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Geachte raads- en commissieleden, 
 
 
 
Waarover gaat deze brief? 
Brief in kennis stellen van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd 2018 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: 
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp 2018; 
2. In te stemmen met de raadsbrief en deze aan de Gemeenteraad te sturen 
3. Het Wmo-lab Dinkelland door middel van bijgaande brief in kennis te stellen van de uitkomsten van dit 
cliëntervaringsonderzoek. 
 
Toelichting 
Vanaf 2016 zijn gemeenten voor zowel de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna Wmo 2015) 
als de Jeugdwet verplicht te onderzoeken hoe de cliënten de kwaliteit van de hulpverlening en 
ondersteuning ervaren. Het college stelt de uitkomsten uit het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo 2015 
en Jeugd beschikbaar ter publicatie en deelt dit ter informatie met de Gemeenteraad en het Wmo-
lab Dinkelland. 
 
Wmo 2015 
Voor de Wmo is de wettelijk verplichte standaardvragenlijst afgenomen om de ervaring met de Wmo in beeld 
te brengen. Er zijn 1000 inwoners van de gemeente Dinkelland benaderd die in 2017 een individuele Wmo 
voorziening ontvingen (dus waaraan een beschikking ten grondslag ligt). Dit waren zowel nieuwe als 
bestaande Wmo cliënten. De netto respons is 508 vragenlijsten (51%). De respons is hiermee ruim 
voldoende om uitspraken over de Wmo in de gemeente Dinkelland te kunnen doen. 72 % van de 
respondenten geeft aan dat zij een mantelzorger hebben die voor hen zorgt. Het merendeel van de 
respondenten die de vragenlijst heeft ingevuld is vrouw (69%). 
In 2016 en 2017 zijn voor dezelfde vragen en antwoordmogelijkheden gebruikt voor het CEO, waardoor de 
uitkomsten van 2018 te vergelijken zijn met voorgaande jaren. Dit is ook terug te zien in de factsheets. 
 
Jeugd 
Voor het CEO Jeugd zijn er 398 jeugdhulpcliënten (jongeren en ouders) uitgenodigd mee te doen. Dit zijn 
zowel nieuwe cliënten als bestaande cliënten. Zij kregen een schriftelijke vragenlijst thuisgestuurd en/of de 
mogelijkheid de vragenlijst online in te vullen. In totaal vulden 95 cliënten de vragenlijst in, dit is een respons 
van 24%. Door de hoogte van de respons moeten de resultaten en vergelijkingen als indicatief worden 

 



 

 

beschouwd. 
De gemeente Dinkelland heeft ervoor gekozen jeugdigen die in de jeugdreclassering, jeugdbescherming, 
pleegzorg en gesloten jeugdzorg zorg ontvingen uit te sluiten van het onderzoek.  
In 2017 zijn voor de Jeugdwet, dezelfde vragen en antwoordmogelijkheden gebruikt voor het CEO, waardoor 
de uitkomsten van 2018 te vergelijken zijn met voorgaande jaren. Dit is ook terug te zien in de factsheets. 
 
Uitkomsten 
De uitkomsten van het onderzoek zijn samengevat weergegeven in bijgevoegde factsheets Wmo en Jeugd 
(zie bijlagen). 
 
Wmo 
Cliënten voelen zich serieus genomen (87%) en vinden dat ze snel geholpen worden (79%). Cliënten (83%) 
zeggen dat de kwaliteit van de ondersteuning goed is en 79% vindt dat de ondersteuning passend bij de 
hulpvraag is. Cliënten (86%) geven aan zich beter te kunnen redden. Een verbeterpunt blijft net als 
voorgaande jaren de bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuner. 
 
Jeugd 
Cliënten (84%) geven aan dat er samen met Team ondersteuning en zorg in een gesprek is gezocht naar 
een oplossing van hun probleem en 76% vindt dat ze snel werden geholpen door Team ondersteuning en 
zorg. Cliënten (68%) geven aan dat het beter op school, werk of bij de dagbesteding gaat. Zij voelen zich 
beter gehoord (54%) en zijn sneller geholpen (71%). Ook geven zij aan respectvol te worden benaderd door 
hulpverleners (89%) en voelen zij zich door hulpverleners serieus genomen (83%). Jongeren (die contact 
hebben gehad met het team ondersteuning en zorg) waarderen de dienstverlening met een 7,8.  
Ook bij de jeugd geeft 26% aan dat hij/zij weet dat zij gebruik kunnen maken van een onafhankelijk 
cliëntondersteuner. 
 
Conclusie 
 
Wmo 
De gegevens uit het CEO geven ons inzicht in de ervaringen van cliënten met de verkregen ondersteuning 
en zorg door het team ondersteuning en zorg en de aanbieders. De ervaringen zijn binnen de Wmo positief. 
Inwoners voelen zich serieus genomen en snel geholpen. 
Het merendeel van de Wmo cliënten die hebben deelgenomen aan het CEO hebben huishoudelijke 
ondersteuning (54%) of een collectief vervoerspas (49%). De beleidswijzigingen op dit gebied en de 
herindicaties HO lijken geen negatieve invloed gehad te hebben op de cliëntervaring in 2017. Ten opzichte 
van de voorgaande jaren merkt de cliënt op de effecten van de ondersteuning een lichte verbetering. 
 
Jeugd 
Op de onderdelen Opgroeien, Meedoen, Zelfstandigheid en Zelfredzaamheid, zijn er minder respondenten 
die een verbetering melden. Cliënten die vorig jaar nog aangaven dat het (veel) beter is geworden, zie we nu 
terug onder de categorie niet van toepassing en bij de categorie ‘gelijk gebleven’. Het percentage 
respondenten die melden dat het veel slechter is geworden is op 1 uitzondering na (vertrouwen in de 
toekomst). gelijkgebleven/licht afgenomen. Ook blijkt dat 50% van de cliënten al langer dan een jaar zorg 
heeft. Mogelijk hebben zij vorig jaar deze lijst ook al eens ingevuld. 
Bij de resultaten van het CEO met betrekking tot de jeugd moet wel worden benoemd dat de resultaten 
indicatief en daardoor minder goed betrouwbaar zijn in verband met het lage deelnemersaantal (95 van de 
398 cliënten die benaderd zijn).  
 
Algemeen 
Met name de bekendheid van de onafhankelijk cliëntondersteuner, bij zowel de Wmo als de Jeugd, vraagt 
om verbetering.  
 
Vervolg 
De gemeenteraad wordt door middel van een raadsbrief geïnformeerd. De uitkomsten van de CEO's worden 
actief gecommuniceerd naar het Wmo-lab Dinkelland en de inwoners van Dinkelland. 
Voor 1 juli moeten de uitkomsten van de CEO’s aangeleverd zijn bij het ministerie van VWS. Deze 
uitkomsten zijn al aangeleverd aan het ministerie. Voor de Wmo is bepaald dat de uitkomsten worden 
aangeleverd aan en gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl ten behoeve van de monitor Sociaal 
Domein.  
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/


 

 

de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E.M. Grobben 

 
J.G.J. Joosten 


