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Geachte raads- en commissieleden, 
 
In onze vergadering van 25 juli j.l. hebben wij de uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 
en Jeugd 2016 besproken.  Wij hebben in die vergadering besloten: 

1. Kennis te nemen van de uitkomsten cliëntervaringsonderzoek; 
2. De gemeenteraad middels deze raadsbrief in kennis te stellen van de uitkomsten; 
3. Het Wmo Lab in kennis te stellen van de uitkomsten. 

 
Korte toelichting 
Vanaf 2016 zijn gemeenten, op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
2015 en de Jeugdwet, verplicht te onderzoeken hoe de cliënten de kwaliteit van de 
hulpverlening en ondersteuning ervaren. Het cliëntervaringsonderzoek (hierna: CEO) is voor 
2016 onlangs afgerond en alle uitkomsten hiervan zijn bekend. Onderzoeksbureau I&O 
research heeft in opdracht van gemeente Dinkelland het CEO uitgevoerd.  
 
Nadere toelichting 
Wmo 
Voor het CEO Wmo is de wettelijk verplichte standaardvragenlijst afgenomen om de ervaring 
met de verkregen maatschappelijke ondersteuning in beeld te brengen. Er zijn 890 inwoners 
van de gemeente Dinkelland benaderd die in 2016 een individuele Wmo voorziening hebben 
ontvangen. Dit waren zowel nieuwe als bestaande cliënten. De netto respons is 457 
vragenlijsten (51%). De respons is hiermee ruim voldoende om uitspraken over de Wmo in 
de gemeente Dinkelland te kunnen doen. De respons ligt ook hoger dan de landelijke 
respons van gemiddeld 30%. Doordat voor 2015 dezelfde vragen en antwoordmogelijkheden 
zijn gebruikt voor het CEO, zijn de uitkomsten van 2016 vergelijkbaar met 2015.  
 
Ten opzichte van 2015 kan worden geconcludeerd dat inwoners met een Wmo voorziening 
in de gemeente Dinkelland meer tevreden zijn over het contact met de gemeente. Zo wordt 
er aangegeven dat er vaker samen naar oplossingen worden gezocht en voelt men zich 
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vaker serieus genomen. Ook vinden meer dan acht op de tien cliënten dat de ondersteuning 
van goede kwaliteit is.  
 
Een verbeterpunt ligt bij de bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuner. Slechts 
26% van de inwoners geeft in het CEO aan dat hij/zij wist dat er gebruik kan worden 
gemaakt van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Daarbij moet wel worden vermeldt dat 
een groot deel van de inwoners die gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuners 
(nog) niet gebruik maken van een voorziening vanuit de Wmo en dus ook niet hebben 
deelgenomen aan dit CEO. 
 
Jeugd 
Voor het CEO Jeugd zijn er 326 jeugdhulpcliënten (jongeren en ouders) uitgenodigd. 
Uiteindelijk hebben 66 cliënten of hun ouders de vragen lijst ingevuld (20%). De respons is 
vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde. De gemeente Dinkelland heeft ervoor gekozen 
om de cliënten met ondersteuning vanuit het gedwongen kader (zoals de 
Jeugdbescherming, de Jeugdreclassering en de gedwongen jeugdhulp) uit te sluiten van het 
onderzoek. Voor 2015 zijn er voor het CEO Jeugd andere vragen en/of antwoord 
mogelijkheden gebruikt. Om deze reden zijn de uitkomsten van 2015 en 2016 niet 
vergelijkbaar.  
 
Cliënten in de gemeente Dinkelland zijn erg te spreken over het contact met de 
medewerkers van de gemeente en de zorgaanbieder(s). Meer dan driekwart zegt zich beter 
te voelen door de hulp. Ook gaat het bij een even grote groep beter met het gedrag. 
Jongeren waarderen de hulp gemiddeld met een 7,6, ouders gemiddeld met een 7,1. 
 
Eventuele verbeterpunten liggen er bij de informatievoorziening. Minder dan de helft van de 
deelnemers aan het CEO geeft aan te weten waar hij/zij terecht kan voor hulp. Ook kan de 
samenwerking tussen verschillende organisaties die hulp verlener beter, al geeft ruim een 
kwart van de deelnemers aan het lastig te vinden om hier een oordeel over te geven. Bij de 
resultaten van het CEO met betrekking tot de jeugd moet wel worden benoemd dat de 
resultaten indicatief zijn in verband met het lage deelnemersaantal. De resultaten moeten 
dan ook met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd en uitgelegd worden in de context van de 
onderzoeksopzet.    
 
Conclusie 
De gegevens die we hebben verkregen vanuit het cliëntervaringsonderzoek bieden een 
mooie inkijk in de ervaringen van cliënten met de verkregen ondersteuning en zorg door 
aanbieders. In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat de ervaringen binnen zowel de 
Wmo en Jeugdhulp positief zijn. De inwoners voelen zich gehoord, betrokken en geholpen. 
Ook zijn er enkele verbeterpunten naar voren gekomen uit het CEO, zoals de bekendheid 
van de onafhankelijk cliëntondersteuner, waar de gemeente weer verder mee aan de slag 
kan. Wel zijn wij, voornamelijk voor de jeugdhulp in verband met de lage respons,  
terughoudend om deze uitkomsten te verbreden en trekken dan ook geen directe conclusies 
over de kwaliteit van zorg en de wijze waarop we onze zorgstructuur ingericht hebben. 
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Zijn er bijlagen bij deze brief?  
Bij deze brief treft u de relevante factsheets met de uitkomsten van het CEO aan. 
 
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders  
van de gemeente Dinkelland 
 
 
Namens dezen, 
 
 
Ilse Duursma, 
Wethouder 
 
 
 


