
Gemeente Doetinchem

Cliëntervaring Wmo 2020/2021 (eerste helft)

Deze factsheet geeft inzicht in de ervaringen van Wmo-cliënten. 

In uw gemeente zijn er van mei 2020 tot en met juni 2021 vragenlijsten verstuurd in het kader van het 

continu-onderzoek. Er zijn iedere maand vragenlijsten verzonden naar inwoners die een gesprek hebben 

gevoerd met een Wmo-consulent (vragenlijst 1) of een voorziening/ beschikking hebben ontvangen 

(vragenlijst 2). Hiermee heeft de uitvraag kort op het moment van de ervaring plaatsgevonden. Sommige 

vragen zijn specifiek voor Doetinchem, daarom is hier geen referentiegroep voor. In juli 2021 zijn alle 

resultaten verzameld en gepresenteerd in deze factsheet. Wanneer er 2020 staat vermeld, betreft dit de 

gehele periode (dus mei 2020 t/m juni 2021) waarin cliënten zijn bevraagd naar hun ervaringen.

Gemeenten zijn wettelijk verplicht één keer per 

jaar de cliënten die gebruikmaken van een Wmo-

voorziening naar hun ervaringen te vragen. Een 

aantal thema’s dienen hier verplicht in terug te 

komen, namelijk:

• tevredenheid over het contact met het 

aanspreekpunt/de consulent van de 

gemeente;

• kwaliteit van de ondersteuning;

• effect van de ondersteuning.

Toegang

De meeste respondenten hebben zelf contact opgenomen met Buurtplein (43%) of zijn doorverwezen door 

de zorgaanbieder (25%). 56% had al eerder contact met gemeente/Buurtplein gehad over een 

ondersteuningsvraag of -probleem. De voornaamste reden voor contact was dat men het huishoudelijke 

werk thuis niet meer aankan (48%). Men is gemiddeld tevreden met het contact. Een kleiner aandeel 

respondenten dan vorig jaar wist waar te moeten zijn met een hulpvraag. 

Cliëntondersteuning

59% van de respondenten is niet gewezen op het de optie voor het gebruik van een onafhankelijke 

cliëntondersteuner. Bij 18% van de respondenten was er een onafhankelijke cliëntondersteuner bij het 

(keukentafel)gesprek aanwezig. 87% is (heel) tevreden over de cliëntondersteuning. 

(Keukentafel)gesprek

Respondenten zijn gemiddeld tevreden met het (keukentafel)gesprek. Vooral met de gekozen oplossing, 

daar is 85% (heel) tevreden mee. De meerderheid (67%) vond het (keukentafel)gesprek (heel) prettig. 

Voor de meeste respondenten (65%) was het (onderzoeks)verslag na afloop van contact met Buurtplein, 

een juiste weergave van het gesprek en onderzoek. 74% vond de beschikking (heel) duidelijk.

Kwaliteit ondersteuning

De meeste respondenten ontvangen hulp bij het huishouden (55%). Over het algemeen is men tevreden 

met de kwaliteit van de ondersteuning. Zo vindt 91% de kwaliteit van de ondersteuning goed en vindt 88% 

dat de ondersteuning past bij de hulpvraag. 

Effecten

83% van de respondenten is het (helemaal) eens met de stelling dat men door de ondersteuning beter de 

dingen kan doen die men wil. 86% kan zich beter redden door de ondersteuning en 86% ervaart een betere 

kwaliteit van leven. Deze percentages zijn gelijk aan of hoger dan tijdens de vorige meting. 

Overig

De meeste respondenten (94%) zijn tevreden met de ondersteuning die men ontvangt. Bijna iedereen 

(99%) ontvangt ook hulp van partner, familie, vrienden of buren. 65% heeft het idee dat de naaste de zorg 

aankan, 14% denkt van niet. Voor 54% van de respondenten droeg de invoering van de maximale eigen 

bijdrage van €19,00 bij aan de aanvraag. Tot slot is voor 75% de ondersteuning geleverd op basis van de 

vastgestelde indicatie/het zorgplan. Indien dat niet het geval was, wist 75% daar de reden niet van. 

Conclusies

In totaal zijn er 2.212 vragenlijsten verzonden 

(1.239 vragenlijst 1 en 973 vragenlijst 2).

In uw gemeente hebben 362 respondenten de 

vragenlijst ingevuld. Hiermee komt het totale 

responspercentage uit op 16,4%. Uitgesplitst 

per vragenlijst is het responspercentage van 

vragenlijst 1 16,9% (209) en van vragenlijst 2, 

15,7% (153). Met deze resultaten zijn de 

uitkomsten uit dit onderzoek betrouwbaar te 

noemen. 



Heeft u eerder contact met de gemeente of met Buurtplein gehad over een (andere) 

ondersteuningsvraag of -probleem?

Reden contact

Aan de Wmo-cliënten is gevraagd of ze eerder contact hebben gehad met de gemeente/Buurtplein over een 

ondersteuningsvraag. 56% van de respondenten geeft aan dat ze eerder contact hebben gehad met de 

gemeente. 34% geeft aan niet eerder contact te hebben gehad met de gemeente over een 

ondersteuningsvraag. Redenen om contact op te nemen waren met name omdat respondenten het 

huishoudelijke werk niet meer aankonden (48%), omdat ze niet wisten hoe ze bepaalde problemen konden 

oplossen (29%) en omdat ze moeite hadden om financiële zaken te regelen en de administratie te doen 

(22%). 

Gemeente 2020

Omdat ik moeite heb me zelf te wassen en aan te kleden 8%

Omdat ik het huishoudelijke werk thuis niet meer aankan 48%

Omdat ik nergens meer naartoe kan omdat ik geen vervoer heb 18%

Omdat ik niet meer binnens- en buitenshuis rond kan lopen/rijden 13%

Omdat ik me eenzaam voel en meer contact wil met andere mensen 14%

Omdat ik overdag niks te doen heb 9%

Omdat ik moeite heb om mijn financiële zaken te regelen en de administratie te doen 22%

Omdat ik niet weet hoe ik bepaalde problemen kan oplossen en wat ik moet kiezen 29%

Omdat ik als mantelzorger overbelast ben of dreig te raken 7%

Omdat de eigen bijdrage gemaximeerd is op € 19,00 2%

Anders 31%

Hoe bent u bij Buurtplein terechtgekomen? 

In bovenstaande figuur is af te lezen hoe de respondenten bij de gemeente terecht zijn gekomen. De 

meerderheid (43%) heeft zelf contact opgenomen met de gemeente. Een gedeelte is via de huisarts 

(3%), via een zorgaanbieder (25%) of via vrienden/familie of kennissen (12%) doorverwezen. 



Contact

Bent u erop gewezen dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke 
cliëntondersteuner?

68% van de respondenten wist waar ze moesten zijn met hun hulpvraag. Dit aandeel is gedaald ten 

opzichte van 2019 toen 79% dit aangaf. Hiermee scoort Doetinchem lager dan de referentiegroep (79%). 

76% is snel geholpen ten opzichte van 75% in 2019. In de referentiegroep is tevens 76% van de 

respondenten tevreden over de snelheid. 84% geeft aan dat de medewerker hen serieus nam, vorig jaar 

lag dit eveneens op 84%. In de referentiegroep is dit 88%. 77% geeft aan dat er samen met de 

medewerker naar een oplossing is gezocht. Dit is lager dan vorig jaar (83%) en lager dan de 

referentiegroep (81%). 41% van de respondenten is bekend met de onafhankelijke cliëntondersteuner.

 Helemaal mee eens  Mee eens  Neutraal  Niet mee eens  Helemaal niet mee eens 

Ik wist waar ik moest 

zijn met mijn 

hulpvraag 

 

Ik werd snel geholpen 

 

De medewerker nam 

mij serieus 

 

De medewerker en ik 

hebben in het gesprek 

samen naar een 

oplossing gezocht 

 

 



Hoe tevreden bent u over de cliëntondersteuning?

Was er bij het (keukentafel)gesprek nog iemand anders aanwezig?

 Gemeente 2020 

Ja, een naaste (zoals partner, kind, ouder, vriend) 32% 

Ja, een onafhankelijke clientondersteuner (iemand die u helpt uw weg te vinden naar 

zorg en ondersteuning) 
18% 

Ja, iemand anders 26% 

Nee 23% 

 

32% van de respondenten geeft aan dat er een naaste bij het (keukentafel)gesprek aanwezig was. Bij 

18% was een onafhankelijke cliëntondersteuner aanwezig, bij 26% was het iemand anders en 23% 

voerde het gesprek alleen. Van de respondenten die gebruikgemaakt hebben van een onafhankelijke 

cliëntondersteuner, was 87% hier (heel) tevreden over. Slechts 5% was heel ontevreden. Dit komt 

overeen met de referentiegroep.



Hoe tevreden bent u over de onafhankelijke cliëntondersteuning? 

Mening over het (keukentafel)gesprek

Hoe prettig vond u het (keukentafel)gesprek?

81% is (heel) tevreden over het contact met degene die het (keukentafel)gesprek voerde. Dit is iets 

afgenomen ten opzichte van vorig jaar (83%). 82% is tevreden over de manier waarop er geluisterd werd. 

Vorig jaar was dit 83%. Van de respondenten geeft 78% aan tevreden te zijn over de deskundigheid van 

de medewerker, vorig jaar lag dit op 79%. Over de gekozen oplossing is 85% tevreden. Dit aandeel is 

ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar (84%). In het algemeen vond 67% het 

(keukentafel)gesprek (heel) prettig. Slechts 6% vond het gesprek (heel) onprettig. 27% staat hier 

neutraal in. 

 Heel tevreden  Tevreden  Neutraal  Ontevreden  Heel ontevreden 

          

Het contact met degene 

met wie u het 

(keukentafel)gesprek 

had 

 

De manier waarop er 

naar u geluisterd werd 

  

De deskundigheid van 

de medewerker 

  

De gekozen oplossing 

  

 



Wat is uw laatst afgeronde opleiding? (Respons bij vragenlijst 1)

Wat is uw leeftijd? (Respons bij vragenlijst 1)

Gemeente 

2020

Gemeente 

2019

Achterhoek 

2020

Referentie-

groep 2020

0 t/m 17 0% 0% 0% 0%

18 t/m 25 12% 2% 4% 3%

26 t/m 35 8% 7% 3% 3%

36 t/m 45 10% 4% 5% 4%

46 t/m 55 18% 8% 8% 6%

56 t/m 65 15% 14% 12% 12%

66 t/m 74 14% 19% 16% 19%

75+ 24% 46% 52% 54%

Gemeente 

2020

Gemeente 

2019

Achterhoek 

2020

Referentie-

groep 2020

Lagere school/Basisschool 11% 20% 19% 21%

Lager of voorbereidend beroepsonderwijs/VMBO 

basis kader
16% 20% 25% 21%

VMBO theoretisch/MAVO/(M)ULO 12% 20% 15% 18%

HAVO, MMS, HBS, VWO 11% 5% 7% 8%

MBO 23% 20% 17% 15%

HBO/Universiteit 18% 7% 9% 10%

Anders 8% 8% 9% 7%



Open vragen

Aan de respondenten zijn twee open vragen voorgelegd. Hieronder is een top 5 weergegeven met de meest 

gegeven antwoorden. 

Kunt u aangeven waarom u het (keukentafel)gesprek prettig vond?

Hieronder volgen enkele citaten van respondenten:

1. ‘Er werd geluisterd naar mijn hulpvraag.’ – ‘Er werd goed geluisterd en naar een goede oplossing 

gezocht.’ – ‘Er werd goed naar mij geluisterd.’ 

2. ‘Je wordt serieus genomen, dat is het belangrijkste.’ ‘Voor alles wordt serieus een oplossing gezocht en 

er wordt serieus naar me geluisterd.’ – ‘Werd serieus genomen.’ 

3. ‘Ze kan goed luisteren en is erg eerlijk over haar eigen expertise en samen hebben we een voor mij 

prima oplossing gevonden.’– ‘Ze was heel zakelijk, maar wel bekwaam.’ – ‘Ze was goed bekend met het 

probleem en kon hierdoor goed helpen’. 

4. ‘Er kwam een oplossing waar ik me in kan vinden.’ – ‘Er werd naar een oplossing gezocht.’ – ‘Omdat de 

persoon waarmee ik heb gesproken (samen met mijn vader) zich goed kon indenken in mijn situatie en 

hierdoor ook goed kon meedenken over een gepaste oplossing, is het ook daarna allemaal vrij vlot 

opgepakt en gerealiseerd.’

5. ‘Medewerker was inlevend en aardig, luisterde goed en ging ook de diepte in.’ – ‘De sfeer was rustig en 

goed.’ – ‘Aardig.’

Kunt u aangeven waarom u het (keukentafel)gesprek onprettig vond?

Hieronder volgen enkele citaten van respondenten:

1. ‘Geen juiste inschatting van mijn handicap’. – ‘Het leek alsof mijn aandoening niet echt werd 

begrepen.’ – ‘Omdat degene van de gemeente de nadruk legde op verkeerde vlakken.’ 

2. ‘Buiten het vooraf te weten, werd ook geschiedenis meegenomen.’ – ‘Je hele hebben en houden (ook 

slechte plaatjes) open en blootleggen.’ – ‘Omdat men van alles over je wil weten, en er zijn dingen die 

ik liever niet met anderen wil delen of over wil praten.’

3. ‘De dame van Buutplein stuurde er steeds op aan dat we naar de Wlz zouden gaan en de hulpmiddelen 

zelf zouden betalen. Vanuit de gemeente kon alleen hulp komen als we het zelf niet konden betalen.’

4. ‘Ik ben erg ontevreden over de onrespectvolle manier van behandeling door de buurtcoach.’



U heeft een brief met het besluit voor een maatwerkvoorziening van de gemeente 

ontvangen (dit heet ook wel de beschikking); was deze brief duidelijk voor u?

U heeft na afloop van het contact met Buurtplein een (onderzoeks)verslag ontvangen; 

was dit een juiste weergave van het gesprek en het onderzoek dat u heeft gehad?

Gemeente 2020

Ja 65%

Nee 7%

Ik heb geen verslag ontvangen 18%

Weet ik niet 10%

 Gemeente 2020 

Heel duidelijk 22% 

Duidelijk 52% 

Neutraal 8% 

Onduidelijk 2% 

Heel onduidelijk 0% 

Ik heb geen brief met een besluit/beschikking ontvangen van de gemeente 16% 

 

65% van de respondenten geeft aan dat het verslag een juiste weergave was van het gevoerde gesprek. 

18% geeft aan geen verslag te hebben ontvangen en 10% weet het niet. Voor bijna driekwart van de 

respondenten (74%) was de beschikking (heel) duidelijk. Slechts 2% geeft aan dat het onduidelijk was. 

16% geeft aan geen brief met een besluit/beschikking te hebben ontvangen. 



Voorziening

Kwaliteit van de ondersteuning

Gemeente 2020

Referentiegroep 

2020

Rolstoel 10% 14%

Scootmobiel (of aangepaste fiets, auto, buggy enzovoorts) 15% 16%

Hulp bij het huishouden 55% 65%

Woonvoorziening/woningaanpassing (zoals bijvoorbeeld een traplift) 6% 13%

Collectief vervoerspasje (regiotaxi, Wmo-taxi, deeltaxi) 20% 30%

Financiële vergoeding voor vervoer 4% 5%

Begeleiding bij het zelfstandig wonen (bijvoorbeeld hulp bij de 

administratie)
25% 8%

Begeleiding bij structuur aanbrengen (zoals dagritme, spreiding 

maaltijden, bezigheden en dergelijke)
26% 9%

Begeleiding bij dagbesteding/regie 21% 10%

Logeervoorziening/logeerhuis 2% 1%

Ik woon in een beschermde woonvorm vanwege psychische problemen 5% 1%

Anders 13% 9%

Respondenten kunnen meerdere vormen van ondersteuning ontvangen. In de bovenste tabel is zichtbaar 

gemaakt welke vorm van ondersteuning de respondenten ontvingen. Het grootste deel van de respondenten 

ontving hulp bij het huishouden (55%). Dit is vergelijkbaar met de referentiegroep. 

91% van de respondenten vindt de kwaliteit van de ondersteuning die ze ontvangen goed. Ook geeft 88% 

van de respondenten aan dat de ondersteuning die ze krijgen past bij de hulpvraag. Dit is toegenomen ten 

opzichte van vorig jaar en ligt hiermee hoger dan de referentiegroep.

 Helemaal mee eens  Mee eens  Neutraal  Niet mee eens  Helemaal niet mee eens 

          

Ik vind de kwaliteit 

van de 

ondersteuning die ik 

krijg goed 

 

De ondersteuning 

die ik krijg, past bij 

mijn hulpvraag 

 

 



Bent u tevreden over de ondersteuning die u op dit moment ontvangt?

Effect van de ondersteuning

83% kan door de ondersteuning beter de dingen doen die ze willen, in de referentiegroep is dit 81%. 

Ook kan 86% zich beter redden door de ondersteuning en geeft 86% aan een betere kwaliteit van leven te 

ervaren door de ondersteuning. Vorig jaar was dit respectievelijk 82% en 81% en in de referentiegroep 86% 

en 82%. 94% geeft tenslotte aan dat ze tevreden zijn over de ondersteuning die ze op dit moment 

ontvangen. 

 Helemaal mee eens  Mee eens  Neutraal  Niet mee eens  Helemaal niet mee eens 

          

Door de ondersteuning 

die ik krijg, kan ik beter 

de dingen doen die ik 

wil 

 

Door de ondersteuning 

die ik krijg, kan ik mij 

beter redden 

 

Door de ondersteuning 

die ik krijg, heb ik een 

betere kwaliteit van 

leven 

 

 



Heeft u het idee dat de naaste die voor u zorgt de zorg aankan?

Andere ondersteuningsvormen

Maakt u gebruik van/Heeft u/Krijgt u/Ontvangt u…
Gemeente 

2020

Referentie-

groep 2020

Voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de inloop of activiteiten in 

het buurthuis, klussendienst, boodschappenservice, was- en 

strijkservice

8% 10%

Particuliere schoonmaakster die helpt bij het huishouden 9% 17%

Hulp van een individuele vrijwilliger (bijvoorbeeld een 

maatje, coach)
7% 8%

Hulp van partner, familie, vrienden of buren 99% 88%

Vrijwel iedereen (99%) geeft aan ook hulp te ontvangen van hun partner, familie, vrienden of buren. 

Daarnaast maakt een klein deel van de respondenten ook gebruik van voorliggende voorzieningen, een 

particuliere schoonmaakster of hulp van een individuele vrijwilliger. 65% van de respondenten geeft aan 

dat ze denken dat de naaste de zorg aankan. 14% zegt dat dit niet het geval is en 22% weet het niet. 



Heeft de invoering van de maximale eigen bijdrage van € 19,00 bijgedragen aan uw 

aanvraag?

In hoeverre kunt u financieel rondkomen?

86% kan redelijk tot goed financieel rondkomen. Dit aandeel is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 

vorig jaar toen 85% dit aangaf. 54% geeft aan dat de invoering van de maximale eigen bijdrage van 

€ 19,00 heeft bijgedragen aan de aanvraag. 



Indien nee, wat is daarvan de reden?

Is de hulp/ondersteuning geleverd op basis van de vastgestelde indicatie/het 

zorgplan?

75% van de respondenten geeft aan dat de hulp geleverd is op basis van de vastgestelde indicatie/het 

zorgplan. 5% zegt dat dit niet het geval is en 20% weet het niet. Van de respondenten die het antwoord 

‘nee’ gaven op de vraag ‘is de hulp/ondersteuning geleverd op basis van de vastgestelde indicatie/het 

zorgplan?’, gaf 20% aan dat dit te maken heeft met de eigen keuze. 75% weet het niet en 5% zegt dat 

het te maken had met de beschikbaarheid van de hulp. 



Wat is uw laatst afgeronde opleiding? (Respons bij vragenlijst 2)

Wat is uw leeftijd? (Respons bij vragenlijst 2)

Gemeente 

2020

Gemeente 

2018

Achterhoek 

2020

Referentie-

groep 2020

0 t/m 17 1% 0% 0% 0%

18 t/m 25 10% 2% 4% 3%

26 t/m 35 8% 7% 3% 3%

36 t/m 45 8% 4% 5% 4%

46 t/m 55 8% 8% 8% 6%

56 t/m 65 18% 14% 12% 12%

66 t/m 74 12% 19% 16% 19%

75+ 35% 46% 52% 54%

Gemeente 

2020

Gemeente 

2018

Achterhoek 

2020

Referentie-

groep 2020

Lagere school/Basisschool 13% 20% 19% 21%

Lager of voorbereidend beroepsonderwijs/

VMBO basis kader
20% 20% 25% 21%

VMBO theoretisch/MAVO/(M)ULO 21% 20% 15% 18%

HAVO, MMS, HBS, VWO 11% 5% 7% 8%

MBO 20% 20% 17% 15%

HBO/Universiteit 7% 7% 9% 10%

Anders 8% 8% 9% 7%



Open vragen

Colofon

Opdrachtgever: Gemeente Doetinchem

Opdrachtnemer: BMC

Datum: Oktober 2021

Aan de respondenten zijn twee open vragen voorgelegd. Hieronder is een top 5 weergegeven met de meest 

gegeven antwoorden. 

Kunt u aangeven waarom u tevreden bent met de ondersteuning?

Hieronder volgen enkele citaten van respondenten:

1. ‘De begeleiding, geboden door de medewerkster, past bij mijn hulpvraag en zij is goed onderlegd, 

meedenkend, flexibel en betrouwbaar.’ – ‘De dagbesteding voor mijn man loopt heel goed. Zonder 

problemen.’ – ‘De hulp sluit goed bij mij aan.’ 

2. ‘Blij dat ik poetshulp krijg, kan het zelf niet.’ – ‘Ik heb de aanpassing gekregen die ik wilde en nodig heb.’ 

– ‘Het is te moeilijk om mijn huis zelf schoon te houden.’

3. ‘Gewoon goed.’ – ‘Goed geholpen.’ – ‘Ik heb niks te klagen’. 

4. ‘Door verschillende aandoeningen heb ik weinig energie. Doordat ik het zwaardere huishoudelijk werk aan 

de hulp kan overlaten, scheelt dat in mijn energiepeil.’– ‘Op deze manier kunnen we nog zelfstandig 

wonen.’ – ‘Door de ondersteuning kan ik het leven beter aan.’

5. ‘Goede begeleiding, prettige gesprekken.’ – ‘Ze heeft een hele prettige benadering die goed aansluit bij 

mij.’

Kunt u aangeven waarom u niet tevreden bent over de ondersteuning? 

Hieronder volgen enkele citaten van respondenten:

1. ‘Niets’. – ‘Niks.’ – ‘N.v.t.’ 

2. ‘Minder blij omdat de poetshulp snel is, maar niet precies.’ – ‘Er zijn dingen die de hulp niet 

schoonmaakt.’ 

3. ‘Omdat ik alleen maar onder druk gezet werd om uit de Wmo te treden zonder aan mijn hulp en 

zorgvragen te voldoen, en er niet adequaat met mijn klachten is omgegaan.’– ‘Veel gedoe met 

aanvragen en verantwoording waarom. Elke keer weer aangeven welke problemen er zijn terwijl deze 

bekend zijn en door hoge leeftijd alleen maar erger worden.’

4. ‘Hangt van de persoon af. 2,5 uur per week is te weinig.’ – ‘Het is wat veel. Ik heb bijna elke dag (m.u.v. 

het weekend) wel iemand over de vloer of telefonisch contact.’


