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Beantwoording van de vragen 
1. Ziet het college binnen de kaders die zijn afgesproken tussen de VNG en het ministerie ruimte om de bruikbaarheid 
van de cliëntonderzoeken te vergroten? 

Ja, deze ruimte zien wij.  
   
2. Ziet het college ruimte om de bureaucratie voor inwoners, professionals en gemeente te verkleinen? 

De verruiming geeft o.a. de mogelijkheid om vragen op meer geschikte momenten uit te vragen en passender te maken 
voor inwoners. Bijvoorbeeld meteen na Het gesprek met de inwoner de vragen gericht op de ervaringen van Het gesprek 
en enkele maanden later hun ervaring met de maatwerkvoorziening/de geboden oplossing) in plaats van iedereen met 
een beschikking éénmaal per jaar te bevragen. Het geeft bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om niet alleen de mensen die 
daadwerkelijk een Wmo beschikking hebben gekregen ieder jaar op dezelfde manier te bevragen, maar bijvoorbeeld ook 
de inwoners die na Het gesprek geen maatwerkvoorziening hebben ontvangen te bevragen naar hun ervaringen met de 
geboden oplossing. Daarnaast kunnen de vragen digitaal worden uitgezet op meerdere manieren in plaats van alleen op 
papier.  
 
3. Ziet het college mogelijkheden om cliëntervaringsonderzoeken te combineren met onze eigen werkwijze ‘tellen en 
vertellen’ inclusief het gebruik van storytelling? 

Deze kunnen aanvullend op elkaar worden toegepast en zo een breder beeld schetsen van ervaringen van inwoners van 
Woerden.  
 
4. Is het college van plan om gebruik te gaan maken van de mogelijkheid om de cliëntervaringsonderzoeken anders in te 
gaan richten? 
 
Ja, zo zijn wij sinds 2020 gestart met de tool Ervaringwijzer (ontwikkeld door de gemeente Utrecht en de VNG) om 
cliëntervaringsonderzoek voor alle betrokkenen te vereenvoudigen en op een andere manier in te zetten. De gedachte 
hierachter was om hier ervaring mee op te doen en in de loop van 2021 in plaats van eenmaal per jaar, doorlopend de 
cliëntervaring te gaan meten. Daarnaast kan deze tool gebruikt worden om de vragenlijsten niet alleen op schriftelijk af te 
nemen, maar ook digitaal: via mail, sms of tablet.  
 
Zo ja 
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5.Is het college van plan om Woerden aan te melden als één van de twee ontwikkeltrajecten: “anders onderzoeken” of 
“anders rapporteren”?  
 
Nee, wij maken al onderdeel uit van de gebruikersgroep van Ervaringwijzer, waarin door verschillende gemeenten al 
ervaring is opgedaan met anders meten.  
 
6. Kan het college schetsen hoe het proces eruitziet naar cliëntervaringsonderzoeken nieuwe stijl? (stappen en globaal 
tijdspad) 
 
De vragenlijsten over de cliëntervaring van inwoners met Wmo maatwerkvoorzieningen over 2020 worden nog eenmalig 
op dezelfde manier afgenomen als voorgaande jaren zoals de wettelijke verplichting is, maar gelijktijdig gaan wij aan de 
slag om de ervaringen in 2021 meer doorlopend te kunnen gaan meten op meer passende momenten. De huidige 
planning is om per juli 2021 met deze nieuwe manier van doorlopend meten te gaan starten. We nemen in deze 
aanpassingen ook de cliëntervaringsonderzoeken van Jeugd mee.  
  
 
   
 
Bijlagen 
1. Raadsvragen zoals gesteld door Progressief Woerden (D/21/004684) 



 

 

 

 

 

Schriftelijke vragen  

Onderzoeken naar ervaringen van inwoners met de WMO 

Op de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) lezen we goed nieuws: 
de gemeente mag voortaan zelf bepalen op welke manier de verplichte 
cliëntervaringsonderzoeken in de Wmo uitgevoerd worden. 
(https://vng.nl/artikelen/clientervaringsonderzoek-wmo-2015-vanaf-2021-kan-het-anders)  

Tot nu toe moesten we tien verplichte vragen op één moment afnemen. Een tijdrovende 
klus voor zowel inwoners, professionals als de gemeente. Bovendien leverde dit 
onderzoek soms informatie op waar we zelf niet zoveel aan hadden om onze 
dienstverlening te verbeteren.  

Progressief Woerden verwacht dat er door de veranderde regels goede kansen ontstaan 
om ons cliëntervaringsonderzoek Wmo beter te gebruiken, beter aan te laten sluiten op 
onze manier van werken en de bureaucratie voor onze inwoners, professionals en eigen 
medewerkers te verkleinen.  

Daarom stellen wij graag de volgende vragen:  

1. Ziet het college binnen de kaders die zijn afgesproken tussen de VNG en het 
ministerie ruimte om de bruikbaarheid van de cliëntonderzoeken te vergroten?  

2. Ziet het college ruimte om de bureaucratie voor inwoners, professionals en 
gemeente te verkleinen? 

3. Ziet het college mogelijkheden om cliëntervaringsonderzoeken te combineren met 
onze eigen werkwijze ‘tellen en vertellen’ inclusief het gebruik van storytelling?  

4. Is het college van plan om gebruik te gaan maken van de mogelijkheid om de 
cliëntervaringsonderzoeken anders in te gaan richten?  

Zo ja:  

5. Is het college van plan om Woerden aan te melden als één van de twee 
ontwikkeltrajecten: “anders onderzoeken” of “anders rapporteren”?  

6. Kan het college schetsen hoe het proces eruitziet naar cliëntervaringsonderzoeken 
nieuwe stijl? (stappen en globaal tijdspad) 

Marieke van Noort, Progressief Woerden 
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