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      College van B & W, gemeente Haaksbergen  
      t.a.v.  Dhr. E. Bouma, 
      Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling 
      Postbus 102  
      7480 AC Haaksbergen. 
 
 
Van:   Participatieraad Haaksbergen 
Haaksbergen,   21 oktober 2019  
Onderwerp:   Ongevraagd advies ‘Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd 2018”. 

 
 
 
Geacht college, 
Geachte heer Bouma, 
 

Aanleiding: 
De Participatieraad werd uitgenodigd door de heren Bouma en Hoeksema voor nader overleg over 
de resultaten van het jaarlijkse onderzoek naar de cliëntervaringen  m.b.t. de Wmo en Jeugd. Tijdens 
deze bespreking kregen wij uitleg en was er ruim gelegenheid voor uitwisseling van ideeën, het 
stellen van vragen en het plaatsen van opmerkingen.  
 
Ons werd duidelijk gemaakt dat alle gemeenten verplicht zijn deel te nemen aan deze jaarlijkse 
onderzoeken en dat er niet veel ruimte is voor eigen vragen door gemeenten zelf. Ons is toegezegd 
dat opmerkingen en suggesties in de verdere bespreking binnen de gemeente aan de orde zullen 
worden gesteld.  
 
Om dit te vergemakkelijken, vatten wij hieronder onze vragen, opmerkingen graag nog eens samen 
in de vorm van de volgende adviezen:  
 
Adviezen 
 

1. Ga na of het mogelijk is ook de landelijke tendensen weer te geven in deze 
Cliëntervaringsonderzoeken,  waardoor duidelijk kan worden waar Haaksbergen staat;   
 
Toelichting: 

 De onderzoeksresultaten worden op een overzichtelijke manier weergegeven.  Doordat de 
 gegevens over de voorgaande jaren worden meegenomen, kan er een tendens worden 
 vastgesteld. Omdat elke gemeente  verplicht is tot deze onderzoeken  zou het verhelderend 
 kunnen werken om de gegevens van Haaksbergen af te zetten tegen de landelijke 
 gemiddelden; 
 
2. Verzoek  i& 0 research om  meer eenheid te brengen in de presentatie tussen beide 

Cliëntervaringsonderzoeken;  
 
Toelichting: 
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Op pag. 3 van de rapportage over de WMO worden door de onderzoekers overzichtelijk de 
conclusies gepresenteerd. Bovendien worden er ’ Sterke punten’, ‘Verbeterpunten’, 
‘Verbeterpunten Noaberpoort’ en ‘Behoefte cliënten’ genoemd. De vraag is waarom dit niet 
gebeurt voor het Cliëntervaringsonderzoek Jeugd. Op zijn minst vraagt dit om een verklaring 
door de onderzoekers.  In uw begeleidende brief over deze onderzoeken wordt niet ingegaan 
op het ontbreken van conclusies in het onderzoek Jeugd. Aandachtspunten die in deze brief 
worden genoemd, hebben uitsluitend betrekking op WMO. Ook aan jongeren en hun ouders 
zijn open vragen gesteld over behoeften, suggesties en een mening. Het is de vraag of dit 
voor Jeugd alsnog wordt geformuleerd door de onderzoekers of de gemeente zelf; 
 
Bovendien zouden wij het een goede zaak vinden indien bij de uitwerking van de vragen over 
de Jeugd een gescheiden uitwerking kan plaatsvinden tussen de antwoorden van de 
jongeren en hun ouders / verzorgers.  De belevingswereld van ouders en jeugd  kan immers 
totaal verschillend zijn. Er kan sprake zijn van al of niet gedwongen verwijzing door hulpver-
leningsinstanties  aan ouders en jeugd of zelfs  min of meer gedwongen deelname van de 
jeugd door de ouders. 

 
3. Wij adviseren nog eens kritisch te kijken naar de vragenlijsten met betrekking tot de 

opbouw van vragen, indeling, toon en het uiteindelijke doel; 
 
Toelichting: 
In beide vragenlijsten wordt als doel  aangegeven dat het helpt de hulp en ondersteuning  te 
verbeteren. De vragenlijst zelf lijkt toch niet in eerste instantie ontwikkeld te zijn om hulp te 
verbeteren, maar eerder om een bevestiging te krijgen van de kwaliteit ervan. Het vragen om 
verbeteringen zou dan ook per vraag aan de orde moeten komen. 
 
 Met betrekking tot het vragen naar bevestiging is het namelijk opvallend dat in het 
verplichte gedeelte de vragen uitsluitend positief geformuleerd zijn. Dit kan sociaal 
wenselijke antwoorden in de hand werken en gemakkelijk leiden tot automatisch 
invulgedrag.  D.w.z. dat iemand zonder te lezen bijvoorbeeld steeds ‘mee eens’ invult. Als 
zowel positieve als negatieve formuleringen worden gebruikt, worden die twee risico’s 
kleiner. Invullers van de Wmo-vragenlijst worden onbewust gestimuleerd de vragenlijst 
positief in te vullen. De antwoordcategorieën staan namelijk in tegenovergestelde volgorde 
van wat gebruikelijk is. Daardoor staat  ‘helemaal mee eens’ steevast direct naast de 
positieve formuleringen. Vergelijk dit met de vragenlijst jongeren / ouders  waar de volgorde 
wel grotendeels de gebruikelijke is; 
 
In de vragen 8, 9 en 10 van de Wmo vragenlijst leidt de formulering ‘beter’ niet tot goede 
inzichten . Een minimale verbetering geeft al een positief antwoord, terwijl de verbetering 
wellicht veel groter had kunnen zijn;  
 
Met name vragen we aandacht voor het feit dat pas op pag. 3  van de Wmo-vragenlijst  
gevraagd wordt naar het type ondersteuning.  Als mensen op de vorige pagina’s al 
antwoorden hebben gegeven en er nu achterkomen dat  een andere ondersteuning bedoeld 
wordt of er antwoord gegeven kan worden over meerdere categorieën, zullen zij de 
vragenlijst niet opnieuw invullen en dan zijn de antwoorden dus onbetrouwbaar. Wij 
adviseren dan ook om te beginnen met de vraag welke ondersteuning(en) mensen krijgen en 
om dan per ondersteuning de vragen te stellen. De huidige opzet levert weliswaar  
kwantitatieve data  op die uiteraard gemakkelijker te verwerken zijn. Maar in dit geval 
hebben kwalitatieve data echt een meerwaarde als het daadwerkelijk gaat om het doel de 
ondersteuning te verbeteren; 
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Meer ruimte voor opmerkingen / toelichtingen biedt ons inziens een betere beleving van de 
cliënt. Vooral door gesloten vragen af te wisselen met open vragen. Dus niet alleen een 
gesloten vraag (bijvoorbeeld vraag1) “ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag” als dat 
kan betekenen “ja, bij de gemeente” en ook “Ja bij de hulp van de nicht van de buurvrouw 
want zij wist waar ik voor dat vervoerspasje moest zijn”. Beide antwoorden zijn positief, 
maar behoeven dan meer toelichting of anders te worden gesteld. “De medewerker nam mij 
serieus” is eigenlijk niet zo’n goede vraag als de kans bestaat dat een vraagsteller in het 
proces vijf medewerkers heeft gesproken. Ruimte dus voor toelichtingen is nodig om de 
antwoorden echt te kunnen duiden; 

 
4. Wij adviseren om op grond van de resultaten van de Pilot ervaringsonderzoek Wmo vanuit 

de Noaberpoort na te gaan of deze vorm van ervaringsonderzoek structureel kan worden 
ingezet voor alle ondersteuning vanuit de Noaberpoort; 
 
Toelichting:   

 Wat ons betreft zou bij ieder contact tussen inwoners en de Noaberpoort gevraagd moeten 
 worden of men het op prijs stelt kort daarna nog eens (telefonisch) te worden bevraagd over 
 de ervaringen. Dus niet alleen de in de Pilot opgenomen inwoners  aan  wie vanaf 2018 
 (individueel) een scootmobiel of collectief vervoer (regiotaxi/taxipas) is verstrekt.  Het 
 uitgangspunt zou ons inziens dienen te zijn: navragen hoe inwoners het contact  met en de 
 werkwijze vanuit de Noaberpoort hebben ervaren. Welke verbeteringen stellen zij voor?  
 Daarvoor zou een gastvrouw telefonisch contact kunnen opnemen en aan de hand van een 
 vaste vragenlijst ervaringen noteren. Dit kan dan uiteraard leiden tot een vervolgactie 
 waarbij een medewerker binnen Noaberpoort die bekend is met situatie van de cliënt wordt 
 ingeschakeld.  
 
Tenslotte 
Uiteraard zijn we te allen tijde bereid tot verdere toelichting en bespreking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Participatieraad Haaksbergen, 
Leendert van Herk, voorzitter  
 


