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Review Cliënt ervaringsonderzoek WMO – Gemeente Groningen 2015 

Het gaat hier om een rapportage waarin een beschrijving wordt gegeven dat de resultaten van de 
cliëntervaring van de Wmo aangeboden door de gemeente Groningen. In het rapport wordt ingegaan op 
ervaring/toegang, kwaliteit maatschappelijke ondersteuning en het effect van de ontvangen 
ondersteuning/hulp op de ervaren zelfredzaamheid.  

De resultaten worden vrij rechttoe-rechtaan beschreven. Wat opvalt is dat er weinig kanttekeningen 
worden gemaakt bij het onderzoek, terwijl enige verduidelijking van de resultaten op zijn plaats zou zijn gezien 
de respons en – zoals lijkt uit de beschrijving – de getrokken onderzoekgroep. Tevens wordt de nadruk gelegd 
op de twee groepen (bestaande en nieuwe cliënten), terwijl deze twee groepen nogal verschillen van elkaar 
(hulpvraag, problematiek, tevredenheid etc). Het is onduidelijk waarom een vergelijking wordt gemaakt.   

Op basis van het verrichtte onderzoek zijn de resultaten en getrokken conclusies op verschillende 
manieren te interpreteren (multi-interpretabel). Doordat voorbij wordt gegaan aan aanknopingspunten voor 
verbeterpunten en geen relatie wordt gelegd met redenen waarom bepaalde resultaten worden gevonden, 
lijken de resultaten enigszins positief verwoord (zonder kanttekeningen voor verbetering).  

Het rapport is op tafel gekomen n.a.v. de discussie over huishoudelijke hulp. Als onafhankelijke 
reviewer lijkt het erop dat het rapport hiervoor weinig ondersteunend kan zijn, omdat niet specifiek wordt 
ingegaan op dit punt in het cliënt ervaringsonderzoek. Ook is niet duidelijk in hoeverre de respondenten HH1 of 
HH2 ontvangen, hier is geen onderscheid in gemaakt (los van de lage respons).  In de instructie van de 10- 
itemlijst die verplicht is wordt hier ook geen onderscheid naar gemaakt en het cliëntenonderzoek lijkt geen 
goede graadmeter te zijn om iets te zeggen over het al dan niet te kort schieten van de wettelijke 
verplichtingen t.a.v. dit punt. Indien het een belangrijk punt is, zou het goed zijn om aanvullende onderzoek uit 
te voeren bij cliënten.  
Na het lezen van het rapport blijf ik als onafhankelijke reviewer met vragen zitten die ik graag zou willen 
voorleggen aan de onderzoekers ter verduidelijking van het rapport.  

Methode 
1. De instructie van de vragenlijst die als benchmark verplicht wordt gesteld laat zien dat er een 

steekproef moet worden getrokken waarbij onderscheidt wordt gemaakt tussen bestaande en nieuwe 
cliënten. Hier lijkt te zijn van afgeweken, is dit ook het geval? Zo nee, dan geen bezwaar. Zo ja, dan zou 
ik dit graag toegelicht zien in de rapportage en ook wat dit betekent voor de resultaten. Zie ook 
opmerking 7,8 

2. Tevens wordt in de instructie aangegeven dat de 10 vragen achtereenvolgens moeten worden gesteld, 
eventueel aangevuld met aanvullende vragen. Door de wijze van rapporteren wordt de indruk gewekt 
dat is afgeweken van de vaste volgorde. Is dit het geval. Zo nee, dan geen bezwaar. Zo ja, dan heeft dit 
invloed op de wijze waarop antwoord is gegeven en zou ik graag willen weten waarom hiervoor is 
gekozen. Ook zijn de resultaten dan niet meer bruikbaar voor de benchmark en kan geen vergelijking 
worden gemaakt met andere gemeenten.  

3. Hoe is bepaald dat 3327 cliënten worden aangeschreven. Is hier rekening gehouden met de 
betrouwbaarheid van 95% en foutmarge van 5%. Ik begrijp dat dit voor de gemiddelde lezen niet 
interessant is, maar als rapportage naar buiten wordt gepresenteerd weet je niet wie de lezers zijn en 
ik het graag vermeld zien staan (eventueel in een voetnoot of aan einde rapport) om de 
betrouwbaarheid van het rapport te vergroten.  

4. De officiële gevalideerde vragenlijst omvat naast de antwoordopties zoals vermeld in het rapport ook 
de antwoordcategorieën geen mening en niet van toepassing? Zijn deze niet meegenomen in dit 
onderzoek?  Zie ook punt 13 

Respons 
5. De respons is 22,7%. In de instructie wordt aangegeven dat een minimale respons van 35% wordt 

verwacht. Indien de vragenlijst zowel schriftelijk als online wordt aangeboden, zou dit de respons nog 
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verhogen. Wat zijn of wat zouden redenen kunnen zijn dat de respons binnen deze onderzoeksgroep 
zoveel  lager ligt? En wat betekent dit voor je rapportage? Slecht 1 of de 4/5 cliënten is bevraagd…. 
Tevens zijn ze ook nog opgedeeld in 2 groepen. En wat betekent dit voor de rapportages op 
wijkniveau?  

Inhoudelijke vragen 
6. Pagina 6 achtergrond, eerste alinea, laatste zin: 56% heeft hulp gehad bij het invullen. Het lijkt mij zeer 

relevant om te weten wie er heeft geholpen bij het invullen. Is dit iemand van de gemeente geweest, 
een naaste, een (zorg)professional? In hoeverre heeft dit invloed gehad op de resultaten?  

7. Pagina 6, tabel type beperkingen en aandoeningen: het is opvallend dat er een groot verschil is tussen 
de groepen bestaande en nieuwe cliënten (%vrouwen, leeftijd, aandoeningen en opleidingsniveau). Er 
wordt echter niet aangegeven hoe dit is ontstaan. Als ik het goed heb dan voert sinds 2015 gemeenten 
de taken uit die voorheen onder de AWBZ vielen. Betekent dit nu de cliënten opeens een andere 
doelgroep zijn? Indien dit het geval is, is het dan ook niet noodzakelijk om te kijken naar een 2-sporen 
beleid qua hulp? Ook benadrukt dit nogmaals het belang van 2 aselecte steekproeven bij de twee 
groepen zoals benoemd bij opmerking 1.   

8. Pagina 7, tabel type ondersteuning/pagina 10, tabel tevredenheid: ook hier wordt nogmaals bevestigd 
dat de twee groepen totaal verschillend zijn qua behoeften en tevredenheid. Waarom wordt een 
vergelijking gemaakt? Welk doel moet worden bereikt? Ook blijkt dat de nieuwe cliënten minder 
tevreden zijn, maar ze hebben ook een andere zorgvraag. Wordt dit opgepakt door de gemeente als 
verbeterpunt?  

9. Onder de aanvullende vragen Redenen om naar de gemeente te gaan wordt gevraagd naar Ik wist niet 
waar en hoe ik ondersteuning kon regelen en Ik ben doorverwezen door mijn huisarts of een andere 
zorgverlener. Als lezer is mij onduidelijk waarom 70% zegt te zijn doorverwezen en + 50% aangeeft 
niet te weten waar en hoe ze ondersteuning kon regelen.  
Tevens wordt nog de vraag gesteld (verplichte vraag in de 10 itemlijst) Ik wist waar ik moest zijn met 
mijn hulpvraag die nauw aansluit bij deze vragen. M.i. zou er een grote correlatie tussen de vragen 
moeten zijn. Is hiernaar gekeken? 
Ook geeft ongeveer 50% aan dat ze wel wisten waar ze moesten zijn, maar wordt op pagina 9 
aangegeven dat dit waarschijnlijk is omdat deze groep al  eerder contact met de gemeente heeft 
gehad voor een andere ondersteuningsvraag of probleem. Dat 50% dus aangeeft wel te weten dat zij 
bij de gemeente kunnen aankloppen moet met enige voorzichtigheid worden geconcludeerd, omdat 
onduidelijk is hoe lang/via welke weg zij eerder tot de gemeente zijn gekomen.  

10. Pagina 9, alinea 2: Dat 20% van de respondenten bekend is met een cliëntondersteuner lijkt mij een 
punt dat de nodige aandacht behoeft in de rapportage. Er wordt aangegeven dat er een verschil is 
tussen de 2 groepen, maar dit lijkt geen representatief verschil. Kan er een verklaring worden gegeven 
voor dit lage percentage, mede ook omdat wordt vermeld dat in wijken waar de WIJ-teams actief zijn. 
Omdat het staat vermeld neem ik aan dat dit in Groningen ook het geval was?  Als er actief bij de WIJ-
teams is ingezet op de cliënt ondersteuner, waarom weten cliënten dit dan niet? Wat is het 
verbeterpunt? 

11. Pagina 10,alinea 1: hoe is het mogelijk dat 62% een keukentafel gesprek heeft gehad, terwijl een 
contactmoment verplicht is? Heeft met de overige cliënten op een andere wijze een gesprek 
plaatsgevonden? Zo niet, wat zijn redenen. Mogelijk dat het keukentafel gesprek niet bij bestaande 
cliënten gevoerd hoeft te worden? Maar wie hebben het keukentafel gesprek dan wel ontvangen? 
Speelt hier ook de vraag van de twee aselecte onderzoeksgroepen een rol?  

12. Pagina 11; kwaliteit alinea 1:In hoeverre mag je tevreden zijn met een het feit dat 75% tevreden is; 1 
op de 4 cliënten dus niet. In een rapportage die ook naar de doelgroep wordt gestuurd zou het m.i. 
van belang zijn om te laten zien wat hiermee gedaan gaat worden. Gezien de steekproef die is 
genomen, en de relatief lage respons, zou het mogelijk ook wenselijk zijn om aanvullend kwalitatief 
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onderzoek te verrichten om te kijken hoe het staat met de tevredenheid bij de25% van de cliënten die 
niet reageert. Is er sprake van over- of onderschatting?  

13. Pagina 11, alinea 4: 20% heeft aangegeven vanwege de eigen bijdrage minder zorg te nemen of er 
geheel vanaf te zien. M.i. een belangrijke paragraaf, die staat onder kwaliteit maar daar niet echt thuis 
hoort en weinig aandacht krijgt, terwijl dit m.i. een belangrijke uitkomst (verbeterpunt!) is. Ook is het 
als lezer vreemd dat er mensen zijn die geheel van de zorg af hebben gezien, maar klaarblijkelijk wel 
zijn opgenomen in het onderzoek als respondent. Hoe hebben ze de vragen dan beantwoord? Hebben 
zij geen gebruik gemaakt van de antwoordcategorieën die ontbreken?  

14. Pagina 12, alinea 2 (onder Wat levert de ondersteuning ons op). Hier worden percentages weergeven, 
waarbij je als lezer denkt dat het gaat om de gehele onderzoekspopulatie. Maar hier zijn neem ik aan 
subgroep analyses uitgevoerd? Dat bij 50% van de groep cliënten de ondersteuning bijdraagt aan 
mobiliteit, wassen, kleden en verzorgen gaat dus alleen over de cliënten die deze zorg ontvingen? Zo 
niet, dan is het resultaat opmerkelijk omdat bijvoorbeeld huishouden binnen bestaande cliënten 
procentueel veel hoger ligt van onder nieuwe cliënten.  

Wat betreft de resultaten naar de twee wijken Beijum en Oosterparkwijk geldt eigenlijk eenzelfde reactie. Ook 
heb ik vraagtekens bij de representativiteit van de resultaten als het gaat om de wijken specifiek, omdat de 
aantallen laag zijn en zoals de beschrijving doet vermoeden de aselecte steekproef niet bij beide groepen is 
genomen en de respons laag is.   

Tot slot, hoe onafhankelijk is de partij die het ervaringsonderzoek heeft uitgezet en gerapporteerd. Het lijkt 
direct verbonden te zijn aan de gemeente. Kan ik er vanuit gaan dat er geen belangenverstrengeling is 
opgetreden? Indien een dergelijke rapportage wordt ingezet als middel ter verantwoording zou het sterker 
staan indien gebruik wordt gemaakt van een onafhankelijk onderzoeksbureau.  
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