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Inleiding 

In 2011 heeft KWIZ in opdracht van de gemeente Doetinchem een nulmeting uitgevoerd naar 
de resultaten en effecten van de Kanteling in de Wmo op de kosten van de Wmo en de AWBZ 
en de zelfredzaamheid van de burger. Naast Doetinchem participeerden in het onderzoek een 
aantal andere gemeenten alsmede het Menzis Zorgkantoor. Zoals toen afgesproken is in 2014 
de 1-meting uitgevoerd. 
 
Ontwikkelingen 
De afgelopen drie jaar is er veel gebeurd. De geplande overgang van Begeleiding naar de 
gemeenten is uitgesteld en tegelijkertijd is de reikwijdte van de transitie vergroot. 
Desalniettemin zijn veel gemeenten doorgegaan met de Kanteling van de Wmo. Daarbij is er 
ook veel aandacht voor de transitie van Jeugdzorg en de gezamenlijke effecten van de beide 
transities op het domein van welzijn en zorg. Het gaat daarbij om de beleidsvorming en de 
uitvoering op dit domein, maar ook een Kanteling in de manier van denken over dergelijke 
voorzieningen onder de inwoners van de gemeente. Deze Kanteling is de laatste jaren 
veranderd naar een systeem- of beleidskanteling. Dit heeft nog niet overal geleid tot een 
verandering in de wijze van uitvoering. 
 
De Kanteling en de andere wijze van uitvoering hebben meerdere doelstellingen. Het gaat 
concreet om de volgende doelstellingen:  

 vergroting van de zelfredzaamheid en participatie van burgers; 

 realiseren van een omslag in het denken van de gemeente en de uitvoerende partners 
in het werkveld van zorg en welzijn; 

 vermindering van de (stijging van de) kosten van de individuele voorzieningen in het 
kader van de Wmo; 

 vermindering van de (stijging van de) kosten van de (voormalige) AWBZ-voorzieningen. 
 
In hoeverre deze doelstellingen worden gehaald is maar de vraag. De verandering in de wijze 
van uitvoering van de Wmo betekent in eerste instantie een investering van gemeenten. 
Investeringen waarvan niet duidelijk is waar de opbrengsten terecht komen: bij de Wmo, bij de 
AWBZ (nu: Wet Langdurige zorg) of bij de Zorgverzekeringswet. 

Onderzoeksvragen  
Net als in 2011 staat in het onderzoek de volgende vraag centraal: 
Wat is het effect van de vormgeving van de Kanteling in de Wmo op: 

a. de kosten onderverdeeld naar individuele Wmo-voorzieningen en AWBZ-voorzieningen; 
b. de mate van zelfredzaamheid van de burger inclusief het gebruikmaken van het eigen 

netwerk. 
 
Deze 1-meting vergelijkt de uitkomsten met de nulmeting uit 2011. De centrale 
onderzoeksvraag wordt uitgewerkt in de volgende deelvragen: 

1. Hoe heeft de vraag naar de individuele voorzieningen zich ontwikkeld ten opzichte van 
de nulmeting? Concreet gaan we in op de volgende vragen: 

 Wat is de huidige vraag naar individuele Wmo- en de individuele AWBZ- 
voorzieningen? 

 Wat is de te verwachten vraag naar individuele Wmo- en de individuele AWBZ- 
voorzieningen? 

 Hoe ziet het verloop van de aanvraag er uit per jaarcohort? 

 Hoe heeft de vraag zich ontwikkeld ten opzichte van de prognose van drie jaar 
geleden en hoe zijn verschillen te verklaren? 

 
2. Beroep op eigen netwerk en de mate van zelfredzaamheid. Hoe kijken de cliënten die 

drie jaar geleden ook zijn bevraagd, de nieuwe cliënten in 2014 die gebruikmaken van 
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een individuele voorziening en een steekproef onder alle inwoners van de gemeente aan 
tegen deze onderwerpen en welke ontwikkelingen zien we? 
 

3. Hoe hebben de kosten zich ontwikkeld ten opzichte van de eerdere prognose en wat zijn 
de te verwachten kosten de komende jaren? Daarbij kijken we naar de Wmo en de 
AWBZ.  

 
Opzet van het onderzoek 
We zijn gestart met een inventarisatie van de stand van zaken rond het beleid, informatie over 
de kosten, de uitvoeringswijze en de organisatie van de collectieve voorzieningen. Daarnaast 
hebben we de noodzakelijke registratiegegevens verzameld. Het gaat hier om gemeentelijke en 
AWBZ bestanden. Deze registratiegegevens zijn verwerkt en geanalyseerd met behulp van een 
door KWIZ ontwikkeld Prognosemodel. Het Prognosemodel geeft inzicht in de ontwikkeling van 
de vraag en kosten van alle individuele voorzieningen in het kader van de Wmo inclusief 
benchmarking met andere gemeenten.  
 
Parallel aan de bovenstaande stappen is een enquête uitgezet onder de cliënten en onder een 
brede groep inwoners van de gemeente. Hiervoor is de in 2011 gebruikte vragenlijst als basis 
gebruikt. Een aantal vragen is extra toegevoegd. De enquête is verstuurd in februari 2015. Op 
dat moment waren de meeste keukentafelgesprekken met Wmo-cliënten nog niet gevoerd. Aan 
inwoners van de wijken De Huet en Overstegen zijn meer enquêtes verstuurd dan aan inwoners 
van de andere wijken. Op deze manier wordt getracht de effecten van de buurtcoaches die in 
september 2012 in deze wijken zijn gestart in beeld te brengen door middel van een vergelijking 
met de rest van de gemeente. In de rest van de wijken is de buurtcoach gestart in januari 2015 
en deze start ging gepaard met een campagne. 
 
De analyseperiode van deze 1-meting betreft 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014. 
Voor de leesbaarheid van het rapport hebben we het over 2014.  
 
Leeswijzer 
Het eerste hoofdstuk brengt de klantgroep van de Wmo in beeld. Eveneens wordt een aantal 
kenmerken van de Wmo-gebruikers weergegeven en gaan we kort in op de overlap tussen de 
verschillende Wmo-voorzieningen. Het tweede hoofdstuk gaat in op personen met een AWBZ-
indicatie. Hier wordt ook de overlap tussen de AWBZ en Wmo in kaart gebracht. In het derde 
hoofdstuk staat de bevolkingsontwikkeling beschreven evenals een prognose van het 
toekomstige Wmo-gebruik. Hoofdstuk vier geeft de resultaten weer van de enquête over 
zelfredzaamheid onder Wmo’ers en niet Wmo’ers in de gemeente. In het vijfde en laatste 
hoofdstuk analyseren we het gebruik en de ontwikkelingen van 2014 ten opzichte van 2010.  
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1. Klantgroep Wmo 

In dit hoofdstuk geven we de klantgroep van de verschillende Wmo-voorzieningen weer. 
Daarbij maken we ook een vergelijking met de klantgroep van drie jaar geleden. We 
brengen onder andere de achtergrondkenmerken en inkomenspositie van deze groep in 
beeld. De cijfers over 2014 betreffen de periode oktober 2013 tot en met september 2014. 

1.1. Gebruik Wmo 

Alle Wmo-gebruikers 
Onderstaande tabel geeft het totaal aantal Wmo-gebruikers en aantal inwoners in de gemeente 
weer in 2014 en 2010.  
 
Tabel 1.1.1 Aantal Wmo-gebruikers en inwoners 2010 en 2014 

Leeftijds-

categorie 

2014 

Alle            Aantal        Aandeel  

Inwoners              Wmo             Wmo 

2010 

Alle            Aantal       Aandeel  

Inwoners              Wmo             Wmo 

65-min 45.718 1.201 2,6% 47.074 1.445 3,1% 
65-plus 10.752 2.227 20,7% 9.034 3.134 34,7% 
Totaal 56.470 3.428 6,1% 56.108 4.579 8,2% 

 
In 2014 hebben in totaal 3.428 inwoners gebruikgemaakt van een of meerdere Wmo-
voorzieningen. Dit ruim 6 procent van alle inwoners van de gemeente. Zowel het aantal als het 
aandeel Wmo-klanten is fors gedaald ten opzichte van 2010 en dit geldt met name voor de 65-
plussers. Tegelijkertijd is het aandeel 65-plussers onder alle inwoners toegenomen van 16 
procent van de bevolking in 2010 naar 19 procent in 2014. 
 
Gebruik per voorziening 
Onderstaande tabel geeft het gebruik van per Wmo-voorziening weer. Klanten kunnen van 
meerdere voorzieningen gebruikmaken. 
 
Tabel 1.1.2. Wmo-klanten per voorziening 

Soort voorziening 2014 

Aantal         Aandeel       Aandeel 

Wmo    gemeente 

2010 

Aantal         Aandeel       Aandeel 

Wmo    gemeente 

Hulp bij het huishouden 1.963 57% 3,5% 2.291 50% 4,1% 
Woonvoorziening 59 2% 0,1% 328 7% 0,6% 
Rolstoel 535 16% 0,9% 658 14% 1,2% 
Individueel vervoer 673 20% 1,2% 692 15% 1,2% 
Collectief vervoer 1.690 49% 3,0% 3.059 67% 5,5% 
Totaal 3.428 - 6,1% 4.579 - 8,2% 

 
De meeste klanten die in 2014 van een Wmo-voorziening gebruikgemaakt hebben, ontvingen 
Hulp bij het huishouden (1.963 personen). Dit is 3,5 procent van alle inwoners in de gemeente. 
Bijna de helft van alle Wmo’ers in de gemeente maakte gebruik van het collectief vervoer (1.690 
klanten). Van woonvoorzieningen is het minst gebruikgemaakt in 2014 (59 klanten).  
 
Voor alle voorzieningen geldt dat het aantal gebruikers in 2014 lager is dan in 2010. 
Procentueel gezien is de afname van het aantal cliënten het grootst bij woonvoorzieningen, 
collectief vervoer en hulp bij het huishouden. Verder is te zien dat in 2010 de meeste cliënten 
gebruikmaakten van het collectief vervoer en dat in 2014 hulp bij het huishouden die meeste 
cliënten had. In het onderstaande geven we een verklaring voor de veranderingen in het 
gebruik. 
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In 2010 werd een deel van de woningaanpassingen nog uitbesteed aan de woningcorporatie. 
Nu zijn woningaanpassingen maatwerk en worden woningaanpassingen alleen nog gedaan als 
uit het gesprek met de cliënt en zijn huishouden blijkt dat dit nodig is. Daarnaast kan de daling 
van het aantal cliënten verklaard worden uit de beleidswijziging dat kleine woningaanpassingen 
nu een voorliggende algemene voorziening zijn. Mensen worden geacht kleine 
woningaanpassingen, zoals beugels, nu zelf te regelen. Daarnaast wordt zo nodig het primaat 
verhuizen toegepast. 
 
Ook de daling in het gebruik van het collectief vervoer is te verklaren door een wijziging in het 
beleid. Er wordt nu beter gekeken hoe groot de daadwerkelijke behoefte is vertaald in 
daadwerkelijk gebruik. 
 
De daling van het aantal gebruikers van Hulp bij het Huishouden kan meerdere oorzaken 
hebben. Ten eerste is er sprake van een dalende trend in het gebruik van Hulp bij het 
Huishouden die we ook bij andere gemeenten zien. Daarnaast kan de beleidswijziging, waarbij 
strijken en wassen uit Hulp bij het Huishouden is gehaald per 1 januari 2014, een versterkend 
effect hebben gehad.  

1.2. Aantal aanvragen Wmo 

Onderstaande tabel geeft voor de laatste vijf jaar per voorziening het aantal aanvragen dat is 
gedaan weer. Hierbij gaat het om het aantal aanvragen en niet om het aantal klanten. Een 
persoon kan dus meerdere aanvragen hebben gedaan. Een aanvraag volgt uit een melding van 
een situatie. Niet elke melding leidt tot een aanvraag. 
 
Tabel 1.2.1 Aanvragen na melding naar resultaat 2010-2014

1
 

Soort voorziening 2014 2013 2012 2011 2010 

Hulp bij het huishouden 901 1.103 930 1.206 1.298 
Woonvoorziening 111 98 129 375 574 
Rolstoel 107 128 185 285 301 
Vervoer 323 516 419 791 764 
Totaal 1.442 1.845 1.663 2.657 2.937 

 
In 2014 zijn in totaal minder aanvragen voor een Wmo-voorziening gedaan dan in de jaren 
daarvoor. Vooral in het aantal aanvragen voor hulp bij het huishouden en vervoer is een daling 
te zien. Opvallend is dat het aantal aanvragen in 2013 voor deze twee voorzieningen steeg ten 
opzichte van 2012, maar in 2014 juist weer daalde. Daarnaast is een sterke daling te zien in het 
aantal aanvragen in 2012 ten opzichte van de twee jaren daarvoor. Ook hier is het effect van de 
beleidswijzigingen dus terug te zien. 

1.3. Kenmerken gebruikers Wmo 

In deze paragraaf gaan we in op de kenmerken van de klanten die in 2014 een Wmo-
voorziening hebben gebruikt.  
 
Leeftijd 
 
Tabel 1.3.1 Wmo-gebruikers naar leeftijdscategorie 

Leeftijdscategorie HH Woon Rolstoel Indiv vv Coll. vv  

65-min 21% 41% 44% 47% 38% 
65-plus 79% 59% 56% 53% 62% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

                                                      
1
 Om een juiste vergelijking te kunnen maken geldt voor alle jaren de periode van 1 oktober van het 

voorgaande jaar tot en met 30 september van het desbetreffende jaar.  
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Personen die gebruikmaken van Hulp bij het huishouden of van het collectief vervoer zijn vaker 
65 jaar of ouder dan personen die gebruikmaken van een andere Wmo-voorziening. Vooral het 
verschil met gebruikers van het individueel vervoer is groot: bijna de helft van de 673 personen 
die gebruikmaken van het individueel vervoer is jonger dan 65 jaar.  
 
Situatie ten opzichte van 2010 
Ten opzichte van de situatie in 2010 is het aandeel 65-minners onder de gebruikers van 
woonvoorzieningen, rolstoelen en het collectief vervoer groter geworden. In 2010 was 32 
procent van de gebruikers van het collectief vervoer jonger dan 65 jaar, in 2014 is dit 38 
procent. De beleidswijziging rond het toekennen van het collectief vervoer heeft dus tot gevolg 
gehad dat er relatief meer personen jonger dan 65 nu gebruik maken van het collectief vervoer. 
Met name bij de ouderen is er een daling opgetreden. Voor de rolstoelgebruikers geldt dat in 
2010 36 procent jonger dan 65 jaar was, tegenover 44 procent in 2014.  
 
De volgende tabel laat de leeftijdsverdeling per voorziening zien, afgezet tegen alle inwoners in 
de gemeente.  
 
Tabel 1.3.2 Wmo-gebruikers naar alle inwoners per leeftijdscategorie 

Leeftijdscategorie HH Woon Rolstoel Indiv vv Coll. vv  

65-min 0,9% 0,1% 0,5% 0,7% 1,4% 
65-plus 14,4% 0,3% 2,8% 3,3% 9,7% 
Totaal 3,5% 0,1% 0,9% 1,2% 3,0% 

 
Voor elke voorziening geldt dat het aandeel gebruikers fors groter is onder de groep 65-
plussers in de gemeente dan onder inwoners onder de 65. Ruim 14 procent van alle 65-
plussers ontvangt Hulp bij het huishouden en 10 procent maakt gebruik van het collectief 
vervoer. Onder inwoners jonger dan 65 jaar wordt het meest gebruikgemaakt van het collectief 
vervoer (1,4 procent van alle inwoners). Vergeleken met 2010 geldt dat het aandeel gebruikers 
per voorziening zowel onder de 65-minners als onder de 65-plussers is afgenomen. 
 
Inkomenspositie 
Onderstaande tabellen laten de inkomenspositie van de Wmo-gebruikers zien. Daarbij is 
onderscheid gemaakt tussen gebruikers jonger dan 65 jaar en gebruikers ouder dan 65 jaar. De 
inkomenspositie van de huidige Wmo’ers wordt vergeleken met die van de Wmo-gebruikers in 
2010. Het betreft de inkomenspositie van het huishouden waarin de Wmo-gebruiker woont.  
 
Op basis van gegevens van het CAK is de inkomenspositie van de doelgroep voor de Wmo in 
kaart gebracht. Dit is gebeurd aan de hand van door het CAK geleverde geanonimiseerde 
inkomensgegevens van de groep die Hulp bij het huishouden ontvangt. We gaan ervan uit dat 
de inkomenspositie van deze groep vergelijkbaar is met de inkomenspositie van de overige 
gebruikers van de Wmo. Het inkomen betreft het verzamelinkomen per jaar op 
huishoudniveau

2
. 

  

                                                      
2
 Bij het verzamelinkomen wordt gekeken naar: inkomen uit werk, inkomsten uit een uitkering, inkomsten 

uit aandelen en dividenden, opbrengsten uit beleggingen en opbrengsten uit spaargeld. 
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Tabel 1.3.3 Inkomenspositie Wmo-klanten 65-min (verzamelinkomen op huishoudniveau) 

Inkomenscategorie 

in euro’s  

Doetinchem 2014  

65-min 

Alleenst.        Meerp.         Totaal 

    (N=225)      (N=66)                                    

Doetinchem 2010 

65-min 

Alleenst.        Meerp.         Totaal 

    (N=297)       (N=109)                                    

0 tot 10.000 3% 4% 3% 11% 6% 10% 
10.000 tot 15.000 20% 3% 16% 43% 11% 34% 
15.000 tot 20.000 42% 11% 35% 29% 19% 27% 
20.000 tot 30.000 27% 26% 27% 15% 23% 17% 
30.000 tot 50.000 8% 44% 16% 2% 34% 11% 
>= 50.000 0% 12% 3% 0% 6% 2% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Ten opzichte van de klantgroep in 2010 hebben de Wmo-klanten (jonger dan 65 jaar) in 2014 
een betere inkomenspositie. Hoewel er geen rekening is gehouden met inflatiecorrectie zijn de 
verschillen dusdanig dat zowel alleenstaanden als meerpersoonshuishoudens met een Wmo-
voorziening er in 2014 financieel beter voorstaan dan de klantgroep van 2010.  
 
Tabel 1.3.4 Inkomenspositie Wmo-klanten 65-plus (verzamelinkomen op huishoudniveau) 

Inkomenscategorie 

in euro’s  

Doetinchem 2014  

65-plus 

Alleenst.        Meerp.         Totaal 

  (N=997)      (N=345)                                    

Doetinchem 2010 

65-plus 

Alleenst.        Meerp.         Totaal 

  (N=1.089)       (N=428)                                    

0 tot 10.000 5% 7% 6% 14% 13% 14% 
10.000 tot 15.000 35% 3% 26% 49% 10% 38% 
15.000 tot 20.000 34% 17% 30% 20% 33% 24% 
20.000 tot 30.000 18% 48% 26% 12% 26% 16% 
30.000 tot 50.000 6% 20% 9% 4% 16% 7% 
>= 50.000 2% 5% 3% 1% 2% 1% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Net als bij de 65-minners zien we ook bij de 65-plussers een stijging in het verzamelinkomen. 
Deze stijging heeft zich vooral voorgedaan bij de laagste inkomens. Ook hier geldt dat geen 
rekening is gehouden met inflatie.  
 
Geografische spreiding 
De volgende tabel geeft per wijk het bereik van de Wmo-voorzieningen weer. Dit is het aandeel 
inwoners dat van de voorziening gebruik heeft gemaakt. 
 
In het Centrum en in Schöneveld wordt relatief gezien het meest gebruikgemaakt van de Wmo. 
Kijken we naar het bereik per voorziening dan zien we dat het aandeel inwoners dat 
gebruikmaakt van huishoudelijke hulp in Schöneveld, Overstegen/  Muziekbuurt en het Centrum 
hoger is dan in andere wijken. Inwoners van Wehl maken vaker dan inwoners uit andere wijken 
gebruik van het collectief vervoer.  
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Tabel 1.3.5 Bereik Wmo-voorzieningen naar wijk 2014
3
 

Wijk Aantal 

inwoners 

HH Woon Rolstoelen Indiv vv Coll vv 

Centrum 4.094 4,7% 0,2% 1,6% 1,5% 4,4% 
Overstegen/ 
Muziekbuurt 6.699 5,0% 0,1% 1,0% 1,8% 3,1% 
Schöneveld 2.799 5,4% 0,0% 1,5% 1,3% 3,9% 
Oosseld 3.958 2,1% 0,1% 0,5% 1,0% 1,6% 
Verheulsweide 391 1,5% 0,3% 1,0% 0,3% 0,8% 
De Huet/ ’t Weerdje 10.362 2,4% 0,1% 0,8% 0,9% 2,2% 
Dichteren/ 
Wijnbergen 7.832 3,1% 0,1% 1,0% 1,1% 2,6% 
Keppelseweg/ 
Langerak 713 1,1% 0,0% 0,3% 0,3% 1,0% 
Bezelhorst/ 
Kruisberg 7.203 3,1% 0,1% 0,7% 1,2% 2,3% 
Gaanderen 5.536 4,2% 0,1% 1,0% 1,1% 3,2% 
Wehl 6.883 3,6% 0,1% 1,0% 1,1% 5,1% 
Totaal 56.470 3,5% 0,1% 0,9% 1,2% 3,0% 

 
Situatie ten opzichte van 2010 
Net als in 2010 is het totale gebruik van de Wmo het hoogst onder inwoners van het Centrum 
en van Schöneveld. Het aandeel Wmo-gebruikers is in het Centrum tegelijkertijd wel harder 
gedaald dan in de rest van de wijken waar veel gebruik wordt gemaakt van de Wmo. Verder 
behoort Wehl nu ook tot een van de wijken waar het Wmo-gebruik relatief hoog is. In deze wijk 
is het aandeel Wmo’ers maar licht gedaald ten opzichte van 2010.  

1.4. Overlap Wmo-voorzieningen 

De volgende tabel brengt de overlap tussen de verschillende voorzieningen in beeld.  
 
Tabel 1.4.1 Overlap Wmo-voorzieningen 2014 

Soort voorziening HH Woon Rolstoel Indiv vv Coll vv 

HH (N=1.963) ** 1% 10% 15% 35% 
Woon (N=59) 39% ** 44% 34% 27% 
Rolstoel (N=535) 36% 5% ** 33% 34% 
Individueel vv (N=673) 44% 3% 26% ** 36% 
Collectief vv (N=1.690) 41% 1% 11% 14% ** 

*leeswijzer: van de 1.963 personen met HH maakt 1 procent ook gebruik van een woonvoorziening. 

 
Voor alle voorzieningen geldt dat de overlap met Hulp bij het Huishouden het grootst is. Verder 
zien we dat veel inwoners met een woonvoorziening of een rolstoel ook van een andere Wmo-
voorziening gebruikmaken.  
 
  

                                                      
3
 In de bijlage zijn de aantallen Wmo-gebruikers per wijk opgenomen. 
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Overlap 2010 
De volgende tabel geeft de overlap van de Wmo-voorzieningen in 2010 weer. Daarna 
vergelijken we deze met 2014. 
 
Tabel 1.4.2 Overlap Wmo-voorzieningen 2010 

Soort voorziening HH Woon Rolstoel Indiv vv Coll vv 

HH (N=2.291) ** 7% 10% 12% 48% 
Woon (N=328) 51% ** 36% 31% 64% 
Rolstoel (N=658) 35% 18% ** 30% 68% 
Individueel vv (N=692) 41% 15% 29% ** 63% 
Collectief vv (N=3.059) 36% 7% 15% 14% ** 

*leeswijzer: van de 2.291 personen met HH maakt 7 procent ook gebruik van een woonvoorziening. 

 
Vergeleken met 2010 is vooral de overlap met het collectief vervoer in 2014 een stuk lager en 
ook de overlap met de woonvoorzieningen is afgenomen. Beiden zijn goed verklaarbaar uit de 
daling in het aantal gebruikers van deze voorzieningen. De overlap met de overige 
voorzieningen is in grote lijnen hetzelfde gebleven. 
 
Overlap in Overstegen en de Huet 
De volgende twee tabellen geven de overlap tussen het gebruik van Wmo-voorzieningen in 
2014 en 2010 weer in Overstegen/ Muziekbuurt en de Huet/ ‘t Weerdje.  
 
Tabel 1.4.3 Overlap Wmo-voorzieningen 2014 Overstegen/ Muziekbuurt 

Soort voorziening HH Woon Rolstoel Indiv vv Coll vv 

HH (N=337) ** 1% 8% 19% 30% 
Woon (N=9) 57% ** 43% 57% 43% 
Rolstoel (N=67) 46% 6% ** 53% 49% 
Individueel vv (N=122) 54% 4% 28% ** 45% 
Collectief vv (N=208) 49% 2% 14% 25% ** 

 
Tabel 1.4.4 Overlap Wmo-voorzieningen 2010 Overstegen/ Muziekbuurt 

Soort voorziening HH Woon Rolstoel Indiv vv Coll vv 

HH (N=375) ** 7% 10% 17% 51% 
Woon (N=51) 56% ** 22% 27% 49% 
Rolstoel (N=95) 46% 13% ** 39% 68% 
Individueel vv (N=113) 60% 12% 30% ** 66% 
Collectief vv (N=421) 47% 6% 14% 18% ** 

 
Vergeleken met de overlap in de gehele gemeente in 2014 is de overlap met de huishoudelijke 
hulp, het individueel vervoer en het collectief vervoer groter in Overstegen/ Muziekbuurt. 
Inwoners van Overstegen/ Muziekbuurt maken van vaker van meer voorzieningen tegelijk 
gebruik dan in de rest van de gemeente. 
 
Ten opzichte van 2010 is logischerwijs de overlap met het collectief vervoer het meest gedaald. 
De overlap met de huishoudelijke hulp is vrijwel hetzelfde gebleven en de overlap met het 
individueel vervoer is over het algemeen juist gestegen. 
 
Tabel 1.4.5 Overlap Wmo-voorzieningen 2014 De Huet/ ‘t Weerdje 

Soort voorziening HH Woon Rolstoel Indiv vv Coll vv 

HH (N=246) ** 2% 11% 19% 45% 
Woon (N=9) 57% ** 29% 43% 29% 
Rolstoel (N=86) 36% 3% ** 39% 33% 
Individueel vv (N=98) 49% 4% 32% ** 36% 
Collectief vv (N=227) 49% 1% 11% 15% ** 
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Tabel 1.4.6 Overlap Wmo-voorzieningen 2010 De Huet/ ‘t Weerdje 

Soort voorziening HH Woon Rolstoel Indiv vv Coll vv 

HH (N=313) ** 3% 9% 15% 61% 
Woon (N=16) 62% ** 31% 46% 62% 
Rolstoel (N=93) 36% 6% ** 29% 71% 
Individueel vv (N=107) 46% 7% 22% ** 53% 
Collectief vv (N=426) 46% 2% 14% 13% ** 

 
De overlap in De Huet/ ‘t Weerdje komt grotendeels overeen met die in de rest van de 
gemeente. Wel is de overlap van woonvoorzieningen met andere voorzieningen afwijkend maar 
dit heeft ook te maken met het kleine aantal personen dat een woonvoorziening heeft. 
 
Vergeleken met 2010 zien we ook in De Huet/ ’t Weerdje dat de overlap met het collectief 
vervoer het meest is gedaald.  
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2. Klantgroep AWBZ 

In dit hoofdstuk gaan we  in op de klanten die een indicatie voor AWBZ-zorg hebben
4
. 

Deze cijfers zijn afkomstig van CIZ
5
 en betreffen geïndiceerde cliënten die per 2015 onder 

de Wmo vallen.  

2.1. Indicaties AWBZ 

Onderstaande tabel geeft het aantal mensen weer dat een indicatie heeft voor een 
zorgzwaartepakket (ZZP) of een reguliere zorgfunctie op 1 oktober 2014. Van de 
zorgzwaartepakketten komen per 2015 mensen met een indicatie voor beschermd wonen over 
naar de gemeente: het pakket GGZ C. Dit betreft inwoners met een psychiatrische aandoening. 
Hoe hoger het nummer, hoe zwaarder de zorg.  
Voor de reguliere zorgfuncties geldt dat de aantallen niet een op een bij elkaar opgeteld kunnen 
worden omdat mensen geïndiceerd kunnen zijn voor meerdere functies.  
 
Tabel 2.1.1 Aantal personen met een AWBZ-indicatie 2014 

Indicaties Aantal  Aandeel 

Beschermd wonen (ZZP)   
2 GGZ C 8 3% 
3 GGZ C 134 58% 
4 GGZ C 42 18% 
5 GGZ C 40 17% 
6 GGZ C 8 3% 
Totaal 232 100% 
   
Reguliere zorgfuncties   
Persoonlijke verzorging 67 6% 
Verblijf tijdelijk 10 1% 
Begeleiding individueel 598 55% 
Begeleiding in groepsverband 417 38% 
Aantal indicaties 1.092 100% 
Aantal unieke personen 858 - 

 
In totaal hebben 232 personen een indicatie voor beschermd wonen. De meeste indicaties voor 
beschermd wonen zijn afgegeven voor 3 GGZ C.  
Daarnaast zijn er 1.092 lopende indicaties voor een reguliere zorgfunctie op 1 oktober 2014. 
Deze indicaties zijn afgegeven aan 858 unieke personen. De meeste personen hebben een 
indicatie hebben voor begeleiding individueel (598 personen). 
Afgezet tegen alle inwoners van de gemeente, heeft 0,3 procent een indicatie voor beschermd 
wonen en 2,2 procent voor een reguliere zorgfunctie. 
  

                                                      
4
 We beschikken ook over de daadwerkelijke afgenomen AWBZ-zorg, maar deze cijfers betreffen alleen 

de eerste vijf maanden van 2014 en zijn daarom niet representatief over de daadwerkelijk afgenomen zorg 
in het hele jaar.  
5
 Centrum indicatiestelling zorg.  
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Instroom  
Onderstaande tabel geeft de instroom in de AWBZ van de laatste drie jaar weer: per jaar wordt 
weergegeven hoeveel mensen een nieuwe indicatie hebben gekregen. De jaarcijfers betreffen 
de periode oktober tot en met september (2014 gaat dus over de instroom van 1 oktober 2013 
tot en met 30 september 2014). Omdat iemand een indicatie kan krijgen voor meerdere 
zorgfuncties kan iemand vaker voorkomen.  
 
Tabel 2.1.2 Instroom AWBZ-indicaties 2012, 2013, 2014 

Indicaties 2014 

Aantal        Aandeel 

2013 

Aantal  Aandeel 

2012 

Aantal   Aandeel 

Beschermd wonen 
(ZZP) 

      

2 GGZ C 4 6% 4 6% 0  
3 GGZ C 52 73% 35 49% 16 36% 
4 GGZ C 8 11% 15 21% 12 27% 
5 GGZ C 7 10% 16 22% 10 23% 
6 GGZ C 0 0% 2 3% 6 14% 
Totaal 71 100% 72 100% 44 100% 
       
Reguliere zorgfuncties       
Persoonlijke verzorging 25 6% 17 6% 7 4% 
Verblijf tijdelijk 3 1% 0 0% 0 0% 
Begeleiding individueel 205 47% 106 40% 111 71% 
Begeleiding in 
groepsverband 204 47% 73 27% 38 24% 
Totaal  437 100% 196 100% 156 100% 

 
In 2014 zijn meer indicaties afgegeven dan in de jaren daarvoor. Dit geldt zowel voor 
beschermd wonen als voor de reguliere zorgfuncties. De grootste stijging zit in het aantal 
inwoners dat op de valreep voor de transitie nog geïndiceerd is voor begeleiding.  

2.2. Kenmerken 

De volgende tabellen laten de kenmerken zien van de groep mensen die een indicatie hebben 
voor beschermd wonen (GGZ C) en voor de reguliere zorgfuncties.  
 
Leeftijd  
 
Tabel 2.2.1 Leeftijdscategorie AWBZ-geïndiceerden 2014 

Leeftijdscategorie GGZ C 

Aantal        Aandeel 

Reguliere zorgfuncties 

Aantal        Aandeel  

Alle 

inwoners 

Tot 18 jaar 0 - 7 1% 20% 
18 tot 27 jaar 85 38% 118 14% 9% 
27 tot 45 jaar 68 30% 200 23% 22% 
45 tot 65 jaar 67 29% 262 30% 30% 
65 jaar en ouder 9 4% 271 32% 19% 
Totaal 232 100% 858 100% 100% 

 
Inwoners van de gemeente die zijn geïndiceerd voor beschermd wonen zijn gemiddeld gezien 
jonger dan inwoners die zijn geïndiceerd voor reguliere zorgfuncties. Meer dan een derde van 
de GGZ-geïndiceerden is tussen de 18 en 27 jaar oud, tegenover 14 procent van inwoners met 
een indicatie voor een zorgfunctie. Onder geïndiceerden voor een zorgfunctie vormen 65-
plussers met 32 procent de grootste groep. Vergeleken met alle inwoners zijn GGZ-C 
geïndiceerden jonger en inwoners met een indicatie voor een reguliere zorgfunctie juist ouder. 
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Geslacht  
 
Tabel 2.2.2 Geslacht AWBZ-geïndiceerden 

Geslacht GGZ C 

Aantal        Aandeel 

Reguliere zorgfuncties 

Aantal        Aandeel  

Alle 

inwoners 

Man 155 67% 398 46% 49% 
Vrouw  77 33% 460 54% 51% 
Totaal 232 100% 858 100% 100% 

 
Er zijn meer mannen die een indicatie voor beschermd wonen hebben dan vrouwen. Bij de 
geïndiceerden voor een reguliere zorgfunctie is de groep vrouwen juist iets groter. Dit beeld 
verschilt van het beeld onder de Wmo-cliënten: daar is het merendeel vrouw. 
 
Wijk  
 
Tabel 2.2.3 Wijk AWBZ-geïndiceerden 

Wijk GGZ C 

    Aantal    Aandeel      Aandeel            

wijk 

Reguliere zorgfuncties 

    Aantal    Aandeel      Aandeel            

wijk 

Centrum 94 40% 2,3% 87 10% 2,1% 
Overstegen/ 
Muziekbuurt 

35 15% 
0,5% 

187 22% 
2,8% 

Schöneveld 4 2% 0,1% 34 4% 1,2% 
Oosseld 6 3% 0,2% 46 5% 1,2% 
Verheulsweide 1 0% 0,3% 5 1% 1,3% 
De Huet/ ’t Weerdje 33 14% 0,3% 125 15% 1,2% 
Dichteren/ Wijnbergen 6 3% 0,1% 104 12% 1,3% 
Keppelseweg/ Langerak 0 - 0,0% 9 1% 1,3% 
Bezelhorst/ Kruisberg 32 14% 0,4% 125 15% 1,7% 
Gaanderen 7 3% 0,1% 65 7% 1,2% 
Wehl 14 6% 0,2% 71 8% 1,0% 
Totaal 232 100% 0,4% 858 100% 1,5% 

 
In het Centrum wonen, afgezet tegen alle inwoners per wijk, veruit de meeste inwoners met een 
GGZ C indicatie. Ook absoluut gezien wonen daar de meeste inwoners met een GGZ C 
indicatie. Daar bevinden zich dan ook de stedelijke GGZ voorzieningen. Het aandeel inwoners 
met een indicatie voor een reguliere AWBZ zorgfunctie is het grootst in  
Overstegen/ Muziekbuurt, gevolgd door de Huet/ ‘t Weerdje en Bezelhorst / Kruisberg.  
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2.3. Overlap Wmo, AWBZ en WWB 

De volgende tabel laat de overlap zien tussen de klantgroep Wmo, de AWBZ en inwoners met 
een WWB-uitkering of aanvullende inkomensondersteuning vanuit de WWB bovenop de AOW.  
 
Per voorziening zijn de drie hoogste overlap percentages onderstreept. Dit zijn de combinaties 
met een andere voorziening die het vaakst voorkomen. 
 
Tabel 2.3.1 Overlap Wmo, AWBZ en WWB en AIO 2014 

Soort voorziening HH Woo

n 

Rol 

stoel 

Indiv 

vv 

Coll 

vv 

PV Vbl. 

Tijd. 

Beg. 

ind 

Beg. 

grp 

ZZP WWB

/AIO 

HH (N=1.963) ** 1% 10% 15% 35% 2% 0% 7% 8% 0% 13% 
Woon (N=59) 39% ** 44% 34% 27% 2% 2% 10% 8% 0% 8% 
Rolstoel (N=535) 36% 5% ** 33% 34% 1% 0% 7% 9% 0% 9% 
Ind. vv (N=673) 44% 3% 26% ** 36% 1% 0% 7% 8% 0% 9% 
Coll. vv (N=1.690) 41% 1% 11% 14% ** 2% 0% 5% 8% 1% 10% 
Pers. verz. (N=67) 57% 2% 10% 15% 39% ** 6% 76% 52% 0% 61% 
Verbl. tijdlk. (N=10) 0% 10% 10% 0% 10% 40% ** 100% 50% 0% 10% 
Beg. indiv. (N=598) 24% 1% 6% 8% 14% 9% 2% ** 27% 0% 63% 
Beg.groep (N=417) 39% 1% 12% 13% 31% 8% 1% 39% ** 0% 55% 
ZZP (N=232) 3% 0% 1% 1% 9% 0% 0% 0% 0% ** 81% 

WWB (N=1.950) 13% 0% 2% 3% 8% 2% 0% 19% 12% 10% ** 

*Leeswijzer: van de 1.963 klanten met Hulp bij het Huishouden maakt 1 procent ook gebruik 
van een woonvoorziening.  

 
Van de mensen die gebruik maken van Hulp bij het Huishouden maakt meer dan een derde  
(35 procent) ook gebruik van het collectief vervoer. Daarnaast heeft 13 procent ook een 
(aanvullende) WWB uitkering. 
Van de personen met persoonlijke verzorging heeft meer dan de helft ook hulp bij het 
huishouden, driekwart begeleiding individueel en 3 op de 5 een (aanvullende) WWB uitkering.  
Bij begeleiding (groep en individueel) zien we hetzelfde beeld, als is de overlap met hulp bij het 
huishouden wat lager. Van de mensen met een ZZP heeft zelfs 4 op de 5 een uitkering op 
bijstandsniveau. 
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3. Ontwikkeling kosten en gebruik Wmo 2014-2018 

In dit hoofdstuk beschrijven we de ontwikkeling in de kosten en de vraag naar de Wmo. 
Deze prognose wordt uitgevoerd voor zes Wmo-voorzieningen en uitgewerkt in een 
basisscenario. Eveneens vergelijken we de huidige situatie met de prognose van de 
nulmeting. We beginnen dit hoofdstuk met een overzicht van de bevolkingsontwikkeling 
in de gemeente. 

3.1. Bevolkingsontwikkeling 

Sinds een aantal jaren stijgt het aandeel 65-plussers in Nederland door de toenemende 
vergrijzing. Vanaf 2010 zijn ook de eerste kinderen van de babyboomgeneratie 65 jaar 
geworden. De verwachting is dat rond 2040 een kwart van de Nederlandse bevolking 65 jaar of 
ouder is. Onderstaande tabellen brengen de bevolking naar leeftijd van de gemeente in beeld, 
evenals de te verwachten bevolkingsopbouw in 2018. Deze prognose is gebaseerd op de 
feitelijke bevolkingsontwikkeling en op lokale geboorte- en sterftecijfers

6
.  

 
Bevolkingsopbouw  
Per 1 januari 2014 wonen er 56.414 personen in de gemeente. Hiervan is 18 procent 65 jaar of 
ouder. Landelijk is dit 17 procent.  
 
Figuur 3.1.1 Bevolkingsopbouw Doetinchem en Nederland, 2014

7
 

 
 
Bovenstaande figuur laat zien dat de bevolkingsopbouw van de gemeente Doetinchem in grote 
lijnen gelijk is aan die van heel Nederland. Het aandeel 65-plussers ligt iets hoger in 
Doetinchem dan landelijk en het aandeel personen tot 35 jaar juist iets lager. Een deel van de 
jongeren verlaat de gemeente om elders te gaan studeren. Deze aandelen komen overeen met 
de prognose in de nulmeting. 
 
  

                                                      
6
 Bron: CBS Statline. 

7
 Bron: CBS Statline. 
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Bevolkingsontwikkeling 
Onderstaande figuur laat de te verwachten bevolkingsontwikkeling voor de komende jaren zien.  
 
Figuur 3.1.2 Bevolkingsontwikkeling 2014 – 2018 Doetinchem 

 
 
Het aantal inwoners in de gemeente zal op basis van de autonome ontwikkeling de komende 
jaren afnemen van 56.414 naar 54.640. Er gaat een verdere verschuiving in leeftijdsverdeling 
plaatsvinden. Zowel het aantal als het aandeel mensen tussen 65 en 75 jaar gaat toenemen , 
terwijl het aantal en aandeel 75-plussers de komende vijf jaar juist zal dalen.  
 
Vergelijking prognose 2010 
In 2010 is een prognose gedaan voor de bevolkingsontwikkeling in de gemeente Doetinchem. 
In het onderstaande vergelijken we de prognose met de huidige situatie. 
 
Tabel 3.1.1 Prognose en realisatie bevolkingsontwikkeling 2010 - 2014 

Leeftijd Situatie 2010 Prognose 2014 Realisatie 2014 Prognose 2018 

 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 
0 tot 20 jaar 13.344 23,8% 12.761 22,8% 13.077 23,2% 12.460 22,8% 
20 tot 35 jaar 8.923 15,9% 9.030 16,1% 8.927 15,8% 9.142 16,7% 
35 tot 50 jaar 12.974 23,1% 11.935 21,3% 12.297 21,8% 10.726 19,6% 
50 tot 65 jaar 11.833 21,1% 12.141 21,7% 12.144 21,5% 12.399 22,7% 
65 tot 75 jaar 4.927 8,8% 5.812 10,4% 5.573 9,9% 6.315 11,6% 
75 jaar en ouder 4.107 7,3% 4.289 7,7% 4.396 7,8% 3.597 6,6% 
Totaal 56.108 100% 55.966 100% 56.414 100% 54.640 100% 

 
De ontwikkeling van de bevolking is anders verlopen dan gedacht in 2010. De daling van het 
aantal inwoners tot 20 jaar en tussen de 35 en 40 jaar heeft zich minder sterk voorgedaan dan 
verwacht. Verder is ook het aantal en aandeel inwoners tussen de 65 en 75 jaar lager dan 
verwacht: 5.573 in plaats van de voorspelde 5.812. Dit betekent ook dat de druk op de Wmo 
lager zal zijn in de toekomst dan zoals gedacht in 2010 omdat juist de groep tussen de 65 en 75 
jaar de groep is waarvan de zorgvraag alleen nog maar zal toenemen. De afname (vergeleken 
met de prognose) van de 65 tot 75-jarigen zal de toename (vergeleken met de prognose) van 
het aantal 75-plussers compenseren omdat het sterftecijfer van deze laatste groep hoger is.  
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3.2. Prognose nulmeting 

In de nulmeting is op dezelfde wijze een prognose gemaakt voor de kosten en het gebruik van 
de Wmo-voorzieningen als in deze 1-meting.  
 
Tabel 3.2.1 Kosten Wmo-voorzieningen 2010 - 2014 

Voorziening:  Realisatie 2010 Prognose 2014 Realisatie 2014 

HH € 7.196.304 € 7.572.443 € 4.286.895 
PGB € 1.298.129 € 1.357.126 € 735.920 
Woonvoorzieningen € 621.705 € 657.399 € 292.387 
Rolstoelvoorziening € 475.928 € 497.418 € 415.873 
Overig vervoer € 847.309 € 881.668 € 564.238 
Collectief vervoer € 400.000 € 416.708 € 742.681 
Totale kosten

8
 € 10.839.375 € 11.382.762 € 7.037.994 

 
In de prognose zoals gedaan in 2010 zouden de kosten bij ongewijzigd beleid stijgen tot ruim 
11 miljoen euro per jaar. De tabel laat echter zien dat de realisatie in 2014 ruim 4 miljoen euro 
lager uit is gevallen. Deze prognose was gebaseerd op de te verwachten vraag naar 
voorzieningen en er werd verwacht dat deze vraag zou stijgen. Er zijn verschillende redenen 
aan te wijzen waarom de realisatie afwijkt van de prognose. 
 
Allereerst is het aantal cliënten gedaald door de bevolkingsontwikkeling: er zijn minder 65- tot 
75 jarigen in de gemeente dan verwacht. Daarnaast is de daadwerkelijke vraag lager 
uitgevallen, mede door deze bevolkingsontwikkeling. Tenslotte zijn de gemiddelde kosten per 
verstrekking gedaald.  
 
Onderstaande tabel laat de prognose en realisatie van het gebruik per Wmo-voorziening zien.  
 
Tabel 3.2.2 Gebruik Wmo-voorzieningen 2010 - 2014 

Voorziening:  Realisatie 2010 Prognose 2014 Realisatie 2014 

HH 2.017 2.121 1.963 
PGB 288 301 247 
Woonvoorzieningen 328 347 59 
Rolstoelvoorziening 658 688 535 
Overig vervoer 692 720 673 
Collectief vervoer 3.059 3.187 1.690 

 
Uit de cijfers in de eerdere hoofdstukken is gebleken dat de daadwerkelijke vraag fors is 
afgeweken van de toenmalige prognose: de vraag is lager dan gedacht. Dit is voor een 
belangrijk deel te verklaren door beleidswijzigingen. Dit geldt met name voor de 
woonvoorzieningen (kleine woningaanpassingen zijn algemeen gebruikelijk geworden) en het 
collectief vervoer (individuele beoordeling aanvraag). De daling in het gebruik van Hulp bij het 
Huishouden zien we ook bij andere gemeenten plaatsvinden. In 2011 was er een brede 
stijgende trend waarneembaar. Deze stijging heeft echter niet doorgezet. 
 
Naast de daling in de vraag zijn ook de gemiddelde kosten per verstrekking gedaald, zoals is te 
zien in tabel 3.2.3. 
 
  

                                                      
8
 Exclusief de uitvoeringskosten en eigen bijdragen. 
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Tabel 3.2.3 Gemiddelde kosten Wmo-voorzieningen 2010 - 2014 

Voorziening Realisatie 2010 Realisatie 2014 

HH € 3.568 € 2.184 
PGB € 4.507 € 2.979 
Woonvoorzieningen € 1.895 € 4.956 
Rolstoelvoorziening € 723 € 777 
Overig vervoer € 1.224 € 838 
Collectief vervoer € 131 € 439 
Totaal € 1.539 € 1.362 

 
De daling van de gemiddelde kosten versterkt de daling van de totale kosten. Uitzondering zijn 
de woonvoorzieningen: hier zijn de kleine aanpassingen juist verdwenen en betreft het 
voornamelijk duurdere woningaanpassingen of verhuisvergoedingen. 

3.3. Basisscenario Wmo 

In het basisscenario gaan we uit van een gelijkblijvende vraag naar de verschillende 
voorzieningen. Het bereik onder de verschillende leeftijdscategorieën neemt niet toe en de 
vraag naar voorzieningen verandert uitsluitend door de ontwikkeling in de bevolking. 
Berekeningen in het scenario zijn gedaan op basis van het bereik van de voorzieningen onder 
de bevolking in het jaar 2014. Daarnaast gaan we niet uit van prijsstijgingen van de kostprijs 
van de verschillende voorzieningen en gaan we er vanuit dat het beleid ongewijzigd blijft.  
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Tabel 3.3.1 Prognose aantal Wmo-voorzieningen 2015 - 2018 

Voorziening Realisatie 

2014 

2015 2016 2017 2018 

HH ZIN      

Cliënten 
(zorgadressen) 

1.730 1.689 1.644 1.617 1.607 

Kosten  € 4.286.895 € 4.185.916 € 4.074.102 € 4.007.824 € 3.981.565 

            

HH PGB           

Cliënten 247 246 242 239 238 

Kosten € 735.920 € 734.342 € 720.184 € 712.369 € 709.398 

            

Woonvoorzieningen 

     Cliënten  60 62 61 62 62 

Kosten € 292.387 € 299.540 € 297.171 € 298.224 € 299.312 

            

Collectief vervoer 

     Cliënten 1.690 1.583 1.548 1.525 1.515 

Kosten € 742.681 € 695.737 € 680.291 € 670.377 € 665.696 

            

Individueel vervoer 

     Cliënten 673 651 645 642 642 

Kosten € 564.238 € 545.971 € 540.402 € 538.371 € 537.963 

            

Rolstoelen 

     Cliënten  535 527 517 510 507 

Kosten € 415.873 € 409.327 € 401.535 € 396.701 € 394.153 

            

Totaal 4.935  4.759  4.656  4.596  4.570  

  € 7.037.994 € 6.870.832 € 6.713.686 € 6.623.867 € 6.588.088 

 
De komende jaren dalen de totale kosten met circa € 450.000,- en daalt het aantal cliënten met 
bijna 400. De daling in het aantal cliënten is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de 
behoorlijke daling in het aantal 75-plussers de komende jaren in de gemeente Doetinchem.  
In de onderstaande tabel zetten we de kostenprognose nogmaals op een rij. 
 
Tabel 3.3.2 Kostenprognose Wmo-voorzieningen 

Soort voorziening Realisatie 

2014 

2015 2016 2017 2018 

HH ZIN € 4.286.895 € 4.185.916 € 4.074.102 € 4.007.824 € 3.981.565 
HH PGB € 735.920 € 734.342 € 720.184 € 712.369 € 709.398 
Woonvoorzieningen € 292.387 € 299.540 € 297.171 € 298.224 € 299.312 
Rolstoelen € 415.873 € 409.327 € 401.535 € 396.701 € 394.153 
Individueel vervoer € 564.238 € 545.971 € 540.402 € 538.371 € 537.963 
Collectief vervoer € 742.681 € 695.737 € 680.291 € 670.377 € 665.696 
Totaal € 7.037.994 € 6.870.832 € 6.713.686 € 6.623.867 € 6.588.088 
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4. Enquête zelfredzaamheid en participatie 

Dit hoofdstuk geeft de resultaten weer van de enquête over zelfredzaamheid. Er zijn twee 
groepen onderscheiden: Wmo-klanten die in 2014 lopende Wmo-voorziening hebben en 
inwoners die geen gebruikmaken van de Wmo.  Waar mogelijk worden de resultaten 
vergeleken met die van drie jaar geleden. Verder wordt specifiek gekeken naar de 
uitkomsten van de wijken De Huet en Overstegen.  

4.1. Onderzoekspopulatie  

De onderzoekspopulatie bestaat uit twee groepen: 

 Wmo-klanten; 

 inwoners die geen gebruik maken van een Wmo-voorziening (niet-Wmo). 

Respons 
In de volgende tabel staat de omvang van elke populatie die is benaderd en het aantal 
respondenten.  
  
Tabel 4.1.1 Respons 

Categorie Omvang 

steekproef 

Aantal 

respondenten 

Respons 

Wmo’ers 725 301 42% 
Niet Wmo 2.884 852 30% 

 
Het aantal respondenten is voor beide groepen groot genoeg om betrouwbare uitspraken te 
kunnen doen. 

4.2. Klantgroep Wmo 

In deze paragraaf de resultaten van de enquête onder de Wmo’ers. Er zijn 301 respondenten 
die de vragenlijst hebben ingevuld. Omdat we onder deze groep ook in 2011 een enquête 
hebben gehouden vergelijken we de resultaten, waar mogelijk, van 2014 met die van 2011. 
Voor de kenmerken van de respondenten verwijzen we naar de bijlage. 
 
We maken onderscheid tussen inwoners van de wijken De Huet, Overstegen en de overige 
wijken die de gemeente kent. Onderstaande tabel laat het aantal respondenten per wijk zien.  
 
Tabel 4.2.1 Respons per wijk 

Wijk Aantal 

respondenten 

Aandeel 

De Huet 27 9% 
Overstegen 49 16% 
Overige wijken 225 75% 
Totaal 301 100% 

 
Omdat alle Wmo-klanten in de gemeente zijn aangeschreven, is het aantal respondenten uit De 
Huet en Overstegen niet gelijk aan dat van de overige wijken. In combinatie met de lage 
aantallen respondenten uit beide wijken bemoeilijkt de vergelijking binnen de gemeente. Toch is 
het, door het gevoerde beleid, interessant om naar de verschillen te kijken. Met daarbij de 
opmerking dat de resultaten minder betrouwbaar zijn door de lage aantallen respondenten uit 
De Huet en Overstegen.    
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Omdat sommige achtergrondkenmerken invloed kunnen hebben op de antwoorden die men 
geeft laten we voor zowel de aangeschreven groepen in 2015 de leeftijd en het geslacht zien 
als ook voor de respondenten in 2011. 
 
Tabel 4.2.2 Leeftijdscategorie naar wijk 

Leeftijdscategorie De Huet Overstegen Overig Totaal 2011 

Tot 27 jaar 0% 2% 2% 2% 3% 
27 tot 45 jaar 8% 9% 4% 5% 3% 
45 tot 65 jaar 15% 24% 11% 14% 20% 
65 tot 75 jaar 19% 15% 22% 21% 23% 
75 jaar en ouder 58% 50% 60% 58% 51% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Meer dan de helft van de respondenten is 75 jaar of ouder. Respondenten uit Overstegen zijn 
vaker van jongere leeftijd dan respondenten uit andere wijken. Vergeleken met 2011 zijn er 
meer respondenten van 75 jaar of ouder en minder respondenten van middelbare leeftijd. 
 
Tabel 4.2.3 Geslacht naar wijk 

Geslacht De Huet Overstegen Overig Totaal 2011 

Man 35% 20% 29% 28% 31% 
Vrouw 65% 80% 71% 72% 69% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Bijna driekwart van alle respondenten is vrouw. Dit is iets meer dan in 2011.  

4.2.1. Gebruik Wmo en AWBZ 

De volgende twee tabellen brengen het gebruik van Wmo- en AWBZ-voorzieningen in beeld. 
Het gaat hierbij om het gebruik door de respondenten; deze cijfers kunnen dus niet vergeleken 
worden met het totaal aantal Wmo- en AWBZ-cliënten zoals weergegeven in hoofdstuk 1 en 2. 
Ook is een vergelijking op absoluut Wmo- en AWBZ-gebruik met 2011 dus niet mogelijk op 
basis van deze tabellen. Wel kunnen we het voorzieningen gebruik onder de respondenten van 
beide jaren met elkaar vergelijken. 
 
Tabel 4.2.4 Gebruik individuele Wmo-voorzieningen door respondenten 

Voorziening 2011 2014 

Aantal Aandeel 

Hulp bij Huishouden 67% 205 68% 
Woningaanpassing/ 
woonvoorziening 28% 63 21% 
Verhuiskostenvergoeding 3% 5 2% 
Rolstoel 22% 57 19% 
Scootmobiel 24% 55 18% 
Tegemoetkoming 
vervoerskosten 6% 12 4% 
Collectief vervoer 51% 104 35% 

 
Van de 301 respondenten heeft het merendeel (68 procent) gebruikgemaakt van Hulp bij het 
Huishouden. Daarnaast heeft nog eens 21 procent een woonvoorziening en 35 procent maakt 
gebruik van het collectief vervoer. De cijfers wijken niet veel af in vergelijking met 2011, ook 
toen had twee derde van de respondenten bijvoorbeeld gebruikgemaakt van hulp bij het 
huishouden. De daling in het aandeel gebruikers collectief vervoer en woningaanpassingen is 
analoog aan de daling in het daadwerkelijke gebruik. 
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De volgende tabel brengt het gebruik van de AWBZ door de respondenten in beeld. 
 
Tabel 4.2.5 Gebruik AWBZ voorzieningen door respondenten 

Voorziening 2011 2014 

Aantal       Aandeel 

Persoonlijke verzorging 28% 98 33% 
Verpleging 10% 30 10% 
Individuele begeleiding 17% 39 13% 
Groepsbegeleiding 17% 19 6% 
Behandeling 9% 16 5% 
Verblijf 6% 12 4% 
Kortdurend verblijf 3% 3 1% 
Geen gebruik AWBZ 44% 130 43% 

 
Van de respondenten maakt ruim 40 procent geen gebruik van en AWBZ-voorziening. 
Persoonlijke verzorging is met 33 procent de meest voorkomende voorziening evenals in 2011. 
Wel is het aandeel dat persoonlijke verzorging ontvangt gestegen in de respons, terwijl die van 
begeleiding juist is gedaald ten opzichte van 2011. Dit stemt niet geheel overeen met de 
ontwikkeling van de indicaties in 2014 van begeleiding. 

4.2.2. Algemene voorzieningen 

De volgende tabellen gaan over algemene voorzieningen in de gemeente: hoe bekend zijn 
mensen hier mee en hoe vaak hebben ze hiervan gebruikgemaakt? 
 
Tabel 4.2.6 Bekendheid algemene voorzieningen 

Voorziening Bekend Alleen van 

naam 

Onbekend 

Algemeen maatschappelijk werk 23% 39% 38% 
Ouderenadviseur  13% 30% 57% 
Buurtcoach 25% 43% 32% 
Wijkcentrum/ buurt- of 
dorpshuis 30% 

36% 34% 

Leger des Heils  14% 51% 35% 
Steunpunt mantelzorg 17% 40% 43% 
Sociaal Raadslieden 14% 34% 52% 
Jeugdhulpverlening/ Jeugdzorg 11% 38% 51% 
Sportactiviteiten voor 
ouderen/gehandicapten 18% 

34% 48% 

Vrijwilligerscentrale 15% 36% 49% 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) 5% 

30% 65% 

 
Van de genoemde voorzieningen zijn het wijkcentrum/ buurthuis, de buurtcoach en het 
algemeen maatschappelijk werk het vaakst bekend onder de respondenten. Het CJG en de 
ouderenadvies zijn het vaakst onbekend. Voor de meeste voorzieningen geldt dat respondenten 
uit Overstegen daar vaker mee bekend zijn dan respondenten uit andere wijken. De volgende 
tabel geeft weer van welke voorzieningen de respondenten gebruik hebben gemaakt in de 
afgelopen twaalf maanden. 
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Tabel 4.2.7 Gebruik algemene voorzieningen 

Voorziening 2011 2014 

De Huet 

2014 

Overstegen 

2014 

Overig 

2014 

Totaal 

Algemeen maatschappelijk 
werk 4% 11% 5% 8% 8% 
Ouderenadviseur  7% 12% 11% 6% 7% 
Buurtcoach - 32% 40% 10% 17% 
Wijkcentrum/ buurt- of 
dorpshuis 6% 11% 24% 17% 18% 
Leger des Heils  0% 0% 1% 1% 1% 
Steunpunt mantelzorg 5% 6% 13% 10% 10% 
Sociaal Raadslieden 3% 16% 13% 6% 8% 
Jeugdhulpverlening/ 
Jeugdzorg 1% 0% 8% 3% 4% 
Sportactiviteiten voor 
ouderen/gehandicapten 5% 20% 8% 11% 11% 
Vrijwilligerscentrale - 11% 8% 5% 6% 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) - 0% 2% 

1% 1% 

 
Bijna een vijfde van de respondenten heeft gebruikgemaakt van het wijkcentrum/ buurthuis of 
een buurtcoach. Vergeleken met 2011 is van alle voorzieningen even veel of vaker 
gebruikgemaakt. Logischerwijs hebben respondenten uit De Huet en Overstegen vaker dan 
respondenten uit andere wijken gebruikgemaakt van de buurtcoach. Ook hebben zij vaker 
sociaal raadslieden en de vrijwilligerscentrale bezocht.  

4.2.3. Participatie en zelfredzaamheid 

Aan de respondenten is gevraagd in welke mate ze vinden dat ze kunnen meedoen aan de 
maatschappij. 
 
Tabel 4.2.8 Meedoen aan de maatschappij naar wijk 

Categorie De Huet Overstegen Overig Totaal 2011 

In zeer ruime mate 0% 4% 2% 2% 3% 
In ruime mate 13% 4% 9% 8% 13% 
In beperkte mate 63% 55% 47% 50% 52% 
In zeer beperkte mate 25% 36% 42% 39% 32% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Van de respondenten vindt 10 procent dat ze in (zeer) ruime mate kunnen meedoen aan de 
maatschappij. In 2011 lag dit aandeel hoger: 16 procent. Respondenten uit de Huet geven 
vaker aan de ze in (zeer) ruime mate kunnen meedoen dan respondenten uit andere wijken. 
Bijna 4 op de 10 respondenten (39 procent) vindt dat ze in zeer beperkte mate kunnen 
meedoen. In 2011 lag dit percentage op 32 procent. Ten opzichte van 2011 is het aandeel dat 
zichzelf in staat acht zeer beperkt deel te nemen aan de maatschappij dus gestegen en het 
aandeel respondenten dat aangeeft in (zeer) ruime mate mee te kunnen doen juist gedaald.  
 
De volgende tabel geeft aan welke hulp respondenten wel eens krijgen van mensen uit hun 
omgeving (vrienden, familie).  
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Tabel 4.2.9 Geboden hulp sociaal netwerk 

Categorie De Huet Overstegen Overig Totaal 2011 

Huishoudelijke taken 30% 43% 45% 43% 48% 
Persoonlijke verzorging 4% 10% 20% 17% 18% 
Administratieve hulp 26% 29% 42% 38% 38% 
Vervoer 33% 41% 50% 47% 52% 
Emotionele ondersteuning 22% 33% 39% 36% 35% 
Anders 19% 18% 17% 17% 13% 

 
Het sociale netwerk van de respondenten biedt vaak hulp bij huishoudelijke taken (43 procent) 
en vervoer (47 procent). Respondenten uit De Huet krijgen minder vaak hulp van hun sociale 
netwerk dan respondenten uit de andere wijken. Ten opzichte van 2011 zien we een daling in 
het aandeel respondenten dat hulp krijgt bij huishoudelijke taken en vervoer. 
 
Er is ook gevraagd naar de mate van zelfstandigheid. 
 
Tabel 4.2.10 Mate van zelfstandigheid 

Categorie Goed / zeer goed 

 2011         2014 

Matig 

2011     2014 

Slecht / zeer slecht 

2011             2014 

Andere mensen ontmoeten 52% 48% 31% 29% 15% 23% 
Sociale contacten hebben  52% 43% 34% 32% 14% 25% 
Huishouden voeren 13% 11% 26% 24% 61% 67% 
Zelf verzorgen 53% 46% 23% 28% 24% 26% 
Verplaatsen in en om het 
huis  45% 41% 36% 34% 20% 25% 
Verplaatsen in en om eigen 
woonplaats 34% 31% 36% 29% 31% 40% 

 
Vergeleken met 2011 is het aandeel cliënten dat moeite heeft met zelfstandig functioneren 
gestegen. Dit geldt op alle onderscheiden gebieden. Over het algemeen is de zelfstandigheid 
matig.  
 
Aan de respondenten is ook gevraagd hoe vaak ze sommige activiteiten ondernemen.  
 
Tabel 4.2.11 Frequentie activiteiten 

Categorie Dagelijks Wekelijks Iedere 

maand 

Nooit of 

zelden 

2011 

nooit 

Sportactiviteiten 1% 19% 1% 79% 85% 
Uitgaan (bioscoop, restaurant) 0% 4% 8% 88% 88% 
Culturele activiteiten 0% 0% 4% 96% 88% 
Volgen van cursussen 0% 2% 2% 96% 94% 
Bezoek aan bibliotheek 1% 4% 8% 87% 85% 
Bezoek aan wijk-/buurtcentrum 0% 4% 7% 91%  
Spelen van muziek 2% 1% 2% 95% 96% 
Bezoeken van vrienden, 
familie en buren 4% 29% 29% 38% 36% 
Bezoek aan kerk, moskee, etc. 0% 10% 6% 84% - 
Vrijwilligerswerk 1% 5% 4% 86% - 

 
Het grootste deel van de respondenten onderneemt niet of nauwelijks een van de genoemde 
activiteiten. Uitzondering is bezoek aan vrienden, familie of buren. Sportactiviteiten en bezoek 
aan kerken of moskeeën worden door een relatief groot aandeel respondenten regelmatig 
gedaan. Ten opzichte van 2011 wordt er meer gesport en minder aan culturele activiteiten 
gedaan. 
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Aan de respondenten is gevraagd of ze vaker dergelijke activiteiten zouden willen ondernemen. 
  
Tabel 4.2.12 Vaker activiteiten ondernemen naar wijk 

Categorie De Huet Overstegen Overig Totaal 

Ja, ik zou vaker/meer activiteiten 
willen ondernemen 

27% 36% 30% 31% 

Nee, ik ben tevreden 73% 60% 67% 66% 
Nee, ik zou minder activiteiten 
willen ondernemen 

0% 4% 3% 3% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 

 
Het merendeel is tevreden. Maar bijna een derde geeft aan dat ze vaker/ meer van dergelijke 
activiteiten zouden willen ondernemen. Onder respondenten uit Overstegen is dit aandeel iets 
hoger. De meest genoemde drempels om vaker/ meer van dergelijke activiteiten te ondernemen 
zijn een slechte gezondheid en niet genoeg geld.  
 
Bijna drie kwart van de respondenten heeft wekelijks of dagelijks contact met familieleden die 
niet in hun huishouden wonen. Bijna de helft heeft wekelijks of dagelijks contact met vrienden 
en kennissen. Een derde van de respondenten heeft minder dan 1 keer per maand contact met 
hun buurtgenoten. Ruim 20 procent geeft aan dat ze geen/ heel weinig mensen hebben met wie 
ze persoonlijke dingen kunnen delen en de helft geen aan weinig mensen te hebben met wie ze 
sociale activiteiten kunnen ondernemen. Ongeveer een kwart kent in hun ogen niet genoeg 
mensen om een praatje mee te maken.  

4.2.4. Vertrouwen in andere mensen 

Ongeveer 4 op de 5 respondenten geven aan de hand van verschillende stellingen aan redelijk 
tot goed vertrouwen te hebben in andere mensen.  

4.2.5. Gezondheid en welzijn 

Aan de respondenten is een aantal vragen over hun gezondheid en welzijn voorgelegd. De 
volgende tabel geeft aan hoe zij hun gezondheid beoordelen.  
 
Tabel 4.2.13 Beoordeling gezondheid naar wijk 

Categorie De Huet Overstegen Overig Totaal 

Heel erg slecht 4% 11% 7% 8% 
Slecht 40% 32% 29% 30% 
Redelijk 48% 45% 50% 49% 
Goed 4% 13% 13% 12% 
Heel erg goed 4% 0% 0% 1% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 

 
Meer dan een derde (38 procent) van de respondenten beoordeelt hun gezondheid als (heel 
erg) slecht. Onder inwoners van De Huet is dit 44 procent. In 2011 is deze vraag niet 
voorgelegd aan de respondenten waardoor vergelijking in de tijd niet mogelijk is. 
 
De volgende tabel geeft aan of respondenten in hun dagelijkse activiteiten worden beperkt door 
een langdurige ziekte, handicap of lichamelijke/ geestelijke aandoening.  
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Tabel 4.2.14 Langdurige beperking naar wijk 

Categorie De Huet Overstegen Overig Totaal 

Nee 13% 6% 10% 10% 
Ja, in zekere mate 46% 48% 44% 45% 
Ja, in grote mate 42% 46% 46% 45% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 

 
Het grootste deel van de respondenten wordt in hun dagelijkse activiteiten belemmerd door een 
langdurige beperking.  
 
Tabel 4.2.15 Gelukkig (1-10) naar wijk 

Categorie De Huet Overstegen Overig Totaal 

Gemiddeld cijfer 6,3 6,2 6,5 6,5 

 
Op een schaal van 1 (erg ongelukkig) tot 10 (erg gelukkig) geven respondenten gemiddeld een 
6,5. Respondenten uit Overstegen geven gemiddeld een 6,2. 
 
De volgende tabel geeft aan hoe vaak de respondenten bepaald gezondheidsgerelateerd 
gedrag uitvoeren. 
 
Tabel 4.2.16 Gezondheidsgedrag respondenten 

Categorie Iedere dag / 

bijna iedere dag 

2011    2014 

Eén of paar keer 

per week 

2011  2014 

Nooit 

 

2011  2014 

Eet groente 87% 87% 13% 13% 0% 0% 
Eet fruit  78% 77% 20% 15% 3% 3% 
Rookt u 13% 12% 2% 2% 84% 86% 
Haalt u eten af, 
bijvoorbeeld bij de 
Chinees of snackbar 0% 2% 23% 22% 77% 76% 
Gebruikt u eten dat u 
alleen hoeft op te 
warmen 12% 15% 26% 32% 63% 53% 
Gebruikt u alcohol 9% 10% 26% 27% 65% 63% 
Sport u  7% 5% 25% 27% 67% 63% 

 
De gezondheid van de respondenten is in de loop van de tijd niet veel veranderd. De meeste 
respondenten geven aan (bijna) dagelijks groente en fruit te eten. Bijna 14 procent rookt en 37 
procent drinkt wel eens alcohol. 32 procent sport nooit en ruim 47 procent gebruik minstens 
wekelijks eten dat ze alleen maar hoeven op te warmen. 
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4.2.6. Aanvraagprocedure 

In deze paragraaf gaan we in op de aanvraagprocedure van de Wmo-voorzieningen. 
 
Tabel 4.2.17 Wijze afhandeling meldingsvraag naar wijk 

Categorie 2011 De Huet Over-

stegen 

Overige 

wijken 

Totaal 

Aantal Aandeel 

Een Wmo consulent is bij mij op 
huisbezoek geweest 57% 46% 51% 47% 128 47% 
Ik heb een gesprek gehad met de 
buurtcoach - 8% 14% 2% 12 4% 
Ik moest bij de gemeente 
langskomen 15% 4% 7% 11% 26 10% 
Ik ben telefonisch benaderd 14% 13% 9% 13% 33 12% 
Anders 11% 13% 12% 14% 37 14% 
Mijn meldingsvraag is nog niet 
afgehandeld 4% 17% 7% 13% 34 12% 

 
Vergeleken met 2011 zijn in 2014 minder huisbezoeken door een consulent gedaan na een 
aanvraag Wmo.  
Twee derde van de respondenten geeft aan (zeer) tevreden te zijn over het eerste gesprek nu 
hun meldingsvraag. Tussen de wijken is daarin weinig verschil.  
 
Bijna 67 procent van de respondenten geeft aan dat er tijdens de afhandeling van hun 
hulpvraag aandacht is besteed aan de mate waarin ze zelfstandig kunnen functioneren. In De 
Huet is hieraan iets minder vaak aandacht aan besteed. De volgende tabel geeft aan in welke 
mate daar aandacht is besteed.  
 
Tabel 4.2.18 Mate aandacht zelfstandig functioneren naar wijk 

Categorie De Huet Over-

stegen 

Overige 

wijken 

Totaal 

In zeer ruime mate 0% 0% 11% 8% 
In ruime mate 50% 58% 50% 52% 
In beperkte mate 29% 29% 28% 29% 
In zeer beperkte mate 21% 13% 11% 12% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 

 
60 procent geeft aan dat in (zeer) ruime mate aandacht is besteed aan de vraag of ze nog 
zelfstandig kunnen functioneren. In De Huet is hier het minste aandacht aan besteed.  
 
Ruim driekwart van de respondenten geeft aan dat ze het prettig vonden dat er aandacht werd 
besteed aan de vraag of zij zichzelf nog kunnen redden. De volgende tabel geeft aan hoeveel 
aandacht in de aanvraagprocedure is besteed  aan de vraag of iemand van hun familie, 
vrienden of buren kunnen helpen.  
 
Tabel 4.2.19 Hoeveelheid aandacht besteed aan mogelijke hulp netwerk 

Categorie De Huet Over-

stegen 

Overige 

wijken 

Totaal 

Veel 58% 50% 47% 48% 
Weinig 33% 29% 32% 31% 
Geen 8% 21% 22% 21% 

 
Bij bijna de helft van de respondenten is veel aandacht besteed aan de vraag of iemand van 
hun familie, vrienden of buren ze kan helpen bij hun hulpvraag. In De Huet en Overstegen is 
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hier iets meer aandacht aan besteed dan in de overige wijken. De volgende tabel geeft voor 
2011 en 2014 weer wie de hulpvraag van de respondent hebben opgelost. 
 
Tabel 4.2.20 Oplossing hulpvraag 

Categorie 2011 2014 

Aantal       Aandeel 

Mijn vrienden, familie, kennissen 18% 47 16% 
Ikzelf (met enkele tips en adviezen)

9
 - 34 11% 

Een algemene/maatschappelijke 
voorziening 7% 6 2% 
De gemeentelijke Wmo-voorziening 83% 157 52% 
De AWBZ-voorziening 25% 64 21% 

 
Iets meer dan de helft  van de respondenten geeft aan dat de hulpvraag is opgelost door de 
Wmo, gevolgd door een AWBZ-voorziening. In 2011 was het aandeel cliënten dat via een 
gemeentelijke Wmo-voorziening een oplossing kreeg een stuk hoger.  
Van de respondenten bij wie het meldgesprek niet is uitgemond in een Wmo-aanvraag, geeft 76 
procent aan dat ze begrijpen waarom dit zo is.  
 
De volgende tabel geeft aan hoe tevreden men is over de gevonden oplossing voor hun 
hulpvraag. 
 
Tabel 4.2.21 Tevredenheid oplossing 

Categorie 2011 2014 

Aantal       Aandeel 

Zeer tevreden 19% 32 18% 
Tevreden 68% 115 64% 
Ontevreden 10% 27 15% 
Zeer ontevreden 4% 5 3% 

 
Net als in 2011 zijn veruit de meeste respondenten (zeer) tevreden over de oplossing die is 
gevonden voor hun hulpvraag.  

4.3. Niet-Wmo 

In deze paragraaf de resultaten van de enquête inwoners van de gemeente Doetinchem die 
geen Wmo-voorziening hebben. Daarbij wordt speciaal aandacht besteed aan inwoners van de 
wijken De Huet en Overstegen en bij de steekproef is daar ook rekening mee gehouden. In 
totaal zijn er 852 respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld. Voor de kenmerken van de 
respondenten verwijzen we naar de bijlage. De vragenlijst wijkt  op sommige punten af van de 
vragenlijst voor de Wmo’ers. Het doel van deze vragenlijst is om te kijken in hoeverre mensen 
die geen gebruik maken van de Wmo, oplossingen nodig hebben en ook vinden voor hun 
ondersteuningsvragen. 
 
De volgende tabel geeft per wijk de respons weer. 
 
  

                                                      
9
 In 2011 was de categorie ‘Ikzelf’ nog geen antwoordmogelijkheid. 
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Tabel 4.3.1 Respons per wijk 

Wijk Omvang 

steekproef 

Aantal 

respondenten 

Respons 

De Huet 958 233 24% 
Overstegen 943 230 24% 
Overige wijken 983 389 40% 
Totaal 2.884 852 30% 

 
De respons is in alle drie de wijken groot genoeg om de resultaten met elkaar te vergelijken.  
 
Om de resultaten goed met elkaar te kunnen vergelijken is het ook belangrijk om de 
achtergrondkenmerken van de groepen te weten.  
 
Tabel 4.3.2 Leeftijdscategorie naar wijk 

Leeftijdscategorie De Huet Overstegen Overig Totaal 

Tot 27 jaar 10% 6% 7% 7% 
27 tot 45 jaar 15% 14% 20% 17% 
45 tot 65 jaar 51% 29% 33% 37% 
65 tot 75 jaar 17% 24% 22% 21% 
75 jaar en ouder 7% 27% 18% 18% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 

 
In totaal zijn de meeste respondenten tussen de 45 en 65 jaar oud (37 procent). Respondenten 
uit De Huet zijn jonger dan de overige respondenten, vooral de groep 45 tot 65 jaar is groter (51 
procent). Respondenten uit Overstegen zijn daarentegen een stuk ouder dan de rest van de 
respondenten, deze groep telt ruim een kwart 75-plussers. Onderstaand geven we per wijk het 
hoogst behaalde opleidingsniveau van de respondenten weer.  
 
Tabel 4.3.3 Hoogst afgeronde opleiding naar wijk 

Opleiding De Huet Overstegen Overig Totaal 

Geen diploma behaald 3% 6% 4% 4% 
Basisonderwijs 2% 7% 6% 5% 
LBO 8% 13% 12% 11% 
VMBO, MAVO 16% 21% 14% 17% 
HAVO, VWO (HBS) 8% 10% 5% 7% 
Middelbaar beroepsonderwijs 28% 21% 25% 25% 
HBO 30% 18% 29% 26% 
WO 5% 4% 5% 5% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 

 
Respondenten uit De Huet zijn gemiddeld hoger opgeleid dan respondenten uit andere wijken, 
terwijl respondenten uit Overstegen juist lager zijn opgeleid.  
 
Tabel 4.3.4 Gezinssituatie naar wijk 

Gezinssituatie De Huet Overstegen Overig Totaal 

Alleenstaand 23% 30% 26% 26% 
Alleenstaand met kinderen 4% 2% 2% 3% 
Gehuwd/ samenwonend zonder 
kinderen 

42% 54% 42% 45% 

Gehuwd/ samenwonend met 
kinderen 

31% 14% 30% 26% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 
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Bijna de helft van de respondenten is gehuwd/ samenwonend zonder kinderen en ruim een 
kwart is alleenstaand. In Overstegen is het aandeel alleenstaanden en gehuwden zonder 
kinderen hoger dan in de andere wijken. Gezien de oudere leeftijd van deze respondenten is dit 
ook logisch. Deze verschillende profielen van respondenten uit de verschillende wijken kunnen 
een rol spelen bij de antwoorden die zij op de vragenlijst hebben gegeven.  

4.3.1. Meedoen in de maatschappij 

Aan de respondenten is gevraagd in hoeverre ze vinden dat ze mee kunnen doen aan de 
maatschappij.  
 
Tabel 4.3.5 Meedoen aan de maatschappij naar wijk 

Categorie De Huet Overstegen Overig Totaal Wmo-

respondenten 

In zeer ruime mate 21% 11% 22% 19% 2% 
In ruime mate 42% 35% 36% 37% 8% 
In beperkte mate 28% 34% 28% 30% 50% 
In zeer beperkte mate 9% 20% 14% 14% 39% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Ruim de helft van de respondenten vindt dat ze in (zeer) ruime mate mee kunnen doen aan de 
maatschappij. Opvallend is dat inwoners van Overstegen minder vaak aangeven mee te 
kunnen doen aan de maatschappij en inwoners van De Huet juist vaker. Gezien het hogere 
opleidingsniveau in De Huet, en de oudere leeftijd van respondenten uit Overstegen, is dit 
(gedeeltelijk) te verklaren vanuit de achtergrondkenmerken.  
De laatste kolom laat duidelijk zijn dat de deelname aan de maatschappij onder de 
respondenten binnen de niet-Wmo klantgroep aanzienlijk groter is dan onder de inwoners van 
Doetinchem die van een Wmo-voorziening gebruik maken. 
 
De respondenten hebben ingevuld hoe vaak ze bepaalde culturele, sociale en sportieve 
activiteiten ondernemen.  
 
Tabel 4.3.6 Frequentie activiteiten 

Activiteit Nooit of 

zelden 

Iedere 

maand 

Wekelijks Dagelijks 

Sportactiviteiten 42% 5% 44% 10% 
Uitgaan (bioscoop, 
restaurant) 54% 39% 6% 0% 
Culturele activiteiten 76% 23% 1% 0% 
Volgen van cursussen 90% 15% 5% 0% 
Bezoek aan bibliotheek 80% 15% 5% 0% 
Bezoek aan wijk- of 
buurtcentrum 95% 2% 3% 0% 
Spelen van muziek 86% 3% 7% 4% 
Bezoeken van vrienden, 
familie en buren 13% 25% 55% 7% 
Bezoek aan kerk, moskee, 
etc. 81% 7% 11% 1% 
Vrijwilligerswerk 69% 11% 18% 2% 

 
Ruim de helft van de respondenten bezoekt wekelijks vrienden, familie of buren en ook ruim de 
helft onderneemt wekelijks sportactiviteiten. Weinig respondenten bezoeken de bibliotheek of 
een wijk- en buurtcentrum. Bewoners van De Huet ondernemen vaker activiteiten dan de rest 
van de respondenten (vooral sportactiviteiten) en bewoners uit Overstegen juist minder vaak.   
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De verschillen met de gebruikers van een Wmo-voorziening zijn rond sport, uitgaan, culturele 
activiteiten en deelname aan vrijwilligerswerk groot. Ook de frequentie van bezoek aan vrienden 
en dergelijke is onder de Wmo-gebruikers aanzienlijk lager. 
 
De volgende tabel geeft weer of de respondenten vaker bovenstaande activiteiten zouden 
willen ondernemen.  
 
Tabel 4.3.7 Vaker activiteiten ondernemen naar wijk 

Categorie De Huet Overstegen Overig Totaal Wmo-

respondenten 

Ja, ik zou vaker/meer 
activiteiten willen 
ondernemen 

26% 24% 21% 23% 31% 

Nee, ik ben tevreden 72% 75% 78% 76% 66% 
Nee, ik zou minder 
activiteiten willen 
ondernemen 

2% 1% 1% 1% 3% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Drie kwart van alle respondenten is tevreden met de mate waarin ze bepaalde activiteiten 
ondernemen. Een kwart zou graag vaker/ meer deze activiteiten willen ondernemen. In De Huet 
en in Overstegen ligt dit aandeel iets hoger dan in de overige wijken in de gemeente.  
Van de respondenten die vaker/ meer activiteiten zouden willen ondernemen geven de meesten 
aan dat ze door gebrek aan tijd, geld en/ of een slechte gezondheid dit niet kunnen.  
De respondenten uit de Wmo-klantgroep hebben vaker dan de niet-Wmo’ers aangegeven dat 
ze meer van deze activiteiten zouden willen ondernemen. Alleen de De Huet is er geen verschil 
tussen alle inwoners en de mensen met een Wmo-voorziening. 

4.3.2. Gebruik en bekendheid met voorzieningen 

Binnen de gemeente is een aantal voorzieningen dat ondersteuning biedt aan de inwoners. De 
volgende tabel geeft aan hoe bekend de respondenten met deze voorzieningen zijn. De laatste 
kolom geeft de antwoorden van de Wmo-respondenten nogmaals weer. Dit is het aandeel 
Wmo-respondenten dat onbekend is met de voorziening (zoals weergegeven in tabel 4.2.6). 
 
Tabel 4.3.8 Bekendheid voorzieningen 

Voorziening 

Bekend 

Alleen van 

naam Onbekend 

Wmo-respondenten 

onbekend met 

voorziening 

AWBZ 41% 43% 17% - 
Wmo 41% 42% 17% - 
Algemeen maatschappelijk werk 27% 50% 23% 38% 
Ouderenadviseur  13% 39% 48% 57% 
Buurtcoach 25% 51% 24% 32% 
Wijkcentrum/ buurt- of dorpshuis 37% 47% 16% 34% 
Leger des Heils  29% 56% 15% 35% 
Steunpunt mantelzorg 17% 49% 34% 43% 
Sociaal Raadslieden 11% 41% 48% 52% 
Jeugdhulpverlening/ Jeugdzorg 25% 49% 25% 51% 
Sportactiviteiten voor 
ouderen/gehandicapten 20% 47% 33% 

48% 

Vrijwilligerscentrale 21% 47% 32% 49% 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) 14% 44% 42% 

65% 



Effectmeting van de Kanteling op de Wmo en AWBZ Eindversie 

33 
 

Van bovengenoemde voorzieningen zijn de respondenten het meest bekend met de AWBZ en 
de Wmo. De Sociaal Raadslieden, de ouderenadviseur en het CJG zijn het minst bekend. 
Respondenten uit De Huet zijn vaker bekend met de voorzieningen dan respondenten uit 
andere wijken. Dit geldt ook voor inwoners uit Overstegen, al zijn de verschillen kleiner.  
 
Opvallend is dat voor alle voorzieningen geldt dat, in vergelijking met alle inwoners, een groter 
deel van de gebruikers van een Wmo-voorziening aangeeft een voorziening niet te kennen.  
 
De volgende tabel geeft weer of de respondenten in de afgelopen twaalf maanden van de 
genoemde voorzieningen gebruik hebben gemaakt. Voor de overzichtelijkheid van de 
rapportage hebben we in de tabel geen onderscheid gemaakt in de mate van gebruik. 
 
Tabel 4.3.9 Gebruik voorzieningen 

Voorziening De Huet Overstegen Overig Totaal 

AWBZ 12% 14% 12% 13% 
Wmo 7% 17% 11% 11% 
Algemeen maatschappelijk werk 4% 6% 4% 4% 
Ouderenadviseur  2% 2% 2% 2% 
Buurtcoach 8% 11% 5% 7% 
Wijkcentrum/ buurt- of dorpshuis 8% 16% 10% 11% 
Leger des Heils  0% 2% 1% 1% 
Steunpunt mantelzorg 3% 5% 3% 3% 
Sociaal Raadslieden 2% 5% 2% 3% 
Jeugdhulpverlening/ Jeugdzorg 5% 3% 2% 3% 
Sportactiviteiten voor 
ouderen/gehandicapten 5% 8% 6% 4% 
Vrijwilligerscentrale 4% 5% 4% 4% 
Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 2% 3% 2% 2% 

 
De respondenten maken het meest gebruik van de AWBZ, de Wmo en van het wijkcentrum. 
Voor nagenoeg alle voorzieningen geldt dat respondenten uit Overstegen daar meer gebruik 
van maken dan respondenten uit andere wijken. Dit hangt ook samen met de oudere leeftijd 
van deze respondenten. Oudere mensen zullen vaker ondersteuning nodig hebben dan jongere 
mensen. 
Respondenten die van een van de voorzieningen gebruikmaken, zijn daar over het algemeen 
(zeer) tevreden over.  

4.3.3. Hulp of ondersteuning krijgen en geven 

Deze paragraaf gaat in op de mate waarin de respondenten onbetaalde hulp of ondersteuning 
krijgen en geven.  
 
De respondenten bieden gemiddeld vaker hulp dan dat ze hulp krijgen. De hulp die het meest 
wordt geboden is hulp bij emotionele problemen (33 procent), sociale hulp in de vorm van 
bieden van gezelschap (30 procent) en hulp bij klusjes (25 procent). Over het algemeen bieden 
respondenten uit De Huet vaker hulp aan anderen dan respondenten uit andere wijken. 
Inwoners van Overstegen bieden juist iets minder vaak hulp.  
Een klein deel van de respondenten ontvangt zelf onbetaalde hulp. Overigens is niet gevraagd 
of de respondenten ook (meer) hulp zouden willen ontvangen. De meeste hulp die deze 
respondenten krijgen is hulp bij het huishouden en hulp bij klusjes in de tuin en het huis.  
 
Aan de respondenten is ook gevraagd of ze graag meer onbetaalde hulp of ondersteuning aan 
anderen zouden willen bieden dan ze op dit moment doen.  
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Tabel 4.3.10 Vaker hulp of ondersteuning bieden naar wijk 

Categorie De Huet Overstegen Overig Totaal 

Ja 14% 9% 17% 14% 
Nee 86% 91% 83% 86% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 

 
Een klein deel van de respondenten (14 procent) zou graag meer hulp willen bieden. In 
Overstegen ligt dit aandeel iets lager (9 procent). De volgende tabel geeft voor de respondenten 
die meer hulp willen bieden aan welke drempels zij ervaren om meer hulp te geven. 
Respondenten konden meerdere antwoorden geven. 
 
Tabel 4.3.11 Drempels voor geven ondersteuning naar wijk 

Categorie De Huet Overstegen Overig Totaal 

Ik ken geen hulpbehoevende 
mensen in mijn omgeving 34% 40% 20% 28% 
Geen tijd 63% 70% 57% 61% 
Slechte gezondheid 13% 60% 28% 29% 
Geen behoefte om anderen 
onbetaald te helpen 3% 10% 0% 3% 
Er zijn geen drempels 22% 15% 18% 19% 
Ik geef al onbetaalde hulp 16% 15% 15% 15% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 

 
Een gebrek aan tijd is de grootste drempel voor het vaker of meer bieden van onbetaalde hulp, 
gevolgd door een slechte gezondheid en het niet kennen van hulpbehoevende mensen. 
Respondenten uit Overstegen geven veel vaker dan andere respondenten een slechte 
gezondheid als drempel op. Respondenten uit De Huet geven vaker aan dat ze geen drempels 
ervaren dan inwoners uit andere wijken. 

4.3.4. Sociale contacten 

 Vier op de vijf respondenten hebben wekelijks of dagelijks contact met familieleden die 
niet in hun huishouden wonen. Verder geeft 68 procent aan dat ze wekelijks of dagelijks 
contact hebben met vrienden/ goede kennissen en 57 procent heeft wekelijks of 
dagelijks contact met buurtgenoten.  

 Bijna 22 procent heeft nooit of minder dan 1 keer per maand contact met buurtgenoten 
en bijna 11 procent heeft nooit of minder dan 1 keer per maand contact met vrienden/ 
goede kennissen.  

 Respondenten uit De Huet hebben minder vaak contact met hun buurtgenoten dan 
respondenten uit andere wijken. 

 
Aan de respondenten is ook een vijftal stellingen voorgelegd over hun sociaal netwerk.  

 Het merendeel van de respondenten geeft aan genoeg mensen te hebben op wie ze 
kunnen terugvallen, voldoende mensen in hun netwerk te hebben waarmee ze sociale 
activiteiten kunnen ondernemen en genoeg mensen te kennen om een praatje mee te 
maken.  

 Ongeveer 20 procent geeft aan dat ze niet veel mensen hebben waarmee ze sociale 
activiteiten ondernemen.  

 Een vergelijking tussen de wijken laat zien dat inwoners van de wijk Overstegen 
enigszins een kleiner netwerk hebben: ze geven minder vaak aan dat ze genoeg 
mensen hebben om op terug te vallen, om sociale activiteiten mee te ondernemen en 
om een praatje mee te maken. Maar ook voor deze wijk geldt dat meer dan de helft van 
de respondenten een vrij goed sociaal netwerk lijkt te hebben.  
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4.3.5. Ondernemen van actie 

De respondenten hebben negen stellingen beantwoord over het regelen van zaken en het 
ondernemen van actie.  

 Ongeveer twee derde van de respondenten geeft aan actie te ondernemen als ze zelf 
een probleem hebben, als anderen een probleem hebben of als er iets fout gaat. Een 
kwart van de respondenten stelt dingen die geregeld moeten worden vaak uit. Verder 
geeft bijna 20 procent aan dat ze zich schamen om zichzelf als hulpbehoevend te zien 
en ruim de helft van de respondenten vindt het moeilijk om van andermans hulp 
afhankelijk te zijn. Ruim een kwart zegt geen hulp van anderen nodig te hebben om hun 
probleem op te lossen.  

 Respondenten uit de wijk Overstegen geven minder vaak aan dat ze snel actie 
ondernemen en ze vinden het moeilijker dan inwoners uit andere wijken om van 
andermans hulp afhankelijk te zijn. Beide zaken zullen waarschijnlijk samen hangen met 
de oudere leeftijd van deze respondenten.  

4.3.6. Vertrouwen in andere mensen 

De respondenten hebben over het algemeen redelijk vertrouwen in andere mensen. 
Respondenten uit Overstegen hebben iets minder vertrouwen in anderen dan respondenten uit 
andere wijken, al zijn de verschillen klein.  

4.3.7. Gezondheid en welzijn 

Aan de respondenten is een aantal vragen over hun gezondheid en welzijn voorgelegd. De 
volgende tabellen geven aan hoe zij hun gezondheid beoordelen en of zij in hun dagelijkse 
activiteiten worden beperkt door een langdurige ziekte, handicap of lichamelijke/ geestelijke 
aandoening.  
 
Tabel 4.3.12 Beoordeling gezondheid naar wijk 

Categorie De Huet Overstegen Overig Totaal Wmo-

respondenten 

Heel erg slecht 0% 1% 1% 1% 8% 
Slecht 6% 15% 7% 9% 30% 
Redelijk 26% 37% 29% 30% 49% 
Goed 53% 36% 51% 48% 12% 
Heel erg goed 15% 11% 12% 12% 1% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tabel 4.3.13 Langdurige beperking naar wijk 

Categorie De Huet Overstegen Overig Totaal Wmo-

respondenten 

Nee 65% 50% 63% 60% 10% 
Ja, in zekere mate 28% 34% 27% 29% 45% 
Ja, in grote mate 7% 16% 10% 11% 45% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 
In totaal beoordeelt 60 procent van de respondenten hun gezondheid als (heel erg) goed en 
ook 60 procent wordt niet belemmerd door een langdurige beperking. Tussen de wijken zit wel 
verschil: respondenten uit De Huet geven vaker aan een goede gezondheid te hebben en 
respondenten uit Overstegen juist minder vaak. Hetzelfde beeld zien we terug in eventuele 
beperkingen. Ook bij deze antwoorden komt het verschil in leeftijd tussen de respondenten dus 
terug: oudere respondenten (zoals in Overstegen) zijn over het algemeen minder gezond en 
hoger opgeleiden (zoals in De Huet) hebben vaker een betere gezondheid dan lager 
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opgeleiden. Vergeleken met de groep met een Wmo-voorziening is de gezondheidssituatie, 
vanzelfsprekend, aanzienlijk beter.  
 
Tabel 4.3.14 Gelukkig (1-10) naar wijk 

Categorie De Huet Overstegen Overig Totaal Wmo-

respondenten 

Gemiddeld cijfer 7,6 7,3 7,7 7,6 6,5 

 
Op een schaal van 1 (erg ongelukkig) tot 10 (erg gelukkig) geven respondenten gemiddeld een 
7,6. Respondenten uit Overstegen geven gemiddeld een 7,3. Dit cijfers is meer dan 1 punt 
hoger dan de Wmo-gebruikers gemiddeld geven. 
 
De respondenten hebben aangegeven hoe vaak ze bepaald gezondheid gerelateerd gedrag 
vertonen. De meeste respondenten geven aan (bijna) dagelijks groente en fruit te eten. Bijna 13 
procent rookt en 64 procent drinkt wel eens alcohol. Ongeveer een derde haalt werkelijks eten 
af en ruim 34 procent sport nooit. De verschillen tussen de wijken zijn klein, al sporten inwoners 
van de wijk Overstegen een stuk minder vaak dan inwoners uit de andere wijken. Wederom zal 
de leeftijd van deze respondenten daarin een rol spelen.  

4.4. Samenvattend 

In deze paragraaf zetten we de belangrijkste bevindingen op een rij. Waar mogelijk, maken we 
een vergelijking tussen de verschillen tussen 2014 en 2011 en tussen alle inwoners en de 
mensen met een Wmo-voorziening. 

4.4.1. Voorzieningen 

 Vergeleken met 2011 heeft de klantgroep Wmo gemiddeld vaker gebruikgemaakt van 
een andere algemene voorziening.  

 Respondenten uit De Huet en Overstegen hebben vaker dan respondenten uit andere 
wijken gebruikgemaakt van sociaal raadslieden en van de vrijwilligerscentrale. In de 
Huet heeft 32 procent de afgelopen twaalf maanden gebruikgemaakt van de buurtcoach 
en in Overstegen 40 procent. In de overige wijken, waar de buurtcoach pas vanaf 1 
januari 2015 actief is, is dit 10 procent.  

 Opvallend is dat onder alle inwoners de bekendheid van algemene voorzieningen groter 
is dan onder de gebruikers van een Wmo-voorziening. Wel maken mensen met een 
Wmo-voorziening vaker gebruik van die voorziening.  

4.4.2. Zelfredzaamheid en participatie 

 Van de mensen met een Wmo-voorziening vindt slechts 10 procent van de 
respondenten dat ze in (zeer) ruime mate mee kunnen doen aan de maatschappij. 
Onder alle inwoners is dit meer dan de helft van alle respondenten.  

 Vergeleken met 2011 hebben meer respondenten met een Wmo-voorziening moeite met 
het ontmoeten van andere mensen en met het verplaatsen in hun huis en woonplaats. 
De verschillen rond het ondernemen van activiteiten en het afleggen van bezoeken 
tussen de Wmo-gebruikers en alle inwoners zijn groot. Gebruikers van een Wmo-
voorziening nemen aanzienlijk minder deel aan activiteiten als sport, uitgaan, culturele 
activiteiten en deelname aan vrijwilligerswerk. Ook de frequentie van bezoek aan 
vrienden en dergelijke is onder de Wmo-gebruikers aanzienlijk lager.  

 Onder alle inwoners geeft bijna een kwart aan vaker/ meer activiteiten te willen 
ondernemen maar wordt door een gebrek aan tijd, geld en/ of een slechte gezondheid 
hierin belemmerd. Bij de respondenten met een Wmo-voorziening geeft een derde aan 
dat ze vaker sociale en culturele activiteiten zouden willen ondernemen. Een slechte 
gezondheid en te weinig geld zorgen er echter voor dat dit niet lukt. 
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4.4.3. Hulp en ondersteuning 

 Bijna de helft van de respondenten met een Wmo-voorziening krijgt wel eens hulp van 
hun sociale netwerk bij huishoudelijke taken en vervoer. Ten opzichte van 2011 zien we 
een daling in het aandeel respondenten dat hulp krijgt bij huishoudelijke taken en 
vervoer. 

 Vanuit de enquête die onder alle inwoners is gehouden geven respondenten juist aan 
vaker hulp te geven dan dat ze dit krijgen. Hulp bij emotionele problemen en sociale hulp 
worden het meest gegeven. Hulp bij het huishouden en bij klusjes worden het vaakst 
ontvangen. Een klein deel (14 procent) zou vaker hulp of ondersteuning willen bieden 
dan dat ze nu doen. Een gebrek aan tijd is de grootste drempel om meer hulp te bieden. 

4.4.4. Sociaal netwerk 

 De meeste respondenten met een Wmo-voorziening hebben een groot sociaal netwerk: 
driekwart heeft wekelijks of dagelijks contact met familieleden buiten hun huishouden en 
bijna de helft met vrienden of kennissen. Onder alle inwoners heeft 4 op de 5 
respondenten wekelijks of dagelijks contact met familie buiten hun huishouden. Twee 
derde heeft wekelijks of dagelijks contact met vrienden en 57 procent heeft wekelijks of 
dagelijks contact met buurtgenoten.  

 De meeste respondenten kennen genoeg mensen om een praatje mee te maken en om 
activiteiten mee te ondernemen. Bij de gebruikers van een Wmo-voorziening geeft 
ongeveer 25 procent aan niet genoeg mensen te kennen om een praatje mee te maken. 
Onder alle inwoners is dit ongeveer 20 procent. De eenzaamheid onder de mensen met 
een Wmo-voorziening is dus iets groter. 

4.4.5. Gezondheid en geluk 

 Van de Wmo-gebruikers geeft 90 procent aan te worden beperkt door een langdurige 
ziekte/ handicap en slechts 13 procent beoordeelt zijn gezondheid als goed. Onder alle 
inwoners is dit beeld anders. 

 In totaal beoordeelt 60 procent van de niet-Wmo respondenten hun gezondheid als (heel 
erg) goed en ook 60 procent wordt niet belemmerd door een langdurige beperking. 
Tussen de wijken zit wel verschil: respondenten uit De Huet geven vaker aan een goede 
gezondheid te hebben en respondenten uit Overstegen juist minder vaak. Hetzelfde 
beeld zien we terug in eventuele beperkingen. 

 Op de vraag hoe gelukkig ze zijn (1=erg ongelukkig, 10 = erg gelukkig) geven Wmo-
gebruikers gemiddeld een 6,5, terwijl alle inwoners gemiddeld een 7,6 geven.  

4.4.6. Aanvraagprocedure  

Dit onderdeel gaat uitsluitend over de respondenten met een Wmo-voorziening. 

 Bij ongeveer de helft van de respondenten is een Wmo consulent op bezoek geweest 
nadat ze een meldingsvraag hadden gedaan. Dit aandeel is lager dan in 2011.  

 Bij 67 procent van de respondenten is aandacht besteed aan de mate waarin ze 
zelfstandig kunnen functioneren. Driekwart geeft aan het prettig gevonden te hebben dat 
daar aandacht aan werd besteed. Bij 48 procent van de respondenten werd veel 
aandacht besteed aan de vraag of iemand uit hun sociale netwerk ze kon helpen bij hun 
hulpvraag (geen vergelijking met 2011 mogelijk).  

 Bij 52 procent van de respondenten is hun hulpvraag opgelost door de Wmo, in 2011 
was dit nog bij 83 procent van de respondenten. Net als in 2011 zijn de meeste 
respondenten (zeer) tevreden over de gevonden oplossing. 
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4.4.7. De Huet en Overstegen10  

Wmo-gebruikers 

 Respondenten uit Overstegen zijn vaker bekend met algemene voorzieningen dan 
respondenten uit andere wijken.  

 Respondenten uit zowel Overstegen als De Huet maken vaker gebruik van de 
buurtcoach (aangezien de buurtcoach in deze wijken het langst actief is is dit ook 
logisch), van de sociaal raadslieden en de vrijwilligerscentrale dan respondenten uit 
andere wijken.  

 Respondenten uit De Huet krijgen minder vaak hulp van hun sociale netwerk en geven 
ook vaker aan dat ze in ruime mate kunnen meedoen aan de maatschappij.  

 Tegelijkertijd beoordelen ze hun gezondheid vaker als slecht dan respondenten uit 
andere wijken.  

 
Alle inwoners 

 Respondenten uit Overstegen geven aan minder goed mee te kunnen doen aan de 
maatschappij, respondenten uit De Huet juist beter dan respondenten uit andere wijken. 
Bewoners van De Huet ondernemen ook vaker activiteiten.  

 Respondenten uit Overstegen maken vaker gebruik van algemene voorzieningen dan 
respondenten uit andere wijken. Inwoners van De Huet en Overstegen zijn beiden meer 
bekend met de verschillende voorzieningen dan inwoners uit andere wijken. 

 Respondenten uit De Huet bieden vaker hulp dan respondenten uit andere wijken.  

 Inwoners van De Huet hebben minder vaak contact met buurtgenoten dan inwoners van 
andere wijken. Ze hebben dan ook een iets kleiner sociaal netwerk dan inwoners uit 
andere wijken al zijn de verschillen klein en hebben ook in Overstegen de meeste 
mensen genoeg familie en vrienden om op terug te vallen. 

 Respondenten uit De Huet zijn gezonder en respondenten uit Overstegen juist minder 
gezond dan respondenten uit andere wijken.  

 Respondenten uit Overstegen zijn iets minder gelukkig dan respondenten uit andere 
wijken. 

  

                                                      
10

 Door de kleine aantallen respondenten  van mensen met een Wmo-voorziening uit De Huet en 
Overstegen is een vergelijking van de resultaten op wijkniveau niet volledig betrouwbaar maar geeft dit 
slechts een indicatie van de verschillen. 
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5. Eindbeschouwing  

In dit hoofdstuk zetten we de belangrijkste uitkomsten op een rij.  

5.1. Ontwikkeling gebruik 

De meest opvallende ontwikkeling is dat het aantal Wmo-klanten ten opzichte van 2010 met 25 
procent is gedaald: 4.579 naar 3.428. Het aantal aanvragen is in die periode gehalveerd. De 
daling is vooral te zien bij Hulp bij het Huishouden, woonvoorzieningen en het collectief vervoer. 
De beleidswijzigingen zijn hier de belangrijkste oorzaak van: woningaanpassingen zijn 
maatwerk en men wordt geacht kleine woningaanpassingen zelf te regelen. Ook bij collectief 
vervoer wordt gekeken hoe groot de daadwerkelijke behoefte is. 
 
Bij de AWBZ-voorzieningen zien we dat in 2014 meer indicaties zijn afgegeven dan in de jaren 
daarvoor. Dit geldt zowel voor beschermd wonen als voor de reguliere zorgfuncties. De grootste 
stijging zit in het aantal inwoners dat op de valreep voor de transitie nog geïndiceerd is voor 
begeleiding. De 1.092 lopende indicaties voor een reguliere zorgfunctie op 1 oktober 2014 zijn 
afgegeven aan 858 unieke personen. De meeste personen hebben een indicatie hebben voor 
begeleiding individueel (598 personen). 
 
De resultaten van de enquête ondersteunen dit beeld. Vergeleken met 2011 heeft de 
klantgroep Wmo gemiddeld vaker gebruikgemaakt van een andere algemene voorziening en 
minder van een Wmo-voorziening. Opvallend is wel dat onder alle inwoners de bekendheid van 
voorzieningen groter is dan onder de gebruikers van een Wmo-voorziening. Bij ongeveer de 
helft van de respondenten is een Wmo consulent op bezoek geweest nadat ze een 
meldingsvraag hadden gedaan. Dit aandeel is lager dan in 2011. Bij 52 procent van de 
respondenten is hun hulpvraag opgelost door de Wmo, in 2011 was dit nog bij 83 procent van 
de respondenten. Dit bevestigt de opgetreden daling in het aantal verstrekkingen in de 
afgelopen jaren.  

5.2. Klanttevredenheid 

Net als in 2011 zijn de meeste respondenten (zeer) tevreden over de gevonden oplossing 

5.3. Klantkenmerken 

Zoals te verwachten is het aandeel gebruikers van een Wmo-voorziening onder de groep 65-
plussers in de gemeente behoorlijk groter dan onder inwoners jonger dan 65 jaar. Zo ontvangt 
ruim 14 procent van alle 65-plussers Hulp bij het huishouden en 10 procent maakt gebruik van 
het collectief vervoer. Onder inwoners jonger dan 65 jaar wordt het meest gebruikgemaakt van 
het collectief vervoer (1,4 procent van alle inwoners). De daling in het gebruik van 
voorzieningen zien we zowel onder de 65-minners als onder de 65-plussers. 
 
Inwoners van de gemeente die zijn geïndiceerd voor beschermd wonen zijn gemiddeld gezien 
jonger dan inwoners die zijn geïndiceerd voor reguliere AWBZ zorgfuncties. Meer dan een 
derde van de GGZ-geïndiceerden is tussen de 18 en 27 jaar oud, tegenover 14 procent van 
inwoners met een indicatie voor een zorgfunctie.  
 
Inkomenspositie 
Ten opzichte van de klantgroep in 2010 hebben de Wmo-klanten (jonger dan 65 jaar) in 2014 
een betere inkomenspositie. Zowel alleenstaanden als meerpersoonshuishoudens met een 
Wmo-voorziening staan er in 2014 financieel beter voor dan de klantgroep van 2010. Net als bij 
de 65-minners zien we ook bij de 65-plussers een stijging in het verzamelinkomen. Deze 
stijging heeft zich vooral voorgedaan bij de laagste inkomens.  
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Verdeling naar wijken 
Net als in 2010 is het totale gebruik van de Wmo het hoogst onder inwoners van het Centrum 
en Schöneveld. Verder behoort Wehl nu ook tot een van de wijken waar het Wmo-gebruik 
relatief hoog is.  
In het Centrum wonen, afgezet tegen alle inwoners per wijk, veruit de meeste inwoners met een 
GGZ C indicatie. Ook absoluut gezien wonen daar de meeste inwoners met een GGZ C 
indicatie. Daar bevinden zich dan ook de stedelijke GGZ voorzieningen. Het aandeel inwoners 
met een indicatie voor een reguliere AWBZ zorgfunctie is het grootste in  
Overstegen/ Muziekbuurt, gevolgd door de Huet/ ‘t Weerdje en Bezelhorst / Kruisberg.  

5.4. Overlap in voorzieningen gebruik 

Ten opzichte van 2010 is logischerwijs de overlap met het collectief vervoer het meest gedaald. 
De overlap met de huishoudelijke hulp is vrijwel hetzelfde gebleven en de overlap met het 
individueel vervoer is over het algemeen juist gestegen.  
Van de mensen die gebruik maken van Hulp bij het Huishouden maakt meer dan een derde ook 
gebruik van het collectief vervoer en heeft 13 procent een (aanvullende) WWB-uitkering. 
Van de personen met persoonlijke verzorging heeft meer dan de helft ook hulp bij het 
huishouden, driekwart begeleiding individueel en 3 op de 5 een (aanvullende) WWB uitkering.  
Bij begeleiding (groep en individueel) zien we hetzelfde beeld, als is de overlap met hulp bij het 
huishouden wat lager. Van de mensen met een ZZP heeft zelfs 4 op de 5 een uitkering op 
bijstandsniveau. 
 
Vergeleken met de overlap in de gehele gemeente in 2014 is de overlap met de huishoudelijke 
hulp, het individueel vervoer en het collectief vervoer groter in Overstegen/ Muziekbuurt. 
Inwoners van Overstegen/ Muziekbuurt maken van vaker van meer voorzieningen tegelijk 
gebruik dan in de rest van de gemeente. 

5.5. Ontwikkeling kosten 

Uitgaande van een gelijkblijvend bereik van voorzieningen en een ongewijzigd beleid zullen de 
totale kosten voor de Wmo de komende jaren dalen met circa € 450.000,-. Deze kostendaling 
komt voornamelijk door de te verwachten bevolkingsontwikkeling: het aantal 75-plussers zal de 
komende jaren dalen, waardoor de vraag naar Wmo-voorzieningen ook zal dalen.  
 
Uit de cijfers in de eerdere hoofdstukken is gebleken dat de daadwerkelijke vraag uit 2014  fors 
is afgeweken van de toenmalige prognose uit 2011: de vraag is lager dan gedacht. Deels is dit 
te verklaren door beleidswijzigingen. Dit geldt met name voor de woonvoorzieningen (kleine 
woningaanpassingen zijn algemeen gebruikelijk geworden) en het collectief vervoer (individuele 
beoordeling aanvraag). De daling in het gebruik van Hulp bij het Huishouden zien we ook bij 
andere gemeenten plaatsvinden. In 2011 was er een brede stijgende trend waarneembaar. 
Deze stijging heeft echter niet doorgezet. Redenen hiervoor zijn een daling van het aantal 
aanvragen, daling van het aantal toekenningen en lagere kosten per verstrekking. 

5.6. Participatie en meedoen 

Vergeleken met 2011 hebben meer respondenten met een Wmo-voorziening moeite met het 
ontmoeten van andere mensen en met het verplaatsen in hun huis en woonplaats. De 
verschillen rond het ondernemen van activiteiten en het afleggen van bezoeken tussen de 
Wmo-gebruikers en alle inwoners zijn groot. Gebruikers van een Wmo-voorziening nemen 
aanzienlijk minder deel aan activiteiten als sport, uitgaan, culturele activiteiten en deelname aan 
vrijwilligerswerk. Ook de frequentie van bezoek aan vrienden en dergelijke is onder de Wmo-
gebruikers aanzienlijk lager.  
Bijna een kwart van beide groepen zou wel meer activiteiten willen ondernemen, maar de 
redenen waarom dat niet lukt verschilt wezenlijk: onder alle respondenten lukt dit niet door een 
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gebrek aan tijd, geld en/ of een slechte gezondheid. Bij de respondenten met een Wmo-
voorziening zorgen een slechte gezondheid en te weinig geld er voor dat dit niet lukt. 
 
Zowel de mensen met als zonder een Wmo-voorziening hebben een groot sociaal netwerk. Er 
is veel en frequent contact met familieleden buiten hun huishouden en bijna de helft met 
vrienden of kennissen. Al is onder alle inwoners het netwerk net wat groter. Hetzelfde beeld 
zien we bij het aandeel mensen dat aangeeft genoeg mensen te kennen om een praatje mee te 
maken en om activiteiten mee te ondernemen. De eenzaamheid onder de mensen met een 
Wmo-voorziening is een fractie groter. 
 
Van de Wmo-gebruikers geeft 90 procent aan te worden beperkt door een langdurige ziekte/ 
handicap en slechts 13 procent beoordeelt zijn gezondheid als goed. Van de niet-Wmo 
respondenten beoordeelt 60 procent hun gezondheid als (heel erg) goed en ook 60 procent 
wordt niet belemmerd door een langdurige beperking. Van de mensen met een Wmo-
voorziening vindt slechts 10 procent van de respondenten dat ze in (zeer) ruime mate mee 
kunnen doen aan de maatschappij. Onder alle inwoners is dit meer dan de helft van alle 
respondenten. 

5.7. Zelfredzaamheid en ondersteuning 

Bij de aanvraag van een Wmo voorziening is bij 67 procent van de respondenten aandacht 
besteed aan de mate waarin ze zelfstandig kunnen functioneren. Het overgrote deel (driekwart) 
vond dit prettig. Bij bijna de helft is ook veel aandacht besteed aan de vraag of iemand uit hun 
sociale netwerk ze kon helpen bij hun hulpvraag.  
Op de vraag of men wel eens hulp krijgt van hun sociale netwerk bij huishoudelijke taken en 
vervoer beantwoord eveneens bijna de helft bevestigend. Opvallend is dat ten opzichte van 
2011 het aandeel respondenten dat hulp krijgt bij huishoudelijke taken en vervoer is gedaald. 
Onder alle inwoners geeft men vaker hulp dan men ontvangt. Circa 14 procent zou vaker hulp 
of ondersteuning willen bieden dan dat ze nu doen. Een gebrek aan tijd is de grootste drempel 
om meer hulp te bieden. 
 
Op de vraag hoe gelukkig ze zijn (1=erg ongelukkig, 10 = erg gelukkig) geven Wmo-gebruikers 
gemiddeld een 6,5, terwijl alle inwoners gemiddeld een 7,6 geven.  

5.8. De wijken De Huet en Overstegen11  

Voor de wijken De Huet en Overstegen zetten we belangrijkste punten op een rij.  
Respondenten met een Wmo-voorziening als alle inwoners uit Overstegen zijn vaker bekend 
met algemene voorzieningen dan respondenten uit andere wijken. Respondenten uit De Huet 
en Overstegen hebben vaker gebruikgemaakt van sociaal raadslieden en van de 
vrijwilligerscentrale. Ook van de buurtcoach, maar dat komt omdat deze in de overige wijken 
pas sinds 1 januari 2015 actief is. Onder alle inwoners maken respondenten uit Overstegen 
vaker gebruik van algemene voorzieningen dan respondenten uit andere wijken. 
 
Respondenten met een Wmo-voorziening uit De Huet krijgen minder vaak hulp van hun sociale 
netwerk en geven ook vaker aan dat ze in ruime mate kunnen meedoen aan de maatschappij. 
Onder alle inwoners geven respondenten uit De Huet juist aan vaker hulp te bieden dan 
respondenten uit andere wijken.  
 
Respondenten uit De Huet geven vaker aan een goede gezondheid te hebben en respondenten 
uit Overstegen minder vaak. Hetzelfde beeld zien we terug in eventuele beperkingen. 
Respondenten uit Overstegen zijn iets minder gelukkig dan respondenten uit andere wijken. 
 

                                                      
11

 Door de kleine aantallen respondenten  van mensen met een Wmo-voorziening uit De Huet en 
Overstegen is een vergelijking van de resultaten op wijkniveau niet volledig betrouwbaar maar geeft dit 
slechts een indicatie van de verschillen. 
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Respondenten uit Overstegen geven aan minder goed mee te kunnen doen aan de 
maatschappij, respondenten uit De Huet juist beter dan respondenten uit andere wijken. 
Bewoners van De Huet ondernemen ook vaker activiteiten. Wel hebben ze minder vaak contact 
met buurtgenoten dan inwoners van andere wijken. Ze hebben dan ook een iets kleiner sociaal 
netwerk dan inwoners uit andere wijken al zijn de verschillen klein en hebben ook in Overstegen 
de meeste mensen genoeg familie en vrienden om op terug te vallen. 

5.9. Eindconclusie 

Op basis van de bovenstaande bevindingen kunnen we een eindconclusie geven op de centrale 
onderzoeksvraag wat het effect van de vormgeving van de Kanteling in de Wmo is op: 
a. de kosten onderverdeeld naar individuele Wmo-voorzieningen en AWBZ-voorzieningen en 

uitvoeringskosten; 
b. de mate van zelfredzaamheid van de burger inclusief het gebruikmaken van het eigen 

netwerk. 
 
Over de kosten van de AWBZ-voorzieningen valt nog niet zoveel te zeggen: in 2014 is een 
groot aantal nieuwe indicaties afgegeven en de effecten van de gemeentelijke 
herbeoordelingen kunnen nu nog niet worden bepaald.  
 
De Kanteling in de werkwijze heeft een effect op de kosten van de individuele Wmo-
voorzieningen gehad. Een deel van de beleidswijzigingen in Hulp bij het Huishouden en het 
collectief vervoer komt voort uit de gedachtegang van de Kanteling: meer maatwerk en kijken 
wat de burger zelf nog kan.  
 
Mensen die een Wmo-aanvraag hebben ingediend geven ook aan dat er is gekeken naar de 
zelfredzaamheid. Dit tot hun tevredenheid. Bij bijna de helft is ook veel aandacht besteed aan 
de vraag of iemand uit hun sociale netwerk ze kon helpen bij hun hulpvraag. Opvallend is dat 
ten opzichte van 2011 het aandeel respondenten dat informele hulp krijgt bij huishoudelijke 
taken en vervoer is gedaald. Men is vervolgens ook tevreden over de uiteindelijke oplossing. In 
de wijken waar de buurtcoaches als onderdeel van de Kanteling al langere tijd actief zijn, is de 
naamsbekendheid ervan aanzienlijk groter dan in we de wijken waar die nog maar net 
begonnen zijn. 
 
Vergeleken met 2011 heeft de klantgroep Wmo gemiddeld vaker gebruikgemaakt van een 
andere algemene voorziening. Opvallend is dat onder alle inwoners de bekendheid van 
algemene voorzieningen groter is dan onder de gebruikers van een Wmo-voorziening. Wel 
maken mensen met een Wmo-voorziening vaker gebruik van die voorziening.  
 
Al met al is de gemeente Doetinchem op de goede weg, maar is er nog wel werk aan de winkel. 
Een kwart van de respondenten met een Wmo-voorziening geeft aan geen sociaal netwerk te 
hebben. En van de mensen met een Wmo-voorziening vindt 10 procent van de respondenten 
dat ze in (zeer) ruime mate mee kunnen doen aan de maatschappij.  
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Bijlage 1. Verantwoording en definities 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Daarnaast hechten 
we waarde aan een goede verantwoording voor de doorrekening. In deze bijlage  geven 
we hier inzicht in. 

Bronnen 
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende informatiebronnen: 

 registratiegegevens Wmo-kantoor; 

 Gba-gegevens van de Wmo-cliënten: vanuit de GBA zijn gegevens gebruikt om de 
huishoudsituatie te bepalen; 

 CAK-gegevens Wmo: van het CAK is informatie ontvangen over het gebruik van Hulp bij 
het Huishouden over 2014 en de inkomensverdeling van de groep die gebruikmaakt van 
deze voorziening; 

 CIZ-gegevens AWBZ: het CIZ heeft een dataset aan gemeenten vrijgegeven met daarin 
alle personen die op dat moment een indicatie hebben voor de AWBZ, die in 2015 onder 
de Wmo valt;  

 beleids- en financiële informatie van de gemeente Doetinchem. Op basis van 
verschillende nota’s zijn onder meer de kosten van de voorzieningen berekend; 

 CBS. 
 
Prognosemodel 
Het prognosemodel is opgebouwd uit de volgende onderdelen.  
 
Ten eerste wordt op basis van de bevolkingsprognose de verwachte ontwikkeling in de vraag 
naar Wmo-voorzieningen berekend. Op basis van deze verwachte vraagontwikkeling worden de 
eigen bijdrages doorgerekend. Hiervoor gebruiken we de gevonden inkomensverdeling en ook 
de gemiddelde kosten per voorziening. Hierbij houden we vanzelfsprekend rekening met de 
inkomensverdeling naar leeftijdsgroep en huishoudsamenstelling  
Per leeftijdsgroep (verdeeld in 5-jaarscategorieen) berekenen we het percentage dat 
gebruikmaakt van de voorziening. Dit zetten we af tegen het aantal verstrekkingen in een jaar. 
Vervolgens wordt op basis van de bevolkingsprognose het aantal cliënten dat de komende 
jaren gebruikmaakt van deze voorziening berekend en daarmee het verwachte aantal 
verstrekkingen. Een voorbeeld: van de groep tussen de 75 en 80 jaar krijgt 10 procent een 
woningaanpassing. In 2011 vallen 1.000 mensen in deze leeftijdscategorie, dan ontvangen 100 
mensen een woningaanpassing. Indien in 2014 deze groep gegroeid is naar 1.100, dan 
ontvangen in 2014 110 mensen een woningaanpassing. Vervolgens berekenen we hoeveel 
verstrekkingen er per persoon gemiddeld worden gedaan. Indien bijvoorbeeld in 2011 aan 100 
mensen 150 woningaanpassingen zijn verstrekt, vinden er in 2014 165 verstrekkingen plaats. 
 
De kostprijs van de verstrekking is berekend door de totale kosten per voorziening, zoals 
opgegeven door de gemeente Doetinchem, te delen door het aantal verstrekkingen zoals wij 
deze hebben gevonden in de registratie van de gemeente Doetinchem. 
 
Statistisch kader 
In tegenstelling tot wat gangbaar is bij sociaal wetenschappelijk onderzoek is een deel van dit 
rapport gebaseerd op gegevens van de totale bevolkingspopulatie. Dat betekent dat de 
vermelde aantallen en percentages niet getoetst hoeven te worden op statistische 
betrouwbaarheid en altijd de feitelijke situatie weergeven. 
 
Operationele definitie huishouden 
Het bepalen van het soort en type huishouden gebeurt aan de hand van gegevens uit de 
bevolkingsadministratie en wel op de volgende wijze: 

 indien één persoon op een adres woont, is duidelijk dat er sprake is van een 
alleenstaande; 
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 personen op één adres waartussen geregistreerde ouder-kindrelaties of echtrelaties 
bestaan worden tot een gezamenlijk huishouden gerekend; 

 indien er één meerderjarige op een adres woont met een ouder-kindrelatie tellen we een 
eenoudergezin; 

 als er vier of meer meerderjarigen op een adres wonen, gaan we ervan uit dat er 
meerdere huishoudens op dit adres gevestigd zijn; 

 indien er drie meerderjarigen zonder echtrelatie op één adres wonen, kijken we naar de 
gemiddelde leeftijd. Ligt die onder de 27 jaar dan rekenen we iedere persoon als een 
afzonderlijk (studenten)huishouden. Ligt deze boven de 27 jaar dan tellen we één 
meerpersoons huishouden. 

 als er minimaal 20 personen op een gezamenlijk adres wonen, registreren we een 
institutioneel huishouden, tenzij de gemiddelde leeftijd van alle bewoners hoger is dan 65 
jaar. Iedere bewoner wordt dan als afzonderlijk huishouden meegeteld (gehuwden tellen 
als één huishouden). 
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Bijlage 2. Gebruik voorzieningen naar wijk 

Tabel B2.1 Gebruik Wmo-voorzieningen naar wijk 2014 op persoonsniveau 

Wijk Aantal 

inwoners 

HH Woon Rolstoelen Indiv vv Coll vv 

Centrum 4.094 193 8 66 62 182 
Overstegen/ 
Muziekbuurt 6.699 337 9 67 122 208 
Schöneveld 2.799 150 1 42 35 108 
Oosseld 3.958 83 4 21 40 65 
Verheulsweide 391 6 1 4 1 3 
De Huet/ ’t Weerdje 10.362 246 9 86 98 227 
Dichteren/ 
Wijnbergen 7.832 242 10 76 87 200 
Keppelseweg/ 
Langerak 713 8 0 2 2 7 
Bezelhorst/ 
Kruisberg 7.203 220 8 47 87 163 
Gaanderen 5.536 230 4 58 60 176 
Wehl 6.883 248 5 66 79 351 
Totaal 56.470 1.963 59 535 673 1.690 
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Bijlage 3. Bevolkingsontwikkeling 

Onderstaande tabellen geven de bevolkingsontwikkeling voor de komende jaren in de 
gemeente weer, berekend door middel van het KWIZ prognosemodel.  
 
Tabel B3.1 Bevolkingsontwikkeling 2014 – 2018 aantallen 

Leeftijd 2014 2015 2016 2017 2018 

0 tot 20 jaar 13.077 12.906 12.761 12.589 12.460 
20 tot 35 jaar 8.927 8.899 8.971 9.079 9.142 
35 tot 50 jaar 12.297 11.723 11.426 11.063 10.726 
50 tot 65 jaar 12.144 12.219 12.262 12.346 12.399 
65 tot 75 jaar 5.573 5.940 6.064 6.200 6.315 
75 jaar en ouder 4.396 3.909 3.771 3.663 3.597 
Totaal 56.414 55.596 55.254 54.939 54.640 

 
Tabel B3.2 Bevolkingsontwikkeling 2014 – 2018 percentages 

Leeftijd 2014 2015 2016 2017 2018 

0 tot 20 jaar 23,2% 23,2% 23,1% 22,9% 22,8% 
20 tot 35 jaar 15,8% 16,0% 16,2% 16,5% 16,7% 
35 tot 50 jaar 21,8% 21,1% 20,7% 20,1% 19,6% 
50 tot 65 jaar 21,5% 22,0% 22,2% 22,5% 22,7% 
65 tot 75 jaar 9,9% 10,7% 11,0% 11,3% 11,6% 
75 jaar en ouder 7,8% 7,0% 6,8% 6,7% 6,6% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Bijlage 4. Kenmerken respondenten enquête 

Tabel B4.1 Kenmerken respondenten enquête zelfredzaamheid  

Categorie Wmo Niet-Wmo 

Leeftijd   
Tot 27 jaar 2% 7% 
27 tot 45 jaar 5% 17% 
45 tot 65 jaar 14% 37% 
65 tot 75 jaar 21% 21% 
75 jaar en ouder 58% 18% 
   
Geslacht   
Man 28% 41% 
Vrouw 72% 59% 
   
Huishoudtype   
Alleenstaand 59% 26% 
Eénouder gezin 4% 3% 
Meerpersoons zonder kinderen 34% 45% 
Meerpersoons met kinderen 3% 16% 
   
Soort woning   
Koop 30% 64% 
Huur 57% 34% 
Woonvoorziening 13% 2% 
   
Wijk   
Centrum 14% 9% 
Overstegen 18% 27% 
Schöneveld en Muziekbuurt 8% 8% 
Oosseld 4% 3% 
De Huet 10% 27% 
Dichteren, de Hoop 14% 9% 
Noord 9% 7% 
Gaanderen 9% 5% 
Wehl 14% 5% 

  



Effectmeting van de Kanteling op de Wmo en AWBZ Eindversie 

48 
 

Bijlage 5. Vragenlijst zelfredzaamheid Wmo-klanten 

Dit is een enquête over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Algemene Wet 
bijzondere ziektekosten (AWBZ) in uw gemeente. De werkwijze rond de Wmo is aan het 
veranderen; de nadruk komt te liggen op meer zelfredzaamheid. De gemeente wil daarom 
graag inzicht in de effecten van deze verandering en weten hoe u dit ervaart.  
 
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten. 
 
De enquête is anoniem. Uw antwoorden worden dan ook anoniem verwerkt. Dat wil 
zeggen dat niemand kan zien wie deze enquête heeft ingevuld. 
 
 

Gebruik voorzieningen 
 

1. Van welk hulpmiddel of ondersteuning vanuit de Wmo maakt u gebruik of hebt u 
aangevraagd? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

 Hulp bij het huishouden 

 Woningaanpassing/ woonvoorziening (bijvoorbeeld traplift, douchestoel) 

 Verhuiskostenvergoeding 

 Rolstoel 

 Scootmobiel 

 Tegemoetkoming vervoerskosten 

 Collectief vervoer (bijvoorbeeld Regiotaxi) 

 Anders, namelijk………………………………………………………………………. 
 

2. Hoe tevreden bent u over deze Wmo-voorziening?  
 

 Zeer 
tevreden 

Tevreden Ontevreden Zeer 
ontevreden 

N.v.t. 

Hulp bij het huishouden        
Woningaanpassing/ 
woonvoorziening 

       

Verhuiskostenvergoeding         

Rolstoel         
Scootmobiel        
Tegemoetkoming 
vervoerskosten 

       

Collectief vervoer        

 
3. Van welke AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) voorzieningen maakt u 

gebruik? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

 Persoonlijke verzorging 

 Verpleging 

 Individuele begeleiding 

 Groepsbegeleiding 

 Behandeling 

 Verblijf 

 Kortdurend verblijf 

 Ik maak geen gebruik van een AWBZ voorziening 
 



Effectmeting van de Kanteling op de Wmo en AWBZ Eindversie 

49 
 

4. In hoeverre bent u bekend met de volgende voorzieningen?  
 

 Bekend Alleen van 
naam 

Onbekend 

Algemeen maatschappelijk werk    
Ouderenadviseur     
Buurtcoach    
Wijkcentrum/ buurt- of dorpshuis    

Leger des Heils     
Steunpunt mantelzorg    
Sociaal Raadslieden    
Jeugdhulpverlening/ Jeugdzorg    
Sportactiviteiten voor 
ouderen/gehandicapten 

   

Vrijwilligerscentrale    
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)    

 
5. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden gebruikgemaakt van deze 

voorzieningen? 
 

 Nooit Een 
enkele 
keer 

Iedere 
maand 

Wekelijks Dagelijks 

Algemeen maatschappelijk werk      

Ouderenadviseur       
Buurtcoach      
Wijkcentrum/ buurt- of dorpshuis      
Leger des Heils       
Steunpunt mantelzorg      
Sociaal Raadslieden      

Jeugdhulpverlening/ Jeugdzorg      
Sportactiviteiten voor 
ouderen/gehandicapten 

     

Vrijwilligerscentrale      
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)      

 
 

Participatie en zelfredzaamheid 
 

6. In welke mate vindt u dat u kunt meedoen aan de maatschappij? 

 In zeer ruime mate 

 In ruime mate 

 In beperkte mate 

 In zeer beperkte mate 
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7. Als u weleens hulp heeft gehad van iemand uit uw omgeving (vrienden, familie), welke 
hulp kreeg/ krijgt u dan? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
 
Hulp bij… 

 Huishoudelijke zaken (schoonmaak, boodschappen, was) 

 Persoonlijke verzorging (wassen, aankleden, eten) 

 Administratieve hulp 

 Vervoer  

 Emotionele ondersteuning 

 Anders, namelijk,………………………………………………………………………… 
 
8. In welke mate kunt u de volgende activiteiten zelfstandig (dus zonder hulp van anderen) 

doen?  
 

 Zeer 
goed 

Goed Matig  Slecht Zeer 
slecht 

Andere mensen ontmoeten      
Sociale contacten hebben      
Uw huishouden voeren (bv. 
schoonmaken)  

     

Uzelf verzorgen (bv. wassen, 
aankleden) 

     

Uzelf verplaatsen in en om uw huis       
Uzelf verplaatsen in en om uw eigen 
woonplaats (met of zonder een 
vervoersmiddel) 

     

 
9. Hoe vaak onderneemt u onderstaande activiteiten? 

 

 Nooit Zelden Iedere 
maand 

Wekelijks Dagelijks 

Sportactiviteiten          
Uitgaan (bioscoop, uit eten/ drinken)         
Culturele activiteiten (theater, musea, 
concerten, exposities, etc.) 

        

Volgen van cursussen         
Bezoek aan bibliotheek         

Bezoek aan wijk- of buurtcentrum         
Spelen van muziek          
Bezoeken van vrienden, familie en 
buren 

        

Bezoek aan kerk, moskee, enz.         
Vrijwilligerswerk         

Anders, namelijk……………………….         

 
10. Zou u vaker bovenstaande activiteiten willen ondernemen? 

 Ja, ik zou meer van bovenstaande activiteiten willen ondernemen (ga naar  
vraag 11) 

 Nee, ik ben tevreden (ga naar vraag 12) 

 Nee, ik zou minder van bovenstaande activiteiten willen ondernemen (ga naar 
vraag 12) 
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11. Welke drempels zijn er voor u om vaker bovenstaande activiteiten te ondernemen? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

 Er is te weinig aanbod van de activiteiten in mijn gemeente 

 Geen tijd 

 Slechte gezondheid 

 Niet genoeg geld om aan deze activiteiten uit te geven 

 Geen 

 Anders, namelijk………………………………………………………………………… 
 
 

Sociale contacten 
 
De volgende vragen gaan over sociale contacten. Dit is zowel een persoonlijke ontmoeting met 
iemand als ook telefonisch contact of contact via internet.  
 

12. Hoe vaak heeft u contact met één of meer van de onderstaande mensen?  
 

 Zelden/ 
nooit 

Minder dan 
1x per 
maand 

Minstens 1x 
per maand 

Minstens 1x 
per week 

Dagelijks 

Familieleden of 
gezinsleden die niet in uw 
huishouden wonen 

     

Vrienden, goede kennissen      
Buurtgenoten       

 
13. De volgende stellingen gaan over uw sociaal netwerk. Geef aan in hoeverre het u het 

hier mee eens bent.  
 

 Helemaal 
mee 

oneens 

Groten- 
deels mee 

oneens 

Niet mee 
eens / 

niet mee 
oneens 

Groten-
deels 

mee eens 

Helemaal 

mee eens 

Geen 
mening  

Er zijn genoeg mensen op 
wie ik kan terugvallen als 
ik problemen heb 

      

Ik heb genoeg mensen 
met wie ik persoonlijke 
dingen kan bespreken 

      

Ik heb veel mensen 
waarmee ik sociale 
activiteiten onderneem 

      

Ik ken genoeg mensen bij 
wie ik om hulp kan vragen 

      

Ik ken genoeg mensen 
om een praatje mee te 
maken 
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Vertrouwen in andere mensen 

 
14. Kunt u per stelling op een schaal van 1 tot 5 aangeven in welke mate u mensen 

vertrouwt? 
 

 1 2 3 4 5  

Je kunt niet voorzichtig 
genoeg zijn in de omgang 
met mensen 

                   
De meeste mensen 

zijn over het algemeen 
te vertrouwen 

De meeste mensen 
zouden proberen misbruik 
te maken van mij als zij 
daartoe de kans krijgen 

                   
De meeste mensen 

proberen eerlijk te zijn 

De meeste mensen 
denken vooral aan 
zichzelf 

                   
De meeste mensen 

proberen behulpzaam 
te zijn 

 
 

Gezondheid en welzijn 
 

15. Hoe beoordeelt u uw gezondheid?  

 Heel erg slecht 

 Slecht 

 Redelijk 

 Goed 

 Heel erg goed 
 

16. Wordt u op de een of andere manier in uw dagelijkse activiteiten beperkt door een 
langdurige ziekte, handicap of een lichamelijke/ geestelijke aandoening? 

 Nee 

 Ja, in zekere mate 

 Ja, in grote mate 
 

17. Hoe gelukkig voelt u zich, op een schaal van 1 tot 10?  
(waarbij 1 = erg ongelukkig, 10 = erg gelukkig) 
 
…………………………………………………………………… 

 
18. Deze vraag gaat over gezondheidsgedrag. Hoe vaak per week… 

 

 Iedere 
dag 

Bijna 
iedere 

dag 

Een paar 
keer per 

week 

1x per 
week 

Nooit 

Eet u groente      
Eet u fruit      

Rookt u      
Haalt u eten af, bijvoorbeeld bij de 
Chinees of snackbar 

     

Gebruikt u eten dat u alleen hoeft 
op te warmen 

     

Gebruikt u alcohol      

Sport u       
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Procedure na meldingsvraag Wmo 

 
U heeft bij de gemeente een vraag gesteld over een Wmo-voorziening of u ontvangt al een 
Wmo-voorziening. Onderstaande vragen gaan over  de procedure na het stellen van deze 
vraag (hoe is uw probleem opgelost, door wie is het opgelost etc.). Als u meerdere 
meldingsvragen heeft gesteld,  beantwoord dan de vragen voor de laatste melding. 
 

19. Op welke wijze is uw meldingsvraag afgehandeld? 

 Een Wmo-consulent is bij mij op huisbezoek geweest 

 Ik heb een gesprek gehad met de buurtcoach 

 Ik moest bij de gemeente langskomen 

 Ik ben telefonisch benaderd 

 Anders namelijk,…………………………………………………………………………. 

 Mijn meldingsvraag is nog niet afgehandeld (ga door naar vraag 31) 
 

20. Door wie is uw meldingsvraag afgehandeld? 

 Gemeente 

 Anders, namelijk…………………………………………………………………………. 
 

21. Hoe tevreden bent u over het eerste gesprek na uw meldingsvraag (het meldgesprek)? 

 Zeer tevreden 

 Tevreden 

 Ontevreden 

 Zeer ontevreden 

 Niet van toepassing/ dat weet ik niet meer 
 

22. Is er tijdens de afhandeling van uw vraag aandacht besteed aan de mate waarin u 
zelfstandig (dus zonder hulp van anderen) kunt functioneren? 

 Ja 

 Nee (ga door naar vraag 25) 
  

23. In welke mate is er aandacht besteed aan uw zelfstandig functioneren? 

 In zeer ruime mate 

 In ruime mate 

 In beperkte mate 

 In zeer beperkte mate 
 

24. Vond u het prettig dat er met u werd gesproken over de vraag of u zichzelf nog kunt 
redden? 

 Ja, ik vond dat prettig 

 Nee, ik vond dat niet prettig 
 

25. Hoeveel aandacht is er tijdens de afhandeling van uw vraag besteed aan de vraag of 
iemand van uw familie, vrienden/ kennissen of buren u kan helpen? 

 Veel 

 Weinig 

 Geen 

 Niet van toepassing 
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26. Wie heeft uw hulpvraag opgelost? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

 Mijn familie, vrienden/ kennissen, buren 

 Ikzelf (met enkele tips en adviezen) 

 Een voorziening als in vraag 4 (bijvoorbeeld maatschappelijk werk, 
ouderenbond) 

 De gemeentelijke Wmo-voorziening (bijvoorbeeld een woonvoorziening, rolstoel, 
hulp bij het huishouden, scootmobiel, Regiotaxi) 

 De AWBZ-voorziening (bijvoorbeeld begeleiding, behandeling, verzorging) 
 

27. Als uw meldgesprek niet is uitgemond in een Wmo-aanvraag, begrijpt u waarom er in 
uw situatie geen Wmo-voorziening wordt verstrekt? 

 Ja 

 Nee 

 Niet van toepassing 
 

28. Als uw meldgesprek wel is uitgemond in een Wmo-aanvraag, hoe tevreden bent u over 
de afhandelingsprocedure van de aanvraag voor een Wmo-voorziening? 

 Zeer tevreden 

 Tevreden 

 Ontevreden 

 Zeer ontevreden 

 Niet van toepassing 
 

29. Als uw hulpvraag is opgelost door familie, vrienden/ kennissen of buren, welke 
oplossing is er gevonden? 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
……..……………………………………………………………………………………………… 
 
…………..………………………………………………………………………………………… 

 
30. Hoe tevreden bent u over de gevonden oplossing voor uw hulpvraag?  

 Zeer tevreden 

 Tevreden 

 Ontevreden 

 Zeer ontevreden 

 Niet van toepassing 
 

Algemene vragen 
 

31. Wat is uw leeftijd? 
 

………………………jaar 
 

32. Bent u een man of een vrouw? 

 Man 

 Vrouw 
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33. Hoe ziet uw gezinssituatie er uit? 

 Alleenstaand 

 Alleenstaand met kinderen 

 Gehuwd/ samenwonend zonder kinderen 

 Gehuwd/ samenwonend met kinderen 
 

34. In wat voor soort woning woont u? 

 Koopwoning 

 Huurwoning 

 Woonzorgcomplex 
 

35. Tot welke cultuur voelt u zich behoren? 

 De Nederlandse cultuur 

 Een andere cultuur, namelijk ………………………………………….. 
 

36. Wat voor soort inkomen heeft u? 

 Loon uit arbeid 

 Loon uit eigen onderneming 

 Uitkering WWB  (Wet Werk en Bijstand) 

 Uitkering WIJ 

 Uitkering WW  (Werkloosheidswet) 

 AOW (Algemene Ouderdomswet) 

 Pensioen 

 WAO/WIA  (Wet Arbeidsongeschiktheid) 

 Wajong uitkering 

 Loon uit WSW-baan  

 Studiefinanciering 

 Anders namelijk,………………………………………………………………………… 

 Dit zeg ik liever niet 
 

37. Wat is uw voornaamste dagelijkse bezigheid? 
(kruis maximaal 2 antwoorden aan) 

 Betaald werk 

 Vrijwilligerswerk 

 Re-integratietraject/ werkervaring/ solliciteren e.d.   

 Volgen van een opleiding 

 Voeren van het huishouden 

 Zorgen voor kinderen 

 Mantelzorg 

 Vrijetijdsbesteding/ hobby’s 

 Bezoeken/ ontvangen van familie, vrienden of kennissen 

 Anders, namelijk……………………………………………………….. 
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38. In welke wijk woont u? 

 Centrum 

 Overstegen 

 Schöneveld en Muziekbuurt 

 Oosseld 

 De Huet 

 Dichteren, de Hoop 

 Noord 

 Gaanderen 

 Wehl 
 
 
 
 
Als u nog opmerkingen heeft over deze vragenlijst, dan kunt u die hieronder kwijt.  
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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Bijlage 6. Vragenlijst participatie alle inwoners 

De gemeente Doetinchem wil graag meer weten over hoe haar inwoners oplossingen zoeken 
voor vragen rondom hulp en ondersteuning bij het voeren van een huishouden, emotionele 
problemen, enz. Daarom willen we u vragen om onderstaande vragenlijst in te vullen.  
 
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. 
 
De vragenlijst is anoniem. Uw antwoorden worden dan ook anoniem verwerkt. Dat wil 
zeggen dat niemand kan zien wie deze vragenlijst heeft ingevuld. 
 

Dagelijkse activiteiten 
 

1. Wat is uw voornaamste bezigheid? 

 Ik werk voltijd 

 Ik werk parttime (minder dan 35 uur per week) 

 Ik doe vrijwilligerswerk 

 Ik ben werkloos / op zoek naar een baan 

 Ik ben met pensioen 

 Ik ben huisman / huisvrouw 

 Ik ben student 

 Anders, namelijk……………………………………………………….. 
 

2. In welke mate vindt u dat u kunt meedoen aan de maatschappij? 

 In zeer ruime mate 

 In ruime mate 

 In beperkte mate 

 In zeer beperkte mate 
 

3. Hoe vaak onderneemt u onderstaande activiteiten? 
 

 Nooit Zelden Iedere 
maand 

Wekelijks Dagelijks 

Sportactiviteiten            
Uitgaan (bioscoop, uit eten/ drinken)           

Culturele activiteiten (theater, musea, 
concerten, exposities, etc.) 

          

Volgen van cursussen           
Bezoek aan bibliotheek           
Bezoek aan wijk- of buurtcentrum           

Spelen van muziek            
Bezoeken van vrienden, familie en 
buren 

          

Bezoek aan kerk, moskee, enz.           
Vrijwilligerswerk           
Anders, 
namelijk…………………………………. 

          

 
4. Zou u vaker bovenstaande activiteiten willen ondernemen? 

 Ja, ik zou vaker/ meer van bovenstaande activiteiten willen ondernemen  

 Nee, ik ben tevreden (ga naar vraag 6) 

 Nee, ik zou minder van bovenstaande activiteiten willen ondernemen (ga naar 
vraag 6) 
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5. Welke drempels zijn er voor u om vaker dergelijke activiteiten te ondernemen? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

 Er is te weinig aanbod van de activiteiten in mijn gemeente 

 Geen tijd 

 Slechte gezondheid 

 Niet genoeg geld om aan deze activiteiten uit te geven 

 Er zijn geen drempels 

 Anders, namelijk………………………………………………………………………… 
 
 

Gebruik voorzieningen 
 

6. In hoeverre bent u bekend met de volgende voorzieningen? 
 

 Bekend Alleen van 
naam 

Onbekend 

AWBZ, zoals verpleging, begeleiding, 
dagbesteding of behandeling 

   

Wmo, zoals hulp bij het huishouden, 
een rolstoel of een 
vervoersvoorziening 

   

Algemeen maatschappelijk werk    

Ouderenadviseur     
Buurtcoach    
Wijkcentrum/ buurt- of dorpshuis    
Leger des Heils     
Steunpunt mantelzorg    

Sociaal Raadslieden    
Jeugdhulpverlening/ Jeugdzorg    
Sportactiviteiten voor 
ouderen/gehandicapten 

   

Vrijwilligerscentrale    
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)    
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7. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden gebruikgemaakt van deze 
voorzieningen? 
 

 Nooit Een 
enkele 
keer 

Iedere 
maand 

Wekelijks Dagelijks 

AWBZ, zoals verpleging, 
begeleiding, dagbesteding of 
behandeling 

     

Wmo, zoals hulp bij het huishouden, 
een rolstoel of een 
vervoersvoorziening 

     

Algemeen maatschappelijk werk      
Ouderenadviseur       

Buurtcoach      
Wijkcentrum/ buurt- of dorpshuis      
Leger des Heils       
Steunpunt mantelzorg      
Sociaal Raadslieden      
Jeugdhulpverlening/ Jeugdzorg      

Sportactiviteiten voor 
ouderen/gehandicapten 

     

Vrijwilligerscentrale      
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)      

 
8. Indien van toepassing, kunt u aangeven hoe tevreden u bent over de geboden hulp per 

instantie?  
 

 Zeer 
ontevreden 

Ontevreden Tevreden Zeer 
tevreden 

N.v.t. 

AWBZ, zoals verpleging, 
begeleiding, dagbesteding of 
behandeling 

        

Wmo, zoals hulp bij het 
huishouden, een rolstoel of een 
vervoersvoorziening 

        

Algemeen maatschappelijk werk         
Ouderenadviseur          
Buurtcoach         
Wijkcentrum/ buurt- of dorpshuis         
Leger des Heils          
Steunpunt mantelzorg         
Sociaal Raadslieden         
Jeugdhulpverlening/ Jeugdzorg         
Sportactiviteiten voor 
ouderen/gehandicapten 

        

Vrijwilligerscentrale         

Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) 

        

 
 
 
 
 
 
 



Effectmeting van de Kanteling op de Wmo en AWBZ Eindversie 

60 
 

Hulp of ondersteuning krijgen en geven (onbetaald) 
 

9. Hoeveel uur per week krijgt u zelf gemiddeld onbetaalde hulp of ondersteuning van 
anderen voor onderstaande zaken?  

 

 Minder 
dan 1 uur 

1 tot 3 
uur 

3 tot 5 
uur 

5 tot 7 
uur 

Meer dan 
7 uur 

Niet 

Persoonlijke verzorging (wassen, 
aankleden, eten, etc.) 

      

Huishouden (schoonmaak, 
boodschappen, was, etc.) 

      

Oppas       
Vervoer       
Begeleiding bij het regelen van 
zaken als administratie  

      

Emotionele problemen (luisteren, 
advies geven, etc.) 

      

Sociale hulp in de vorm van 
krijgen van gezelschap 

      

Klusjes (in huis, tuin, etc.)        

 
10. Hoeveel uur per week biedt u gemiddeld onbetaalde hulp of ondersteuning aan 

anderen voor onderstaande zaken? 
 

 Minder 
dan 1 uur 

1 tot 3 
uur 

3 tot 5 
uur 

5 tot 7 
uur 

Meer dan 
7 uur 

Niet 

Persoonlijke verzorging (wassen, 
aankleden, eten, etc.) 

      

Huishouden (schoonmaak, 
boodschappen, was, etc.) 

      

Oppas       
Vervoer       
Begeleiding bij het regelen van 
zaken als administratie  

      

Emotionele problemen (luisteren, 
advies geven, etc.) 

      

Sociale hulp in de vorm van 
bieden van gezelschap 

      

Klusjes (in huis, tuin, etc.)        

 
11. Zou u graag meer onbetaalde hulp of ondersteuning aan anderen bieden dan dat u op 

dit moment doet?  

 Ja (ga naar vraag 12) 

 Nee (ga naar vraag 13) 
 

12. Welke drempels zijn er voor u om anderen onbetaalde hulp of ondersteuning te geven? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

 Ik ken geen hulpbehoevende mensen in mijn omgeving 

 Geen tijd 

 Slechte gezondheid 

 Geen behoefte om anderen onbetaald te helpen 

 Er zijn geen drempels 

 Niet van toepassing, ik geef al onbetaalde hulp 

 Anders, namelijk………………………………………………………………………… 
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Sociale contacten 
 
De volgende vragen gaan over sociale contacten. Dit is zowel een persoonlijke ontmoeting met 
iemand als ook telefonisch contact of contact via internet.  
 

13. Hoe vaak heeft u contact met één of meer van de onderstaande mensen?  
 

 Zelden/ 
nooit 

Minder dan 
1x per 
maand 

Minstens 1x 
per maand 

Minstens 1x 
per week 

Dagelijks 

Familieleden of 
gezinsleden die niet in uw 
huishouden wonen 

        

Vrienden, goede kennissen         

Buurtgenoten          

 
14. De volgende stellingen gaan over uw sociaal netwerk. Geef aan in hoeverre het u het 

hier mee eens bent.  
 

 Helemaal 
mee 

oneens 

Groten- 
deels mee 

oneens 

Niet mee 
eens / 

niet mee 
oneens 

Groten-
deels 

mee eens 

Helemaal 

mee eens 

Geen 
mening  

Er zijn genoeg mensen op 
wie ik kan terugvallen als 
ik problemen heb 

      

Ik heb genoeg mensen 
met wie ik persoonlijke 
dingen kan bespreken 

      

Ik heb veel mensen 
waarmee ik sociale 
activiteiten onderneem 

      

Ik ken genoeg mensen bij 
wie ik om hulp kan vragen 

      

Ik ken genoeg mensen 
om een praatje mee te 
maken 
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Ondernemen van actie 
 

15. De volgende stellingen gaan over het regelen van dingen/ zaken en over het 
ondernemen van actie. Geef aan in hoeverre u het hier mee eens bent. 
 

 Helemaal 
mee 

oneens 

Groten- 
deels mee 

oneens 

Niet mee 
eens / 

niet mee 
oneens 

Groten-
deels 

mee eens 

Helemaal 

mee eens 

Geen 
mening  

Ik onderneem snel actie 
als ik een probleem heb 

      

Ik onderneem snel actie 
als ik zie dat iemand 
anders een probleem 
heeft 

      

Als er iets fout gaat, zoek 
ik meteen naar een 
oplossing 

      

Ik neem vaak het initiatief 
als het gaat om oplossen 
van problemen 

      

Ik stel dingen die geregeld 
moeten worden vaak uit 

      

Ik schaam me om mijzelf 
als hulpbehoevend te zien 

      

Ik vind het moeilijk om 
van andermans hulp 
afhankelijk te zijn 

      

Als ik een probleem heb, 
heb ik geen hulp van een 
ander nodig om het 
probleem op te lossen 

      

Ik pas adviezen van 
anderen om mijn 
problemen op te lossen 
graag toe 
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Vertrouwen in andere mensen 
 

16. Kunt u per stelling op een schaal van 1 tot 5 aangeven in welke mate u mensen 
vertrouwt? 

 

 1 2 3 4 5  

Je kunt niet voorzichtig 
genoeg zijn in de omgang 
met mensen 

                 
De meeste mensen 

zijn over het algemeen 
te vertrouwen 

De meeste mensen 
zouden proberen misbruik 
te maken van mij als zij 
daartoe de kans krijgen 

                 
De meeste mensen 

proberen eerlijk te zijn 

De meeste mensen 
denken vooral aan 
zichzelf 

                 
De meeste mensen 

proberen behulpzaam 
te zijn 

 
 

Gezondheid en welzijn 
 

17. Hoe beoordeelt u uw gezondheid?  

 Heel erg slecht 

 Slecht 

 Redelijk 

 Goed 

 Heel erg goed 
 

18. Wordt u op de een of andere manier in uw dagelijkse activiteiten beperkt door een 
langdurige ziekte, handicap of een lichamelijke/ geestelijke aandoening? 

 Nee 

 Ja, in zekere mate 

 Ja, in grote mate 
 

19. Hoe gelukkig voelt u zich, op een schaal van 1 tot 10?  
(waarbij 1 = erg ongelukkig, 10 = erg gelukkig) 
 
…………………………………………………………………… 

 
20. Deze vraag gaat over gezondheidsgedrag. Hoe vaak per week… 

 

 Iedere 
dag 

Bijna 
iedere 

dag 

Een paar 
keer per 

week 

1x per 
week 

Nooit 

Eet u groente      
Eet u fruit      
Rookt u      

Haalt u eten af, bijvoorbeeld bij de 
Chinees of snackbar 

     

Gebruikt u eten dat u alleen hoeft 
op te warmen 

     

Drinkt u alcohol      
Sport u       
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Algemene vragen 
 

21. Wat is uw leeftijd? 
 

………………………jaar 
 

22. Bent u een man of een vrouw? 

 Man 

 Vrouw 
 

23. Hoe ziet uw gezinssituatie er uit? 

 Alleenstaand 

 Alleenstaand met kinderen 

 Gehuwd/ samenwonend zonder kinderen 

 Gehuwd/ samenwonend met kinderen 
 

24. In wat voor soort woning woont u? 

 Koopwoning 

 Huurwoning 

 Woonzorgcomplex 
 

25. Tot welke cultuur voelt u zich behoren? 

 De Nederlandse cultuur 

 Een andere cultuur, namelijk ………………………………………….. 
 

26. Wat voor soort inkomen heeft u? 

 Loon uit arbeid 

 Loon uit eigen onderneming 

 Uitkering WWB  (Wet Werk en Bijstand) 

 Uitkering WIJ 

 Uitkering WW  (Werkloosheidswet) 

 AOW (Algemene Ouderdomswet) 

 Pensioen 

 WAO/WIA  (Wet Arbeidsongeschiktheid) 

 Wajong uitkering 

 Loon uit WSW-baan  

 Studiefinanciering 

 Anders namelijk,………………………………………………………………………… 

 Dit zeg ik liever niet 
 

27. Wat is uw hoogst afgeronde opleiding? 

 Basisonderwijs 

 LBO 

 VMBO, MAVO 

 HAVO, VWO (HBS) 

 MBO 

 HBO 

 WO 

 Ik heb geen diploma behaald 
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28. In welke wijk woont u? 

 Centrum 

 Overstegen 

 Schöneveld en Muziekbuurt 

 Oosseld 

 De Huet 

 Dichteren, de Hoop 

 Noord 

 Gaanderen 

 Wehl 
 
Als u nog opmerkingen heeft over deze vragenlijst, dan kunt u die hieronder kwijt.  
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 


