%). 73% van de respondenten is het 

(helemaal) eens met de stelling dat zij door de ondersteuning een betere kwaliteit van leven 

ervaren.  
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Hoofdstuk 1  
Inleiding 

1.1 Aanleiding onderzoek 

Vanaf 2016 zijn gemeenten vanuit de Wmo verplicht om een cliëntervaringsonderzoek uit te 

(laten) voeren. Voor u ligt het rapport Cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO Wmo) waarmee 

de gemeente aan deze verplichting voldoet. Via het cliëntervaringsonderzoek legt een 

gemeente verantwoording af over het Wmo-beleid aan de gemeenteraad en inwoners.  

 

Doelstelling van dit onderzoek is te achterhalen wat de cliëntervaringen zijn van de Wmo-

cliënten in uw gemeente met betrekking tot de uitvoering van de Wmo en in hoeverre de 

gestelde resultaten en effecten van de Wmo behaald worden in de ogen van de Wmo-

cliënten. Het onderzoek gaat in op thema’s als toegankelijkheid van voorzieningen, kwaliteit 

van voorzieningen en welk effect de cliënten ondervinden op hun zelfredzaamheid. We 

benadrukken dat het gaat om de cliëntervaring, deze kan afwijken van het beeld dat een 

hulpverlener heeft. Het oordeel van de cliënt zelf is echter van groot van belang voor het 

beleid, de doorontwikkeling van het beleid en de uitvoering. 

 

De gemeente heeft een cliëntervaringsonderzoek laten uitvoeren onder cliënten met een 

maatwerkvoorziening. Aanvullend heeft de gemeente een apart onderzoek laten uitvoeren 

onder cliënten die begeleiding krijgen.  

 

Het onderzoek onder begeleidingscliënten bestaat uit tien vragen die voor alle gemeenten 

verplicht zijn. Daarna volgen vragen over cliëntondersteuning, ervaringen met de 

ondersteuning, keuzevrijheid en het ondersteuningsplan en de doelen daarin. 

 

De resultaten van het onderzoek onder de begeleidingscliënten staan in dit rapport 

weergegeven. 

 

Het onderzoek heeft een signaleringsfunctie. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen leiden 

tot een signaal waardoor verder (verdiepend) onderzoek nodig is.  

1.2 Doelgroep 

De doelgroep van het onderzoek zijn Wmo-cliënten die begeleiding hebben (ontvangen) in 

2016. Omdat deze vragen niet gesteld zijn aan begeleidingscliënten in andere gemeenten, 

hebben we geen referentiegroep opgenomen in het rapport. 

 

Aan mensen die minder dan twaalf maanden geleden contact hebben opgenomen met de 

gemeente is gevraagd de vragen over het contact in te vullen. Wanneer dit langer dan twaalf 

maanden geleden was, leert de ervaring dat mensen dit zich vaak niet meer goed kunnen 

herinneren, wat de betrouwbaarheid niet ten goede komt. 
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1.3 Steekproef en respons  

Het onderzoek is in het voorjaar van 2017 uitgevoerd. Dit onderzoek is een kwantitatief 

onderzoek, uitgezet door middel van een schriftelijke en online vragenlijst. Respondenten 

konden kiezen of zij de meegestuurde schriftelijke vragenlijst invulden of de online 

vragenlijst, waarvoor in de uitnodigingsbrief een uniek wachtwoord was opgenomen om 

toegang te krijgen tot de vragenlijst. 

  

De gemeente heeft op aanwijzing van BMC alle inwoners die een maatwerkvoorziening voor 

begeleiding ontvangen aangeschreven. Om te voorkomen dat cliënten twee keer werden 

aangeschreven is er eerst een steekproef getrokken voor het verplichte deel van het Wmo-

cliëntervaringsonderzoek. Alle begeleidingscliënten die hierin zaten, zijn vervolgens niet 

aangeschreven voor het onderzoek onder begeleidingscliënten. 

 

Er zijn 1.254 brieven verstuurd naar Wmo-cliënten met een schriftelijke vragenlijst en een 

inlogcode voor het online onderzoek. In totaal hebben 424 respondenten de vragenlijst 

ingevuld. De respons is hiermee 34%.  

  

De resultaten voor uw gemeente als geheel zijn betrouwbaar met een betrouwbaarheid van 

95% en een foutmarge van 5%. Betrouwbaar wil zeggen dat als het onderzoek op dezelfde 

wijze wordt herhaald, er (ongeveer) dezelfde uitkomsten uit voortkomen. Een 

betrouwbaarheidsniveau van 95%, met een foutmarge van 5% betekent dat als het 

onderzoek 100 keer wordt uitgevoerd, de resultaten in 95 van de 100 gevallen 5% of minder 

van elkaar afwijken. Het absoluut aantal respondenten is van invloed op de betrouwbaarheid. 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 gaat in op de ervaringen van de respondenten met het contact met de 

gemeentelijke toegang. In hoofdstuk 3 staan de ervaringen van begeleidingscliënten met de 

ondersteuning en de tevredenheid over de soort hulp die begeleidingscliënten ontvangen 

weergegeven. Ook worden in dit hoofdstuk de ervaren keuzevrijheid en de ervaringen met 

het ondersteuningsplan beschreven. In bijlage 1 staan de achtergrondgegevens van de 

respondenten. In bijlage 2 staan de uitkomsten van alle vragen op een rij. 
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Hoofdstuk 2  
Het contact en de geboden hulp 

2.1 Het contact 

Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige 

gemeenten kiezen voor het Wmo-loket, andere gemeenten voor sociale (wijk)teams waar 

mensen terechtkunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet 

(vraagverheldering, verwijzing of ook lichte ondersteuning), verschilt per gemeente. In 

Alkmaar wordt de toegang verzorgd via het Wmo-loket van de gemeente. 

 

De volgende figuur toont de ervaring van respondenten met de toegang. 

 
Figuur 1 Ervaring met het contact met de gemeente (%) 

 Helemaal mee 
eens 

 Mee eens  Neutraal  Niet mee eens  Helemaal niet 
mee eens      

Ik wist waar ik 
moest zijn met 
mijn hulpvraag 

 

Ik werd snel 
geholpen 

 

De medewerker 
nam mij serieus 

 

De medewerker 
en ik hebben in 
het gesprek samen 
naar een oplossing 
gezocht 

 
 

Respondenten zijn het het vaakst eens met de stelling dat de medewerker de cliënt serieus 

nam (83%). Cliënten zijn het het minst vaak eens met de stelling dat hij/zij wist waar ze 

moesten zijn met de hulpvraag (67%).  
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2.2 Cliëntondersteuning 

De Wmo 2015 bepaalt dat gemeenten onafhankelijke cliëntondersteuning moeten bieden. 

Het moet gratis zijn, levensbreed, onafhankelijk en in het belang van de cliënt. Het verschilt 

per gemeente welke organisatie de onafhankelijke cliëntondersteuning invult; vaak wordt het 

geboden via MEE of via een welzijnsstichting. In Alkmaar is een cliëntondersteuner iemand 

die de cliënt helpt de weg te vinden naar zorg en ondersteuning, bijvoorbeeld iemand uit het 

eigen netwerk of iemand van MEE, De Wering of RCO De Hoofdzaak.  

 
Figuur 2 Bekendheid gebruik onafhankelijke cliëntondersteuner (%)  

 
 

 

In Alkmaar is 39% van de begeleidingscliënten bekend met de cliëntondersteuning, 61% is 

dat niet. 
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Figuur 3 Tevredenheid cliëntondersteuning bij het (keukentafel)gesprek 

 
Het overgrote deel van de begeleidingscliënten die gebruik hebben gemaakt van een 

cliëntondersteuner is hier (zeer) tevreden over (79%). 
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Hoofdstuk 3  
De ondersteuning 

3.1 Kwaliteit van de ondersteuning 

Het gaat er bij de kwaliteit van de ondersteuning om hoe cliënten de kwaliteit van de 

ondersteuning ervaren; het gaat niet om de objectieve kwaliteit van ondersteuning. In 

onderstaande tabel is te zien hoe respondenten de kwaliteit in het algemeen ervaren. 

 
Figuur 4 Mening over de kwaliteit van de ondersteuning (%)  

 Helemaal mee 

eens 

 Mee eens  Neutraal  Niet mee eens  Helemaal niet 

mee eens      

Ik vind de 

kwaliteit van de 

ondersteuning 

die ik krijg goed 
 

De 

ondersteuning 

die ik krijg past 

bij mijn 

hulpvraag 

 

 

87% van de respondenten is tevreden over de kwaliteit van de ondersteuning en 86% vindt 

dat de ondersteuning past bij de hulpvraag.  
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3.2 Soort hulp 

In de vragenlijst is gevraagd wat voor soort hulp de begeleidingscliënt ontvangt. In 

onderstaande figuren is te zien van welke hulp men gebruikmaakt en in hoeverre dit aansluit 

bij de behoeften en hoe de kwaliteit ervaren wordt. Let erop dat respondenten ook van 

meerdere voorzieningen gebruik kunnen maken. 

 

Figuur 5 Begeleiding thuis 

 

 
 

73% van de respondenten ontvangt begeleiding thuis, 26% ontvangt dat niet. 

 

Figuur 6 Kwaliteit van de ondersteuning: cliënten begeleiding thuis 

 
 Helemaal mee 

eens 

 Mee eens  Neutraal  Mee oneens  Helemaal mee 

oneens      

Ik vind de 

kwaliteit van de 

ondersteuning 

die ik krijg goed 
 

De 

ondersteuning 

die ik krijg past 

bij mijn 

hulpvraag 

 

 

Van de mensen die begeleiding thuis krijgen, vindt 91% de kwaliteit van de ondersteuning 

goed, 89% vindt dat de ondersteuning past bij de hulpvraag. 
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Figuur 7 Activiteiten voor een zinvolle daginvulling 

 

 
 

53% van de respondenten maakt gebruik van activiteiten voor een zinvolle daginvulling, 45% 

doet dat niet. 

 

Figuur 8 Kwaliteit van de ondersteuning: cliënten activiteiten voor een zinvolle daginvulling 

 
 Helemaal mee 

eens 

 Mee eens  Neutraal  Mee oneens  Helemaal mee 

oneens      

Ik vind de 

kwaliteit van de 

ondersteuning 

die ik krijg goed 
 

De 

ondersteuning 

die ik krijg past 

bij mijn 

hulpvraag 

 

 

80% vindt de kwaliteit van de ondersteuning goed en 74% vindt dat de ondersteuning past bij 

de hulpvraag. 
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Figuur 9 Respijtvoorziening/respijthuis 

 

 
 

Van de begeleidingscliënten die meededen met het onderzoek maakt 7% gebruik van 

respijtzorgvoorzieningen ter ondersteuning van de mantelzorger. 

 
Figuur 10 Kwaliteit ondersteuning: cliënten respijtvoorziening  

 
 Helemaal mee 

eens 

 Mee eens  Neutraal  Mee oneens  Helemaal mee 

oneens      

Ik vind de 

kwaliteit van de 

ondersteuning 

die ik krijg goed 
 

De 

ondersteuning 

die ik krijg past 

bij mijn 

hulpvraag 

 

 

Van de mensen die gebruikmaken van respijtzorgvoorzieningen is 99% (zeer) tevreden over 

de kwaliteit. 84% vindt dat de ondersteuning past bij de hulpvraag. 

 

Samenvattend kunnen we stellen dat de meeste respondenten gebruikmaken van 

begeleiding thuis (73%) en activiteiten voor een zinvolle daginvulling (53%). Hoewel slechts 

weinig respondenten gebruikmaken van respijtzorg, zijn respondenten die er gebruik van 

maken daar bijna unaniem (zeer) tevreden over (99%).  
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3.3 Keuzevrijheid 

Respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld krijgen ondersteuning van de gemeente  

in de vorm van begeleiding bij zelfstandig en veilig wonen, een zinvolle daginvulling 

(dagbesteding) of zij maken gebruik van het respijthuis/een respijtvoorziening ter 

ondersteuning van het netwerk. Er zijn verschillende organisaties die deze hulp bieden. 

Onderstaande vragen gaan over de ervaren keuzevrijheid van cliënten. 

 
Figuur 11 Keuze van organisatie om hulp te krijgen  

 

 

Iets meer dan de helft van de respondenten (51%) wist dat zij konden kiezen van welke 

organisatie zij hulp zouden afnemen. 

 

Figuur 12 Mogelijkheid zelf een keuze te maken 

 

 

 

58% van de respondenten heeft ook daadwerkelijk de mogelijkheid gehad om zelf een keuze 

te maken, 42% heeft dat niet.  
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Figuur 13 Hulp van de organisatie van voorkeur  

 

Van de begeleidingscliënten die meededen aan het onderzoek krijgt 85% hulp van de 

organisatie van hun voorkeur.  

 

In de vragenlijst konden respondenten opmerkingen plaatsen over de keuzevrijheid. Een 

aantal respondenten zei onvoldoende informatie te hebben om een keuze te kunnen maken 

of geen zicht te hebben op de werkwijze van andere organisaties. Veruit de meeste 

respondenten zeggen dat zij weliswaar niet zoveel keuze hadden, maar toch erg tevreden 

zijn. Mensen gaan ook vaak mee in het advies dat door de consulent of een zorgprofessional 

gegeven wordt. Een greep uit de opmerkingen: 

 

‘Ik heb geen ervaring met andere instanties. Ik ben wel tevreden met deze hulp. Enige 

uitbreiding is wenselijk.’ 

 

‘Ik ben niet altijd op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn, dus keuzevrijheid is lastig in 

te vullen.’ 

 

‘Ik heb te weinig info ontvangen om een keuze te kunnen maken.’ 

 

‘Bij aanmelding door mee werd Esdege-Reigersdaal aangeraden, daar heb ik toen voor 

gekozen.’ 

 

‘Geen keus gehad maar is prima organisatie.’ 

 

‘Ik heb geen zicht op de organisaties waaruit ik kon kiezen. Degene die mij ondersteunen 

hebben voor mij bepaald wat het beste bij mij paste. Dat hebben ze goed gezien.’ 
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3.4 Ondersteuningsplan 

De organisatie die de cliënt ondersteunt, stelt samen met de cliënt een plan op over de hulp 

en de doelen ervan. Dat heet het ondersteuningsplan. Onderstaande vragen gaan daarover. 

 

Figuur 14 Samen met organisatie ondersteuningsplan opgesteld waarin de doelen van de hulp 

staan beschreven 

 

 

Van de respondenten heeft 72% samen met de organisatie een ondersteuningsplan 

opgesteld waarin de doelen van de hulp staan beschreven. 12% heeft dit niet en 15% weet 

het niet. 

 

Figuur 15 Aansluiting ondersteuningsplan op behoeften en bereiken van doel en 

 Helemaal mee 

eens 

 Mee eens  Neutraal  Mee oneens  Helemaal mee 

oneens      

Het 

ondersteunings- 

plan sluit aan bij 

mijn behoeften 
 

Door de hulp 

worden de 

doelen die in 

mijn plan staan 

bereikt 

 

 

Wanneer er gevraagd wordt of het ondersteuningsplan aan de behoefte voldoet is 87% het 

daarmee eens. 78% vindt dat door de hulp de doelen die in het plan staan, worden bereikt. 

 

Organisaties die hulp bieden kunnen met de cliënten evalueren of de hulp aansluit bij de 

doelen. Aan respondenten is gevraagd of er tussentijds overleg geweest is met de 

organisatie waar men hulp van krijgt, om te bespreken of de hulp aansluit bij de doelen.  
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Figuur 16 Overleg over aansluiting ondersteuningsplan op behoeften  

 

 

72% van de respondenten heeft overleg gehad met de organisatie om te bespreken of de 

hulp aansluit bij de doelen. 17% heeft dat niet en 11% weet het niet. 

 

Figuur 17 Veranderingen als gevolg van overleg  

 

 

In 53% van de gevallen heeft het gesprek over de aansluiting van de hulp bij de persoonlijke 

doelen geleid tot veranderingen. In 38% van de gevallen heeft het niet geleid tot wijzigingen. 

 

Ook konden respondenten opmerkingen maken over hun ondersteuningsplan. Hieronder 

staan enkele opmerkingen: 

 

‘Ik ben zeer dankbaar voor het ondersteuningsplan; het maakt een zinvolle dagbesteding 

duidelijk. Het spannende blijft: wordt het doel bereikt?’ 

 

‘Oorspronkelijk hebben we samen het plan ingevuld maar na de uitwerking bleek niet alles 

zo beschreven zoals ik bedoelde. Er was elke keer veel gedoe rond het invullen van het 

plan. Het computerprogramma werkte niet goed, ik kreeg steeds een oude versie en we 

waren het vaak oneens over te gebruiken termen. Het heeft veel uren discussie gekost. Uren 

die ik moest betalen terwijl ik het zelf tien keer sneller in had kunnen vullen.’ 
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‘De doelen zijn niet helemaal bereikt vanwege minder uren. Daar wordt nu aan gewerkt om 

uren omhoog te krijgen.’ 

 

‘Door mijn lichamelijke handicap en goede en slechte periodes, wisselen mijn doelen erg. Dit 

wordt niet goedgekeurd door de Wmo, omdat als ik een doel behaald heb het de volgende 

dag soms niet meer kan.’ 

3.5 Effect van de ondersteuning op het leven van de cliënten 

Gemeenten hebben een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van mensen met een 

beperking of psychische problematiek aan het maatschappelijk verkeer (participatie). Ook 

moeten zij een passende ondersteuning bieden waarmee mensen in staat zijn tot het 

uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van 

een gestructureerd huishouden (zelfredzaamheid).  

 
Figuur 18 Effect van de ondersteuning 

 Helemaal mee 

eens 

 Mee eens  Neutraal  Niet mee eens  Helemaal niet 

mee eens      

Door de 

ondersteuning 

die ik krijg, kan 

ik beter de 

dingen doen die 

ik wil 
 

Door de 

ondersteuning 

die ik krijg kan 

ik mij beter 

redden  

Door de 

ondersteuning 

die ik krijg heb 

ik een betere 

kwaliteit van 

leven 
 

 

In Alkmaar zijn respondenten met begeleiding overwegend positief over de effecten van de 

ondersteuning. 78% is van mening dat zij door de hulp beter de dingen kunnen doen die zij 

willen, 78% vindt dat zij door de hulp zelfredzamer zijn en 73% vindt dat de kwaliteit van 

leven verbeterd is door de ondersteuning.  

3.6 Opmerkingen over ondersteuning  

In een open tekstvak konden de respondenten opmerkingen schrijven over de hulp die zij 

ontvangen. De volgende tabel geeft een top 4 van de meest genoemde opmerkingen weer. 

Een deel van de respondenten gebruikt het open tekstvak om hun beperking en de vorm van 

ondersteuning die zij hebben te omschrijven. Of om aan te geven dat zij geen ondersteuning 

ontvangen. Deze opmerkingen zijn buiten de top 4 gelaten.  
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Tabel 1 Top 4 opmerkingen over de ondersteuning  

 Opmerking 

1 Niet blij met wisselingen van personeel tijdens vakantieperiode 

2 Tevreden met de hulp of ondersteuning 

3 Moeite met de hoogte van de eigen bijdrage 

4 Procesmatige obstakels  

 

Verreweg het grootste aantal opmerkingen gaat over de wisselingen van het personeel bij de 

zorgaanbieder. Hieronder staan per opmerking enkele citaten weergegeven. Deze zijn 

illustratief voor het totaal. 

 

1. ‘Door vakantie van de ondersteuning heeft de hulpverlening vertraging opgelopen.’ 

‘Soms drie weken geen begeleiding vanwege vakantie, of een nieuwe man of vrouw 

erbij.’ 

 

2. ‘Ik kan met alles bij mijn begeleiding terecht. Ik kan ze alles vragen en ze geven 

adequaat antwoord. Ik ben heel tevreden.’ 

 

‘Ik ben zeer tevreden en pieker nu minder.’ 

 

‘Het respijthuis is fantastisch.’ 

 

3. ‘Er zijn nogal wat problemen geweest over de eigen bijdrage voor de dagbesteding. 

Op vragen als: ‘Wat is het Wmo-arrangement 6? En waarom is het tarief omhoog 

gegaan?’ kon geen goed antwoord gegeven worden. Via Actiezorg bleek dat die 

foute informatie aan het CAK had gegeven. Heeft 1,5 jaar geduurd.’ 

 

4. ‘De inhoud van de begeleiding was prima en sloot aan op mijn hulpvraag. Alles 

daaromheen was zo dramatisch dat ik de begeleiding heb stopgezet en geen gebruik 

meer wil maken van hulp via de Wmo. Bijvoorbeeld: de facturen kloppen vaak niet (ik 

kreeg een factuur voor 90 uur dus 1.500 euro, terwijl ze maar 4,5 uur geweest was). 

Ook liepen de afspraken steeds fout door miscommunicatie en was mijn begeleidster 

vaak gestrester dan ik.’ 

 

  



CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO 

18/23 

 

Bijlage  1   
Achtergrondgegevens respondenten  
 

In deze bijlage staan de achtergrondgegevens van de respondenten. 

 
Tabel 2 Leeftijd respondenten (%) 

 Gemeente 2016 

0 t/m 17 0%  

18 t/m 25 7%  

26 t/m 35 9%  

36 t/m 45 13% 

46 t/m 55 15% 

56 t/m 65 21% 

66 t/m 74 13% 

75+ 22% 

 

Opvallend is dat er veel respondenten tussen de 56-65 jaar oud zijn (21%) en tussen de  

46-55 jaar oud (15%). 

 

Er wordt steeds vaker van burgers verwacht dat ze ook financieel zelfredzaam zijn; dat ze 

zelf in staat zijn om voorzieningen aan te schaffen. Voorzieningen die eerder via de 

gemeente te verkrijgen waren op basis van een indicatie worden steeds vaker als algemene 

voorzieningen gezien die burgers zelf kunnen aanschaffen. Daarom is er een vraag 

opgenomen of de respondent financieel kan rondkomen. De uitkomsten daarvan ziet u 

hieronder. 

 
Figuur 19 Financieel kunnen rondkomen? 

 
 

Van de begeleidingscliënten uit dit onderzoek kan 40% (zeer) goed financieel rondkomen. 

Dit betekent dat ruim de helft redelijk, niet of nauwelijks kan rondkomen (60%). 
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Bijlage  2  
Tabellenbijlage 
 
BLOK 1: Contact 

 Alkmaar BCI Respons per vraag 

Contact 

Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag 

(%(helemaal) mee eens) 
67% N=285  

Ik werd snel geholpen (%(helemaal) mee eens) 68% N=296  

De medewerker nam mij serieus (%(helemaal) 

mee eens) 
83% N=300  

De medewerker en ik hebben in het gesprek 

samen naar oplossingen gezocht (%(helemaal) 

mee eens) 

73% N=287  

Gebruik onafhankelijke cliëntondersteuner 

Wist u dat u gebruik kon maken van een 

onafhankelijke cliëntondersteuner? (%ja) 
39% N=379  

  
 
BLOK 2: Kwaliteit van de ondersteuning 

  Alkmaar BCI Respons per vraag 

 Kwaliteit van de ondersteuning 

Ik vind de kwaliteit van de 

ondersteuning die ik krijg goed 

(%(helemaal) mee eens) 

 

87% N=400  

De ondersteuning die ik krijg past bij 

mijn hulpvraag (%(helemaal) mee eens) 

 
85% N=399  

  
 
BLOK 3: Wat levert de ondersteuning mij op? 

 Alkmaar BCI Respons per vraag 

Wat levert de ondersteuning mij op? 

Door de ondersteuning kan ik beter de dingen 

doen die ik wil (%(helemaal) mee eens) 
78% N=390  

Door de ondersteuning kan ik mij beter redden 

(%(helemaal) mee eens) 
78% N=386  

Door de ondersteuning heb ik een betere kwaliteit 

van leven (%(helemaal) mee eens) 
73% N=394  
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BLOK 4: Cliëntondersteuning 

 Alkmaar BCI Respons per vraag 

Tevredenheid over cliëntondersteuner 

De cliëntondersteuning (%(heel) tevreden) 80% N=224  

 
 
BLOK 5: Soort hulp 

 Alkmaar BCI Respons per vraag 

Maakt u gebruik van begeleiding thuis? 

Ja 73% N=399  

Nee 26% N=399  

Weet ik niet 1%  N=399  

 

 Alkmaar BCI Respons per vraag 

Begeleiding thuis %(Helemaal) mee eens  

Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik 

krijg goed 
91% N=291  

De ondersteuning die ik krijg past bij mijn 

hulpvraag 
90% N=283  

 

 Alkmaar BCI Respons per vraag 

Maakt u gebruik van activiteiten voor een zinvolle daginvulling (dagbesteding)? 

Ja 53% N=402  

Nee 45% N=402  

Weet ik niet 2%  N=402  

 

 Alkmaar BCI Respons per vraag 

Dagbesteding %(Helemaal) mee eens  

Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik 

krijg goed 
81% N=219  

De ondersteuning die ik krijg past bij mijn 

hulpvraag 
75% N=213  

 

 Alkmaar BCI Respons per vraag 

Maakt u gebruik van een respijtvoorziening/respijthuis ter ondersteuning van de mantelzorger? 

Ja 7%  N=386  

Nee 89% N=386  

Weet ik niet 5%  N=386  
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 Alkmaar BCI Respons per vraag 

Respijtzorg %(Helemaal) mee eens  

Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik 

krijg goed 
97% N=33 

De ondersteuning die ik krijg past bij mijn 

hulpvraag 
84% N=32 

 

 
BLOK 6: Keuzevrijheid 

 Alkmaar BCI Respons per vraag 

Wist u dat u kunt kiezen van welke organisatie u de hulp wilt krijgen? 

Ja 51% N=408  

Nee 49% N=408  

 

 Alkmaar BCI Respons per vraag 

Heeft u de mogelijkheid gehad om zelf een keuze te maken? 

Ja 58% N=399  

Nee 42% N=399  

 

 Alkmaar BCI Respons per vraag 

Krijgt u nu de hulp van de organisatie van uw voorkeur? 

Ja 85% N=377  

Nee 15% N=377  

 

 

BLOK 7: Ondersteuningsplan en doelen 

 Alkmaar BCI Respons per vraag 

Heeft u samen met de organisatie een ondersteuningsplan opgesteld waarin de doelen van de hulp staan 

beschreven? 

Ja 72% N=407  

Nee 12% N=407  

Weet ik niet 15% N=407  

 

 Alkmaar BCI Respons per vraag 

%(Helemaal) mee eens  

Het ondersteuningsplan sluit aan bij mijn 

behoeften 
87% N=294  

Door de hulp worden de doelen die in mijn plan 

staan bereikt 
76% N=274  
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 Alkmaar BCI Respons per vraag 

Is er tussentijds overleg geweest met de organisatie waar u hulp van krijgt, om te bespreken of de hulp 

aansluit bij uw doelen? 

Ja 72% N=398  

Nee 17% N=398  

Weet ik niet 11% N=398  

 

 Alkmaar BCI Respons per vraag 

Zo ja, heeft dit overleg geleid tot veranderingen? 

Ja 53% N=266  

Nee 38% N=266  

Weet ik niet 8%  N=266  
 

 

 
 

 
 

 
BLOK 8: Over uzelf 

 Alkmaar BCI Respons per vraag 

Waar woont u? 

Alkmaar 94% N=416  

Graft-De Rijp 2%  N=416  

Schermer 4%  N=416  

 

 Alkmaar BCI Respons per vraag 

Heeft u hulp gehad bij het invullen van deze vragenlijst? 

Nee 42% N=400  

Ja, van een naaste (bijvoorbeeld partner, 

familielid of vriend) 
29% N=400  

Ja, van een hulp- of zorgverlener 23% N=400  

Ja, van iemand anders 5%  N=400  

Ja, van een cliëntondersteuner 2%  N=400  

 

 Alkmaar BCI Respons per vraag 

Wat is uw leeftijd? 

0 t/m 17 0%  N=412  

18 t/m 25 7%  N=412  

26 t/m 35 9%  N=412  

36 t/m 45 13% N=412  

46 t/m 55 15% N=412  

56 t/m 65 21% N=412  

66 t/m 74 13% N=412  

75+ 22% N=412  
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 Alkmaar BCI Respons per vraag 

In hoeverre kunt u financieel rondkomen? 

(%(zeer)goed) 
39% N=409  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


