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Advies 109 

 

 

Advies van de 

 Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking  

over het  

Wmo-product: tevredenheidsonderzoek en horizontale verantwoording 

 

 
 
 
 

1. Inleiding 
 

Het College van burgemeester en wethouders heeft de Goudse Adviesraad voor mensen met een 

beperking (GAB) gevraagd advies uit te brengen over zijn voornemen deel te nemen aan de 

basisbenchmark en de tevredenheidsonderzoeken cliënten, burgers en maatschappelijke organisaties 

van de SGBO. De GAB heeft daarbij kennis genomen van de notitie van de gemeente, de SGBO-

informatie en de handreikingen van VWS/VNG: “Model voor onderzoek klanttevredenheid Wmo” en 

“Prestatiegegevens Wmo”.  

 

In dit advies geeft de GAB zijn belangrijkste bevindingen en aanbevelingen. 

 

 

 

2. Bevindingen en aanbevelingen 
 

 

Algemeen 

 

De GAB vindt het positief dat de gemeente vrijwillig deelneemt aan de benchmark Wmo van SGBO, 

om op een aantal ijkpunten de vergelijking aan te gaan met andere gemeenten. Deze benchmark 

bouwt voort op de handreikingen over prestatiegegevens en het meten van tevredenheid van 

VWS/VNG, en biedt een verdieping ten opzichte van de vergelijking van verplichte prestatiegegevens 

omdat de gegevens van meer gemeenten worden vergeleken.  

 

De GAB vraagt zich echter wel af welke waarde toegekend zou kunnen worden aan de resultaten van 

een dergelijk onderzoek, daar momenteel nog volop wordt gewerkt aan de voorbereiding van de 

vaststelling van de visie met betrekking tot het Wmo-beleid en er in feite nog geen beleid is 

vastgesteld, daar voor 2007 gekozen is om van start te gaan met een zogenoemd overgangsjaar. 

Het lijkt de GAB logischer om eerst het Goudse Wmo-beleid vast te stellen, en op basis daarvan een 

onderzoeksopzet voor de evaluatie van dat beleid op te stellen of – ingeval van de landelijke 

benchmark – te besluiten al dan niet deel te nemen. Op basis van haar eigen beleidsplan kan de 
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gemeente voor zichzelf helder krijgen welke informatie het evaluatieonderzoek haar moet opleveren in 

relatie tot de doelen en ambities die zij voor ogen heeft. 

 

In ieder geval is het ons inziens gewenst dat de gemeente naast landelijk vergelijkend onderzoek  

vooral het eigen beleid gaat evalueren. Een tevredenheidsonderzoek onder gebruikers dat ingaat op 

de specifieke Goudse beleidsambities is daar ons inziens een wezenlijk onderdeel van.  

De bedoeling achter de Wmo is immers om in de specifieke lokale situatie van een gemeente of wijk 

oplossingen op maat te creëren. Landelijke keurslijven zijn ons inziens dan ook niet zo geschikt om 

daar invulling aan te geven. Wij dagen het College uit om de kansen die de Wmo kan bieden voor de 

Goudse situatie te benutten door een op de Goudse burgers toegesneden beleid te gaan voeren.  Dat 

zou dan onderwerp van evaluatieonderzoek moeten worden. 

Onderzoeksopzet tevredenheidsonderzoeken 

 

Omdat er slechts summiere informatie beschikbaar is over de opzet en inhoud van het SGBO-

onderzoek en de gehanteerde vragenlijsten, is het voor de GAB moeilijk om gericht advies te geven. 

Uit navraag bij de SGBO blijkt dat de Wmo-benchmark grotendeels gebaseerd is op de handreikingen 

van VWS/VNG. Het inhoudelijke advies van de GAB is derhalve gebaseerd op de handreiking “Model 

voor onderzoek klanttevredenheid Wmo”. 

 

De GAB vraagt zich af hoe de gemeente de doelgroepen van de tevredenheidsonderzoeken gaat 

benaderen. Een gerichte en zorgvuldige benadering is belangrijk om de respons en de 

representatitviteit van het onderzoek en de resultaten te bevorderen. Sommige groepen, zoals 

mensen met verstandelijke beperkingen en 75+-ers zullen moeite hebben met het invullen van de 

vragenlijsten. Biedt de gemeente hierbij ondersteuning?  

 

Een nadeel van het SGBO-onderzoek is dat gewerkt wordt met standaardvragenlijsten, waar de 

gemeente niets aan kan veranderen. Het is wel mogelijk dat de gemeente extra vragen toevoegt, die 

lokaal van belang kunnen zijn. De GAB adviseert het College na te gaan of het gewenst is van deze 

mogelijkheid gebruik te maken, en biedt aan bij de uitwerking van extra vragen constructief te willen 

meedenken.  

 
Volgens informatie van de SGBO is het tevredenheidonderzoek onder cliënten uitgewerkt in 13 

vragen, die afhankelijk van de gekozen doelgroep, aangevuld worden met een beperkt aantal 

specifieke vragen die voor die doelgroep relevant zijn. De SGBO geeft aan dat in benchmarkverband 

samen met de deelnemers afspraken zullen worden gemaakt over welke doelgroepen dat jaar wel en 

niet tot de doelgroep van het cliënttevredenheidsonderzoek behoren.  

Is het al bekend welke doelgroepen tot de doelgroep van het cliënttevredenheidsonderzoek in 2007 

behoren? Worden de adviesraden betrokken bij de keuze voor bepaalde doelgroepen? 

 

Het cliënttevredenheidsonderzoek van de SGBO bestaat uit 13 vragen; het model 

cliënttevredenheidsonderzoek uit de handreiking van VWS/VNG bestaat uit 24 vragen.  

De GAB adviseert het College na te gaan welke cliëntvragen de SGBO heeft weggelaten en waarom. 

De 24 genoemde vragen gaan over verschillende aspecten van de maatschappelijke ondersteuning 

en de GAB is van mening dat daar geen enkele vraag uit weggelaten kan worden.  

 

Hoewel de GAB zich realiseert dat de gemeente geen invloed heeft op de vragenlijsten van de SGBO, 

wil hij toch aangeven bedenkingen te hebben bij de opzet van sommige vragen van de vragenlijsten 

(uit de handreiking van VWS/VNG). Sommige vragen zijn onduidelijk door de vele onderwerpen en 

veel te uitgebreid,  waardoor geen duidelijkheid wordt verkregen over wat de klant echt vindt. 

Voor de gemiddelde cliënt zijn sommige vragen onoverzichtelijk en niet concreet.  
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Er wordt aangegeven dat de vragenlijsten anoniem ingevuld kunnen worden. Toch wordt gevraagd 

naar geboortedatum en postcode, waardoor het onderzoek niet anoniem is.  

 

Volgens informatie van de SGBO zijn de tevredenheidsonderzoeken van burgers en maatschappelijke 

organisaties nog in ontwikkeling en komen deze in de loop van 2007 klaar. Zodra er meer bekend is 

over de opzet van deze onderzoeken, wil de GAB hiervan graag op de hoogte gesteld worden en u 

terzake van advies dienen. 
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Prestatievergelijkend onderzoek 

 

De GAB baseert zijn bevindingen en adviezen hier op de handreiking van VWS/VNG: 

“Prestatiegegevens Wmo”. 

 

Het doel van dit onderzoek is prestatievergelijking tussen gemeenten. De term ‘prestatie’ impliceert 

een koppeling aan kwantiteit en kwaliteit: wat doe je, hoe? tegen welke prijs? en wat levert het op? 

 

Naar onze mening is de vraagstelling in het onderzoek nu erg eenzijdig. De vragen zijn vooral gericht 

op de acties die de gemeente onderneemt of ondernomen heeft. Er is in de vragen geen aandacht 

voor de kant van de vrager en geen aandacht voor de koppeling van beleidsdoelen aan resultaten.   

Daardoor zal dit onderzoek cijfers opleveren die op zich helemaal niets zeggen over de match die de 

gemeente maakt tussen vraag en aanbod, die niets zeggen over efficiëntie en effectiviteit, over de 

relatie tussen doelen, middelen en resultaten. Het gaat over scores van de gemeente aan de 

aanbodkant, waarbij een lage score ten opzichte van andere gemeenten niet automatisch een slechte 

score hoeft te betekenen. De GAB vraagt zich af welke waarde een dergelijke vergelijking met andere 

gemeenten voor de Goudse situatie heeft.  

 

Ook voldoet dit onderzoek naar de mening van de GAB niet aan alle voordelen die genoemd zijn in 

paragraaf 1.1. van de handreiking. Het voordeel dat de antwoorden uit de vragenlijsten de gemeente 

bruikbare informatie biedt voor het eigen Wmo-beleid, is maar ten dele waar.  

Het is de vraag of het gebruik van de vragenlijst een goede vergelijkbaarheid tussen gemeenten 

mogelijk maakt. Inderdaad is het zo dat gemeenten dezelfde vragen beantwoorden. De cijfers op zich 

zeggen echter weinig over de prestaties van een gemeente, zolang ze niet in relatie tot de 

hulpvragen en beleidsambities in die gemeente gezien worden.  

 

Er zijn meerdere vragen die een keuze geven tussen de categorieën ‘vaak’, ‘geregeld’  en ‘nauwelijks’. 

De GAB adviseert in de vraagstelling de reikwijdte van deze termen in te kaderen, anders is er geen 

goed vergelijk met andere gemeenten mogelijk. 

 

 

Verdiepingsmodules 

 

De SGBO biedt vijf verdiepingsmodules aan. Met deze modules is het mogelijk om de eigen gemeente 

met andere gemeenten op specifieke terreinen te vergelijken. 

De gemeente Gouda heeft kennelijk niet het voornemen om dit jaar van de verdiepingsmodules 

gebruik te maken. De GAB doet een dringend beroep op het College om hiertoe toch over te gaan en 

wel om de volgende reden. De modules bieden een verdieping ten opzichte van de vergelijking van 

verplichte prestatiegegevens daar meer gegevens van gemeenten worden vergeleken. Veel 

gemeenten hebben dit jaar ingeschreven op de modules Algemene en individuele voorzieningen en 

Hulp bij het huishouden, zodat vergelijkend onderzoek op deze terreinen goed mogelijk is.  

De GAB adviseert het College dit jaar deel te nemen aan de module Hulp bij het huishouden, omdat 

dit een nieuwe gemeentelijke taak is. De module Hulp bij het huishouden is gericht op het monitoren 

van de uitvoering van de hulp bij het huishouden, zodat tijdig bijgestuurd kan worden. Ook worden de 

effecten van deze taak in deze module gemeten, zoals de tevredenheid van cliënten en 

maatschappelijke organisaties. 
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Communicatie 

 

Benchmarkonderzoek en tevredenheidsonderzoeken zijn gebaat bij een zo hoog mogelijke respons. 

De GAB adviseert het College in de zijn ter beschikking staande communicatiemiddelen ruim en 

gericht aandacht te besteden aan zowel het besluit om deel te nemen aan de onderzoeken als wel 

aan het doel en belang van de onderzoeken. In dat verband is ook relevant expliciet aan te geven hoe 

het onderzoek wordt uitgevoerd, wie wanneer en hoe benaderd wordt, en hoe de gemeente de 

resultaten naar zorgvragers, burgers en organisaties gaat terugkoppelen. 

 

 

 

3. Conclusie 
 

De GAB waardeert het zeer dat de gemeente bereid is te onderzoeken hoe haar prestaties zijn ten 

opzichte van andere gemeenten en hoe de tevredenheid is onder haar eigen inwoners. Gezien de 

intenties achter de Wmo zou ons inziens de nadruk moeten liggen op het laatstgenoemde aspect, 

waarbij het specifiek Goudse beleid centraal zou moeten staan. 

De GAB is van mening dat onderzoek een belangrijke bijdrage kan leveren aan de monitoring en 

evaluatie van de Wmo. 

 

▪ De GAB adviseert om evaluatieonderzoeken goed af te stemmen op de specifieke 

beleidsinvulling die de gemeente Gouda aan de Wmo geeft. Op basis van het Wmo-beleid 

zoals dat in Gouda in de loop van het komende jaar vormt krijgt, is pas echt goed te 

beoordelen welk nut een deelname aan de landelijke benchmark voor de Goudse situatie 

heeft in relatie tot de kosten. Hoe dan ook acht de GAB daarnaast een 

(tevredenheids)onderzoek naar de realisatie van de specifiek Goudse beleidsambities 

noodzakelijk.  

▪ Voor zover op basis van de beschikbare informatie mogelijk, hebben wij het voorliggende 

onderzoeksinstrumentarium vanuit het perspectief van de klant/gebruiker becommentarieerd. 

Wij hebben suggesties gedaan om het instrumentarium met belangrijke aspecten aan te 

vullen en het gebruiksvriendelijker te maken.  De GAB adviseert het College om een kritische 

reactie richting de SGBO te geven met als doel dat de SGBO haar onderzoek voor de 

volgende jaren kan verbeteren. 

▪ Tenslotte adviseert de GAB het College na te gaan of het onderzoek van de SGBO het enige 

representatieve onderzoek is, dan wel of er nog ruimte is voor mogelijk (betere) alternatieven 

dan de benchmark van SGBO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouda, februari 2007 

 

 

 

  

 


