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Samenvatting 
Achtergrond 
De gemeente Goirle heeft ZorgfocuZ gevraagd om het cliëntervaringsonderzoek over de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (Wmo) over 2021 uit te voeren. Door middel van het onderzoek wil de gemeente cliëntervaringen 

ophalen om de dienstverlening te kunnen verbeteren. Daarnaast voldoet de gemeente aan haar wettelijke plicht 

om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek over de Wmo uit te voeren. 

 

Uitvoering onderzoek 
De ervaringen zijn onderzocht met behulp van twee vragenlijsten, die cliënten online dan wel schriftelijk konden 

invullen. De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit inwoners die in 2021 een aanvraag voor Wmo hebben 

gedaan en al dan niet gebruik hebben gemaakt van een Wmo-voorziening. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt 

van het continumeten. De vragenlijst met vragen over het aanvragen en het contact met de gemeente (toegang) 

is vanuit de gemeente meegestuurd met de beschikking. In totaal hebben 107 cliënten de vragenlijst ingevuld. 

De vragenlijst met vragen over de kwaliteit en het effect van de hulp (kwaliteit) is na afloop van het kalenderjaar 

2021 per post verstuurd. In totaal hebben 985 cliënten een uitnodiging ontvangen; 500 cliënten hebben deze 

vragenlijst ingevuld (55%).   

 

Beantwoording centrale vraagstellingen 
Hoe ervaren deelnemers de toegang tot de Wmo? 

Ruim twee derde (68%) van de deelnemers heeft eerst hulp gevraagd aan naasten voordat ze een aanvraag voor 

hulp deden. Deelnemers zijn tevreden over het aanvraagproces. 78% geeft aan te weten waar ze zich kunnen 

melden. 73% geeft aan snel te zijn geholpen en 93% heeft het idee dat de medewerkers hen serieus nemen. 90% 

zegt dat er samen met de medewerker naar oplossingen is gezocht. Tot slot wist 42% dat hij/zij gebruik kon 

maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner.  

 

Hoe ervaren deelnemers het persoonlijke gesprek? 

86% van de deelnemers heeft een persoonlijk gesprek gehad. Volgens een groot deel luisterde de consulent goed 

(91%) en gaf de consulent voldoende uitleg (90%). Ook geeft bijna iedereen (91%) aan de vragen te kunnen 

stellen die ze wilden. 90% is tevreden over het gesprek. 

 

Hoe ervaren deelnemers de (kwaliteit van de) hulp die ze ontvangen? 

83% van de deelnemers heeft korter dan verwacht of ongeveer zo lang als verwacht gewacht op de hulp. Voor 

85% is de hulp die zij hebben ontvangen passend bij de hulpvraag. 67% zegt van alle hulp gebruik te maken die 

aan hen is toegekend. Over de kwaliteit van de hulp in het algemeen is 85% tevreden. Deelnemers zijn daarnaast 

(zeer) positief over de verschillende vormen van hulp die ze ontvangen. Bijna iedereen is te spreken over de hulp 

bij het dagelijkse leven (97%), de hulp bij de begeleiding bij daginvulling of dagbesteding (96%) en de hulp in het 

huishouden (96%). Relatief gezien zijn de minste deelnemers tevreden over de hulp bij het opbouwen van sociale 

contacten, al geeft 88% aan hier wel tevreden over te zijn.  

  

Ervaren deelnemers een effect van de hulp op hun leven? 

67% van de deelnemers geeft aan een positief effect te ervaren van de hulp, doordat ze beter de dingen kunnen 

doen die ze willen. Daarnaast geeft 80% aan een positief effect te ervaren doordat ze zich beter kunnen redden. 

Verder ervaart 76% dat de kwaliteit van leven is verbeterd.  

 

Hoe ervaren deelnemers de overige hulp? 

23% heeft naast de Wmo-voorziening ook nog andere hulp gekregen. 60% is van mening dat degene die voor 

hen zorgt de hulp goed aankan; 28% staat hier neutraal tegenover.   



 

 

Cliëntervaringsonderzoek 2021 
Gemeente Goirle – Wmo 
Deze factsheet presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek 

(CEO) Wmo over 2021. De doelgroep bestaat uit inwoners die in 2021 een aanvraag voor Wmo 

hebben gedaan en naar aanleiding daarvan al dan niet een individuele maatwerkvoorziening 

hebben ontvangen. Cliënten kregen bij de beschikking een vragenlijst over de toegang tot de 

Wmo en later per post een vragenlijst over de kwaliteit van de hulp. Beide vragenlijsten konden 

ze schriftelijk of online invullen. Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoek- en 

adviesbureau ZorgfocuZ. 
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1| Inleiding 
1.1 Aanleiding en doel 
Voor de gemeente Goirle is het belangrijk om te weten hoe inwoners de hulp vanuit de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (Wmo) ervaren. Deze hulp wordt door de gemeente georganiseerd. Voorbeelden zijn: hulp bij 

het huishouden, hulpmiddelen (een rolstoel of scootmobiel), woningaanpassingen (een traplift), vervoer (taxi), 

of begeleiding. 

 

De gemeente heeft in samenwerking met ZorgfocuZ en regiogemeenten Dongen, Hilvarenbeek en Oisterwijk een 

cliëntervaringsonderzoek (CEO) uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek geven inzicht in hoe inwoners de 

dienstverlening van de gemeente en de hulp ervaren. Aan de hand van de resultaten kunnen verbeterpunten 

worden geïdentificeerd en kunnen – waar nodig – verbeteringen worden doorgevoerd. Daarnaast voldoet de 

gemeente aan haar verplichting het CEO Wmo jaarlijks uit te voeren (Wmo 2015, artikel 2.5.1). In het onderzoek 

zijn ervaringen opgehaald rond onderstaande thema’s: 

 

1) De toegang tot de Wmo. De gemeente wil inzicht krijgen in de ervaringen van cliënten met het 

aanvragen van een Wmo-voorziening. Wanneer cliënten een aanvraag doen komen ze in contact 

met de gemeente.  

2) Het persoonlijke gesprek. Na de aanvraag wordt een gesprek ingepland om te bepalen wat de 

hulpvraag precies is. De gemeente gaat na wat de zorgvrager zelf kan en waar de gemeente moet 

ondersteunen. De gemeente wil graag weten wat deelnemers van dit gesprek vinden. 

3) De kwaliteit van de hulp. De gemeente wil inzicht krijgen in de ervaringen van cliënten met het 

opstarten van de hulp en met de kwaliteit van de hulp die ze vanuit de gemeente of een 

zorgaanbieder ontvangen. Ook is de gemeente benieuwd of deelnemers alle hulp/hulpmiddelen 

ontvangen die aan hen is toegekend. 

4) Het effect van de hulp. Het doel van de hulp is om cliënten te helpen zo lang mogelijk zelfstandig 

thuis te kunnen blijven wonen en zodoende deel te kunnen nemen aan de maatschappij. De 

gemeente wil graag inzicht krijgen in het effect van de hulp met betrekking tot dit doel.  

5) Andere hulp. Naast hulp vanuit de Wmo, kunnen cliënten ook hulp van naasten, kennissen of 

vrijwilligers krijgen. De gemeente is benieuwd of cliënten van deze andere hulp gebruik maken 

en wat hun ervaringen daarmee zijn. 

 

1.2 Aanpak onderzoek 
1.2.1 Doelgroep 
De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit inwoners van de gemeente Goirle die in 2021 een aanvraag voor een 

Wmo-voorziening hebben gedaan. Op basis van de aanvraag hebben inwoners een positieve of negatieve 

beschikking ontvangen. Afhankelijk van de beschikking hebben inwoners in 2021 wel of geen gebruik mogen 

maken van een Wmo-voorziening. 

 

1.2.2 Methode  
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van twee vragenlijsten. De eerste vragenlijst gaat over het aanvragen van 

een Wmo-voorziening en over het contact met de gemeente (toegang). De tweede vragenlijst bevat vragen over 

de kwaliteit en het effect van de hulp (kwaliteit).  
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Voor de vragenlijst over toegang is gebruik gemaakt van continu meten. Dit betekent dat de dataverzameling 

het hele jaar door plaatsvindt met als doel om beter bij de klantreis aan te sluiten. De gemeente heeft daarom 

de vragenlijst over de toegang tot de Wmo met de beschikking meegestuurd. Doordat cliënten de vragenlijst 

snel na de aanvraag krijgen, is het onderwerp actueel en zijn ervaringen betrouwbaarder. 

 

Voor de vragenlijst over de kwaliteit van de hulp is gebruik gemaakt van een eenmalige puntmeting na afloop 

van het kalenderjaar. Cliënten hebben in maart 2022 een uitnodigingsbrief, vragenlijst en antwoordenvelop van 

ZorgfocuZ ontvangen. Na twee weken hebben cliënten een herinneringsbrief ontvangen. Het betreft cliënten die 

de vragenlijst nog niet hadden ingevuld en zich ook niet hadden afgemeld. Cliënten konden de vragenlijst zowel 

schriftelijk als digitaal via een link of via een QR-code in de brief invullen. In totaal hebben cliënten vier weken 

de tijd gehad om te reageren.  

 

Vragenlijsten 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de landelijke (en voorheen verplichte) standaardvragenlijst voor het 

cliëntervaringsonderzoek Wmo, zoals opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Om aan 

te sluiten op de informatiebehoefte van gemeente Goirle zijn in samenspraak met de regiogemeenten Dongen, 

Hilvarenbeek en Oisterwijk enkele thema’s toegevoegd aan de vragenlijsten. Beide vragenlijsten zijn opgenomen 

in het bijlagenrapport en gaan in op de volgende thema’s:   

 

1) Contact met de gemeente  

2) Het persoonlijke gesprek 

3) Het opstarten van de hulp vanuit de gemeente 

4) Ervaringen met de hulp vanuit de gemeente 

5) Effect van de hulp van de gemeente 

6) Andere hulp 

 

1.2.3 Respons 
Cliënten konden de vragenlijst over toegang op papier invullen of online via een specifieke link. De vragenlijst 

werd met de beschikking meegestuurd en was daarbij niet voorzien van een persoonlijke inlogcode. Een controle 

op dubbelingen heeft dan ook niet plaatsgevonden. Deze nieuwe werkwijze is in de loop van 2021 doorgevoerd, 

het is onduidelijk hoeveel vragenlijsten exact met de beschikking zijn meegestuurd.  

 

De vragenlijst over kwaliteit bevatte een persoonlijke inlogcode. Cliënten konden zich via deze persoonlijke 

inlogcode anoniem afmelden en/of konden anoniem hun vragen stellen aan de helpdesk van ZorgfocuZ. De 

respons omvat alle deelnemers die de vragenlijst over kwaliteit hebben ingevuld. Daarbij is gecontroleerd op 

dubbelingen (wanneer een persoon de vragenlijst zowel digitaal als schriftelijk heeft ingevuld, is de respons van 

één van beide vragenlijsten meegenomen). In de onderstaande tabel staat het aantal ingevulde vragenlijsten 

over de toegang, het aantal uitnodigingen voor de vragenlijst over de kwaliteit, het aantal deelnemers en de 

bijbehorende respons en nauwkeurigheidsmarge.  

 

Responstabel 

Toegang: aantal ingevulde vragenlijsten  107 

Kwaliteit: aantal verzonden vragenlijsten 985 

Kwaliteit: aantal ingevulde vragenlijsten 500 

Kwaliteit: responspercentage 55% 

Kwaliteit: nauwkeurigheidsmarge 3% 
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In bovenstaande tabel staat de nauwkeurigheidsmarge van het onderzoek aangegeven. Doordat niet alle Wmo-

cliënten deelnemen aan het onderzoek, wijken de resultaten van het onderzoek af van de werkelijkheid. De 

nauwkeurigheidsmarge geeft aan in hoeverre de resultaten uit dit onderzoek overeenkomen met de mening van 

de hele onderzoekspopulatie (namelijk alle Wmo-cliënten). In dit onderzoek kan de mening van de gehele 

onderzoekspopulatie maximaal 3% onder of boven de uitkomst van de steekproef liggen. Met andere woorden, 

als 50% het in de steekproef eens is met een stelling, dan zal dit in de gehele onderzoekspopulatie tussen de 47% 

en 53% zijn.  

 

Voor dit onderzoek wordt uitgegaan van een betrouwbaarheidsniveau van 95%. Een betrouwbaarheidsniveau 

wordt samen met de nauwkeurigheidsmarge gebruikt om uitkomsten vanuit een steekproef te generaliseren 

naar de populatie. Ter illustratie: als hetzelfde onderzoek 100 keer uitgevoerd wordt, zal in 95 gevallen de 

beantwoording binnen de nauwkeurigheidsmarges van de steekproef liggen. De Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG) hanteert een nauwkeurigheidsmarge van 5,0%.1 De marge voor dit onderzoek ligt onder deze 

grens. Resultaten kunnen daarmee als betrouwbaar en representatief worden beschouwd. 

 

1.3 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 bevat de resultaten van de vragenlijst over de toegang. Hier wordt ingegaan op de ervaringen van 

de deelnemers met de aanvraag en de toegang tot de Wmo, het contact met het gemeente en het persoonlijke 

gesprek. In hoofdstuk 3 staan de resultaten van de vragenlijst over de kwaliteit van de hulp en over eventuele 

ander vormen van hulp waar deelnemers gebruik van maken. In hoofdstuk 4 is een vergelijking van de resultaten 

tussen de regiogemeenten Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk opgenomen. 

 

De resultaten in hoofdstukken 2 en 3 zijn in grafieken gerapporteerd. De percentages in de grafieken hebben 

betrekking op de antwoordopties zonder ‘geen mening’, ‘niet van toepassing’ en ‘weet ik niet (meer)’. Deze 

antwoordopties zijn buiten beschouwing gelaten om de interpretatie van de resultaten te vergemakkelijken. Het 

aantal deelnemers dat deze opties gekozen heeft wordt onder elke grafiek weergegeven met bijvoorbeeld ‘v1 

(n=3)’, waarbij ‘v1’ staat voor vraag 1 en ‘n=3’ voor het aantal deelnemers. Als de percentages niet optellen tot 

100% is dit het gevolg van afrondingsverschillen. Bij elke grafiek wordt het aantal deelnemers weergegeven (n). 

Wanneer minder dan tien deelnemers een vraag hebben beantwoord, wordt dit aangegeven. Deze resultaten 

worden niet in grafieken gepresenteerd om de betrouwbaarheid van de resultaten, alsook de privacy van de 

deelnemers te waarborgen.  

 

De regiovergelijking in hoofdstuk 4 wordt in een tabelvorm weergegeven. Resultaten bevatten de gemiddelde 

scores op de vragen en zijn onderling getoetst op significantie. 

 

  

 
1 Bron: Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (2017). Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015. P7.   
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2| Resultaten Vragenlijst Toegang 
2.1 Contact met de gemeente 
Wanneer inwoners een aanvraag voor een Wmo-voorziening doen komen ze in contact met de gemeente. De 

gemeente zorgt ervoor dat de aanvragen behandeld worden. Aan deelnemers is gevraagd hoe ze dit contact 

hebben ervaren. 

 

 
Het gaat hier om een meerkeuzevraag; deelnemers kunnen meerdere antwoordopties aankruisen. Om deze reden tellen de 
percentages mogelijk niet op tot 100%. Bij antwoordoptie ‘Ja, anders’ geven deelnemers onder andere de volgende toelichtingen: 
begeleiding dementieconsulent (1x), ergotherapeut (5x), huisarts (3x), maatschappelijk werk (1x), mantelzorger (1x), verpleging (1x). 

 

Vragen 2 en 3 zijn alleen gesteld aan deelnemers die aangaven hun hulpvraag zelf (of met behulp van hun 

omgeving) op te lossen voordat ze een aanvraag bij de gemeente deden. 

 

 
Bij antwoordoptie ‘Anders’ geven de deelnemers de volgende toelichtingen: anderen zijn niet altijd beschikbaar (2x), ergotherapie 

(1x), financiële situatie (1x), ik wil naasten niet overbelasten/vaak vragen om te helpen (2x). 
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Vraag 3 

Deelnemers geven bij vraag 3 ‘Kunt u aangeven waarom u uw hulpvraag niet zelf kon oplossen’ diverse redenen. 

Zo geven deelnemers aan dat een passende huisvesting nodig was en dat ze niet de middelen hebben om het 

zelfstandig op te lossen. Overbelasting, ziekte en andere gezondheidsklachten zijn ook redenen om toch contact 

op te nemen met de gemeente. Tot slot werd de hulpvraag in sommige gevallen te complex. Alle toelichtingen 

zijn integraal en geanonimiseerd opgenomen in het bijlagen- rapport. 

 

 
Het gaat hier om een meerkeuzevraag; deelnemers kunnen meerdere antwoordopties aankruisen. Om deze reden tellen de 
percentages mogelijk niet op tot 100%. Bij antwoordoptie ‘Anders’ geven deelnemers onder andere de volgende toelichtingen: 
financiële situatie (1x), gehandicaptenparkeerkaart (1x), ik zat niet lekker in mijn vel (1x), moeite met plannen (1x), onzekerheid over 
traplopen (2x), spierziekte (1x), verlenging van Wmo (1x), verhuisd (1x), wonen in een verpleeghuis (1x). 
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Antwoordoptie ‘Geen mening’: v5 (n=0); v6 (n=1); v7 (n=0); v8 (n=1). Antwoordoptie ‘Niet van toepassing’: v5 (n=6); v6 (n=2); v7 

(n=4); v8 (n=5).  

 

 
Bij antwoordoptie ‘Ja’ werd gevraagd hoe deelnemers dit wisten. Deelnemers geven de volgende toelichtingen: buren (1x), 
casemanager (1x), dementiemedewerker (1x), ergotherapeut (1x), familie (6x), Goirles Belang (3x), huisarts (1x), KBO (6x), krant (1x), 
’t Loket (1x), maatschappelijk werker (2x), website gemeente (2x), werk (1x). 

 

Aan deelnemers die aangaven te weten dat ze gebruik kunnen maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner 

is gevraagd of ze tevreden waren over de onafhankelijke cliëntondersteuner.  

 

 
Antwoordoptie ‘Geen mening’: v10 (n=0). Antwoordoptie ‘Niet van toepassing’: v10 (n=16). 
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2.2 Het persoonlijke gesprek 
Inwoners kunnen verschillende redenen hebben om contact op te nemen met de gemeente. Na de aanvraag 

wordt een gesprek ingepland om te bepalen wat de hulpvraag precies is. Deze paragraaf toont de ervaringen van 

deelnemers met betrekking tot het gesprek. 

 

 
 

Vraag 12 is alleen gesteld aan deelnemers die aangaven een persoonlijk gesprek te hebben gehad. 

 

 
Het gaat hier om een meerkeuzevraag; deelnemers kunnen meerdere antwoordopties aankruisen. Om deze reden tellen de 
percentages mogelijk niet op tot 100%. Bij antwoordoptie ‘Ja, iemand anders’ geven deelnemers onder andere de volgende 
toelichtingen: begeleider (1x), gezinsondersteuner (1x), maatschappelijk werker (1x), ouders (1x), partner (2x), familie (1x). 
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Antwoordoptie ‘Geen mening’: v13 (n=0); v14 (n=0); v15 (n=0); v16 (n=0). Antwoordoptie ‘Niet van toepassing’: v13 (n=3); v14 (n=3); 

v15 (n=3); v16 (n=3).  

 

Vraag 17 

De toelichtingen bij vraag 17 ‘Heeft u nog opmerkingen over uw melding/aanvraag?’ zijn integraal en 

geanonimiseerd opgenomen in het bijlagenrapport. 
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3| Resultaten Vragenlijst Kwaliteit 
3.1 Het opstarten van de hulp vanuit de gemeente 
Naar aanleiding van de hulpaanvraag ontvangen inwoners een Wmo-maatwerkbeschikking. Met de beschikking 

kunnen inwoners gebruik maken van bijvoorbeeld hulp in het huishouden, begeleiding of een hulpmiddel, zoals 

een scootmobiel of traplift. De ervaringen van deelnemers met het wachten op de hulp staan in deze paragraaf. 

 

 
Antwoordoptie ‘Weet ik niet (meer)’: v1 (n=96). 

 

 
Bij antwoordoptie ‘Anders’ geven deelnemers onder andere de volgende toelichtingen: buren (1x), dit was niet nodig (bijvoorbeeld 
omdat hulp direct beschikbaar was) (14x), gezinshuis (1x), had hulp van andere organisatie (3x), huisarts (1x), maatschappelijk/sociaal 
werk (1x),  poets-bon (3x), therapeut (1x), verlenging van de Wmo (6x). 
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3.2 Ervaringen met de hulp vanuit de gemeente 
Deze paragraaf toont de tevredenheid van de deelnemers met de kwaliteit van (de verschillende vormen van) 

hulp die ze vanuit de gemeente hebben ontvangen. Aan deelnemers is gevraagd om alleen hun beoordeling te 

geven wanneer ze daadwerkelijk die vorm van hulp hebben ontvangen. 

 

 

 

 
Antwoordoptie ‘Niet van toepassing’: v5.1 (n=53); v5.2 (n=389); v5.3 (n=348); v5.4 (n=357); v5.5 (n=326); v5.6 (n=366); v5.8 (n=324). 

Minder dan tien deelnemers hebben een antwoord ingevuld bij ‘7. Kortdurend verblijf (logeeropvang)’. Omwille van de 

betrouwbaarheid van de resultaten en de privacy van de deelnemers zijn de resultaten van deze vraag niet gerapporteerd. 
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Vragen 7 en 8 zijn alleen gesteld aan deelnemers die aangaven niet van alle hulp(middelen) gebruik te maken. 

 

 
Het gaat hier om een meerkeuzevraag; deelnemers kunnen meerdere antwoordopties aankruisen. Om deze reden tellen de 
percentages mogelijk niet op tot 100%. Bij antwoordoptie ‘Anders’ geven deelnemers onder andere de volgende toelichtingen: ben 
tevreden (4x), geen hulp/hulpmiddelen nodig (3x), hulp is afgerond (2x), hulp(middel) zelf gekocht (4x), ik krijg hulp van anderen 
(1x), ik wil zoveel mogelijk zelf doen (1x). 

 

Vraag 8 

Deelnemers konden bij vraag 8 een toelichting geven over waarom ze minder hulp(middelen) of ondersteuning 

afnemen dan dat is toegewezen. Alle toelichtingen zijn integraal en geanonimiseerd opgenomen in het bijlagen- 

rapport. 
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Deelnemers waarbij de behoefte aan hulp groter was geven onder andere aan dat de gezondheidssituatie door corona slechter is 
geworden, dat de coronasituatie de problemen heeft verergerd, dat veel dierbaren verloren zijn als gevolg van corona, en dat de 
angst voor besmetting leidt tot stress. Daarnaast voelden deelnemers zich eenzamer en neerslachtiger. Deelnemers waarbij de 
behoefte aan hulp kleiner is geworden laten weten dat hulp niet meer nodig is. 

 

3.3 Effect van de hulp van de gemeente 
Eén van de doelen van de Wmo is om cliënten te ondersteunen in hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid. De 

vragen in deze paragraaf hebben betrekking op deze doelen.  
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3.4 Andere hulp 
Naast hulp vanuit de Wmo kunnen deelnemers ook hulp van anderen ontvangen, zoals van familie, buren of 

vrijwilligers. Deze paragraaf laat zien of deelnemers andere vormen van hulp ontvangen en wat hun ervaringen 

daarmee zijn. 

 

 
Antwoordoptie ‘Niet van toepassing’: v13 (n=30). 

 

De volgende vragen zijn alleen gesteld aan deelnemers die aangaven naast een Wmo-voorziening ook nog 

andere hulp te ontvangen. 

 

 
Het gaat hier om een meerkeuzevraag; deelnemers kunnen meerdere antwoordopties aankruisen. Om deze reden tellen de 
percentages mogelijk niet op tot 100%. Bij antwoordoptie ‘Anders’ geven deelnemers onder andere de volgende toelichtingen: 
casemanager (1x), ContourdeTwern (1x), Helpjegraag (1x), mantelzorger (3x), PGB (1x), persoonsalarmering (1x), psycholoog (1x), 
Thebe (3x), therapeut (1x), thuiszorg (7x), verpleegster (1x), zelf betalen (1x).  
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Antwoordoptie ‘Weet ik niet’: v15 (n=2). 

 

Vraag 16 

De toelichtingen bij vraag 16 ‘Heeft u nog opmerkingen? Bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt, over uw 

zelfredzaamheid of uw mantelzorger, of heeft u nog complimenten, tips of verbetersuggesties?’ zijn integraal en 

geanonimiseerd opgenomen in het bijlagenrapport. 
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4| Vergelijking gemeenten 
Het kan zijn dat de ervaringen van deelnemers tussen de gemeenten Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk 

wezenlijk van elkaar verschillen. Om dit te onderzoeken is een significantie analyse gedaan voor deze gemeenten. 

 

De gemiddelde scores van de deelnemers uit Dongen zijn vergeleken met die van deelnemers uit de andere drie 

gemeenten. Dit geldt ook voor Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. De resultaten staan gepresenteerd in twee 

tabellen: een tabel met de vragen over de toegang tot de Wmo en een tabel met de vragen over de kwaliteit van 

de hulp. In de kolommen staan de gemiddelde scores voor elke gemeente. De laatste kolom toont de gemiddelde 

score van de gemeenten samen. De schaalverdeling is aangegeven achter de vraag, wanneer hier niets staat 

aangegeven is de schaalverdeling: 1 = helemaal mee oneens, 5 = helemaal mee eens. 

 

Wanneer een vakje groen gekleurd is, hebben deelnemers van de betreffende gemeente een gemiddeld hogere 

score ten opzichte van de andere gemeenten; en wanneer een vakje rood gekleurd is hebben de deelnemers een 

gemiddeld lagere score. Het verschil is hierbij statistisch significant. Dat betekent dat met 95% zekerheid gezegd 

kan worden dat er hoger (of juist lager) gescoord wordt (de kans op een toevalsbevinding is 5%). Met andere 

woorden, bij herhalingen van dit onderzoek onder dezelfde onderzoekspopulatie, zal het verschil in 95% van de 

gevallen opnieuw gevonden worden.  

 

Uit de analyse komen significante verschillen naar voren. Zo geven deelnemers uit Dongen significant minder 

vaak aan tevreden te zijn over het gesprek met de consulent en de uitleg. Ook vonden deelnemers uit Dongen 

de wachttijd significant langer dan verwacht en vonden deelnemers uit Oisterwijk de wachttijd juist korter dan 

verwacht. Deelnemers uit Goirle vinden in significant mindere mate dat ze door de hulp beter de dingen kunnen 

doen die ze willen en zichzelf beter kunnen redden. Deelnemers uit Hilvarenbeek hebben vaker hulp naast de 

Wmo-voorziening, zij krijgen significant vaker hulp van familie, vrienden, kennissen en van vrijwilligers. 
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