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Inleiding 

Ook in 2019 heeft de gemeente Schouwen-Duiveland onderzoek laten doen onder haar inwoners die een 
beroep doen op de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente is daar bij wet toe verplicht. 
ZB| Planbureau van Zeeland kreeg daartoe de opdracht. Dit jaar gebeurde het onderzoek op twee 
manieren: eerst met behulp van een vragenlijst en vervolgens door het houden van een aantal interviews. 
Een steekproef uit de Schouwse Wmo-cliënten uit 2018 kreeg in 2019 een uitnodiging om de vragenlijst 
over hun ervaringen in te vullen; dat kon schriftelijk of digitaal. De vraagstelling daarbij is verplicht 
voorgeschreven door het ministerie van VWS. De vergelijkbaarheid van de resultaten voor alle Nederlandse 
gemeenten is daarmee gegarandeerd. De resultaten zijn in te zien op de Zeelandscan van ZB| Planbureau 
en de landelijke vergelijkingssite Waarstaatjegemeente.nl. en zij zijn ook als extra in dit rapport 
weergegeven. 

De gemeente Schouwen-Duiveland wilde graag met een tiental gebruikers een uitgebreider gesprek over 
hun ervaringen bij de Wmo-aanvraag en met de invulling van de ondersteuning. Er werd daarvoor een 
willekeurige steekproef getrokken uit het Wmo-bestand. Bij de trekking was niet bekend welke vorm van 
ondersteuning de te interviewen personen hadden. ZB |Planbureau voerde de interviews uit en rapporteert 
hier over de uitkomsten. 

Aanvullend op de interviews is in deze rapportage een beknopte weergave van de uitkomsten van het 
kwantitatieve Wmo-cliëntervaringsonderzoek in Schouwen-Duiveland weergegeven.

DE INTERVIEWS
Na de vragenlijstfase zijn in opdracht van de gemeenten in de eerste week van december 2019 een tiental 
interviews gehouden met een aselecte groep respondenten. Na toestemming van cliënten is de adreslijst 
aan ZB-Planbureau verstrekt. Hiervoor is ook een verwerkersovereenkomst (AVG) gesloten tussen de 
gemeenten Schouwen-Duiveland en ZB. ZB| Planbureau heeft vervolgens de interviewafspraken gemaakt 
met Wmo-cliënten in verschillende kernen van de gemeente Schouwen-Duiveland. Bij het maken van de 
afspraken voor de interviews was niet bekend welke soort hulp men kreeg. De ervaringen zijn dan ook niet 
evenredig verdeeld over de mogelijke hulpvormen. De gesprekken zijn in enkele gevallen gevoerd in de 
aanwezigheid van gezins- of familieleden en/of andere mantelzorgers. Met toestemming van de 
geïnterviewden zijn de gesprekken ook vastgelegd in een dictafoonprogramma. 

De interviewer was voorzien van een interviewscript zodat in alle gesprekken dezelfde onderwerpen aan 
de orde komen, indien van toepassing. Deze onderwerpen zijn vooraf met de gemeente besproken. De 
standaard tevredenheidvragen (zie bijlage) aangevuld met vier voor de gemeente belangrijke 
onderwerpen zijn de leidraad voor deze rapportage. Daarbij komt aan bod: 
• Het contact met de gemeente.
• De uitkomsten van de ondersteuning.
• De vraag of men wist dat (onafhankelijke)cliëntondersteuning mogelijk is.
• De bekendheid met de mogelijkheid mantelzorgondersteuning te vragen.
• Bekendheid met het (mogelijke) welzijnsaanbod in een buurthuis of wijkgebouw.
• En de bekendheid met het bestaan van het Odensehuis.
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Het aanbod van de Stichting Maatschappelijk Werk Oosterschelderegio (SMWO) binnen de gemeente 
Schouwen-Duiveland heeft met name door de aanvullende vragen betrekkelijk vaak de aandacht 
gekregen in de gesprekken. 

BETROUWBAARHEID GEGEVENS 
Zoals gemeld is er een steekproef van tien personen genomen uit het Wmo-cliëntenbestand. Gezien het 
beperkt aantal gesprekken geven de uitkomsten van de interviews uiteraard geen generaliseerbaar beeld 
van de cliëntervaringen in Schouwen-Duiveland. Daarvoor zijn de resultaten van de kwantitatieve enquête 
wel geschikt. Het doel van de interviews is aanwijzingen te krijgen voor mogelijk gewenste wijzigingen in 
de uitvoering van de Wmo in de gemeente, of juist voor het bestendigen van de aanpak. Om daarvan een 
indicatie te krijgen is er een inhoudsanalyse uitgevoerd op de gehouden interviews.

DE RESULTATEN
In een apart hoofdstuk van dit rapport is een beknopte weergave van de interviews (“portretten”) 
opgenomen. Op het totaal van de inhoud van deze portretten heeft ZB| planbureau een beknopte 
inhoudsanalyse uitgevoerd aan de hand van de op voorhand gedefinieerde thema’s (zie boven). De 
thema’s zijn vetgedrukt in de interviewverslagen weergegeven.
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De tien interviews (geanonimiseerd) 

INTERVIEW 1 

“Mantelzorger; nu weet ik wat mantelzorger is” Interview de fam. O.
In een eenvoudige woning in het centrum van de kern woont het echtpaar O., man en vrouw van in de 
zeventig. Mevrouw is gehandicapt. Mijnheer doet open en leidt me door een smalle gang naar de 
achterkamer waar mevrouw op een bed zit. Zij doet moeite op te staan, waarvan ik haar natuurlijk 
weerhoud. Snel wordt duidelijk dat we hier met een fulltim mantelzorgsituatie te maken hebben waarop 
de Wmo-ondersteuning een aanvulling biedt. De aanvraag is vanuit het revalidatiecentrum gedaan, dat is 
vlot verlopen. Er is huishoudelijke hulp en een kleine woonvoorziening. Een traplift was niet mogelijk in de 
kleine woning, mijnheer slaapt boven, mevrouw beneden. Driemaal per week is er hulp bij douchen. Van 
een vervoersvoorziening is afgezien; niet nodig zolang mijnheer nog auto rijdt: “We gaan er samen op uit”. 
“Samen” is letterlijk de alles verbindend factor: “As we mar bi mekaar binne”, zegt mijnheer,” we gaan niet 
naar een voorziening, zolang het kan”. Een rolstoel heeft men zelf aangeschaft, maar de gemeente heeft er 
uiteindelijk voor gezorgd dat de woning ook daarvoor toegankelijk werd. Dat heeft wel lang geduurd 
omdat niet duidelijk was van wie de stoep was. Maar, over de gemeente en een met name genoemde 
medewerker wordt alleen met lof gesproken. Geen wonder dat meneer en mevrouw het dan ook eens zijn 
met de standaardvragen uit de Wmo-lijst: alles snel en naar tevredenheid geregeld door een werkelijk 
betrokken medewerker. Ook het positieve effect van de ondersteuning wordt volledig onderschreven: 
• men kan dingen beter doen
• men kan zich beter redden  en 
• ervaart een hogere kwaliteit van leven

Gevraagd naar de bekendheid van de figuur van de cliëntondersteuner moet men zeggen hier niet van te 
weten. Met een toelichting op deze gratis voorziening bij onder andere SMWO ziet men zeker het nut. Het 
begrip mantelzorgondersteuning is bekender maar hiervan heeft men geen gebruik gemaakt. Mijnheer 
maakt duidelijk dat zijn mantelzorgtaak een fulltime aangelegenheid is. Het mantelzorgcompliment is hem 
bekend, maar een ruimhartige vergoeding is naar zijn mening zeker op zijn plaats. 

In het dorp is een buurthuis, maar van het daar gebodene maakt men geen gebruik. Wel heeft men goede 
ervaringen met De Zonnebloem. 

Van het bestaan van het Odensehuis is men niet op de hoogte en men hoopt er ook geen gebruik van te 
hoeven maken, zeker daar het op enige afstand is. Aan het einde van het gesprek herhaalt mijnheer zijn 
wens een vergoeding te mogen ontvangen voor geboden mantelzorg.

1
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INTERVIEW 2 

“Gezin”, interview de heer L.
De familie is enkele jaren geleden op advies van de arts vanuit Zuid-Holland naar Zeeland verhuisd 
vanwege de luchtkwaliteit. De kernmerken van de huidige woning sluiten ook beter aan bij de kwaal van 
één van de gezinsleden. Het gezin bestaat uit vrouw, man en twee kinderen. De man en de zoon werken, 
de dochter is nog op school. Voor mevrouw is een participatiewetplaatsing praktisch gezien niet mogelijk 
gebleken. Voor mevrouw loopt nu een aanvraag voor begeleiding vanuit de Wmo. Dit brengt de heer L. 
ook direct op de wens de afstemming tussen de verschillende “loketten” (hij noemt UWV, gemeente Wmo 
en Participatiewet en ziektekostenverzekeraar)

De totale gezinscasus zou moeten worden bezien en niet alles individueel en in hokjes. De samenhang 
tussen onder andere Participatiewet, Wmo, Jeugdhulp en verzekeringspraktijken lijkt toch evident. Hij 
meldt goede ervaringen met de praktijk in een Zuid-Hollandse gemeente waarbij in het stadskantoor een 
huiskamer is ingericht voor de bespreking van de integrale zorg-, ondersteunings- en participatiewensen 
van de inwoner. Alle regelingen worden in één keer besproken.

Tevens signaleert hij dat de gemeenteambtenaren Sociaal Domein steeds vaker niet meer van het eiland 
Schouwen-Duiveland komen, maar vanuit Brabant of Zuid-Holland. Hij lijkt dat minder wenselijk te vinden. 

Mevrouw is nu Nugger (niet-uitkeringsgerechtigd ) en mijnheer had liever aan het begin van alle trajecten 
willen horen dat er geen mogelijkheden waren voor plaatsing. Wel voegt hij aan deze kritiek onmiddellijk 
toe dat alle digitale aanvragen en formulierverwerking uitstekend verloopt. Compliment. De Wmo-
aanvraag voor begeleiding is nu in behandeling. De heer L. zou graag zien dat doktersadviezen ook hierin 
leidend zijn: volg dat advies op. 

De toekenning is er nu, maar deze is nog niet geëffectueerd. Over het effect van de voorziening is dus nog 
niets te melden. Op de standaardvragen over de toegang/aanvraag (snel - serieus genomen - samen 
zoeken naar oplossingen - past bij hulpvraag) komt een positieve reactie: eens/goed verlopen.

Voor een van de kinderen is er gesproken over de wenselijkheid van begeleid wonen. De voorkeur van 
mijnheer is evenwel dat het gezin vooralsnog bij elkaar blijft in de eigen woning, 

Vervolgens geeft geïnterviewde aan dat hij graag formeel als mantelzorger wil worden aangemerkt. Mocht 
het nodig zijn, kan hij ook mantelzorg-ondersteuning vragen. Hij noemt daarbij dat zijn 
ziektekostenverzekering ook die mogelijkheid biedt tot respijtzorg. Hij is bekend met het aanbod van 
SMWO op dit terrein, maar dit heeft nog niet tot een werkbare praktijk geleid. Van de mogelijkheid gebruik 
te maken van onafhankelijk cliënt-ondersteuning is hij op de hoogte en hij weet wat SMWO daarin kan 
betekenen.

Van de buurthuisactiviteiten is men op de hoogte, maar vanwege de specifieke beperking van mevrouw 
biedt dit geen mogelijkheden.

Het Odensehuis is niet actief bekend, maar bij mijn toelichting geeft mijnheer aan van kerkgenoten er toch 
wel positief over te hebben gehoord. Tot slot herhaalt geïnterviewde de wens tot meer afstemming tussen 
organisaties en hun uitvoeringsparktijken.
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INTERVIEW 3 

Mevrouw L M. “scooter”
We komen bij een rijtjeshuis in een kern van de gemeente. Een jonge vrouw van nog geen 30 jaar opent de 
deur en laat daarmee ook de poezen binnen. Haar man is boven, maar schuift al snel aan voor het gesprek. 
Het echtpaar heeft twee jonge kinderen. Mevrouw heeft beperkingen ten gevolge van meermalig een 
”beroerte”.

Via de revalidatiekliniek is een aanvraag gedaan bij de gemeente voor woningaanpassing, huishoudelijke 
hulp, taxivervoer en een scootmobiel. Het was wel bekend dat men daarvoor bij de gemeente moest zijn, 
maar het is toch vanuit de kliniek geregeld. Mijnheer zegt inmiddels wel op de hoogte te zijn van de 
regelingen. De aanvraag is snel en duidelijk gegaan. Het is allemaal naar tevredenheid verlopen. Men heeft 
toegewezen gekregen wat nodig was en het gaat goed. Het effect van de ondersteuning is ook duidelijk 
en wordt gewaardeerd. Mevrouw is mobieler, kan zich beter redden en het leven is met de voorzieningen 
makkelijker en dus van hogere kwaliteit.

Terughoudender in lof is men over de leverancier en reparateur van de scootmobiel: een noodzakelijke 
reparatie werd noch snel, noch goed uitgevoerd. Belangrijker daarbij wellicht nog: er was geen vervangend 
vervoersmiddel. Zou naar mening van geïnterviewde toch standaard geregeld moeten zijn.

Bij het onderwerp cliënt- ondersteuning noemt meneer zorgorganisatie Allevo. Dat SMWO dit ook biedt is 
hen niet bekend. SMWO als organisatie is wel bekend. Er is geen gebruik gemaakt van diensten en meneer 
denkt daar ook geen gebruik van te gaan maken.

Mevrouw heeft nu nog een arbeidscontract. Er is aangekondigd dat dit gaat worden beëindigd. Vanaf dat 
moment wil mevrouw ook dagbesteding aanvragen. Zij denkt zich dan te kunnen inzetten bijvoorbeeld 
een keer per week bij de kinder-/stadsboerderij in Zierikzee.

Erg blij is het echtpaar met het dorpshuis en de sportvereniging, Beide voorzieningen moeten zeker 
behouden blijven in de kleine kern. De kinderen voetballen op het dorp en het echtpaar gaat ook 
gezamenlijk naar de buurthuisactiviteiten. 

Van een Odensehuis heeft men nog niet gehoord. Na mijn toelichting spreekt men natuurlijk de hoop uit 
daar nooit gebruik van te hoeven maken. 

Bij de vraag naar overige wensen of ideeën merkt mevrouw op dat (letterlijk) de weg naar Zierikzee slecht 
is voor scootmobiel-gebruikers. Bij mooi weer legt mevrouw de weg van enkele kilometers graag per 
scootmobiel af, maar dijkjes en de staat van het wegdek maken dit niet simpel. Nog liever zou mevrouw 
een scooter met zijwielen willen voor haar mobiliteit, maar zij weet niet of die bestaan. Een 40 km-auto, 
waardoor zij ook droog zit bij het boodschappen doen lijkt haar te duur. 
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INTERVIEW 4 

Mevrouw H K “Komt nergens meer..”
Een bejaardenwoning aan een vijver. Mevrouw, weduwe tussen de 60 en 80 jaar, doet open. Duidelijk 
moeizaam ter been. Na een toelichting op de bedoeling van ons contact, waarbij ook altijd door mij een 
adreskaartje wordt overhandigd voor latere vragen of opmerkingen, start het gesprek met de vraag naar de 
soort ondersteuning. Mevrouw zegt particulier huishoudelijke hulp te hebben en door Allevo worden haar 
benen gezwachteld en krijgt zij drie keer in de week hulp bij het douchen. Via de gemeente heeft zij 
taxivervoer en een scootmobiel. De aanvraag is door de particuliere hulp gedaan. Zij wist waar ze moest 
zijn. De aanvraag is naar tevredenheid verlopen: men heeft gezamenlijk naar oplossingen gezocht en de 
hulp is passend. De uiteindelijk van Medipoint gekregen scootmobiel past evenwel letterlijk niet. Mevrouw 
vindt deze veel te hoog , ze kan er geen weg mee en dus ook niet mee weg. Ze wacht op vervanging.

Zij is verder beperkt in haar mobiliteit doordat ze ook geen gebruik meer durft te maken van het taxibusje. 
Zoals ze zegt: “Ik ben daar uitgezakt; de chauffeur kon me ook niet tegenhouden”. Ook haar eigen auto is 
geen alternatief meer, gezien haar beperking. Mevrouw is overigens niet op de hoogte van de 
mogelijkheid een auto aan te passen voor handbediening. Ze betwijfelt of ze daar nog aan moet beginnen. 
Samenvattend stelt ze: “Ik kom nergens meer, maar verder gaat het goed”. Wel heeft zij bedacht dat een 
elektrische rolstoel mogelijk een goed alternatief kan worden. Je kunt dan ook gebruik maken van de 
rolstoeltaxi. “Dan kom je ook wat verder”, merkt ze op, Ik wijs haar natuurlijk op de mogelijkheid hiertoe een 
aanvraag te (laten) doen. Mevrouw wil dan wel graag weten of er een eigen bijdrage wordt gevraagd, ook 
in geval haar een andere scootmobiel wordt toegewezen.

Contacten met instanties worden gedaan door de particuliere hulp en haar zonen, die overigens niet als 
mantelzorgers worden gezien. Mantelzorgondersteuning is dan ook niet nodig, wat mevrouw betreft. Het 
begrip is wel bekend.

Mogelijkheden voor cliënt- ondersteuning door SMWO zijn niet bekend: “Voor het invullen van 
formulieren?”, vraagt mevrouw spontaan. Ze weet nog niet of dat nodig wordt , maar als het nodig is … 
(telefoonnummer SMWO gegeven).

Als welzijnsvoorziening noemt zij het lokale “bejaardenhuis“. Daar ging zij heen voor een kopkoffie en om 
te eten, maar er zijn geen vrijwilligers die je komen halen, merkt zij op. Mogelijk kan daar iets aan gedaan 
worden?

Tot slot :het bestaan van een Odensehuis is niet bekend en er is ook nog geen behoefte aan. 

Mevrouw ziet zichzelf als een tevreden klant.
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INTERVIEW 5

De heer F “Een vrouw”
Man, woont (nog) alleen, eigen huis, eind 40, gescheiden. De honden hebben mij eerder gezien, dan ik 
hen. Het erf is goed bewaakt. De man kampt met beperkingen ten gevolge van een langdurig coma. Kan 
één hand niet gebruiken en heeft zenuwpijn, vooral in de benen. Vanuit het revalidatiecentrum woont hij 
nu weer thuis. Hij heeft alleen huishoudelijke hulp. 

Hij vraagt mij hoe ik hier terecht ben gekomen; bij de gemeente staat een verkeerd adres. Moet van zijn ex 
zijn. Ik zeg hem dat hij naar boven is gekomen in een steekproef met telefoonnummers. Het adres is 
gecontroleerd tijdens het maken van de afspraak met hem. Toegelicht dat een vraaggesprek meer 
informatie oplevert dan het aankruisen van hokjes op een formulier.

De aanvraag is gedaan door zijn zus : ”die regelt alles, samen met mijn moeder”. Hij heeft huishoudelijke 
hulp, maar meldt onmiddellijk dat dit kan stoppen als zijn vriendin bij hem komt wonen. Hij hoopt nog 
vóór de Kerst. Hij ziet hier erg naar uit, na eerder mislukte huwelijken.

Voor de aanvraag zijn een paar keer mensen bij hem thuis geweest. Zus wist waar ze moest zijn. Ging goed, 
het waren goede gesprekken. Hij heeft ook gekregen wat hij nodig heeft, alleen het druppelen van zijn 
ogen kan hij niet zelf.

Hij onderschrijft de positieve effecten van de hulp: hij kan zich beter reden; beter dingen doen en de 
kwaliteit van leven is daarmee zeker hoger. 

De figuur van de cliëntondersteuner is hem niet bekend. Hij noemt zelf in dit verband de POH (Praktijk 
Ondersteuner Huisarts); SMWO op zich zelf is wel bekend. 

Mantelzorg is een bekend begrip. Zus weet waarschijnlijk wel dat zij voor iets extra’s bij SMWO terecht kan.

Van het buurthuis maakt meneer gebruik bij de door hem als leuk aangeduide activiteiten, zoals “mossels 
eten“.

De voorziening Odensehuis is hem niet bekend. Zijn vader verblijft in een intramurale voorziening. “De 
zusters brengen daar pillen”, merkt hij op.

Meneer is zeer tevreden, maar zeker als zijn vriendin bij hem komt wonen, herhaalt hij. Hij heeft geen 
verdere suggesties … “Ik heb op alles eerlijk antwoord gegeven”, sluit hij af. 
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INTERVIEW 6 

Fam P. “We redden het letterlijk met vallen en opstaan”
Echtpaar tussen 65 en 80 jaar, vrijstaande oudere woning met duidelijk drempels. Mevrouw is al meer dan 
tien jaar geleden moeten gaan afzien van actieve sportbeoefening vanwege rugproblemen, nu resulterend 
in een dwarslaesie. Slechts één jaar geleden heeft men huishoudelijke hulp en een rolstoel aangevraagd. 
Men wist dat men daarvoor bij de gemeente moest zijn: ’de Wmo gebeld “. Al daarvoor heeft men op 
eigen kosten een traplift aangeschaft. “Dat was wel een hoop geld”, zegt mijnheer. 

De Wmo-aanvraag heeft wel wat lang geduurd . De gemeente zou de verwachting wat dit betreft beter 
kunnen managen, is de mening. De afhandeling was evenwel heel adequaat . Aangevraagd door mijnheer 
en in een prettig gesprek is de situatie opgenomen . “Leuke vrouw”, zegt mevrouw. Toen huishoudelijke 
hulp gekregen. Twee uur per week wordt als weinig ervaren. Men overweegt later toch uitbreiding te 
vragen.

Het effect van de hulp wordt als positief gezien: men kan beter doen wat nodig; fijn dat het schoon is. 
Mevrouw kan zich beter redden en de kwaliteit van leven is daarmee beter. 

Voor de mobiliteit maakt het echtpaar gebruik van de eigen auto. De rolstoel past hier juist in. De loop naar 
de auto is wel zeer belastend. Een eerdere poging een invalideparkeerkaart aan te vragen is niet gelukt. Dit 
gaat nu zeker worden herhaald. Men is niet bekend met de mogelijkheid van het gebruik van een 
rolstoeltaxi en geeft ook zolang het kan de voorkeur aan eigen vervoer. Aan het einde van het gesprek 
- gevraagd naar suggesties - komt meneer met de wenselijkheid via Medipoint een los motortje op de 
gewone rolstoel te kunnen plaatsen. De mogelijkheden daartoe worden nu onderzocht. Overigens heeft 
men zelf ook eerder een scootmobiel aangeschaft.

Mijnheer uit ook de wens één contactpersoon te krijgen voor al dit soort kwesties. De figuur van de 
onafhankelijke cliënt-ondersteuning bijvoorbeeld via SMWO kent hij niet. Zou wel zeer welkom zijn 
(telefoonnummer verstrekt) .

Mijnheer is overduidelijk mantelzorger, is ook zo geregistreerd en ontvangt het jaarlijkse compliment. De rol 
van SMWO als mogelijke mantelzorgondersteuner is niet bekend en er is ook geen gebruik van gemaakt. In 
het contact met SMWO zal dit wel aan de orde komen.

Het lokale dorpshuis kent men van officiële momenten, bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten. De 
ontmoetingsfunctie is niet als zodanig bekend. Wel weet men van de yoga, bridge en bibliotheekfunctie.

Het Odensehuis is bekend, omdat daar in eigen kring gebruik van wordt gemaakt. 

Gevraagd naar bestaande suggesties of ideeën herhaalt men de wenselijkheid van de vaste 
contactpersoon en/of cliënt- ondersteuner en de rolstoelmotor.
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INTERVIEW 7 

De heer D. “ APK”
Ik zoek even het adres. Mijnheer blijkt uiteindelijk in een woon-zorgvoorziening te wonen. Hij woont daar 
alleen en krijgt huishoudelijke hulp omdat hij - in eigen woorden - “nogal gammel in elkaar steekt. Hij moet 
binnenkort weer geopereerd”. De huishoudelijke hulp voert op het moment van het interview haar 
bezigheden uit. Mijnheer is speciaal voor de woning naar dit dorp verhuisd. Vond hij ook geen probleem. 
Naast huishoudelijk hulp heeft hij een scootmobiel en regiotaxi-vervoer. 

Voor de aanvraag wist hij waar hij moest zijn en krijgt daarbij alle hulp van een maatschappelijk werker die 
voor de Wmo werkt. De aanvraag is snel verlopen en hij voelde zich zeker serieus genomen. Er is samen 
gekeken wat er nodig was en over de toegewezen ondersteuning is meneer ook tevreden. De scootmobiel 
gebruikt meneer voor zijn boodschappen en hij kan nog juist naar de bus halte lopen voor eventuele 
andere activiteiten.

Over het effect van de ondersteuning is hij ook helder: hij kan dingen beter doen, zich beter redden en 
kwaliteit van leven is daardoor beter. 

Eén ding wil hij wel kwijt, over de scootmobiel: “Waarom wordt er geen jaarlijks onderhoud gepleegd? Ze 
laten je doorrijden totdat hij in elkaar …“. Een periodiek systeem vergelijkbaar met de APK zou welkom zijn . 
De service bij reparatie is wel naar tevredenheid verlopen. De scootmobiel werd zelfs door een nieuwe 
vervangen. 

Van het begrip onafhankelijke cliëntondersteuner heeft meneer nooit gehoord. Later zou hij deze 
misschien wel willen gebruiken. Spontaan noemt hij: voor het invullen van formulieren. Hulp bij de keuze 
van zorgaanbieders en de uitleg van regelingen zou ook welkom zijn. 

Meneer heeft geen mantelzorger. Zijn kinderen wonen ver weg. Het aanbod van SMWO voor 
ondersteuning is daarmee op dit moment niet relevant. 

Mijnheer zou gebruik kunnen maken van de aangeboden activiteiten in het centrum waarin hij woont. Hij 
geeft evenwel de voorkeur aan activiteiten buitenshuis ( klaverjasclub in café/cafetaria ).

Het Odensehuis is voor hem geen bekend begrip. Wel ziet hij altijd het busje dat naar de dagopvang gaat.

Hij ziet geen reden om de kans aan te grijpen om buiten de scootmobiel APK met nog meer suggesties te 
komen: “Ik ben tevreden”, rondt hij af.
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INTERVIEW 8 

Fam H “ Elkaars mantelzorgers”
De heer en mevrouw H. wonen in een rijtjeshuis in een wat grotere wijk van de stad. Ze zijn tussen de 65 en 
80 jaar en beiden hulpbehoevend. Mevrouw heeft een ziekte waarbij haar toestand verslechterd in de tijd 
en mijnheer heeft enkele grote operaties ondergaan. “We zijn elkaars mantelzorgers”, stellen zij dan ook. Zij 
hebben nu huishoudelijke hulp voor twee uur in de week ( ‘’meer krijg je ook niet tegenwoordig “’)... En zij 
hebben taxivervoer; zelf autorijden gaat niet meer. Buurtzorg levert verpleging en verzorging.

Taxivervoer heeft men al langer en het loopt goed; huishoudelijke hulp is onlangs begonnen en lijkt nog 
niet gestabiliseerd: ”Er kwam gelijk al weer iemand anders”, zegt mevrouw. De aanvraag was wel tijdig 
geregeld. Dat duurde circa zes weken maar dat is niet erg als je dat van tevoren weet. 

Het effect van de ondersteuning is dat men de dingen beter kan doen en dat men zich ook beter kan 
redden. De kwaliteit van leven is dan ook beter. 

Dat men gebruik kan maken van cliënt-ondersteuning is niet bekend. Misschien weleens over gelezen, zegt 
mevrouw. Zij weet ook niet waar ze dat had moeten aanvragen. Uitleg gegeven. Gevraagd naar mogelijke 
ondersteuningswensen noemt mevrouw spontaan dat hulp bij digitale aanvragen zeker welkom zou zijn. 
Dat zou van pas kunnen komen zodra zij een gelijkvloerse woning of woningaanpassingen moeten gaan 
aanvragen.

Mantelzorger zijn mijnheer en mevrouw voor elkaar. De kinderen werken full time en wonen op afstand. Zij 
doen wel iets. Dat daar mantelzorgondersteuning bij kan komen is wel bekend, maar er is geen beroep op 
gedaan. 

Er is een wijkcentrum , maar daar komt men niet,. Het is wel bekend dat het er is. De ontmoetingsfunctie 
vindt men eerder bij de stadsboerderij . Die is met de rollator bereikbaar en heeft ook nog een 
“milieustraat”- functie.

Het bestaan van het Odensehuis is bekend, maar er wordt geen gebruik van gemaakt.

Gevraagd naar overige onderwerpen/suggesties geven meneer en mevrouw aan het erg jammer te vinden 
dat Medipoint weg is. Nu alleen in Goes te bezoeken. Het was handig dat je kon zien wat voor 
hulpmiddelen er allemaal zijn en dat je daarover wordt geïnformeerd .

Verder is men tevreden.
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INTERVIEW 9 

De heer S “ Zoveel mogelijk zelf doen”
Ik bezoek een man (tussen 65 – 80 jaar) in een gelijkvloerse woning in de wijk. Enkele jaren geleden is hij 
vanuit een ander dorp hier komen wonen. Hij komt oorspronkelijk van buiten Schouwen. Zijn vrouw is 
twee jaar geleden overleden. De eigen woning is toen opgegeven. Mijnheer vraagt nog even wat de 
bedoeling is van het gesprek. Ik meld dat de gemeente graag wil weten wat hij vindt van de 
ondersteuning. 

De heer heeft huishoudelijk hulp (Miep / Koster Schoonmaak), Regiotaxi, Valys-vervoer en een invalide 
Parkeerkaart. Oorspronkelijk voor zijn vrouw heeft hij zelf een scootmobiel gekocht, die hij nu zelf gebruikt. 
Hij heeft ook nog een auto voor zware boodschappen, maar gebruikt ook de regiotaxi. Het onderhoud van 
de scootmobiel is voor eigen rekening. 

Meneer noemt zich “eigenwijs aangelegen”. Wil zoveel mogelijk zelf doen. De kinderen hebben het druk, 
maar in geval van nood zijn ze er. Mantelzorgondersteuning wordt geen gebruik van gemaakt en is niet 
bekend. Zou wel handig zijn. In de zomer heeft meneer geen huishoudelijke hulp gehad, Er was geen 
vervanging voor vakantie. “Zou dat kunnen worden vervangen”, wil hij weten. “Je moet er wel voor betalen 
via je bijdrage”.

De aanvraag is super gelopen. Hulp was oorspronkelijk voor zijn vrouw, alles stond op haar naam. Na haar 
overlijden werd het stopgezet. Door de gemeenteambtenaar is het toen snel opnieuw geregeld voor 
mijnheer, die toch ook beperkingen heeft. Het was een serieus en goed gesprek; enkel positief over. De 
huishoudelijk hulp loopt, goed zeer tevreden. Super en twee uur in de week is voldoende. Mijnheer wil 
toch zoveel mogelijk zelf doen.

Het resultaat of effect van ondersteuning is dat mijnheer beter de dingen kan doen die hij wil en hij kan 
zich beter redden. Ja, de kwaliteit van leven is wel belangrijk. Hij wil er geen zootje van maken, zegt hij. 

Bij het onderwerp cliëntondersteuning noemt mijnheer spontaan SMWO. Voor administratie zou hij dat 
weleens makkelijk vinden. 

Het begrip buurthuis is wel bekend wel bekend, volgens mijnheer is de gemeente laks op dit punt. Er 
wordt al jaren over gesproken. Mogelijk aanbod van het “bejaardenoord” Is wel bekend, maar daar maakt 
hij geen gebruik van. Mijnheer toont een folder van het Odensehuis (toelichting: voor lichtdementerenden). 
Mijnheer zou wel willen biljarten en/of kaarten, maar daar is dus blijkbaar geen ruimte voor. Wel is er een 
soort praathuis aan de haven. De ontmoetingsfunctie vindt hij daar.

Gevraagd naar overige suggesties noemt hij de gebrekkige uitvalswegen vanuit de wijk. En er zou een 
ruimte beschikbaar moeten worden gesteld in de wijk, naast de stadsboerderij. 

Tot slot vraagt de heer de afrekening van het CAK even te bekijken. Het aantal periodieke betalingen van 
de eigen bijdrage gaat van 13 naar 12. Het totaal wordt nauwelijks iets duurder, blijkt. Mijnheer stelt dat hij 
het niet goed heeft gelezen en dat ook lastig te vinden met slechts enkele jaren lager onderwijs. Hij lijkt 
laaggeletterd te zijn; zegt zelf “geen letters gegeten te hebben”. SMWO zou daarom handig zijn voor 
formulieren en gebruiksaanwijzingen. 

De vervanging van de hulp in de vakantieperiode is zeker ook een punt voor mijnheer.
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INTERVIEW 10 

Fam D. “Huiselijke relaties”
Mijnheer en mevrouw wonen in een gelijkvloers appartement. Al enkele jaren. Wmo-ondersteuning is 
aangevraagd voor de man (80 jaar). Zijn vrouw en dochter zijn aanwezig bij het gesprek. Dochter heeft de 
aanvraag gedaan. Via Google gevonden dat bij Medipoint rechtstreeks aanvraag gedaan kan worden. Men 
is snel en prettig geholpen, is serieus genomen. Ze zijn samen naar Goes geweest. Dat het winkeltje in 
Zierikzee nu gesloten lijkt is niet bekend. Er is ook zelf een invalide parkeerkaart snel geregeld.

Men heeft alleen een scootmobiel en een douchezitje. Een nieuw model scootmobiel; verdere 
aanpassingen heeft men zelf gedaan (bijvoorbeeld beugels en decubituskussen). Men weet niet precies 
wat Wmo is. Regelingen lopen nogal door elkaar, vindt men.

Mevrouw is niet officieel mantelzorger. Zij helpt bij douchen en dergelijke. Zij heeft ervaring in verpleging. 
Daarnaast doet dochter veel. De aanvraag is goed verlopen. En ook over het resultaat is men zeer tevreden: 
man kan dingen beter doen, zich beter redden en is weer mobiel (scootmobiel). De fiets en auto zijn weg 
gedaan. Werd te gevaarlijk, maar dat is wel een grote stap.

Cliëntondersteuning - spontaan wordt de POH hart genoemd. Bedoeld wordt natuurlijk de hulp bij 
aanvragen en dergelijke maar dochter doet dat allemaal. SMWO wordt wel spontaan genoemd in dit 
verband, men heeft wel van de ondersteuning gehoord, maar er is nooit gebruik van gemaakt. 

Bij de vraag naar een wijk- of buurthuisvoorziening wordt het verpleeghuis genoemd voor restaurant en 
dagbesteding. Er wordt geen gebruik van gemaakt. Mevrouw zegt daar geen behoefte aan te hebben 
zolang je nog samen bent.

Het Odensehuis is wel bekend (met enige hulp – in plan West). Bij dochter is het hele begrip niet bekend. 

Gevraagd naar suggesties: de kleinschaligheid van de regio wordt erg gewaardeerd. Er is wel een 
opmerking over een beschikking van de gemeente. De betreffende brief die men toont bevat de zinsnede 
“probleemgebied in de huiselijke relaties”. Bij een aanvraag voor een douchestoeltje komt dit erg raar over.

Tot slot heeft men nog een vraag: heeft Medipoint geen jaarlijks onderhoudsaanbod waarvoor ze zelf 
langskomen? Waarschijnlijk moet men toch zelf de afspraak maken daarvoor, wordt besloten.
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Beknopte analyse op de 
onderwerpen

AANVRAAG: HET CONTACT MET DE GEMEENTE
Als eerste onderdeel kwam in de interviews aan de orde het contact met de gemeente (indien dat ook had 
plaatsgevonden). Een van de mogelijke eerste toegangswegen tot de Wmo. Van het geheel aan 
opmerkingen over de gemeente kan alleen maar worden geconcludeerd dat cliënten hier erg goed over te 
spreken zijn. Er zijn geen negatieve reacties opgetekend tijdens de interviews.

EFFECT: DE TEVREDENHEID OVER DE GEBODEN ONDERSTEUNING
Het volgende onderwerp dat is geselecteerd voor deze beknopte analyse gaat over de vraag of de 
geïnterviewden ook tevreden zijn met de geboden ondersteuning. Uiteindelijk gaat het bij de Wmo-
ondersteuning om het resultaat dat ermee wordt bereikt voor de cliënt (en zijn of haar omgeving). 
Resultaat dan vooral mag worden verwacht in een verbetering van de kwaliteit van leven. 

Over het geheel genomen worden ook op dit punt vooral positieve ervaringen vernomen in de interviews. 
Teleurstelling kan er wel zijn indien een aanvraag niet is toegewezen. 

CLIENT- ONDERSTEUNING SCHOUWEN-DUIVELAND 
Op verzoek van de gemeente is in de interviews ook nadrukkelijk gevraagd naar de bekendheid van de 
figuur van de onafhankelijke cliëntondersteuning die op Schouwen-Duiveland vooral door SMWO wordt 
ingevuld. Het beeld is dat de Stichting een grote bekendheid geniet, maar haar mogelijke rol als 
cliëntondersteuner of adviseur is minder bekend. Overigens, niet alle geïnterviewden geven aan hier ook 
behoefte aan te hebben. Spontaan worden wel vooral genoemd de wenselijkheid van ondersteuning bij 
aanvragen (ook digitaal). 

MANTELZORGONDERSTEUNING
Ook voor deze functie vervult SMWO een sleutelrol. Bij bijna de helft van de geïnterviewden is deze functie 
ook bekend. Niet iedereen maakt er gebruik van, maar op de achtergrond is het wel goed te weten dat 
men hier een beroep op kan doen. 

BUURTHUIS/WIJKCENTRUM
De meeste kernen kennen een buurthuisfunctie, maar de daar aangeboden (welzijns-)functies- die 
uiteenlopend zijn - worden door geïnterviewden ook elders gevonden. Men noemt het verpleeghuis, 
“bejaardenoord”, stadsboerderij en “klapbank”. 

ODENSEHUIS
Het Odensehuis is bij drie van de tien geïnterviewden bekend als voorziening. Het nut voor de doelgroep 
wordt zeker onderschreven. 

2
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Suggesties

In de tien interviews zijn de volgende suggesties, wensen of kritiekpunten opgetekend (in willekeurige 
volgorde):
• De wenselijkheid van een mantelzorgvergoeding.
• Een betere en meer integrale afstemming tussen regelingen en loketten, mogelijk in een “huiskamer” 

bij de gemeente.
• Vervangend vervoer bij reparaties .
• Algemene staat van wegen voor mensen met beperkingen verbeteren en goede uitvalswegen. 
• Vrijwilligers om cliënten op te halen voor welzijnsvoorzieningen.
• Een welzijnsvoorziening in de wijk; gemeente moet sneller knopen doorhakken.
• Eén contactpersoon voor de cliënt.
• Rolstoelmotortje als (nieuw) hulpmiddel.
• APK voor scootmobielen.
• Informatie over hulpmiddelen nu Medipoint-winkel is gesloten.

3
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Tot slot

De interviews geven een beeld van de ervaringen van een kleine groep inwoners. Tien personen (en hun 
omstanders) spraken zich in een open en geanonimiseerd gesprek uit over de wijze waarop zij met de 
Wmo en haar uitvoerders in aanraking komen. Zij doorliepen het proces van aanvraag tot uitvoering van 
de gevraagde ondersteuning of hulp. Bij de interviews is niet op voorhand een keuze gemaakt uit de 
mogelijke vormen van ondersteuning. De wenselijkheid en de wijze van uitvoering van 
cliëntervaringsonderzoek staat al enige tijd ter discussie binnen gemeenten en Rijk. Wellicht dat in het 
nieuwe jaar (2020) hier nieuwe uitvoeringsaanwijzingen voor komen.

4
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Bijlage 1: Interviewscript

_ 1 _ NAAM -      adres>: 
Onderzoek cliëntervaring Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 380 schriftelijke… nu aanvulling

1. Bent u een man of een vrouw?  Man _ Vrouw

2. Wat is uw leeftijd? _ Jonger dan 65 jaar _ Tussen 65 en 80 jaar _ Ouder dan 80 jaar

3. U krijgt een of meer vormen van ondersteuning. Bijvoorbeeld: 
 o hulp in het huishouden
 o begeleiding
 o taxivervoer
 o een traplift of bezoek aan een activiteitencentrum of dagopvang

4. U of iemand namens u heeft in het verleden contact opgenomen met de gemeente (aanvraag), het 
Wmo-loket of het buurtteam met een hulpvraag. De vragen in dit blok gaan over hoe er met uw 
hulpvraag is omgegaan. Als het contact langer dan een jaar geleden dan geldt voor de vragen van dit 
blok “niet van toepassing”. Eens, oneens nvt/geen mening

 o Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag 
 o ik werd snel geholpen 
 o De medewerker nam mij serieus 
 o De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht 
 o Ik vind de ondersteuning die ik krijg goed 
 o De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag 

5. De vragen in dit blok gaan over het effect op uw leven van de ondersteuning die u krijgt.
Ook hier kunt u aangeven: eens, oneens, geen mening, niet van toepassing.
Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil.
Door de ondersteuning die ik krijg kan ik mij beter redden.
Door de ondersteuning die ik krijg heb ik een betere kwaliteit van leven.

6. Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner? Ja nee 
JA, geen gebruik? Waarom niet? Een clientondersteuner is iemand die u helpt uw weg te vinden naar 
zorg en ondersteuning, bijvoorbeeld bij het loket. Schouwen-D. : SMWO of …? Informatie of aanmelden 
bij SMWO kan via het telefoonnummer (0113) 277 111
Wat zouden zij voor u kunnen betekenen (spontaan te noemen): 
Het officieel aanvragen van de hulp/voorziening
Bij de keuze van de zorgaanbieder
Het wegwijs cliëntondersteuner maken in de zorg, oftewel uitleg over waar je moet zijn voor de 
hulpvraag.
Onafhankelijk advies over de hulp/voorziening die je zou kunnen krijgen/ waar je recht op hebt.
Uitleg over de regelgeving, kosten (eigen bijdrage) of subsidies omtrent het krijgen van hulp.
Ondersteunen bij ontevredenheid over de verleende toekenning
Ondersteunen bij ontevredenheid over de geleverde diensten
Anders, namelijk
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7. Mantelzorg(ondersteuning) ja mantelzorger nee |ondersteuning SMWO: bekend ja nee; gebruik ja 
nee 

8. Welzijnszorg Buurthuis : gebruik en/of wat zou dit kunnen betekenen bijvoorbeeld dagopvang? 

9. Dementiezorg bekend = Odensehuis Zierikzee (maandag, dinsdag en donderdag). 

Heeft u nog opmerkingen over de ondersteuning die u krijgt?

Hartelijk dank voor uw medewerking, u heeft mijn kaartje voor vragen en/of opmerkingen.
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Bijlage 2: De enquête

Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of 
mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem en hebben geen gevolgen voor uw (mogelijke) ondersteuning. U 
helpt ons door in te vullen wat u van de ondersteuning vindt.

BLOK 1 CONTACT
U heeft in het verleden contact opgenomen met [uw gemeente, het Wmo-loket, het buurtteam: 
formulering lokaal aanpasbaar] met een hulpvraag. De vragen in dit blok gaan over hoe er met uw 
hulpvraag is omgegaan. Als het contact langer dan een jaar geleden is vult u dan voor de vragen van dit 
blok “niet van toepassing” in.

Vraag Helemaal 
mee eens

Mee 
eens

Neutraal Niet 
mee 
eens

Helemaal 
niet mee 
eens

Geen 
mening

Niet van 
toepassing

1. Ik wist waar ik 
moest zijn met mijn 
hulpvraag.

2. Ik werd snel 
geholpen.

3. De medewerker nam 
mij serieus.

4. De medewerker en 
ik hebben in het 
gesprek samen naar 
oplossingen gezocht

Ja Nee
5. Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner? 

Een cliëntondersteuner is iemand die u helpt uw weg te vinden naar zorg en ondersteuning: 
formulering lokaal aanpasbaar/organisatie noemen.

BLOK 2 KWALITEIT VAN DE ONDERSTEUNING
U krijgt een of meer vormen van ondersteuning. Bijvoorbeeld: hulp in het huishouden, begeleiding, 
taxivervoer, een traplift of bezoek aan een activiteitencentrum of dagopvang (formulering lokaal 
aanpasbaar). De vragen in dit blok gaan over wat u van deze ondersteuning vindt.

Vraag Helemaal 
mee eens

Mee 
eens

Neutraal Niet 
mee 
eens

Helemaal 
niet mee 
eens

Geen 
mening

Niet van 
toepassing

6. Ik vind de kwaliteit 
van de ondersteuning 
die ik krijg goed.

7. De ondersteuning die 
ik krijg past bij mijn 
hulpvraag.
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BLOK 3 WAT LEVERT DE ONDERSTEUNING MIJ OP
De vragen in dit blok gaan over het effect op uw leven van de ondersteuning die u krijgt. 

Vraag Helemaal 
mee eens

Mee 
eens

Neutraal Niet 
mee 
eens

Helemaal 
niet mee 
eens

Geen 
mening

Niet van 
toepassing

8. Door de 
ondersteuning die 
ik krijg, kan ik beter 
de dingen doen die 
ik wil.

9. Door de 
ondersteuning die ik 
krijg kan ik mij beter 
redden.

10. Door de 
ondersteuning die ik 
krijg heb ik een betere 
kwaliteit van leven.

Heeft u nog opmerkingen over de ondersteuning die u krijgt?

Wilt u binnen de lijnen van het vak hieronder schrijven?

Hartelijk dank voor uw medewerking. 
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RESPONS ENQUÊTE
380 Wmo-cliënten van de gemeente Schouwen-Duiveland hebben de vragenlijst ingevuld. Er zijn 693 
vragenlijsten verstuurd, het responspercentage is daarmee 55 %. Om betrouwbare uitspraken te kunnen 
doen waren 277 vragenlijsten nodig, dit is ruim gehaald.

Resultaten vragenlijstonderzoek Wmo 2018 Gemeente Schouwen Duiveland (N=380)

 Ik wist waar ik moest zijn Aantal  %
Helemaal mee eens 73 27,5

Mee eens 142 53,6

Neutraal 27 10,2
Niet mee eens 20 7,5

Helemaal niet mee eens 3 1,1

Total 265 100,0

Geen antwoord/Foutief antwoord 1  

Geen mening 1  

Niet van toepassing (bijvoorbeeld > 1 jaar) 113  

Total 115  

De medewerker nam mij serieus Aantal  %
Helemaal mee eens 94 35,5

Mee eens 142 53,6

Neutraal 22 8,3

Niet mee eens 2 0,8

Helemaal niet mee eens 5 1,9

Total 265 100,0

Geen antwoord/Foutief antwoord 4  

Geen mening 2  

Niet van toepassing 109  

Total 115  

De medewerker en ik hebben in het 
gesprek samen naar oplossingen 
gezocht

Aantal  %

Helemaal mee eens 89 35,5

Mee eens 117 46,6

Neutraal 31 12,4

Niet mee eens 11 4,4

Helemaal niet mee eens 3 1,2

Total 251 100,0

Geen antwoord/Foutief antwoord 4  

Geen mening 3  

Niet van toepassing 122  

Total 129  
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Wist u dat u gebruik kon maken van 
een onafhankelijke 
cliëntondersteuner?a

Aantal  %

Ja 154 41,3

Nee 219 58,7

Total 373 100,0

Geen antwoord/Foutief antwoord 7  

Ik vind de kwaliteit van de 
ondersteuning die ik krijg goeda

Aantal  %

Helemaal mee eens 140 38,7

Mee eens 172 47,5

Neutraal 39 10,8

Niet mee eens 7 1,9

Helemaal niet mee eens 4 1,1

Total 362 100,0

Geen antwoord/Foutief antwoord 3  

Geen mening 1  

Niet van toepassing 14  

Total 18  

De ondersteuning die ik krijg past bij 
mijn hulpvraaga

Aantal %

Helemaal mee eens 127 36,0

Mee eens 173 49,0

Neutraal 29 8,2

Niet mee eens 16 4,5

Helemaal niet mee eens 8 2,3

Total 353 100,0

Geen antwoord/Foutief antwoord 9  

Geen mening 2  

Niet van toepassing 16  

Total 27  

Door de ondersteuning die ik krijg, 
kan ik beter de dingen doen die ik wila

Aantal  %

Helemaal mee eens 100 29,9

Mee eens 162 48,4

Neutraal 62 18,5

Niet mee eens 9 2,7

Helemaal niet mee eens 2 0,6

Total 335 100,0

Geen antwoord/Foutief antwoord 15  

Geen mening 9  

Niet van toepassing 21  

Total 45  
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Door de ondersteuning die ik krijg 
kan ik mij beter reddena

Aantal  %

Helemaal mee eens 111 31,4

Mee eens 197 55,6

Neutraal 40 11,3

Niet mee eens 4 1,1

Helemaal niet mee eens 2 0,6

Total 354 100,0

Geen antwoord/Foutief antwoord 8  

Geen mening 6  

Niet van toepassing 12  

Door de ondersteuning die ik krijg 
kan ik mij beter reddena

Aantal  %

Helemaal mee eens 111 31,4

Mee eens 197 55,6

Neutraal 40 11,3

Niet mee eens 4 1,1

Helemaal niet mee eens 2 0,6

Total 354 100,0

Geen antwoord/Foutief antwoord 8  

Geen mening 6  

Niet van toepassing 12  

Total 26  

De enquête bood ook de mogelijkheid opmerkingen te plaatsen bij de vragen. ZB| Planbureau heeft hier 
(grove) kwalificaties aan verbonden: positief, negatief, overige opmerkingen over de aanbieders (voor 
zover in de beleving voor verbetering vatbaar) en suggesties: 

P.M. spelfouten in de lijst met opmerkingen zijn niet gecorrigeerd! 

POSITIEF
        
• Alle lof voor de gemeente Zierikzee, voor de ondersteuning die mijn man en ik krijgen. 
• Alle ondersteuning is geregeld door Allevo thuisbegleiding zeer goed.en bekwaam Huishoudelijke hulp 

ook prima.        
• Alles is prima geregeld alleen zit ik nog steeds op mijn douche stoeltje te wachten Dus dat is minder 

leuk.       
• Alles naar wens.        
• Alles verloopt prima .       
• Ben er blij mee dank u wel.        
• Ben tevreden, het loopt naar wens.       
• De gemeente werkt goed mee Allevo mijn hulp is super,Allevo zelf matig,medipoint gaat beter.
• De hulp die ik heb ontvangen was voor de regiotaxi.De heer [xxx], is bij mij thuis geweest,heeft mij 

prima geholpen en ook snel.        
• De ondersteuning die ik krijg vind ik goed  
• De ondersteuning is heel goed maar of dat nu een betere kwaliteit van leven geeft? Ik ben wel heel blij 

met de hulp want ik kan zelf niet meer zo goed schoonmaken door mijn gebreken.   
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• De ondersteuning is november 2018 beëindigd nadat ik naar het verzorgingstehuis verhuisd ben. 
De hulp in de huishouding was prima verzorgd.alleen wat te weinig.Taxivervoer was ook goed 
geregeld 

• De ondersteuning past precies bij mij. Bij wat ik nodig heb.     
• Door de traplift die ik per j.l. februari kreeg toegewezen kan ik me zeer goed naar boven redden. 

Hartelijk bedankt.        
• Door de wet WMO is het mogelijk om nog zelfstandig te wonen, zijn daar Oprecht dankbaar voor 

een tevreden client        
• Fantastisch! Het traject vanaf huis/keuken tafel gesprek tot aan start dagbegeleiding was traag én niet 

duidelijk. De casemanager Zeeuwse zorg schakes kon het gelukkig versnellen!   
• Ga zo door.        
• Gaat wel goed zo,dankzij Allero/ Buurtzorg [onleesbaar]     
• Graag gedaan.        
• Graag zo doorgaan.        
• Heel blij met de HHhulp die ik ontvangen eveneens met het taxivervoer.Dank voor dit alles 
• Het bevalt heel goed!!!        
• Het kan niet beter ga zo door        
• Ik ben blij met de huishoudelijke hulp voor 2 uur per week. Wel hoop ik dat de bijdrage voor ‘chronisch 

zieken’ niet (veel), voor minima, omlaag gaat!! [xxx]      
• Ik ben blij met de hulp die krijg.        
• Ik ben buitengewoon tevreden.        
• Ik ben heel tevreden over de ondersteuning die ik krijg, petje af. Hartelijk dank.   
• ik ben tevreden        
• Ik ben tevreden met de hulp die Vreiland wonen mij bied.     
• Ik ben tevreden.        
• Ik ben u zeer dankbaar dat ik deze hulp van u krijg      
• Ik ben zeer tevreden over de hulp die ik via de WMO hebt gekregen dank daarvoor  
• Ik brn blij met de ondersteuning die ik krijg. Vooral vind ik belangrijk dat ik serieus word 

gebroken. 
• Ik en ook mijn man zijn over alles te vreden alleen als je wat vragen hebt weet je niet wie je moet bellen 

met de vragen.        
• Ik heb 1 x h. week 2 uur hulp! Hoofdzakelijk eten koken + toilet en badkamer schoonmaken. Ik heb een 

lieve hulp! Jammer genoeg is zij niet goed gezond, maar klaagt niet en doet haar best! Ik ben tevrden 
met deze hulp; wanneer zij komt werken.  

• Ik heb ondersteuning door hulp in het huishouden Ik ben heel tevreden over haar 
• Ik voel me er enorm door geholpen in deze moeilijke periode in mijn leven!
• Ik vond dit een goed ondersoek 
•  is voldoende en bevalt mij goed.
• Meer gekregen dan dat ik gedacht/gehoopt had Met name het keukentafel gesprek:petje af en 

dank! 
• Na de tip 3 weken geleden heb ik op verzoek extra h.h. hulp gekregen. In plaats van 3 uur per 2 weken 

krijg ik nu elke week 2 uur. Hier ben ik echt blij en dankbaar voor.
• Nee Helemaal tevreden 
• Nee, ben tevreden.
• Nee, ik heb verleden week een brief maar mijn gemeente Sch ei Duiveland hoe dankbaar ik ben o.r ik 

nu ook 4 dagen per week voor opvang naar [xxx] mag heb n.l Reuma vanaf mijn 24 ste jaar altijd pijn
• Ondersteuning gaat meer naar mijn man maar ik heb er ook profijt van! Zou eventueel meer 

ondersteuning willen bij “hulp in het huishouden”. 
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• Taxi vervoer: ben tevreden dat hier gebruik van kan maken. Hulp in de h.h. - 2 x maand 2 uur, tot nu toe 
voldoende

• Voldoet aan onze wensen
• We hebben de hulp hard nodig , en zijn zeer tevreden over de hulp die we ontvangen.Dank u wel!
• We zijn heel tevreden over de hulp die wij krijgen
• Wij zijn zeer tevreden over de hulp die wij krijgen
• WMO helpt heel goed en verteld ook welke aanvragen voor vergoeding je recht op hebt.Dik tevreden
• Zeer prettig meisje die mij 1x in de 14 dagen helpt ‘s morgens
• Zonder deze ondersteuning, was ik nu niet zover in een beter leven een verijking van mijn leven! 

NEGATIEF
• 1) er is meer hulp nodig maar wordt niet toegekend. 

2) onmogelijk proces voor oudere mensen ( WMO aanvraag) dit moet toegankelijker!  
Zonder gebruik te maken van internet! Mensne van 90+ hebben geen internet!  

• 120 minuten hulp, 30 minuten gaan op aan te laat komen en vertrokken, boek tekenen en praten, 90 
over. Ramen zemen mag niet       

• 16-8-18: woningbouw doet aanvraag bij gemeente/wmo, geen reactie. 28-11-18: 2e melding / aanvraag, 
gevolg door keukentafelgesprek. 22-3-19: beschikking / toezegging voorziening. 
 1-4-19: contact met aannemer. 1-5-19: uitvoering door aannemer moet nog plaatsvinden. 
Op ieder vlak heeft weinig terugkoppeling plaatsgevonden    

• De 2 uren huishoudelijke hulp per week zijn te kort. Ik heb een volledig huis met ook nog een hond 
en een kat, die zijn onmisbaar voor mij ander vereenzaam ik.

• De gemeente doet zijn best, maar de persoon die mij moet helpen neemt haar werk niet serieus. 
• De ondersteuning die ik krijg is eigenlijk te weinig      
• De ondersteuning die ik krijg is oké. Alleen de hulp in de huishouding zou wel iets uitgebreid mogen 

worden. I.v.m. steeds minder wordende mobiliteit.      
• De ondersteuning die ik krijg is veel te weinig      
• De ondersteuniong die ik krijg is zéér minimaal in mijn 90e levensjaar    
• De uren van hulp in de huishouding zijn veel te laag, gezien het feit dat ik van Cak een indicatiestelling 

van 6 heb
• De weg naar ondersteuning na mijn operatie kwam moeizaam op gang. De eerste weken na de 

operatie was geen ondersteuning mogelijk daar dit ong 8 weken tevoren had moeten worden 
aangevraagd terwijl dit niet mogelijk was wegens planning operatie.

• Door bezuiniging van 3 uren naar 2 uur gegaan nu ik ouder word is 2 uur erg kort.
• Er is bij mij een Mijnheer geweest voor een nieuwe [onleesbaar], helaas is deze MIjnheer een paar 

weken daarna overleden. Ik had [onleesbaar] ik om 4 uur heb, maar die ging daar niet over. (wie dan 
wel) Eerst had ik 3 uur hulp, met de bezuiniging kreeg ik al 2,5 uur. Het laatste half jaar [onleesbaar] met 
intussen een [onleesbaar{.

• Graag meer uren hulp
• Het proces van beschikking aanvragen tot afgifte van de beschikking duurde veel telang (meer dan 1/2 

jaar ) onzorgvuldig informatie geven van SVB zodat betaling van het PGB veel vertraging oploopt
• hulp in de huishouding zou meer moeten zijn.
• Hulp in huishouding is soms best kort. 2 uren per week 3 uren dan wordt alles beter bij gehouden wat 

ik zelf niet meer kan wegens hart en rugproblemen.
• Ik heb 2 uur uur in de week HH hulp (sinds vorig jaar)en dat is alles wel eens een goede beurt te geven 

is 3 uur gewenst mijn hulp heb ik bijna 11 jaar
• Ik heb een traplift en een scootmobiel, daar is niets mis mee. Naar huishoudelijke hulp is te weinig, eris 

toen een half uur afgegaan en dat is net te weinig.      
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• Ik heb prima huishulp, alleen 2 uur is tekort. Hulp wondje verzorgen prima. Een scoomobiel: het 
onderhoud loopt niet soepel. Een scoot geleverd waarvan gezegd werd dat die “nieuw” was volgens 
mij fantasie. Na wat sukkelen loopt hij nu prima.      

• Ik vind dat 3 uur p 14 dagen weinig i om een huis helemaal spic en span te krijgen. En nu ik een nieuwe 
heup heb en moet revalideren is 2 uur per week. Wel heel weinig ik deed nog heel veel zelf. Maar kan 
dat nu echt niet       

• Ik vind dat de tijd tussen bepalen wat er gebeurt en de uitvoering daarvan te lang duurt! 
• Ik vind de prijs van een taxi-rit best wel hoog!      
• Ik zou graag 3 uur hulp hebben i.p.v. 2 uur. (van 9:00 uur tot 12:00 uur). 
• Ik zou graag iedere week 3 uur hebben a.d. mogelijk is
• Ik zou willen dat mijn traplift weer in werking komt 
• Ja waarom zijn 2 uur minder in de maand afgepakt. Daar ik een blesure aan mijn rechterhand bij 

gekregen gevolg heel slechte door bloeding koud en geen gevoel  
• Ja, 2 uur h.hulp is niet genoeg       
• Jammer dat ouderen soms niet die steun en toewijding vragen die zo broodnodig is bij hoge leeftijd
• Kan meer h.h.hulp gebruiker. Ingevuld met hulp van mijn mantelzorger.   
• kosten regio taxi vindt ik erg hoog       
• Mevr is het niet eens dat we geen ramen mogen zemen geen boodschappen mogen doen en de was 

verzorgen verder tevreden.       
• Mijn vraag voor beugels in badkamer en toilet is van November 2018 en is nog niet rond. 
• Te weinig uren, hulp kon niet alles doen       
• Te weinig uren, mag wel meer vaard in mijn situatie!
• Thans: huis.hulp: 2 uur per 14 dagen. Gewenst: 2 uur per week
• Uren huishoudelijke hulp te weinig.
• Waarom moest ik zo lang wachten voor goede huishouding.
• Welke ondersteuning!
• Wij, mijn man en ik zouden graag willen weten hoe je gepast vervoer kan bekomen daar is ons niets 

van bekend. We hebben op het gemeentehuis weleens informatie proberen te krijgen, mar de bali 
medewerksterhad haar dag niet.       

OVERIGE OPMERKINGEN OVER DE AANBIEDERS
• Allevo niet fijn om mee te werken.
• Bij afspraken met een specialist kwam ik uur te laat bij het ziekenhuis aan.
• Bij ziek zijn van hulp, geen vervanging gehad.
• de huishoudelijke hulp is niet bekwaam,ik moet alles uitleggen en haar leren hoe iets schoongemaakt 

moet worden.        
• De hulp komt om 11.30 tot 14.00 dat is niet prettig omdat ik om van 13.00 tot en met 15.00 ivb met 

medicijnen moet rusten!!        
• Door vacantie of ziekte van mijn hulp is er nog al eens problemen met vervanging 
• Ik ben via een advertentie in contact gekomen met buro aandacht maar dat kan veel beter, de hulp die 

ik van aandacht heb gehad zijn bijna te verwaarlozen en wil daarom overstappen naar 5WMO. De hulp 
die ik zelf rechtstreeks was top.

• Ik heb erg mijn best moeten doen voordat ik de juiste begeleiding via WMO kreeg. Moest eerst van 
alles met SMWO wat ik niet wilde. Ze deden het niet goed.

• Ik kreeg een hulp voor buurtdiensten. Deze zijn voor het laatst geweest op 21 maart, zij staakte 
de dienst en mijn dochter moest zelf voor een andere zorgverlener zorgen. Zij heeft over last op 
[onleesbaar] met [onleesbaar] voor het omzetten naar Allevo, tot op heden niets gehoord.  
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• Ik krijg 1 x in de twee weken ondersteuning in de huishouding van verschillende personen en dat valt 
soms tegen. Over het algemeen benik best tevreden en voel tevreden in de zierikzee.

• Ik krijg 2 dagen dagbesteding. De groep mensen waar ik bij ingedeeld ben voldoen niet aan mijn 
gedachtengang. De clienten zijn bijna allemaal Alzheimer clienten waar ik moeite mee heb om mee om 
te gaan. Bij thuiskomst ben ik totaal op. Niet leuk voor mijn vrouw! PS. Ik ben een Korsakoff client

• Jammer genoeg is de nieuwe scootmobiel aan de hoge kant. Omdat ik klein ben en mijn benen niet 
goed meer kan optillen, kost het me veel moeite om op de zitting te komen. Het werd 3 Mei geleverd 
en ik moet het er maar mee doen. De oude scootmobiel paste beter.    

SUGGESTIES        
• Als hulp verlengt moet worden weet ik nooit wie ik nu eerst moet bellen, zou fijn zijn als we een 

notificatie zouden krijgen dat het weer verlengt moet worden.
• Als je niet op hoogte wordt gebracht om die hulp elke keer opnieuw aan moet vragen heb je een 

probleem.        
• De onafhankelijke clientondersteuner meer onder de aandacht brengen.
• De ondersteuning voor de tuin heeft slechts 1 x plaats gevonden in 2017 (bij [xxx]) . 2 x per jaar zou goed 

zijn, maar helaas na 1 keer nooit meer iemand gezien. 
• De straten in Zierikzee begaanbaar maken voor gehandicapten.
• Graag de onafhankelijke clientondersteuner onder de aandacht brengen.
• Graag even een herinnering als de hulp vraag op nieuw moet worden aangevraagd. Ik ben 82 jaar en 

dan vergeet je wel eens iets. Dankuwel. 
• Heb een driewielfiets jammer battery snel leeg, zou graag een 2de batterij erbij willen ik zou leveren 

zodat ik van renesse naar plus schore dijke heen en terug komen
• Ik heb persoonlijk een vrij kort termijn toegewezen gekregen.1 jaar dat ik vind vrij kort, voorheen was 

het veel langer.        
• Laten soms laat weten, als er een ander dan de vaste hulp komt. Ook als ze op een ander moment 

komen. Verder zeer tevreden.        
• wat prettig zou zijn is een vast aanspreekpunt (persoon) voor evt vragen    
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