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1. Inleiding 

 

1.1 Achtergrond 

In de wettekst van de Wmo 2015 is een bepaling opgenomen, die stelt dat de minister binnen drie jaar 

na inwerkingtreding aan het parlement rapporteert over ‘de doeltreffendheid en de effecten van deze wet 

in de praktijk’. Het ministerie van VWS laat de hele herziening van de langdurige zorg evalueren en heeft 

aan het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gevraagd de evaluatie van de hervorming van de 

langdurige zorg uit te voeren. Evaluatie van de werking van de Wmo is hier onderdeel van. Onder andere 

wordt nagegaan of met de Wmo de doelen van redzaamheid en maatschappelijke participatie worden 

bereikt, hoe gemeenten invulling geven aan de maatschappelijke ondersteuning van burgers met een 

beperking en hoe de connectie met de wijkverpleging is geregeld. 

 

In onderhavig onderzoek is (kwantitatieve) data verzameld onder drie doelgroepen: Wmo-melders, hun 

mantelzorgers en gespreksvoerders. Onderzoeksbureau I&O Research heeft deze data in opdracht van 

het SCP verzameld. 

 

1.2 Doel van het onderzoek 

Om inzicht te krijgen in de interactie tussen burgers en gemeenten op het terrein van maatschappelijke 

ondersteuning, dienden gegevens te worden verzameld onder burgers met een hulpvraag (melders) en 

hun mantelzorgers, en onder professionals die namens de gemeente de hulpvraag met burgers 

bespreken en oplossen (gespreksvoerders). 

 

1.3 Globale opzet van het onderzoek 

Het melders- en gespreksvoerdersonderzoek kende een getrapte aanpak, waarbij eerst gemeenten 

werden geworven die contactgegevens van Wmo-melders en gespreksvoerders beschikbaar stelden, en 

vervolgens veldwerk werd uitgevoerd onder deze doelgroepen. De werving van gemeenten vond per brief 

plaats (gericht aan Wmo-contactpersonen), gevolgd door nabellen. Het onderzoek onder melders, hun 

mantelzorgers en gespreksvoerders binnen de gemeente vond vervolgens plaats via respectievelijk face-

to-face dataverzameling (melders), schriftelijke en online dataverzameling (mantelzorgers), en 

voornamelijk online dataverzameling (gespreksvoerders, hoewel onder deze doelgroep ook schriftelijke 

vragenlijsten zijn afgenomen).  

 

1.4 Leeswijzer 

In dit document wordt achtereenvolgens ingegaan op de ontwikkeling van de vragenlijsten (hoofdstuk 2), 

de werving van gemeenten (3), het meldersonderzoek (4), het mantelzorgersonderzoek (5), het 

gespreksvoerdersonderzoek (6) en de dataverwerking (7). Alle bijbehorende documentatie, zoals de 

vragenlijsten en de briefteksten, zijn als bijlagen bij dit document opgenomen. 
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2. Vragenlijsten 

Elk van de drie doelgroepen in dit onderzoek – melders, mantelzorgers en gespreksvoerders – was 

gekoppeld aan een eigen vragenlijst, met voor die doelgroep relevante vragen. De vragenlijsten zijn in 

concept door het SCP aangeleverd, I&O Research heeft advies geleverd over de formulering van de 

vragen, de antwoordmogelijkheden en de routing. Tevens is een inschatting gemaakt van de invulduur. 

Op basis van dit advies heeft het SCP de drie conceptvragenlijsten definitief vastgesteld. Dit proces vond 

plaats in de eerste helft van november 2015. 

 

2.1 Programmeren, testen en opmaken vragenlijsten 

In de tweede helft van november zijn de drie vragenlijsten door I&O Research geprogrammeerd voor 

online afname. Ook voor het meldersonderzoek is gebruik gemaakt van een digitale vragenlijst die via 

een internetverbinding door interviewers face-to-face werd afgenomen. Nadat de geprogrammeerde 

vragenlijsten intern door I&O Research waren getest, zijn begin december 2015 testlinks aan het SCP ter 

beschikking gesteld, zodat ook de onderzoekers van het SCP de geprogrammeerde vragenlijsten konden 

bekijken en testen. Om het testproces in goede banen te leiden is gebruik gemaakt van een ‘testschema’. 

In dit testschema stonden de aanleverdata van de testlinks, de data waarop een reactie van het SCP 

gewenst was, en de data waarop aangepaste testlinks weer richting het SCP kwamen. Op basis van de 

testen is nog een aantal aanpassingen in de vragenlijsten doorgevoerd. 

 

Tabel 1. Testschema vragenlijsten 

ACTIVITEIT WIE GESPREKSVOERDERS MELDERS MANTELZORGERS 

Aanleveren testlink I&O 8 december 4 december 3 december 

Reacties SCP naar I&O SCP 10 december 9 december 9 december 

Aanpassen vragenlijst I&O 10-11 december 9-11 december 9-11 december 

Aanleveren aangepaste testlink I&O 11 december 11 december 11 december 

Akkoord voor pilot SCP 15 december 15 december 15 december 

Vormgeven I&O 15-18 dec nvt 15-18 dec 

 

Op het moment dat de online vragenlijsten voor mantelzorgers en gespreksvoerders defintief waren, zijn 

deze ook opgemaakt voor schriftelijke afname. Voor het opmaken van de schriftelijke vragenlijsten is 

gebruik gemaakt van een professionele vormgever. 

 

2.2 Cognitieve interviews 

In januari 2016 zijn cognitieve interviews met testrespondenten uit de verschillende doelgroepen 

georganiseerd om begrip, duidelijkheid en lengte van de vragenlijsten te toetsen. De cognitieve 

interviews zijn deels uitgevoerd aan de hand van single interviews (bij Wmo-melders thuis of op de 

werkplek van gespreksvoerders), deels aan de hand van een focusgroep (mantelzorgers). In tabel 2 is 

exacte opzet van de cognitieve interviews weergegeven. 

 

Tabel 2. Opzet en planning cognitieve interviews (aantal respondenten) 

 MA. 4-1 DO. 7-1 VR. 8-1 MA. 11-1 DI. 12-1 WO. 13-1 DO. 14-1 

Melders (4)  (3)  (2) (1)  

Gespreksvoerders   (2)  (3)   (2*) 

Mantelzorgers       Groep (6*) 

*inclusief 1 reserve 
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Melders 

Uiteindelijk kon één testinterview geen doorgang hebben, waardoor 9 testinterviews zijn afgenomen. In 

tabel 3 zijn voor elk interview afnameduur, en geslacht en leeftijd van de melder (of proxy) opgenomen. 

 

Tabel 3. Kenmerken testinterviews melders 

 CLIENT OF PROXY DUUR IN MINUTEN GESLACHT MELDER LEEFTIJD MELDER 

1 cliënt  90 vrouw 57 

2 cliënt 95 vrouw 71 

3 cliënt 84 vrouw 53 

4 proxy onb. vrouw 97 

5 cliënt onb. vrouw 58 

6 proxy 120 vrouw 83 

7 cliënt 93 man 85 

8 proxy 87 man 54 

9 proxy 75 man 82 

 

Uit de testinterviews bleek dat melders het taalgebruik in de vragenlijst doorgaans als helder omschreven 

en dat zij hun waardering uitspraken over de toepasselijkheid van de vragen. Wel beoordeelden de 

meeste respondenten de vragenlijst als (te) lang. 

 

Gespreksvoerders 

Er zijn 6 testinterviews met gespreksvoerders gehouden, weergegeven in tabel 4. Respondenten werd 

vooraf gevraagd om hardop na te denken en twijfels over de vraagstelling uit te spreken. Een kwalitatief 

onderzoeker maakte tijdens het invullen aantekeningen. De helft van testrespondenten werd gevraagd 

om de vragenlijst online in te vullen, de helft om dit te doen via de schriftelijke versie. 

 

Tabel 4. Kenmerken testinterviews gespreksvoerders 

 
WEB / 

SCHRIFTELIJK 
DUUR IN MINUTEN GESLACHT GESPREKSVOERDER LEEFTIJD MELDER 

1 web 120 man 64 

2 web 80 vrouw 28 

3 schriftelijk 70*  vrouw  ? 

4 schriftelijk 75 Vrouw 24 

5 web 80 vrouw 30 

6 schriftelijk 104 man 59 

*vraagonderdelen overgeslagen in verband met beperkte tijd testgespreksvoerder 

 

Gespreksvoerders beoordeelden het taalgebruik als helder en vonden dat de vragen goed pasten bij hun 

beroepspraktijk. Alle testrespondenten beoordeelden de vragenlijst als te lang. 
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Mantelzorgers 

Testrespondenten participeerden in een parallelsessie (als groep) aan de cognitieve interviews. Van de 5 

respondenten vulden 3 personen de vragenlijst online in en 2 op papier. De kenmerken van de 5 

testinterviews zijn opgenomen in tabel 5. 

 

Tabel 5. Kenmerken testinterviews mantelzorgers 

 ZORGT  VOOR: 

BELEMME-

RING 

HOOFDZAKE

-LIJK 

WEB / 

SCHRIFT

-ELIJK 

DUUR IN 

MINUTEN 

GESLACHT 

MANTELZORGER 

LEEFTIJD 

ZORGONT

-VANGER 

1 volwassen uitwonend kind  psychisch web 12 vrouw 23 

2 
jongvolwassen inwonend 

kind 

fysiek & 

psychisch 
schriftelijk 22 vrouw  19 

3 volwassen uitwonend kind psychisch web 26 vrouw 45 

4 echtgenoot fysiek schriftelijk 29 Vrouw 85 

5 moeder fysiek web 23 vrouw 88 

 

Opmerkingen van mantelzorgers hadden vooral betrekking op de lay-out van de schriftelijke vragenlijst. 

De inhoud werd als duidelijk en toepasselijk beoordeeld. Enkele mantelzorgers hadden daarnaast wat 

suggesties voor aanvullingen. 

 

Werving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Definitief maken vragenlijsten 

Op basis van de cognitieve interviews zijn eind januari 2016 de laatste aanpassingen in de vragenlijsten 

gedaan. Begin februari waren de vragenlijsten – na finaal akkoord door het SCP – gereed voor het 

veldwerk, zowel online als schriftelijk. Omdat de online vragenlijst ook gebruikt werd voor het face-to-

face veldwerk, hoefde hiervoor geen aparte (CAPI-)vragenlijst te worden aangemaakt. 

 

De definitieve vragenlijsten zijn opgenomen in bijlage 1 tot met 3. Voor de mantelzorgers- en 

gespreksvoerdersvragenlijst zijn de schriftelijke versies opgenomen. 

 

Voor de testinterviews met mantelzorgers en melders heeft I&O Research leden van het 

mantelzorgerspanel en leden van het West-Friesland panel (toen circa 5.500 leden) benaderd. 

Geografisch gezien concentreerde de werving zich dus op (de kop van) Noord-Holland. Hier is uit 

praktisch oogpunt voor gekozen. Voor de werving van gespreksvoerders bij gemeenten heeft I&O 

Research op verschillende manieren geworven, vooral via directe benadering van contacten (bij 

gemeenten) uit het netwerk van I&O Research. Verder heeft het SCP haar contacten met 

wijkverpleegkundigen aangewend en voor een G4-gemeente is een gespreksvoerder geworven die 

meedeed aan een groepsgesprek in een ander project. 
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3. Werving gemeenten 

In de oorspronkelijke opzet bestond de doelstelling uit het werven van 80 gemeenten die bereid waren 

om mee te doen aan het melders- en gespreksvoerdersonderzoek. Gedurende de wervingsfase – waarin 

bleek dat de deelnamebereidheid om gemeenten veel lager was dan verwacht (zie paragraaf 3.4) – is 

deze ambitie bijgesteld naar 60 gemeenten en uiteindelijk naar 40 gemeenten. Als gevolg van deze 

bijstelling is de aanpak tussentijds gewijzigd: enerzijds zijn meer gemeenten uitgenodigd om deel te 

nemen dan aanvankelijk gepland, anderzijds zijn de steekproefgroottes (van Wmo-melders) per 

gemeente verhoogd. 

 

Meer gemeenten 

Aanvankelijk is een gestratificeerde steekproef van 229 gemeenten (zie 3.1.1) getrokken en uitgenodigd 

voor deelname (1e tranche). De deelnamebereidheid onder gemeenten werd bij aanvang geschat op 

35%, resulterend in 80 deelnemende gemeenten. Half januari 2016 – toen bleek dat de 

deelnamebereidheid tegenviel – is deze verwachting bijgesteld naar 60 gemeenten, nog steeds uitgaande 

van de getrokken steekproef van 229 gemeenten. Half februari 2016 is na een voortgangsoverleg tussen 

het SCP en I&O Research besloten om ook de resterende 164 gemeenten voor deelname te benaderen 

(2e tranche) en zijn dus uiteindelijk alle gemeenten in Nederland benaderd. 

In de daarop volgende maanden bleek dat een aantal van 60 deelnemende gemeenten onhaalbaar was 

en is rekening gehouden met 40 participanten (uit best-effort). In paragraaf 3.4 is een beschouwing 

opgenomen die betrekking heeft op de wervingsfase. 

 

In juni 2016 is besloten om gemeenten die eerder deelname geweigerd hadden, omdat ze geen tijd of 

capaciteit daarvoor hadden, opnieuw te benaderen, maar ditmaal voor deelname aan enkel het 

gespreksvoerdersonderzoek (3e tranche). 

 

In de paragrafen 3.1, 3.2 en 3.3 komen de drie tranches in detail aan bod. 

 

Grotere melderssteekproeven 

Het doel van het meldersonderzoek was om netto n=3.600 interviews te realiseren. 

Naarmate het aantal deelnemende gemeenten kleiner werd (dan aanvankelijk verwacht), is besloten om 

de steekproefgroottes per gemeente te verhogen. Uitgaande van een respons onder melders van 63% in 

G32-gemeenten en 75% in niet-G32 gemeenten, zou het bij een kleiner aantal deelnemende gemeenten 

immers lastig worden om netto nog steeds 3.600 gesprekken te realiseren. Aanvankelijk zijn de 

steekproefgroottes in sommige cellen met 20% verhoogd, later zijn de te trekken steekproeven over de 

gehele linie verdubbeld. 

 

3.1 Oorspronkelijke gemeentesteekproef (1e tranche) 

 

3.1.1 Samenstelling steekproef 

Het steekproefdesign is vastgesteld door het SCP en op 9 november 2015 bij I&O Research aangeleverd. 

De steekproef kende een gestratifceerde opzet, gebaseerd op gemeentegrootte en ‘grijze druk’, en 

bestond uit verschillende strata, met daarachter (tussen haakjes) het aantal getrokken gemeenten: 

1 G4 (4) 

2 G32 (21) 

3 niet G32 gemeenten groter dan 50.000 met een grijze druk van lager dan 0,4 (20) 

4 gemeenten kleiner dan 50.000 met een grijze druk lager dan 0,4 (155) 

5 gemeenten met een grijze druk hoger dan 0,4 (29) 
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3.1.2 Benaderwijze 

Deze subparagraaf bevat een stapsgewijze en chronologische uiteenzetting van de wijze waarop 

gemeenten benaderd en geworven werden voor deelname aan het onderzoek. 

 

Contactpersonen 

Het SCP heeft bij I&O Research een lijst aangeleverd met Wmo-ambtenaren die fungeren als 

contactpersoon binnen de gemeente. De personen in deze lijst zijn door I&O Research vergeleken met 

een eigen lijst van Wmo-contactpersonen verkregen uit ander onderzoek. Er bleek veel overeenstemming 

tussen beide lijsten te zijn. In een aantal gevallen zijn gemeenten nagebeld om de juiste contactpersoon 

binnen de gemeente te achterhalen. De geactualiseerde en gecontroleerde lijst met contactpersonen 

vormde de basis voor het benaderen van gemeenten voor deelname aan het onderzoek.  

 

Versturen wervingsbrieven 

In de tweede helft van november 2015 zijn wervingsbrieven uitgestuurd naar alle 229 gemeenten in de 

steekproef. De brieven – gedrukt op rijksbriefpapier – werden gericht aan de Wmo-contactpersoon in de 

gemeente. 

Bij het uitsturen van de brieven werd (inhoudelijk) onderscheid gemaakt tussen gemeenten die tijdens 

het vooronderzoek van BMC hadden aangegeven bereid te zijn om mee te doen aan het hoofdonderzoek 

en gemeenten die dat niet hadden gedaan (of niet in het BMC-onderzoek bereikt waren). 

De betreffende vraag uit het BMC-vooronderzoek is hieronder opgenomen, inclusief de antwoorden. 

 

Vraag 21: Is uw gemeente bereid deel te nemen aan het hoofdonderzoek 

van SCP dat in het najaar gestart wordt? Zo ja, mogen we dan uw 

contactgegevens hebben en deze doorgeven aan het SCP? 

  

 

% n 

Ja, ik/de gemeente mag benaderd worden met de vraag of we 

daadwerkelijk willen deelnemen aan het hoofdonderzoek van het SCP. 60 84 

Nee, ik/de gemeente wil niet benaderd worden met de vraag of we willen 

deelnemen aan het hoofdonderzoek van het SCP. 40 56 

Totaal 100 140 

 

Bij gemeenten die in het vooronderzoek hun bereidwilligheid hadden uitgesproken, was de volgende 

passage in de brief opgenomen: 

‘Ook heeft u aangegeven dat uw gemeente benaderd mag worden over het hoofdonderzoek van 

het SCP om inzicht te krijgen in de interactie tussen burgers en gemeenten op het terrein van 

maatschappelijke ondersteuning.’ 

 

In de brief werd aangekondigd dat gemeenten binnen 2 weken telefonisch door I&O Research benaderd 

zouden worden om de deelnamebereidheid te inventariseren. Op basis van de brief konden gemeenten 

zich echter ook ‘spontaan’ voor deelname aan het onderzoek bij I&O Research melden. 

 

De wervingsbrief uit de 1e tranche is opgenomen als bijlage 4. 

 

Bij de wervingsbrief zat een bijlage waarin meer informatie over het onderzoek was opgenomen: wat 

werd er bij deelname van gemeenten verwacht en kon I&O Research daarin ondersteunen. 

 

De bijlage bij de brief is opgenomen onder bijlage 7. 
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Website met informatie 

Een week na verzending van de brieven hebben de Wmo-contactpersonen een e-mail ontvangen met 

daarin een verwijzing naar een website met meer informatie over het onderzoek: 

www.ioresearch.nl/informatie 

 

De website is in overleg met het SCP door I&O Research ontwikkeld. Het SCP heeft inhoudelijke input 

voor de website geleverd. 

 

De website bevatte informatie over: 

 het doel van het onderzoek 

 de doelgroepen van het onderzoek (definities) 

 de wijze van dataverzameling per doelgroep 

 de gegevens die gemeenten dienden aan te leveren 

 de deelname, inclusief een scherm waarmee gemeenten zich konden aanmelden 

 

In bijlage 8 is de tekst van de e-mail opgenomen, in bijlage 9 de tekst van de informatiewebsite. 

 

Nabellen 

Een week na verzending van de wervingsbrieven is I&O Research ook gestart met het nabellen van 

gemeenten om hun deelnamebereidheid te peilen, daarin een motiverende rol te spelen en eventuele 

vragen te beantwoorden of twijfels te weerleggen. 

 

Het script dat interviewers tijdens het nabellen hanteerden is opgenomen als bijlage 10. 

 

Waar het nabellen aanvankelijk bedoeld was om de deelname van gemeenten te bevorderen, bleek in de 

praktijk dat nabellen op meerdere andere momenten in het traject eveneens noodzakelijk was: 

 om gemeenten na hun toezegging tot deelname te bewegen bestanden met gegevens van melders en 

gespreksvoerders te uploaden 

 om gemeenten na terugkoppeling van de getrokken melderssteekproef (zie hoofdstuk 4) te bewegen 

een brief namens de gemeente naar de melders te versturen 

 

Versturen bevestigingse-mail 

Gemeenten die, al dan niet spontaan, hun deelname aan het onderzoek toezegden, ontvingen per 

omgaande een e-mail met een bevestiging van hun deelname. 

 

De tekst van deze e-mail is opgenomen als bijlage 11. 

 

Versturen e-mail met uploadgegevens 

Begin januari 2016 hebben de gemeenten die op dat moment hun deelname hadden toegezegd een e-

mail ontvangen waarin stond hoe en welke gegevens van Wmo-melders en gespreksvoerders zij bij I&O 

Research dienden aan te leveren. Hiervoor was een up- en downloadpagina beschikbaar gesteld, waarvan 

de toegang was beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Als deadline voor het uploaden van 

gegevens werd aanvankelijk 18 januari aangehouden, maar dit bleek voor veel gemeenten niet haalbaar. 

De deadline voor het uploaden is toen opgeschoven. 

Er bleek behoorlijk wat inspanning voor nodig om gemeenten die toegezegd hadden te bewegen de 

gegevens daadwerkelijk beschikbaar te stellen. Ondanks intensief nabellen en het aanbieden van 

ondersteuning, zijn in deze fase gemeenten afgehaakt die eerder hun deelname hadden toegezegd. 

Toezeggingen bleken niet hard genoeg of gemeenten zagen uiteindelijk toch teveel beren op de weg bij 

het beschikbaar stellen van gegevens. 

http://www.ioresearch.nl/informatie
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Gemeenten die een later stadium hun deelname hebben toegezegd, ontvingen ook pas later hun e-mail 

met uploadgegevens. 

 

De tekst van de mail met uploadgegevens is opgenomen als bijlage 12. 

 

3.1.3 Resultaat 

Van de 229 gemeenten uit de oorspronkelijke steekproef hebben er uiteindelijk 25 (11%) daadwerkelijk 

aan het onderzoek deelgenomen. 

Hieraan hebben een aantal maatregelen bijgedragen die ten tijde van de 2e tranche (zie 3.2) zijn 

ingevoerd, waaronder toezeggingen aan gemeenten op het terrein van de output van het onderzoek (zie 

3.2.2). 

 

3.2 Uitbreiding gemeentesteekproef (2e tranche) 

Op basis van het besluit (half februari 2016) om ook de resterende 164 gemeenten in Nederland voor 

deelname aan het onderzoek te vragen (2e tranche), zijn in maart opnieuw wervingsbrieven uitgestuurd. 

In de aanpak is echter een en ander gewijzigd ten opzichte van de 1e tranche (zie 3.2.2). 

 

3.2.1 Samenstelling uitbreiding 

Alle 164 gemeenten die niet tot de oorspronkelijke steekproef behoorden zijn in de 2e tranche alsnog 

voor deelname benaderd. 

 

3.2.2 Wijzigingen in benaderwijze gemeenten 

In overleg met het SCP is een aantal wijzigingen in de aanpak doorgevoerd. Deze wijzigingen hebben ook 

bijgedragen aan een succesvoller verloop van de werving voor de 1e tranche. 

Hieronder worden voor de verschillende onderdelen de doorgevoerde wijzigingen en verbeteringen in de 

aanpak beschreven. 

 

Aanmeldwijze 

De wijze waarop gemeenten zich voor deelname aan het onderzoek konden aanmelden en gegevens 

konden uploaden is makkelijker en efficiënter (minder stappen) gemaakt. De insteek was om gemeenten 

meer maatwerk te bieden door: 

 gemeenten in de gelegenheid te stellen om zelf de steekproef te trekken 

 de gemeentebrief door I&O laten versturen 

 gemeenten niet te laten wachten op een e-mail met uploadgegevens, maar dit al dezelfde dag te 

regelen als gemeenten dat willen 

 

Incentives/toezeggingen 

In aanvulling op de 1e tranche waarin deelnemende gemeenten het kosteloos toezenden van het landelijk 

rapport en deelname aan de regionale bijeenkomst werd toegezegd, is besloten om: 

 deelnemende gemeenten te voorzien van een factsheet met de belangrijkste uitkomsten uit het 

meldersonderzoek; op gemeentelijk niveau bij 100 of meer respondenten, op stratumniveau 

(verzameling van vergelijkbare gemeenten) bij minder dan 100 respondenten in een gemeente. 

 

I&O Research heeft een voorstel gedaan voor vraagitems uit de meldersvragenlijst die voor opname in 

een factsheet in aanmerking komen (en dichtbij vragen uit de CEO-vragenlijst liggen).  

Het SCP heeft dit voorstel bekeken om uiteindelijk tot een set van 10 vragen te komen waarvan de 

antwoorden (medio 2017) in een factsheet aan gemeenten kunnen worden teruggekoppeld. Ook de 

deelnemende gemeenten uit de 1e tranche krijgen deze factsheet aangeboden. 
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Argumentatie 

Er is ook gekeken naar de argumentatie in de wervingsbrief; in de brief is een aantal argumenten 

toegevoegd die gemeenten over de streep moesten trekken. De letterlijke weergave van deze 

argumenten is hieronder opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de brief werd ook deze passage toegevoegd: 

 

 

 

 

 

 

 

Dezelfde argumenten zijn verspreid onder de telefonische medewerkers van I&O Research, zodat ze 

gemeenten hier bij het nabellen op konden wijzen. Daarnaast had het SCP extra informatie beschikbaar 

gesteld over de maatregelen die zij op het gebied van de privacy hanteren. Deze informatie kon I&O 

Research inzetten als privacy een rol speelde in de weigering van een gemeente. 

 

  

Wat levert deelname aan het onderzoek uw gemeente op? 

De uitkomsten van deze onderzoeken zijn ook voor uw gemeente interessant: 

 U ontvangt kosteloos de rapportage over de landelijke uitkomsten. 

 Tevens ontvangt u een uitnodiging voor een regio-bijeenkomst van het SCP waar de uitkomsten 

voor uw regio nader uitgelicht en besproken worden met de onderzoekers en andere gemeenten. 

 U ontvangt een overzicht met voor uw gemeente relevante uitkomsten uit het onderzoek. 

 U draagt er met uw deelname aan bij dat er op unieke wijze verbanden kunnen worden gelegd 

tussen informatie over drie doelgroepen: melders, mantelzorgers en gespreksvoerders. 

 Daarnaast helpt u mee om de landelijke politiek te informeren over hoe de invoering van de Wmo 

2015 ervaren wordt. 

 

 

Hoe kunnen wij u helpen? 

I&O Research kan uw gemeente op allerlei manieren helpen om deel te nemen. Zo kunnen zij u 

helpen met het bewerken van bestanden of het versturen van brieven. De expertise van de 

onderzoekers bij I&O Research staat ter beschikking om u zo goed mogelijk (op weg) te helpen. 
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Ondersteuning SCP bij contact met gemeenten 

Tot slot kon I&O Research – als laatste poging – aan gemeenten aanbieden of ze ermee geholpen zouden 

zijn als iemand van het SCP contact met ze zou opnemen voor een toelichting of het beantwoorden van 

vragen over het onderzoek. 

 

Het benaderen van de resterende 164 gemeenten bracht met zich mee dat de toenmalige planning niet 

meer haalbaar was. Besloten werd in dat stadium om het veldwerk voor de melders- en 

gespreksvoerdersonderzoek te laten doorlopen tot en met juli 2016 (in plaats van mei), en het 

mantelzorgersonderzoek tot en met augustus. Later, met het opstarten van de 3e tranche, is de planning 

verder opgeschoven (zie 3.3.2). 

 

3.2.3 Resultaat 

Uiteindelijk hebben van de 164 gemeenten die niet tot de oorspronkelijke steekproef behoorden, drie 

gemeenten toegezegd op basis van deze 2e benaderingsronde. Deze behoren tot stratum 4. 

 

Onderverdeeld naar strata geeft dat het volgende totaalbeeld als de resultaten van de werving voor 

tranche 1 en 2 bij elkaar worden opgeteld: 

 

Tabel 6. Aantal deelnemende gemeenten per stratum 

1 1 

2 4 

3 3 

4 20 

5 0 

Totaal 28 

 

3.3 Gemeentewerving voor gespreksvoerdersonderzoek (3e tranche) 

In juni 2016 is besloten om alle gemeenten uit de 1e en 2e tranche die deelname aan het onderzoek 

weigerden met als reden ‘geen tijd’ of ‘geen capaciteit’ opnieuw te benaderen. Hen werd opnieuw de 

vraag voorgelegd of ze aan het onderzoek wilden meewerken, maar dan alleen aan het 

gespreksvoerdersonderzoek. 

 

3.3.1 Benaderde gemeenten 

In totaal zijn 144 gemeenten opnieuw benaderd. 

 

3.3.2 Benaderwijze 

Wmo-contactpersonen ontvingen een brief waarin werd verwezen naar de eerdere weigering en de reden 

daartoe (zie onderstaand kader). 

 

 

 

 

 

 

De brieven zijn medio juni 2016 verzonden. Gemeenten konden zich vanaf dat moment tot en met eind 

augustus aanmelden. In de brief werd vermeld dat het veldwerk vanaf 1 september zou plaatsvinden. 

In juni is ook besloten om de dataverzameling voor het meldersonderzoek te verlengen tot 1 oktober, 

zodat die extra tijd benut kon worden voor het uitbenaderen van de adressen. 

Wij hebben uw gemeente eerder voor dit onderzoek benaderd. U heeft toen aangegeven dat uw 

gemeente niet mee kon werken vanwege een gebrek aan capaciteit of tijd. Inmiddels hebben we de 

opzet van het onderzoek aangepast. Voor uw gemeente betekent dit dat we alleen onderzoek onder 

gespreksvoerders zouden willen uitvoeren en dat de looptijd van het onderzoek is verlengd. 
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3.3.3 Resultaat 

Uiteindelijk hebben 13 gemeenten meegedaan aan enkel het gespreksvoerdersonderzoek. Ze zijn als 

volgt verdeeld over de strata: 

1 1 

2 2 

3 0 

4 7 

5 3 

Totaal 13 

 

Uiteindelijk hebben 41 gemeenten aan het melders- en/of gespreksvoerdersonderzoek deelgenomen. 

 

3.4 Beschouwing 

In deze paragraaf is een korte beschouwing op het werven van gemeenten voor het melders- en 

gespreksvoerdersonderzoek opgenomen. De werving verliep erg moeizaam en de bereidwilligheid van 

gemeenten om mee te doen was (veel) lager dan op voorhand werd verwacht. 

 

Tijdens de werving is veelvuldig en over een lange periode nagebeld naar gemeenten door telefonische 

medewerkers van I&O Research. Bij weigerende gemeenten is getracht om de ‘weigerreden’ vast te 

leggen. In subparagraaf 3.4.1 wordt bij deze redenen stilgestaan. Ook worden mogelijke 

oplossingsrichtingen gepresenteerd met het oog op een eventuele herhaling (subparagraaf 3.4.2). 

 

Vooronderzoek 

In het voortraject naar het hoofdonderzoek heeft onderzoeksbureau BMC een vooronderzoek onder 

gemeenten uitgevoerd. In dit vooronderzoek is onder andere gevraagd naar de deelnamebereidheid van 

gemeenten, mochten zij gevraagd worden voor het hoofdonderzoek. De uitkomsten van dat 

vooronderzoek en het verloop van de daadwerkelijke werving voor het hoofdonderzoek bleken in februari 

2016 al behoorlijk uiteen te lopen. Uiteindelijk heeft 22% van de gemeenten die bij het vooronderzoek 

hun bereidwilligheid uitspraken daadwerkelijk aan het onderzoek meegedaan. Andersom kwam ook voor, 

maar minder vaak: 9% van de gemeenten die bij het vooronderzoek aangaven niet benaderd te willen 

worden voor het hoofdonderzoek hebben toch meegedaan. 

Bij de uiteindelijke deelnemersgroep van gemeenten zat een substantieel aantal gemeenten (18 van de 

41) die in het BMC-vooronderzoek niet bereikt zijn. 

 

3.4.1 Redenen voor gemeenten om niet mee te doen 

De individuele redenen die de verschillende gemeenten opgaven om niet aan het onderzoek mee te 

werken, kunnen worden geclassificeerd in een zestal hoofdredenen. Hierbij dient aangetekend te worden 

dat de bovenste twee redenen met afstand het vaakst genoemd zijn: 

1 gebrek aan capaciteit/personele bezetting/werkdruk (bijvoorbeeld door de jaarafsluiting)/nieuwe taken 

gemeenten/lastige timing en deadlines/gemeenten volop in transitie; 

2 onderzoek botst met gemeentelijke Wmo-onderzoeken/dubbel werk/klantonderzoek BMC/gemeenten 

voeren eigen onderzoek uit of hebben dat al gedaan; 

3 onderzoek levert te weinig op/geen lokale uitkomsten/geen uitspraken mogelijk op gemeenteniveau; 

4 kwetsbaarheid van de doelgroep/2015 was een transitiejaar/gemeenten willen nu vooral rust voor hun 

cliënten; 

5 privacy issues; 

6 complexiteit/lukt niet om Wmo-melders uit de systemen te halen/nieuw pakket/software waarop 

gemeenten moeten inwerken. 
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Hieraan zou een aantal mogelijke ontwikkelingen kunnen worden gekoppeld die afwijken van de situatie 

in 2012, ten tijde van het aanvragersonderzoek: 

 Het sociaal domein in gemeenten is enorm gegroeid, tegelijk met bezuinigingen, en gemeenten 

moeten alle zeilen bijzetten om de personele bezetting rond te krijgen. Er heerst stress en onzekerheid 

rondom nieuwe taken en de registratie daarvan. 

 Nieuwe CEO-regels zijn strikt en recent gecommuniceerd; gemeenten worden nadrukkelijker op hun 

verantwoordingsplicht gewezen dan in voorgaande jaren, dus zijn zich daarvan meer bewust. 

 Het gaat bij melders om een kwetsbare doelgroep waar gemeenten voorzichtig mee omgaan (onder 

andere door inclusie van GGZ- en LVB-doelgroep). 

 Het vraagt veel van gemeenten om de juiste doelgroep uit hun registratie te selecteren, omdat ook 

Jeugdwet / Participatiewet erin kan zitten en de definitie van een ‘melder’ breed is. 

 Het bewustzijn rondom de privacy is bij gemeenten door decentralisaties vergroot / strenger geworden 

(in gemeentelijke verordeningen). 

 

3.4.2 Verbeterpunten 

Op basis van de redenen dat gemeenten van deelname afzien, valt een aantal mogelijke verbeterpunten 

te formuleren: 

 De mogelijkheden om een koppeling te maken met de CEO(-verplichting) dienen onderzocht te 

worden. Gemeenten ervaren onderhavig onderzoek als een dubbele belasting en/of willen hun burgers 

in deze kwetsbare groep niet dubbel belasten. 

 Gemeenten waarderen de terugkoppeling van resultaten en tonen zich nieuwsgierig in de uitkomsten. 

Hier zal bij een volgende editie zeker op moeten worden voortgeborduurd: vanaf het begin, intensiever 

en wellicht ook sneller (er zit nu veel tijd tussen dataverzameling en moment van rapporteren). Het 

delen van resultaten op lokaal niveau zal de deelnamebereidheid ten goede komen. 

 Een aantal gemeenten had moeite met het ontsluiten van ‘Wmo-melders’ uit hun registraties. In 

sommige gevallen bleek dit technisch zelfs niet mogelijk. Zijn er wellicht mogelijkheden om andere 

bronnen met (registraties van) melders in te zetten? 

 Cruciaal in de aanpak is de planning. De dataverzameling viel nu grotendeels samen met de uitvoering 

van de CEO’s, in de eerste helft van 2016. Het advies is – wanneer een koppeling met de CEO’s niet 

mogelijk is (zie punt 1) – de dataverzameling in de tweede helft van het jaar te organiseren. 

 In het verlengde van het voorgaande punt: de ervaring heeft geleerd dat de besluitvorming van 

gemeenten om al dan niet mee te doen en de noodzakelijke gegevens aan te leveren veel tijd in beslag 

neemt. Een wervingsperiode van minimaal drie maanden is aan te bevelen. 

 Het wervingsproces liep over veel schijven en vroeg behoorlijk wat inzet van een gemeente. Het 

vermoeden bestaat dat gemeenten zijn afgehaakt op de veelheid en diepgang van de informatie die zij 

kregen. Te overwegen is de vraag aan gemeenten eenvoudiger te maken en meer werkzaamheden 

(selecties van melders, het versturen van brieven, etc.) bij het uitvoerend bureau neer te leggen. 

 

Tot slot dient opgemerkt te worden dat de invoering van de Wmo 2015 waarschijnlijk zijn weerslag op de 

gang van zaken rondom dit onderzoek heeft gehad. Er zijn veel verantwoordelijkheden in het veld van 

zorg en ondersteuning bij gemeenten komen te liggen. Uit de feedback die I&O Research van gemeenten 

heeft ontvangen bleek dat veel gemeenten in deze overgangsfase geen tijd of capaciteit beschikbaar 

hadden om aan dit onderzoek mee te werken. Bij een volgende meting zou dit ‘probleem’ een minder 

grote rol moeten spelen.  
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4. Meldersonderzoek 

In dit hoofdstuk komen de voorbereiding en uitvoering van het meldersonderzoek aan de orde. 

Achtereenvolgens wordt aangedacht besteed aan de opzet van het meldersonderzoek (paragraaf 4.1), de 

wijze waarop de aanlevering van (NAW-)gegevens van melders georganiseerd was (4.2), de 

steekproeftrekking vanuit die gegevens (4.3), de ingezette interviewers (4.4), de benaderwijze van de 

respondenten (4.5) en de respons (4.6). 

 

4.1 Opzet 

Het meldersonderzoek is face-to-face uitgevoerd door interviewers van I&O Research. Elke deelnemende 

gemeente leverde vanuit hun administratie registratiegegevens aan van Wmo-melders (zie 4.2), waaruit 

I&O Research vervolgens een steekproef trok. De getrokken adressen werden teruggekoppeld aan de 

gemeente, zodat de gemeente (namens die gemeente) een brief naar de melder kon sturen met uitleg 

over het doel en de opzet van het onderzoek (de gemeentebrief: zie 4.5.1). Na een periode waarin 

mensen zich voor deelname aan het onderzoek konden afmelden, stuurde I&O Research vervolgens een 

aankondigingsbrief (zie 4.5.2), waarin meer informatie over het interview stond en de komst van een 

interviewer werd aangekondigd. Daarna ging het veldwerk van start (beschreven in 4.5.3). 

 

Het traject van aanlevering, steekproeftrekking, terugkoppeling en uitsturen werd per gemeente door 

I&O Research in een tabel bijgehouden om zo overzicht te houden op het logistieke proces tussen het 

moment waarop een gemeente aangaf te willen deelnemen en de feitelijke start van het veldwerk in die 

gemeente. 

 

In de tabel werd bijgehouden: 

 of gemeenten hun gegevens over Wmo-melders al hadden geupload, 

 of het om melders en/of aanvragers ging, 

 in welke mate er rekening gehouden moest (en kon) worden met uitsluitingscriteria (met name 

melders met uitsluitend een ondersteuningsvraag op het terrein van schulden, werk en inkomen en/of 

jeugdzorg; de rode kolommen in het overzicht), 

 de omvang van de te trekken steekproef, 

 het moment van terugkoppeling van de steekproef aan de gemeente, 

 het moment van verzending van de gemeentebrief (door de gemeente), 

 het moment van verzending van de aankondigingsbrief (door I&O Research). 

 

4.2 Aanlevering gegevens melders 

In dit onderzoek werd onder een melder verstaan: 

 

Een burger die zich met een ondersteuningsvraag/-behoefte op het terrein van de Wmo bij de 

gemeente, het Wmo-loket, een welzijnsorganisatie, de huisarts of de wijkverpleging meldt. Het 

kan zijn dat hieruit een aanvraag is voortgevloeid, maar dit hoeft niet het geval te zijn. Het gaat 

om meldingen die in 2015 bij de gemeente zijn binnengekomen. Het kan ook gaan om trajecten 

die nog in behandeling zijn, of om Wmo-cliënten die voor 2015 al bekend waren bij de gemeente 

(en die in 2015 een nieuwe melding of aanvraag deden). Overgangscliënten AWBZ/Wmo die in 

2015 door de gemeente zijn herbeoordeeld tellen ook mee. 
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Gemeenten werd gevraagd om de volgende gegevens van Wmo-melders uit 2015 bij I&O Research aan 

te leveren: 

 uniek nummer/id 

 postcode 

 geslacht 

 geboortedatum 

 datum (laatste) melding 

 aard van de melding 

 

Gemeenten maakten voor het aanleveren van gegevens van Wmo-melders gebruik van een beveiligde 

up- en downloadportal, beheerd door I&O Research. Zij ontvingen daartoe een e-mail met 

uploadgegevens (bijlage 12). De gegevens werden in een Excelbestand aangeleverd. 

 

Het uploaden van de gegevens was gekoppeld aan het invullen van een korte vragenlijst 

(‘uploadvragenlijst’) waarin nadere informatie over de samenstelling van de gegevens werd uitgevraagd. 

In het bijzonder ging het hierbij om de aanwezigheid van melders in het aangeleverde bestand die 

behoorden tot de vooraf met het SCP afgestemde uitsluitingscriteria: 

 melders met een korte, feitelijke informatievraag; 

 personen die een melding kwamen doen over iemand anders. Bijvoorbeeld een bezorgde buur. De 

persoon over wie het ging mag er natuurlijk wel in; 

 melders met een ondersteuningsvraag uitsluitend op het terrein van schulden, werk en inkomen en/of 

jeugdzorg; 

 bestaande Wmo-cliënten wiens ondersteuningsgebruik op initiatief van de gemeente her-beoordeeld 

wordt (oude benaming: periodieke herindicaties). Let op: Overgangscliënten AWBZ die in 2015 door de 

gemeente zijn herbeoordeeld behoren wel tot de doelgroep. 

 

Tevens werd in de uploadvragenlijst uitgevraagd of de aangeleverde gegevens alleen melders of (ook) 

aanvragers bevatte. Deze informatie en de informatie over de uitsluitingscriteria werd gebruikt bij de 

steekproeftrekking (paragraaf 4.3). 

 

4.3 Steekproeftrekking 

Uit het door de gemeente aangeleverde bestand met gegevens van Wmo-melders trok I&O Research een 

steekproef van personen die hun (laatste) melding in 2015 in de periode oktober tot en met december 

hadden gedaan. Als dit ertoe leidde dat de bruto steekproef onvoldoende groot was, werd er ook 

getrokken uit melders van de maand september, en eventueel verder terug in de tijd. 

De omvang van de steekproef was (aanvankelijk) gebaseerd op het door het SCP aangeleverde design, 

maar hier is in een later stadium van afgeweken om de volgende redenen: 

 Er deden minder gemeenten mee dan op voorhand werd ingeschat. Om de gewenste netto aantallen 

(totaal, maar ook per stratum) te realiseren, werd de steekproefomvang vergroot. Voor de strata 5-7 

(zie 3.1.1) werd de steekproefgrootte uit het design vergroot met 20% en die in stratum 8 met 50%. 

 Bij gemeenten die gegevens van personen aanleverden die een melding hadden gedaan op het gebied 

van schulden, werk en inkomen en/of jeugdzorg werd de steekproef verdubbeld. Op die manier werd 

uitval ‘aan de deur’ ingecalculeerd, omdat mensen niet tot de doelgroep behoorden. Interviewers 

controleerden dat bij deze gemeenten zoveel als mogelijk aan de deur. 

 In nog weer een later stadium – toen de deelnamebereidheid in tranche 2 tegenviel – zijn 

steekproefgroottes voor een aantal gemeenten verder vergroot. 
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De getrokken steekproeven werden door I&O Research via het beveiligde up- en downloadportal aan de 

gemeente teruggekoppeld, zodat zij de personen in deze steekproef de gemeentebrief konden sturen. 

  

4.4 Selectie interviewers en instructiebijeenkomst 

I&O Research selecteerde uit haar interviewerpool bij voorkeur interviewers die voldeden aan het 

volgende profiel: 

 Wat ouder, omdat de verwachting was dat oudere interviewers beter aansloten bij de doelgroep van 

het onderzoek. 

 Ervaring met het interviewen van ‘moeilijke’ doelgroepen. 

 

Op 9 en 18 februari werden er instructiebijeenkomsten georganiseerd (twee op elke dag, dus vier 

bijeenkomsten in totaal). Elke interviewer was verplicht om een van deze bijeenkomsten bij te wonen 

alvorens hij of zij op het onderzoek kon worden ingezet. Tijdens de bijeenkomsten werd aandacht 

besteed aan het doel van het onderzoek, de vragenlijst en de benaderwijze. I&O Research had een 

externe trainer uitgenodigd om de interviewers te instrueren in het motiveren van respondenten 

(specifiek in deze doelgroep) om aan het onderzoek mee te doen. Het SCP was bij de bijeenkomsten 

aanwezig om te vertellen over de achtergrond bij het onderzoek. 

 

De slides die tijdens de instructiebijeenkomst werden gebruikt zijn opgenomen als bijlage 13. 

 

Voorafgaand aan de instructiebijeenkomsten organiseerde I&O Research informatiebijeenkomsten om 

(potentiële) interviewers te informeren. Daarna zijn er speeddates geweest met de interviewers en de 

veldwerkcoördinatoren om te kijken of ze geschikt zijn voor het werk en de doelgroep. Zodoende kon een 

eerste selectie van geschikte interviewers worden gemaakt. 

 

4.5 Benaderwijze 

In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de aanpak het veldwerk. 

 

4.5.1 Versturen gemeentebrieven 

De deelnemende gemeenten verrijkten de teruggekoppelde steekproeven met de NAW-gegevens van de 

melders en voerden een controle uit door deze gegevens te vergelijken met de gegevens in de BRP. 

Adressen konden op basis van deze controle door een gemeente uit de steekproef worden gehaald, 

omdat er sprake was van inconsistentie tussen de meldersregistratie en de BRP. De door de gemeente 

met NAW-verrijkte en gecontroleerde/opgeschoonde steekproef werd vervolgens weer teruggestuurd 

naar I&O Research (zodat zij de afmeldingen konden verwerken). Op dat moment verstuurde de 

gemeente de gemeentebrieven naar alle (BRP-gecontroleerde) melders in de steekproef. 

 

In de brief werd mensen de mogelijkheid geboden om zich binnen één week na ontvangst van de brief af 

te melden voor het onderzoek. Melders konden dit telefonisch of per e-mail doen. Deze ‘afmelders’ 

werden door I&O Research uit de steekproef verwijderd. 

 

Een aantal gemeenten gaf er de voorkeur aan dat I&O Research de gemeentebrieven voor hen 

verstuurde. Dit werd door I&O Research gefaciliteerd. In die gevallen leverde de gemeente briefpapier en 

verzendenveloppen bij I&O Research aan. 

 

De gemeentebrief is opgenomen bij dit verslag als bijlage 14. 
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4.5.2 Versturen aankondigingsbrieven 

Na het verstrijken van de afmeldtermijn verstuurde I&O Research de aankondigingsbrief naar alle 

melders die zich niet voor het onderzoek hadden afgemeld. De aankondigingsbrief werd verstuurd op 

briefpapier en in enveloppen van I&O Research.  

 

De aankondigingsbrief is opgenomen als bijlage 15. 

 

4.5.3 Face-to-face veldwerk 

Enkele dagen tot enkele weken na verzending van de aankondigingsbrief werd een adres voor het eerst 

bezocht door een interviewer van I&O Research voor afname van het interview. 

 

Veldwerkperiode 

Het veldwerk onder Wmo-melders vond plaats in de periode van 9 maart 2016 tot 1 oktober 2016. Het 

eerste gesprek kwam op 14 maart binnen. 

 

Aantal interviewers 

I&O Research heeft in totaal 54 interviewers ingezet. Het gemiddeld aantal interviews per interviewer 

bedraagt 42. Interviewers mochten maximaal 40 interviews per gemeente uitvoeren. 

 

Aantal contactpogingen 

Per adres werden maximaal 6 contactpogingen ondernomen. In een aantal gevallen is hiervan afgeweken 

als het vermoeden bestond dat meer dan 6 pogingen tot een succesvol contact zou kunnen leiden. 

 

Toonkaarten 

Tijdens het veldwerk is gebruik gemaakt van toonkaarten. In totaal waren er 14 toonkaarten, verwerkt in 

geplastificeerde sets. Iedere interviewer beschikte tijdens het veldwerk over een set. 

 

De toonkaarten zijn opgenomen als bijlage 16. 

 

Niet-thuiskaart 

Tijdens het ondernemen van de contactpogingen konden interviewers tot maximaal twee keer een niet-

thuiskaart in de brievenbus doen als er niet werd opgedaan. Interviewers noteerden hierop hun 

telefoonnummer, zodat respondenten direct contact konden opnemen om een afspraak te maken. 

 

De niet-thuiskaart is opgenomen als bijlage 17. 

 

Incentive 

Elke respondent waarbij het interview succesvol werd afgenomen ontving tot enkele weken na het 

gesprek een VVV-cadeaubon ter waarde van 5 euro. Deze bon werd per post toegezonden. 

 

Helpdesk 

I&O Research onderhield vlak voor en tijdens het veldwerk een helpdesk waar respondenten terecht 

konden met vragen over het onderzoek, afmeldingen/weigeringen en het maken, annuleren of verzetten 

van afspraken. 

 

Monitoring en kwaliteitscontrole 

Het veldwerk werd begeleid en gemonitord door de veldwerkcoördinatoren van I&O Research.  
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Zij zorgden voor een tijdige en evenwichtige verdeling van de adressen onder de interviewers, en 

monitorden de voortgang en respons per interviewer. Waar nodig, werden adressen bij een interviewer 

weggehaald en overgeheveld naar een andere interviewer. Verder waren de coördinatoren betrokken bij 

het geven van de instructies en konden interviewers bij hen terecht met vragen. 

 

De kwaliteit van de interviews en het werk van de interviewers werd gecontroleerd aan de hand van een 

controleformulier. Op dit formulier werd respondenten gevraagd om aan te geven of ze recentelijk 

bezocht waren door een interviewer, of er daadwerkelijk een vraaggesprek heeft plaatsgevonden en of ze 

tevreden waren over het contact met de interviewer. Het formulier kon via een bijgesloten envelop naar 

I&O Research worden geretourneerd. De kwaliteitscontrole heeft geen aanleiding gegeven om 

interviewers te berispen of van het veldwerk af te halen. 

 

Veldwerkverloop 

Het verloop van het veldwerk is weergegeven in figuur 1. 

 

Figuur 1. Veldwerkverloop meldersonderzoek (cumulatief) 

 

 

4.6 Respons 

Onderstaande tabel laat de eindrespons per stratum zien. 

 

Tabel 7. Responsoverzicht 

 

 

Gecorrigeerd voor kaderfouten en personen die buiten de doelgroep vallen bedraagt de respons over alle 

deelnemende gemeenten heen 56%. 

stratum 0 niet benaderd 1 geslaagd 2 afspraak 3 niet thuis 4 kaderfout 5 buiten doelgroep 6 weigering helpdesk 6 weigering veld 7 actie veldwerk 8 overig responsfout (wel geregistreerd als geslaagd maar hier hebben we geen data van)steekproef respons

1 11 371 0 63 309 56 116 233 21 2 4 1186 45%

2 29 660 3 52 399 78 202 221 11 3 11 1669 55%

3 1 227 1 20 87 27 51 76 1 1 6 498 59%

4 24 1040 5 30 639 94 294 291 10 1 17 2445 61%

Totaal 65 2298 9 165 1434 255 663 821 43 7 38 5798 56%
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In strata met daarin minder verstedelijkte gemeenten – de strata 3 en 4 – werd een hogere respons 

gerealiseerd dan in de G4 (1) en G32 (2) strata. 

Onder ‘kaderfouten’ vallen adressen die afvielen omdat ze voor aanvang van het veldwerk door 

gemeenten uit de steekproef waren verwijderd, maar ook: 

 foute namen of adressen, 

 verhuizingen, 

 taalproblemen (melder spreekt geen Nederlands), 

 respondenten die door fysieke of mentale omstandigheden niet konden meedoen, 

 afwezigheid van de melder tijdens de veldwerkperiode, 

 overlijdensgevallen. 

 

Onder de groep ‘buiten doelgroep’ vallen hoofdzakelijk adressen waarbij de interviewer aan de deur 

constateerde dat de beoogde respondent niet tot de doelgroep (Wmo-melder) behoorde.



 

Evaluatie HLZ: melders- en gespreksvoerdersonderzoek   Veldwerkverslag 24 

5. Mantelzorgersonderzoek 

In dit hoofdstuk worden opzet, benaderwijze en respons van het mantelzorgersonderzoek beschreven. 

 

5.1 Opzet 

Het mantelzorgersonderzoek was een afgeleide van de meldersonderzoek. Als tijdens het 

meldersonderzoek werd geconstateerd dat een melder de zorg had van een mantelzorger, dan vroeg de 

interviewer of er een vragenlijst voor deze mantelzorger kon worden achtergelaten of opgestuurd. 

 

Mantelzorgers konden kiezen of ze de vragenlijst via internet invulden of dat ze gebruik maakten van de 

schriftelijke versie. 

 

5.2 Benaderwijze 

In deze paragraaf wordt de benaderwijze van de mantelzorgers beschreven. 

 

5.2.1 Veldwerkperiode 

Het veldwerk voor de mantelzorgers trok tegelijkertijd op met dat voor de melders, maar had een 

langere doorlooptijd om ook de mantelzorgers van de melders die pas aan het einde van de 

veldwerkperiode meededen de gelegenheid te geven de mantelzorgersvragenlijst in te vullen (en 

eventueel per post te retourneren). De dataverzameling voor deze groep liep derhalve van 9 maart 2016 

tot vlak voor de oplevering van het eindbestand op 28 oktober 2016. 

 

5.2.2 Benadering via melders 

Mantelzorgers konden op verschillende manieren in het onderzoek betrokken worden: 

 Direct, omdat ze zelf als proxy of ter ondersteuning van de melder bij de afname van de 

meldersvragenlijst aanwezig waren. De vragenlijst werd overhandigd. 

 Indirect, waarbij de melder aangaf dat de mantelzorger op hetzelfde adres woont (maar er ten tijde 

van het gesprek niet was) of binnenkort langs komt. De vragenlijst werd achtergelaten. 

 Indirect, waarbij de melder aangaf dat de vragenlijst per post naar de mantelzorger kan worden 

gestuurd. Het adres werd genoteerd en de vragenlijst opgestuurd. 

 

In alle gevallen werd de mantelzorgersvragenlijst voorzien van het unieke id dat ook gebruikt werd in het 

meldersonderzoek, zodat er achteraf op caseniveau een koppeling kon worden gemaakt tussen de data 

verzameld in het meldersonderzoek en data verzameld in het mantelzorgersonderzoek. 

 

De brief die de vragenlijst begeleidde is opgenomen als bijlage 18. 

 

5.2.3 Rappellering 

Naar mantelzorgers is twee maal een rappelbrief of e-mail (indien het e-mailadres van de mantelzorger 

tijdens het meldersonderzoek kon worden vastgelegd) gestuurd. 

In de meeste gevallen moest de rappelbrief worden verstuurd naar het adres van de melder, omdat het 

adres van de mantelzorger onbekend was. 

 

De rappelbrief is opgenomen als bijlage 19. 

 

5.3 Respons 

Van de geïnterviewde melders bleek 45% (n=1.040) een mantelzorger te hebben. Van deze groep 

mantelzorgers fungeerde 15% (n=152) als proxy bij het interview. 
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Bij 570 (55%) van de 1.040 mantelzorgers die indirect of direct (omdat ze bij het gesprek aanwezig 

waren) tijdens het meldersonderzoek geïdentificeerd werden, is een vragenlijst 

achtergelaten/opgestuurd, omdat de melder hier toestemming voor gaf of omdat de mantelzorger hier 

zelf toe bereid was. Melders gaven wat minder vaak aan dat een mantelzorgersvragenlijst kon worden 

achtergelaten of opgestuurd naar hun mantelzorger (53%), dan dat een aanwezige mantelzorger zelf 

bereidwillig bleek (66%). 

 

Van de 570 benaderde mantelzorgers hebben er 384 (67%) de vragenlijst ingevuld, waarvan 78% op 

papier en 22% online. 
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6. Gespreksvoerdersonderzoek 

Gespreksvoerders zijn in dit onderzoek gedefinieerd als professionals die namens de gemeente 

gesprekken voeren met burgers met een ondersteuningsbehoefte (de hulpvraag verkennend en samen 

oplossingen formulerend), zoals Wmo-consulenten of professionals in sociale (wijk)teams. 

 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de opzet van het gespreksvoerdersonderzoek (paragraaf 

6.1), de aanlevering van de gegevens (6.2) en de bewerking daarvan (6.3), de benaderwijze (6.4) en de 

respons (6.5). 

 

6.1 Opzet 

In het gespreksvoerdersonderzoek ontvingen de gespreksvoerders zoals die door deelnemende 

gemeenten waren aangeleverd een brief met een weblink naar de gespreksvoerdersvragenlijst. Tevens 

kon gebruik worden gemaakt van de schriftelijke versie van die vragenlijst (een schriftelijke vragenlijst 

en retourenvelop waren bijgesloten). Er is tweemaal een rappel gestuurd. 

 

Tijdens de uitvoering van het gespreksvoerdersonderzoek is een wijziging in de aanpak doorgevoerd. 

Deze wijziging staat beschreven in subparagraaf 6.4.3. 

 

6.2 Aanlevering gegevens gespreksvoerders 

Bestanden met gegevens van gespreksvoerders werden via de up- en downloadportal van I&O Research 

door gemeenten ter beschikking gesteld, meestal tegelijkertijd met het beschikbaar stellen van een 

bestand met gegevens van Wmo-melders. 

 

I&O Research vroeg gemeenten om van elke gespreksvoerder een aantal kenmerken mee te leveren. 

Idealiter waren dat; 

 Gemeentenaam cq. organisatienaam 

 Geslacht gespreksvoerder 

 Voorletters, voorvoegsels en achternaam gespreksvoerder 

 Adres, postcode en plaats van de organisatie 

 Zakelijk telefoonnummer gespreksvoerder 

 Zakelijk emailadres gespreksvoerder 

 Werkgebied (bijvoorbeeld bepaalde wijk(en), bepaald dorp(en) of hele gemeente) 

 Specialisatie (Wmo-breed, multiprobleemgevallen, jeugd, ouderen, GGZ, etc.) 

 

Hoewel gemeenten werd gevraagd om gegevens van alle gespreksvoerders binnen de gemeente bij I&O 

Research aan te leveren, kan niet worden uitgesloten dat gemeenten zelf voorselecties hebben gemaakt 

van gespreksvoerders die door I&O Research benaderd mochten worden. Hier bestaat helaas geen goed 

zicht op. 

 

6.3 Steekproeftrekking 

Initieel was het de bedoeling om bij gemeenten met meer dan 10 gespreksvoerders een steekproef te 

trekken. In een later stadium is besloten om per gemeente alle aangeleverde gespreksvoerders voor 

deelname te benaderen. Alleen voor de G4-gemeente die meedeed aan het gespreksvoerdersonderzoek 

werd een steekproef van 100 gespreksvoerders getrokken. 

 

6.4 Benaderwijze 

In deze paragraaf staan de belangrijkste kenmerken van de manier waarop gespreksvoerders voor 

deelname aan het onderzoek benaderd zijn. 
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6.4.1 Veldwerkperiode 

De uitnodiging voor de gespreksvoerders uit deelnemende gemeenten van tranche 1 en 2 is op 26 mei 

2016 verstuurd. Daarna is nog tweemaal een rappel verstuurd. 

De uitnodiging voor de gespreksvoerders uit deelnemende gemeenten van tranche 3 is begin september 

verstuurd. Ook naar deze groep is twemaal een rappel verstuurd. 

De deelnemende G4-gemeente behoorde tot tranche 1, maar heeft pas later aangesloten bij het 

gespreksvoerdersonderzoek. De gespreksvoerders zijn daar op 29 september voor het eerst benaderd. 

 

6.4.2 Versturen uitnodigingsbrieven 

Gespreksvoerders werden per brief voor deelname aan het onderzoek uitgenodigd. Bij de brief zat een 

papieren versie van de vragenlijst en een retourenvelop. 

De uitnodigingsbrief voor de gespreksvoerders is bijgesloten als bijlage 20. 

 

6.4.3 Wijziging in de aanpak 

Tijdens het veldwerk is de aanpak op het volgende punt gewijzigd: 

 Na het voor de eerste keer uitsturen van uitnodigingsbrieven – die in de meeste gevallen werden 

gericht aan het adres van het gemeentehuis – werd I&O Research er door gemeenten op gewezen dat 

hun gespreksvoerders slechts zelden op het gemeentehuis aanwezig waren. De brieven die waren 

uitgestuurd bleken in die gevallen op het gemeentehuis te blijven ‘hangen’ en kwamen dus niet terecht 

bij de gespreksvoerder. Er is toen besloten om in het vervolg alle mailings per e-mail te doen. In deze 

e-mail werd wel vermeld dat gespreksvoerders op verzoek een papieren versie van de vragenlijst bij 

I&O Research konden aanvragen als ze liever op papier meededen. 

 

De uitnodigingsmail voor de gespreksvoerders (3e tranche) is bijgesloten als bijlage 21. 

 

6.4.4 Rappellering 

De rappelmail is opgenomen als bijlage 22. 

 

6.5 Respons 

In totaal zijn 675 gespreksvoerders voor deelname aan het onderzoek benaderd, waarvan er 258 (38%) 

de vragenlijst hebben ingevuld. Ruim 10% van de respondenten gaf in de vragenlijst aan geen 

gesprekken te voeren of alleen gesprekken te voeren op andere terreinen dan de Wmo of Zvw. 63% van 

de respondenten heeft de vragenlijst online ingevuld, 37% op papier. De bruto en netto 

steekproefomvang per stratum is opgenomen in onderstaande tabel. 

 

STRATUM BRUTO STEEKPROEF NETTO STEEKPROEF 

1 100 (15%) 14 (5%) 

2 171 (25%) 87( 34%) 

3 43 (6%) 12 (5%) 

4 340 (50%) 139 (54%) 

5 21 (3%) 6 (2%) 

Totaal 675 (100%) 258 (100%) 
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7. Dataverwerking 

Na afloop van het veldwerk zijn drie databestanden opgemaakt; één bestand per doelgroep. In elk 

bestand is aangegeven tot welke gemeente de respondent behoort en (bij de bestanden voor 

mantelzorgers en gespreksvoerders) met welk instrument (schriftelijk of online) is meegedaan. 

In de bestanden voor melders en mantelzorgers is een ID opgenomen, waarmee de data voor melders en 

mantelzorgers op persoonsniveau gekoppeld kan worden.  

 

Voor de melders is ook een veldwerkbestand aanleverd waarin voor de volledige steekproef is aangeven 

wat het eindresultaat van het veldwerk was. Tevens is voor elke melder de gemeente aangegeven die de 

gegevens had aangeleverd en – indien bekend – leeftijd en geslacht van de melder. 
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BIJLAGEN 
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Bijlage 1. Meldersvragenlijst 
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Vragenlijst Wmo-melders - versie (29-2-2016) 

 

ENQ: instructie voor de enquêteur 

 

[P:] Instructie voor de programmeur 

 

SCREENING 

 

Introductie voor respondent (voor te lezen door de enquêteur) 

De Nederlandse regering wil graag weten hoe het gaat met mensen die hulp en ondersteuning nodig 

hebben. Of zij terecht kunnen bij hun gemeente en wat die voor hen doet. Daarom doen we dit 

onderzoek. De uitkomsten kunnen de regering helpen om de wetten en regels te verbeteren. 

Volgens de administratie van de gemeente heeft u ergens in de afgelopen maanden contact gehad met 

de gemeente, het Wmo-loket of een sociaal team in uw buurt of dorp. Dat was omdat u uw behoefte aan 

hulp of ondersteuning wilde bespreken, of daar een aanvraag voor wilde indienen. Graag wil ik eerst met 

u vast stellen of dat klopt, en waar het precies over ging. Zodat ik kan bepalen of het zinvol is om u te 

interviewen of niet. 

 

S1. Klopt het dat u, of iemand anders namens u, in 2015 contact heeft gehad met de gemeente? Als ik 

gemeente zeg, bedoel ik daarmee ook het Wmo-loket, een sociaal wijkteam of buurtcentrum waar u 

terecht kunt voor zorg en ondersteuning. Dat kan een gesprek zijn geweest, maar ook een telefonisch, 

mail- of briefcontact. 

ENQ: Dit zal meestal eind 2015 zijn geweest (oktober, november, december), maar het kan ook langer 

geleden zijn. 

� Ja, dat klopt 

� Weet ik niet precies      � enquêteur doorvragen 

� Nee, dat klopt niet, ik heb zulk contact helemaal niet gehad � interview afbreken 

ENQ: Als mensen meerdere meldingen hebben gedaan, dan gaat de vragenlijst over de meeste recente 

melding 

 

S2. Weet u iets af van het verloop van dit contact? ENQ: Respondenten bij wie het verdere verloop niet 

zoveel om het lijf had, moeten hier niet afhaken! Ook zij zijn interessant voor het onderzoek. 

� Ja, ik weet er wel iets vanaf   

� Nee, ik weet er niets vanaf    � interview afbreken  

 

S3. Waarom nam u (de Wmo-melder) contact op? 

[P: meerdere antwoorden mogelijk] 

� Ik wilde informatie over ondersteuning hebben    

� Ik wilde vragen of ik in aanmerking kom voor zorg of ondersteuning 

� Ik wilde zorg of ondersteuning aanvragen 

� Ik heb al hulp of ondersteuning, en wilde daar iets over bespreken 

� Iemand anders nam contact met mij op 

� Ik wilde bespreken dat ik mij zorgen maak om iemand in mijn omgeving � indien mogelijk 

interview afnemen met deze persoon als proxy; het interview gaat dan over de persoon over wie 

hij/zij zich zorgen maakte. Gaat dit niet, dan interview afbreken 

� Anders, namelijk…� Aan de hand van de exclusie-criteria beslist enquêteur om hierop al dan 

niet door te gaan.  

� Dat weet ik niet meer    � interview afbreken 
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Nu weet ik dat u inderdaad contact heeft gehad met de gemeente over een ondersteuningsvraag. Graag 

wil ik u een aantal vragen stellen over dit contact. Het gaat over hoe er met uw vragen werd omgegaan 

en of u ondersteuning kreeg. Ook wil ik graag het een en ander vragen over uw gezondheid en uw 

dagelijks leven. Het gesprek zal drie kwartier tot een uur in beslag nemen. 

De gemeente krijgt uw antwoorden niet te zien. Wat u zegt heeft dus geen gevolgen voor uw 

ondersteuning of voorziening. We zijn geïnteresseerd in uw ervaringen en uw mening. Er zijn geen goede 

of foute antwoorden. Bij sommige vragen, met veel antwoordmogelijkheden, zal ik u een kaart 

voorleggen. Daarop kunt u lezen wat de antwoordmogelijkheden zijn. Ik begin met een paar algemene 

vragen. 

 

A ALGEMEEN  

 

A1 en A3 in te vullen door de enquêteur 

 

A1. Wie gaat dit gesprek voeren? 

� De Wmo-melder     � naar vraag A3 

� De Wmo-melder samen met iemand anders  � naar vraag A3 

� Iemand anders, namens de Wmo-melder [P: dit is dus een proxy. Sommige vragen mogen door 

proxy’s worden overgeslagen, dit staat dan bij de vraag aangegeven]  

 

ENQ: Lees voor als A1 = proxy: 

U gaat de vragen dus beantwoorden namens iemand anders. Houdt u daarbij steeds in gedachten dat u 

vanuit deze persoon spreekt. Soms zal ik het er nadrukkelijk bij zeggen, om u eraan te herinneren. 

 

A2. Wat is uw relatie met de Wmo-melder? 

� Naaste familie (partner, ouder of kind, broer of zus) 

� Andere familie 

� Een buur, vriend of kennis 

� Een professionele begeleider of verzorger 

� Anders, namelijk… 

 

A3. Is de respondent (de Wmo-melder dus) een man of vrouw? 

� Man 

� Vrouw 

ENQ: u mag deze vraag zelf invullen. Als u met een proxy spreekt, vraagt u hem/haar wat het geslacht 

van de melder is. 

 

A4. Wat is uw geboortedatum? ENQ: van de melder dus 

 

A5. Hoe is uw huishouden samengesteld? (van de melder dus) ENQ: uitwonende kinderen niet meetellen 

[P: meerdere antwoorden mogelijk] 

� Ik woon alleen [P: single] 

� Ik woon met partner / echtgeno(o)t(e) 

� Ik woon met kind(eren) jonger dan 18 jaar  

� Ik woon met kind(eren) van 18 jaar en ouder  

� Ik woon met ouder(s) 

� Ik woon met andere familie 

� Ik woon met anderen, geen familie 
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A6. In wat voor woonvorm woont u? ENQ: van de melder dus 

Is dat in een… 

� Zelfstandige woning 

� Wonen-met-zorg, zoals aanleunwoning of serviceflat 

� Instelling, zoals een verzorgingshuis of verpleeghuis ENQ: hier betaalt men geen huur 

 

B. UW BEHOEFTE AAN ONDERSTEUNING MELDEN 

 

B1. Heeft u zelf contact opgenomen, samen met iemand,  of iemand anders namens u? 

� Dat heb ik zelf gedaan        

� De gemeente nam contact met mij op, voor een herindicatie of herbeoordeling   

       � naar B7 

� De gemeente nam contact met mij op om een andere reden ENQ: bijv. een standaard-

huisbezoek aan alle 80-plussers, of n.a.v. een melding van derden  � naar blok C 

� Dat heb ik samen met iemand gedaan 

� Dat deed iemand anders voor mij, en die voert nu dit gesprek ENQ: Dit is de proxy  

� Dat deed iemand anders voor mij, die is er nu niet 

 

B2. Wie kwam op het idee om contact met de gemeente op te nemen? 

� Ikzelf (ENQ: dus melder, niet proxy) 

� Familie / bekenden       � sla B3 over 

� De huisarts        � sla B3 over 

� Iemand van een organisatie, zoals thuiszorg, gemeente of woningbouwvereniging 

� sla B3 over 

� Het ziekenhuis of revalidatiecentrum     � sla B3 over 

� Anders  

 

B3. Hoe wist u waar u terecht kon met uw vraag? [P: meerdere antwoorden mogelijk] 

� Via mijn (huis)arts, begeleider of verzorger 

� Via familie, vrienden, bekenden of huisgenoten/medebewoners 

� Via een folder, poster, krant, website of televisie 

� Ik wist het al omdat ik al langer zorg en ondersteuning krijg 

� Via MEE 

� Via een gehandicaptenorganisatie, ouderenorganisatie of woningbouwvereniging 

� Anders, namelijk:…….. 

� Weet ik niet ENQ: Niet opnoemen 

 

B4. Hoe heeft u, of iemand namens u, contact opgenomen? 

� Telefonisch 

� Ik ging naar het gemeentehuis/buurthuis/wijkcentrum/zorg-servicepunt 

� Via een website  

� Per email of brief  

� Dat ging via mijn huisarts/wijkverpleegkundige/psychiater/begeleider 

� Anders, namelijk…………… 

� Weet ik niet ENQ: Niet opnoemen 

 

B5. Hoeveel moeite kostte het voordat u de juiste persoon te pakken had die uw vraag in behandeling 

kon nemen? 

� Geen moeite 

� Een beetje moeite 

� Veel moeite 
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B6. Heeft u alleen die ene keer contact gehad over deze ondersteuningsvraag, of waren er meerdere 

gesprekken? Dat kan persoonlijk of telefonisch zijn. 

� Alleen die ene keer 

� Er waren meerdere gesprekken/contacten 

� Weet ik niet ENQ: niet opnoemen 

 

B7. Wat is de reden dat u ondersteuning nodig had? Dat was omdat ik…  

[P: meerdere antwoorden mogelijk] 

ENQ: Laat toonkaart 1 zien 

� moeite heb me zelf te wassen of te kleden 

� moeite heb met huishoudelijk werk/de tuin  

� moeite heb met verplaatsen buitenshuis/vervoer 

� moeite heb met me binnenshuis te verplaatsen 

� me eenzaam voel en meer contact wil met andere mensen 

� overdag weinig of niets te doen heb 

� moeite heb om mijn financiële zaken te regelen en de administratie te doen 

� verpleging nodig heb 

� niet weet hoe ik bepaalde problemen kan oplossen en wat ik moet kiezen  

� de zorg voor mijn partner/familielid/naaste (bijna) niet meer aankan ENQ:  het kan zijn dat de 

proxy dit antwoord noemt, redenerend vanuit zijn/haar eigen perspectief. In dat geval uitleggen 

dat er voor de mantelzorger een aparte vragenlijst is, en dat die aan het einde van het interview 

aangeboden zal worden. Vervolgens de proxy weer terugbrengen in het perspectief van de 

hulpbehoevende. 

� anders, namelijk… 

B8. Kreeg u voor 1 januari 2015 (ook al) ondersteuning?  

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

� ja, namelijk: 

� hulp bij het huishouden 

� rolstoel 

� hulp bij verplaatsen en vervoer 

� woningaanpassing/woonhulpmiddelen 

� individuele begeleiding 

� beschermd wonen 

� dagbesteding 

� GGZ-hulp of –behandeling 

� Verpleging en/of verzorging 

� Anders, namelijk… 

� ik weet niet meer wat voor soort 

� nee 

� weet niet 

 

[P: stellen als respondent <= 23 jaar, maar vanaf 19 jaar of ouder] 

B9. Heeft u gebruik gemaakt van jeugdzorg of jeugdhulp toen u jonger was dan achttien? ENQ: Het kan 

gaan om hulp bij psychische klachten of stoornissen (jeugd-ggz), hulp in het kader van een verstandelijke 

beperking (jeugd-vb), begeleiding en persoonlijke verzorging, kinderbeschermings-maatregelen en 

gesloten jeugdhulp in het kader van ernstige opgroei- en opvoedproblemen. 

� Ja 

� Nee 

� Weet ik niet 
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[P: stellen als respondent <= 18 jaar] 

B10. Maakt u gebruik van jeugdzorg of jeugdhulp? ENQ: Het kan gaan om hulp bij psychische klachten of 

stoornissen (jeugd-ggz), hulp in het kader van een verstandelijke beperking (jeugd-vb), begeleiding en 

persoonlijke verzorging, kinderbeschermingsmaatregelen en gesloten jeugdhulp in het kader van 

ernstige opgroei- en opvoedproblemen. 

� Ja 

� Nee 

� Weet ik niet 

 

C. HET GESPREK OVER UW ONDERSTEUNINGSVRAAG 

 

Ik heb nu een redelijk beeld van uw melding. Dan gaan we nu dieper in op ($1) het gesprek dat/($2)de 

gesprekken die ($1: B10=1 / $2: B10=2) u heeft gehad met de mensen van de gemeente of het sociale 

wijkteam. Vaak is dit een uitgebreid gesprek, om te bespreken of er een probleem is en wat u nodig heeft 

om dat op te lossen. Dit wordt wel ‘het Gesprek’ of ‘het keukentafelgesprek’ genoemd. Soms leidt dat er 

toe dat u hulp of een voorziening van de gemeente krijgt, maar soms ook niet. Als u meerdere 

gesprekken gehad heeft, neemt u dan het meest uitgebreide gesprek in gedachten. 
 
ENQ: als respondent een proxy is, lees dan voor: Ik herinner u er nog even aan dat u deze vragen moet 

beantwoorden vanuit degene namens wie u dit interview doet; de hulpbehoevende dus. 

 

C0. Heeft u, of iemand anders namens u, wel of niet een gesprek of gesprekje gehad over uw 

ondersteuningsvraag? 

ENQ: vul dit zelf in als het al duidelijk is uit het interview 

� Ja 

� Nee        � ga naar C24 

� Weet ik niet ENQ: niet opnoemen     � ga naar C24 

 

Voorafgaand aan het gesprek 

 

C1. Heeft u van tevoren een brief gekregen van de gemeente, over het gesprek of over uw 

ondersteuningsvraag? Misschien zat er ook een informatiebrochure bij. 

� Ja  

� Nee, maar wel een telefoontje  � ga naar C4 

� Nee     � ga naar C4 

� Weet ik niet ENQ: niet opnoemen � ga naar C4 

 

C2. Hoe makkelijk kon u die brief begrijpen? 

� Makkelijk  

� Neutraal 

� Moeilijk 

 

C3. Wat vond u van de toon van de brief? 

� Vriendelijk 

� Neutraal 

� Onvriendelijk 
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C4. Heeft u zich wel of niet voorbereid op het gesprek met de gemeente? 

[P: meerdere antwoorden mogelijk] 

� Ja, ik heb een bijeenkomst bezocht  

� Ja, ik heb een brochure of een website gelezen  

� Ja, ik heb het met anderen besproken, zoals mijn familie of mijn zorgverlener 

� Ja, op een andere manier 

� Nee  

 

C5. Is er iemand met u meegegaan naar het gesprek, of –als het gesprek bij u thuis was– was daar 

iemand voor u bij en zo ja wie? ENQ: Let op: Bij proxy de vraag beantwoorden vanuit perspectief van de 

melder 

[P: meerdere antwoorden mogelijk] 

� Mijn partner, familielid of vriend(in)    � naar vraag C6 

� Mijn zorgverlener      � naar vraag C6 

� Een cliëntondersteuner  

� Iemand anders      � naar vraag C6 

� Niemand, ik heb het gesprek alleen gevoerd  � naar vraag C6 

C5a. U heeft een cliëntondersteuner meegenomen, hoe wist u van het bestaan daarvan? 

� van de gemeente 

� op een andere manier  

 

Wie een gesprek over ondersteuning gaat voeren met de gemeente, kan aan het begin van het gesprek 

een persoonlijk plan indienen. In een persoonlijk plan kunt u uw situatie en probleem beschrijven en 

aangeven welke ondersteuning volgens u het meest passend is. De gemeente moet met de inhoud van 

uw persoonlijk plan rekening houden bij het bepalen van een oplossing.  

 

C6. Bent u voorafgaand aan het gesprek door de gemeente wel of niet geïnformeerd over de 

mogelijkheid om een persoonlijk plan in te dienen? 

� Ja 

� Nee 

� Weet ik niet ENQ: niet opnoemen 

C7. Heeft u wel of niet een persoonlijk plan ingediend?  

� Ja 

� Nee 

� Weet ik niet ENQ: niet opnoemen 

[P: Als C5=3: onderstaande introductie + vragen C8-C10 overslaan] 
Wie een ondersteuningsbehoefte heeft, kan het lastig vinden om wijs te worden uit alle regels en 

instanties. Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan dan hulp bieden. Hij of zij is zelf niet van de 

gemeente, maar geeft onafhankelijke hulp en advies hoe mensen hun zorg en ondersteuning het beste 

kunnen regelen.  

 

C8. Wist u wel of niet dat er onafhankelijke cliëntondersteuning bestaat?  

� Ja, dat wist ik van de gemeente 

� Ja, dat wist ik op een andere manier     

� Nee     � ga naar vraag C10 
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C9. Heeft u wel of niet gebruik gemaakt van onafhankelijke cliëntondersteuning?  

� Ja     � ga naar vraag C11 

� Nee 

C10. Had u gebruik willen maken van onafhankelijke cliëntondersteuning? ENQ: Als proxy bij gesprek 

aanwezig was en onafhankelijke  cliëntondersteuning had gewild, mag deze vraag met ‘ja’ worden 

beantwoord. 

� Ja 

� Nee 

Tijdens het gesprek 

 

Nu wil ik u wat vragen stellen over het gesprek dat u heeft gevoerd. 

 

C11. (D1) Hoe is met u een gesprek over uw ondersteuningsbehoefte gevoerd? [P: meerdere 

antwoorden mogelijk] 

� Er kwam iemand bij mij thuis 

� Ik ben naar het gemeentehuis, het buurtcentrum of een andere plek buitenshuis gegaan  

� Over de telefoon 

� Anders, namelijk……………………… 

� Weet ik niet ENQ: Niet opnoemen    � naar vraag C24 

 

C12. Mocht u wel of niet zelf kiezen waar het gesprek gehouden werd? 

� Ja 

� Nee 

� Weet ik niet ENQ: niet opnoemen 

C13. Is er tijdens het gesprek wel of niet gevraagd naar… 

  ja nee weet niet 

A. Uw woonsituatie [P: niet stellen als leeftijd<18] � � � 

B. Uw werk, of het zoeken naar werk  

[P: niet stellen als leeftijd<18 of leeftijd >=65] 
� � � 

C. Uw inkomen en financiën [P: niet stellen als leeftijd<18] � � � 

D. Uw eventuele schulden [P: niet stellen als leeftijd<18] � � � 

E. Uw gezin of familie  [P: als A5=1, vraagstelling wijzigen naar: “Uw familie” � � � 

F. Uw school, opleiding of studie  

[P: niet stellen als leeftijd >=25] 
� � � 

G. Uw gezondheid en wat u doet om fit en gezond te blijven � � � 

H. Wat u doet in uw vrije tijd � � � 

I. Uw sociale contacten � � � 

J. Vervoer en naar buiten gaan � � � 

K. Het huishouden doen [P: niet stellen als leeftijd<18] � � � 

L. Hoe u zich voelt � � � 
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C14. Zijn de volgende zaken wel of niet in het gesprek aan de orde gekomen?  

  
ja nee 

weet 

niet 
n.v.t. 

A. Of u hulp krijgt van gezinsleden, familie of bekenden � � � � 

B. Of deze gezinsleden, familie of bekenden het nog volhouden  

[P: alleen als 1e item=ja] 
� � � � 

C. Of gezinsleden, familie of bekenden hulp en ondersteuning nodig 

hebben  

[P: alleen als 1e item=ja] 

� � � � 

D. Of gezinsleden, familie of bekenden u meer kunnen helpen � � � � 

E. Of u een aanvraag kon doen voor opname in een verzorgingshuis of 

verpleeghuis (bij het CIZ) [P: als leeftijd<18, vraagstelling wijzigen 

naar: “Of u een aanvraag kon doen voor opname in een instelling of 

een andere vorm van Wlz-zorg”] 

� � � � 

F. Wat u zelf al heeft gedaan of gekocht, om uw probleem op te lossen  

[P: als leeftijd<18, vraagstelling wijzigen naar: “Wat uw 

ouders/verzorgers al hebben gedaan of gekocht, om uw probleem op 

te lossen”] 

� � � � 

G. Wat u zelf nog meer zou kunnen doen, om uw probleem op te lossen 

[P: niet stellen als leeftijd<18] 

 

[P: als leeftijd<18, vraagstelling wijzigen naar: “Wat uw 

ouders/verzorgers nog meer zouden kunnen doen, om uw probleem 

op te lossen”] 

� � � � 

H. Wat u weer zou kunnen als u ondersteuning zou krijgen � � � � 

I. Wat u misschien voor iemand anders zou willen en kunnen doen, al 

is het maar iets kleins. Bijvoorbeeld in uw eigen sociale kring, of als 

vrijwilliger [P: niet stellen als leeftijd<18] 

� � � � 

 

[P: C15-C20 overslaan voor proxy, dus als A1=3] 

 

C15. Hoe tevreden of ontevreden bent u over de tijd die voor u genomen werd door degene met wie u 

een gesprek had?  ENQ: Laat toonkaart 2 zien 

� Heel tevreden 

� Tevreden 

� Neutraal 

� Ontevreden 

� Heel ontevreden 

 

C16. Hoe tevreden of ontevreden bent u over de manier waarop er naar u geluisterd werd? ENQ: Laat 

toonkaart 2 zien 

� Heel tevreden 

� Tevreden 

� Neutraal 

� Ontevreden 

� Heel ontevreden 
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C17. Hoe tevreden of ontevreden bent u over het samen een oplossing zoeken voor uw vraag of 

probleem? ENQ: Laat toonkaart 2 zien 

� Heel tevreden 

� Tevreden 

� Neutraal 

� Ontevreden 

� Heel ontevreden 

 

C18. Hoe tevreden of ontevreden bent u over de mate waarin hij/zij rekening hield met uw wensen? 

ENQ: we bedoelen hier de gespreksvoerder ENQ: Laat toonkaart 2 zien 

� Heel tevreden 

� Tevreden 

� Neutraal 

� Ontevreden 

� Heel ontevreden 

 

C20. Hoe tevreden of ontevreden bent u over de mate waarin hij/zij deskundig was om uw behoefte aan 

zorg en ondersteuning in te schatten? ENQ: we bedoelen hier de gespreksvoerder ENQ: Laat toonkaart 2 

zien 

� Heel tevreden 

� Tevreden 

� Neutraal 

� Ontevreden 

� Heel ontevreden 

 

[P: Vraag C20a stellen als tenminste 3x het antwoord ‘ontevreden’ of ‘heel ontevreden’ werd gegeven bij 

vragen C15-C20] 

C20a. Wat is de reden dat u ontevreden bent over het gesprek en/of degene die met u het gesprek 

voerde? 

 

 

C21. Bent u aan het einde van het gesprek wel of niet geïnformeerd over de vervolgprocedure?  

� Ja 

� Nee 

� Weet ik niet ENQ: niet opnemen 

C22. Heeft de gespreksvoerder met u wel of niet een vervolgafspraak gemaakt, om te bekijken hoe het 

na een tijdje gaat? 

� Ja 

� Nee 

� N.v.t., het traject om ondersteuning te krijgen loopt nog 

� Weet ik niet ENQ: niet opnoemen 

C23. Heeft de gemeente ook nog aan andere mensen informatie gevraagd over uw situatie? 

Bijvoorbeeld aan uw huisarts, of aan een familielid? 

� Ja 

� Nee 

� Weet ik niet ENQ: niet opnoemen 
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C23a. Heeft u wel of niet binnen 6 weken een verslag van het gesprek ontvangen? 

� Ja  

� Nee  

� Het gesprek heeft minder dan 6 weken geleden plaatsgevonden en er is nog geen verslag 

� Weet ik niet ENQ: niet opnoemen 

C24. Tot welke oplossing is de gemeente (al dan niet met u) gekomen voor uw ondersteuningsbehoefte? 

[P: meerdere antwoorden mogelijk] 

ENQ: Lees alle antwoorden voor. Sommige antwoordopties worden misschien door de respondent niet 

als ‘oplossing’ gezien maar die willen wij toch weten. 

ENQ: Laat toonkaart C24 zien. 

� Hulp (of meer hulp) vragen aan familie/bekenden/vrijwilliger 

� Zelf ondersteuning of hulpmiddelen kopen, of zelf activiteiten ondernemen 

� Een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo (dit kan ook een persoonsgebonden budget – PGB - 

zijn) ENQ: Laat toonkaart 3 zien 

� Ondersteuning van een andere afdeling van de gemeente, zoals bijzondere bijstand of een 

uitkering 

� Ondersteuning van de zorgverzekering (verzorging of verpleging) 

�  Gebruik maken van algemene voorzieningen zoals boodschappenservice, klussendienst of was- 

en strijkservice 

� Een opname in een zorginstelling (zoals verzorgingshuis, verpleeghuis, instelling voor mensen 

met een verstandelijke beperking, GGZ-instelling/psychiatrische kliniek) 

� Anders, namelijk…………. 

 

 [P: C34-C36 stellen aan iedereen die Wmo-ondersteuning kreeg, dus C24=3] 

C34. Welke van de onderstaande soorten ondersteuning heeft u bij de laatste aanvraag gekregen? Als u 

zulke ondersteuning betaalt met een pgb telt dat ook mee. ENQ: Als respondent = proxy, zeg dan: Ik wil 

dus graag van u weten welke Wmo-ondersteuning degene kreeg namens wie u dit interview doet. 

ENQ: Laat toonkaart 3 zien.  

[P: meerdere antwoorden mogelijk] 

� Rolstoel  

� Vervoersvoorziening (zoals scootmobiel of pasje voor regiotaxi of Wmo-taxi)  

� Woonvoorziening/woningaanpassing (zoals bijvoorbeeld een traplift)  

� Hulp bij het huishouden  

� Verzorging (zoals wassen, aankleden, steunkousen aantrekken) 

� Begeleiding bij het zelfstandig wonen of dagindeling 

� Dagbesteding, dagopvang, inloophuis 

� Logeervoorziening/logeerhuis 

� Maatschappelijke opvang/beschermd wonen 

� Hulp om onder de mensen te komen ENQ: dit kan vervoer zijn maar ook hulp bij het leggen van 

contacten, bijv. een maatje. 

� Maaltijdverzorging, zoals maaltijdservice, tafeltje dekje of een buurtrestaurant 

� Mantelzorgondersteuning 

� Persoonsgebonden budget (PGB) 

� Ik heb (nog) niets gekregen    � naar vraag C37 

� Anders…………………. 
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C25. Hoe tevreden bent u over de gekozen oplossing? ENQ: als de oplossing uit verschillende onderdelen 

bestond, moet men hier een oordeel over de totale oplossing geven. ENQ: Laat toonkaart 2 zien 

� Heel tevreden   � naar vraag C26a    

� Tevreden    � naar vraag C26a    

� Neutraal    � naar vraag C35 

� Ontevreden    � naar vraag C26b     

� Heel ontevreden  � naar vraag C26b     

C26a. Waarom bent u tevreden met de oplossing? [P: meerdere antwoorden mogelijk] 

� Die lost mijn probleem op 

� Die lost een deel van mijn probleem op 

� Die ontlast mijn familie/mijn helpers 

� Die maakt mij zelfstandiger 

� Anders, namelijk…………………… 

 

C26b. Waarom bent u niet tevreden met de oplossing? [P: meerdere antwoorden mogelijk] 

� De voorgestelde oplossing past niet bij mijn probleem; ik heb iets anders nodig 

� De oplossing is financieel niet haalbaar  

� (Extra) ondersteuning uit mijn netwerk is niet haalbaar 

� De oplossing lost mijn probleem onvoldoende op; ik heb meer nodig 

� Anders, namelijk……… 

C35. Heeft u de ondersteuning inmiddels ontvangen, of in gebruik genomen? 

� Ja        

� Nee       � naar blok E 

� Weet ik niet ENQ: niet opnoemen  � naar blok E 

C36. Bent u tevreden of ontevreden over de ondersteuning die u heeft gekregen van de gemeente? 

ENQ: het gaat hier om de laatste aangevraagde ondersteuning; eventuele ondersteuning die men al 

eerder had niet meetellen. ENQ: Laat toonkaart 2 zien 

� Heel tevreden 

� Tevreden 

� Neutraal 

� Ontevreden 

� Heel ontevreden 
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[P: C37a-C41 stellen als C24 ≠ 3, anders naar blok D] 

C37a. Uit uw antwoorden van zojuist maak ik op dat u, als uitkomst van het gesprek, geen hulp of 

maatwerkvoorziening van de Wmo kreeg. Klopt dat? 

ENQ: laat toonkaart 3 zien, ook als de respondent niet goed weet wat met ‘hulp of maatwerkvoorziening 

van de Wmo’  wordt bedoeld. 

� Ja 

� Nee dat klopt niet, ik kreeg wel Wmo-ondersteuning, namelijk: 

� Rolstoel        � naar C36 

� Vervoersvoorziening (zoals scootmobiel of pasje voor regiotaxi of Wmo-taxi) � naar C36 

� Woonvoorziening/woningaanpassing (zoals bijvoorbeeld een traplift) � naar C36 

� Hulp bij het huishouden      � naar C36 

� Verzorging (zoals wassen, aankleden, steunkousen aantrekken) � naar C36 

� Begeleiding bij het zelfstandig wonen of dagindeling  � naar C36 

� Dagbesteding, dagopvang, inloophuis   � naar C36 

� Logeervoorziening/logeerhuis    � naar C36 

� Maatschappelijke opvang/beschermd wonen  � naar C36 

� Hulp om onder de mensen te komen    � naar C36 

� Maaltijdverzorging, zoals maaltijdservice, tafeltje dekje of een buurtrestaurant � naar C36 

� Mantelzorgondersteuning     � naar C36 

� Persoonsgebonden budget (PGB)    � naar C36 

� Anders       � naar C36 

C37b. Waarom kreeg u geen Wmo-voorziening? 

[P: meerdere antwoorden mogelijk] 

� Het was niet nodig, andere oplossingen volstaan      

� Dat vond de gemeente niet nodig     

� Ik kwam niet in aanmerking / mijn aanvraag werd afgewezen  

� De eigen bijdrage was te hoog      

� Ik zag op tegen de rompslomp van een aanvraag   

� Ik was bang voor een afwijzing van mijn aanvraag   

� De aanvraag is nog in behandeling     

� Anders, namelijk…………       

[P: C38 en C39 stellen als C37b=2 of 3] 

C38. Bent u het wel, gedeeltelijk of niet eens met het besluit van de gemeente om u geen individuele 

Wmo-ondersteuning te bieden?  

� Wel eens        

� Gedeeltelijk eens 

� Niet eens 
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C39. Wat is het gevolg van deze (gedeeltelijke) afwijzing? 

[P: meerdere antwoorden mogelijk] 

� Ik red het toch zonder individuele ondersteuning, al kost me dat soms veel moeite 

� Mijn partner, huisgenoten, e.d. zijn meer gaan helpen 

� Ik of mijn familie heeft het zelf betaald  

� Ik kan mijn huishouden niet zo goed op orde houden als ik zou willen 

� Ik blijf vaker thuis/ga minder vaak de deur uit dan ik zou willen 

� Ik heb minder contacten dan ik zou willen 

� Ik ben/ga naar een verzorgingshuis of verpleeghuis 

� Er zijn geen gevolgen 

� Anders, namelijk………………….. 

 

[P: C40 en C41 stellen als C38 = gedeeltelijk of nee] 

C40. Heeft u een bezwaarschrift ingediend of dat overwogen? ENQ: een bezwaarschrift dient men in als 

men in beroep wil gaan tegen de afwijzing van de aanvraag door de gemeente. Dat is iets anders dan 

een klacht. 

� Ja, ik heb een bezwaarschrift ingediend  

� Ja, ik overweeg om een bezwaarschrift in te dienen  �  sla C41 over 

� Nee        �  sla C41 over 

� Weet ik niet ENQ: Niet opnoemen     �  sla C41 over 

 

C41. Wat was het resultaat van uw bezwaarschrift?  

� Het bezwaar is gegrond verklaard 

� Het bezwaar is afgewezen 

� Mijn bezwaarschrift is nog in behandeling 

� Ik heb mijn bezwaarschrift ingetrokken 

� Anders, namelijk… 

� Weet ik niet ENQ: Niet opnoemen 

 

D. KLACHTEN OVER HULP EN ONDERSTEUNING 

 

[P: blok D stellen als C25 = ontevreden of heel ontevreden of als C36 = ontevreden of heel ontevreden] 

 

D0. U gaf aan dat u ontevreden was over de oplossing voor uw ondersteuningsvraag. Weet u waar u 

terecht kunt als u hierover een klacht wilt indienen? 

� Ja, dat weet ik precies 

� Ja, dat weet ik ongeveer 

� Nee, dat weet ik niet   � naar blok E 

 

D1. Heeft u een klacht ingediend? 

� Ja, bij de gemeente 

� Ja, bij de zorginstelling 

� Ja, bij de leverancier ENQ: bijvoorbeeld van een rolstoel of een woningaanpassing 

� Ja, ergens anders 

� Nee     � naar blok E 

� Weet ik niet ENQ: niet opnoemen � naar blok E 
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D1a. Waar ging uw klacht over? 

� Over de manier waarop men met mij omging 

� Over de kwaliteit van het hulpmiddel of de hulp die ik kreeg 

� Over de (gebrekkige) informatie die ik kreeg 

� Over de kosten van het hulpmiddel of de hulp 

� Anders, namelijk…………….. 

� Weet niet ENQ: niet opnoemen 

 

D2. Bent u tevreden of ontevreden over hoe er met uw klacht is omgegaan? 

� Heel tevreden 

� Tevreden 

� Neutraal 

� Ontevreden 

� Heel ontevreden 

� N.v.t., de klachtenprocedure loopt nog   � naar blok E 

  

D3. Bent u tevreden of ontevreden over de uitkomst van uw klacht? 

� Heel tevreden 

� Tevreden 

� Neutraal 

� Ontevreden 

� Heel ontevreden 

 

E. EIGEN BIJDRAGE 

 

Vaak moet men voor ondersteuning een deel van de kosten zelf betalen. 

 

[P: blok E en F stellen als men Wmo-maatwerkvoorziening kreeg, dus C24=3 of C37a≠ja] 

 

E1. Bent u wel of niet geïnformeerd over eigen betalingen of eigen bijdragen, voordat u uw 

ondersteuning kreeg? 

� Ja 

� Nee          � naar vraag E4 

� Weet ik niet ENQ: niet opnoemen     � naar vraag E4 

[P: vraag E2 overslaan als E1=nee of weet niet] 

E2. En was u meegedeeld, vóórdat u ondersteuning kreeg, hoeveel u ongeveer mee moet betalen?  

� Ja 

� Nee, ik wist toen nog niet hoeveel ik moest meebetalen   � naar vraag E4 

� Weet ik niet / nvt ENQ: Niet opnoemen 

 

E3. Heeft de hoogte van dat bedrag wel of niet gevolgen gehad voor uw besluit om de ondersteuning te 

aanvaarden? 

� Ja, door het hoge bedrag zag ik helemaal af van de voorziening  � naar vraag E6 

� Ja, door het hoge bedrag zag ik af van een deel van de voorziening(en) � naar vraag E6 

� Ja, ik ging op zoek naar een goedkopere manier om aan deze ondersteuning te komen 

� naar vraag E6 

� Nee, geen gevolgen, ik aanvaard de ondersteuning 
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E4. Moet u wel of niet zelf mee betalen aan de voorziening(en)?  

� Ja 

� Nee      � naar vraag E6 

� Weet ik niet ENQ: Niet opnoemen  � naar vraag E6 

 

E5. Wat vindt u van de hoogte van het bedrag dat u zelf moest of moet betalen voor deze voorziening of 

voorzieningen?  

� Dat bedrag was of is zo hoog dat ik problemen heb met rondkomen  � Blok F 

� Dat bedrag was of is hoog, maar ik kan het betalen 

� Dat bedrag was of is goed 

� Dat bedrag was of is laag; ik zou best meer kunnen betalen 

� Ik weet nog niet hoeveel het is  

� Anders …………… ENQ: Niet opnoemen 

� Weet ik niet ENQ: Niet opnoemen 

 

Misschien maakt u ook nog gebruik van andere ondersteuning van de gemeente, waarvoor u een eigen 

bijdrage moet betalen. Neemt u alstublieft het totaal aan Wmo-hulp of -hulpmiddelen  in gedachten bij 

de volgende vraag. 

 

E6. Wat vindt u van de hoogte van het totale bedrag dat u zelf moet betalen voor alle ondersteuning die 

u heeft? [P: als E4=1, dan automatisch hier ook antwoord 1 invullen] 

� Dat bedrag is zo hoog dat ik problemen heb met rondkomen 

� Dat bedrag is hoog, maar ik kan het betalen 

� Dat bedrag is goed 

� Dat bedrag is laag; ik zou best meer kunnen betalen 

� Niet van toepassing; ik hoef niets te betalen of heb geen ondersteuning 

� Weet ik niet ENQ: Niet opnoemen 

 

F PGB 

 

Als iemand in aanmerking komt voor hulp, kan hij vaak kiezen voor een persoonsgebonden budget, een 

pgb. Dit is een geldbedrag waarmee iemand zelf hulp kan inkopen en alles zelf regelt.  

 

F1. Werd u wel of niet geïnformeerd over de mogelijkheid van een pgb, toen u uw aanvraag voor Wmo-

ondersteuning deed? Dat kan mondeling of schriftelijk geweest zijn. ENQ: het gaat om de laatste 

aanvraag 

� Ja    

� Nee      

� Weet ik niet ENQ: Niet opnoemen   

 

F2. Koos u bij uw aanvraag voor Wmo-ondersteuning wel of niet voor een pgb? 

� Ja    

� Nee       � naar blok H 

� Weet ik niet ENQ: Niet opnoemen    � naar blok H 
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F3. Waarom koos u voor een pgb? [P: meerdere antwoorden mogelijk] 

� Ondersteuning in natura voldeed niet voor mij 

� Het werd mij aangeraden door de gemeente     � Ga naar vraag F5 

� Ik wil zelf kiezen wie mij helpt en hoe 

� Anders, namelijk……………. 

F4. En kreeg u een pgb? 

� Ja    

� Nee     � ga naar blok H 

� Dat is nog onbeslist 

� Weet ik niet ENQ: Niet opnoemen  � ga naar blok H 

 

F5. Wat vindt u van de hoogte van het pgb voor deze voorziening(en)?  

� Het is teveel     

� Het is voldoende    

� Het is te weinig     

� Is nog onbekend   � ga naar blok H 

� Weet ik niet ENQ: Niet opnoemen   

 

F6. Wie betaalt u met uw pgb?  

[P: meerdere antwoorden mogelijk] 

� Een professional ENQ: zoals een begeleider of verpleegkundige  

� Een schoonmaakster of werkster 

� Een familielid of bekende 

� Mijn vaste hulp van de thuiszorg ENQ: de gemeente stapt soms over op een andere 

thuiszorgorganisatie. Als mensen hun vertrouwde hulp willen houden, kunnen ze dat doen door 

die persoon uit een pgb te betalen.   � Als dit als enige antwoord is gekozen: 

naar vraag H1 

� Anders, namelijk…………………… 

 

F7. Hielp deze persoon of een van deze personen u ook al voor de aanvraag? [P: deze vraag automatisch 

met ‘ja’ beantwoorden als F6 = mijn vaste hulp van de thuiszorg] 

� Ja    

� Nee      

� Weet ik niet ENQ: Niet opnoemen   
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H. GEZONDHEID, BEPERKINGEN EN COMPETENTIES 

 

[P: vanaf hier weer aan iedereen vragen] 

H1. Ik noem u een aantal beperkingen. Kunt u aangeven of u deze momenteel heeft?  

ENQ: Laat toonkaart 4 zien 

  ja nee 

A. Ernstige gezichtsbeperking, dus zeer slechtziend of blind � � 

B. Ernstige gehoorbeperking, dus zeer slechthorend of doof � � 

C. Andere lichamelijke beperking ENQ: als respondent niet goed weet wat 

hiermee bedoeld wordt, enkele voorbeelden noemen: bijvoorbeeld moeite 

met lopen, aankleden of het huishouden 

� � 

D. Verstandelijke beperking ('(zeer) moeilijk lerend') � � 

E. Psychische klacht, zoals angst of depressie ENQ: andere soorten zijn 

persoonlijkheidsstoornis (w.o. borderline), psychotische stoornis, 

eetstoornis (anorexia nervosa en boulimie), ADHD  en autisme 

� � 

F. Psychosociaal probleem, zoals eenzaamheid of ernstige relatieproblemen � � 

G. Geheugen- en oriëntatieprobleem, bijv. als gevolg van dementie  � � 

H. Gedragsproblemen � � 

 

[P: stellen als H1 is overal ‘nee’] 

H2. Heeft u één of meerdere van de zojuist genoemde beperkingen wel gehad de afgelopen 12 

maanden?  

� Ja 

� Nee 

 

[P: niet stellen als respondent alleen een verstandelijke beperking heeft, H1=4] 

[P: Stellen als ten minste 1x ‘ja’ bij H1] 

 
H3. Verandert de toestand van uw beperkingen wel of niet de laatste tijd? 

� Ja, die verslechtert 

� Ja, die verbetert 

� Ja, die wisselt  

� Nee, die is stabiel 

 

H4. Heeft u wel of niet last van vermoeidheid? 

� Ja, vaak 

� Ja, soms  

� Nee 
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H5. Mensen kunnen vanwege lichamelijke beperkingen moeite hebben met bepaalde dagelijkse 

handelingen. Kunt u aangeven of u de volgende activiteiten zonder moeite, met enige moeite, met grote 

moeite of helemaal niet kunt doen. We bedoelen zonder gebruik te maken van hulp of hulpmiddelen. 

ENQ: laat toonkaart 5 zien 

ENQ: Bedoeld wordt zonder hulpmiddel. Als iemand in een rolstoel zit en zegt zich zonder 

moeite te kunnen verplaatsen, vul dan toch ‘kan ik niet’ in. 

  zonder 

moeite 

met enige 

moeite 

met veel 

moeite 

kan ik niet 

A. aan- en uitkleden, schoenen aantrekken  � � � � 

B. uzelf volledig wassen � � � � 

C. gebruik maken van het toilet � � � � 

D. uzelf verplaatsen naar een andere kamer op 

dezelfde verdieping 
� � � � 

E. trap op- en aflopen � � � � 

F. woning verlaten en binnengaan � � � � 

G. uzelf buitenshuis verplaatsen � � � � 

H. 10 minuten lopen zonder te stoppen � � � � 

 

[P: niet stellen als respondent < 18 jaar] 

H6. Kunt u voor de volgende huishoudelijke bezigheden aangeven of u deze zonder moeite, met enige 

moeite, met veel moeite of niet kunt doen? We bedoelen weer zonder hulp of hulpmiddelen. Als u 

sommige dingen nooit doet, wil ik weten of u het  op zich wel zou kunnen.  

ENQ: laat toonkaart 5 zien 

  zonder 

moeite 

met enige 

moeite 

met veel 

moeite 

kan ik niet  

A. gebruikmaken van het openbaar vervoer, zoals bus, 

trein en tram  

ENQ: als het ene vervoermiddel moeilijker gaat dan het 

andere, dan het vervoermiddel kiezen dat het meeste 

moeite kost. 

� � � � 

B. kinderen verzorgen [P: alleen als kinderen van de 

melder <18 zijn] 
� � � � 

C. dagelijkse boodschappen doen � � � � 

D. warme maaltijd klaarmaken � � � � 

E. bed verschonen � � � � 

F. de was doen � � � � 

G. klussen waarbij een huishoudtrap nodig is � � � � 

H. licht huishoudelijk werk zoals stof afnemen, afwassen � � � � 

I. zwaar huishoudelijk werk zoals dweilen, ramen � � � � 
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zemen 

J. kleine reparaties en klusjes in en bij huis  � � � � 

 

H7. Nu ga ik enkele uitspraken aan u voorlezen. Kunt u aangeven in hoeverre u het daarmee eens bent 

of niet? Ze zijn misschien best lastig beantwoorden, dus neemt u rustig de tijd. 

ENQ: Overleg met proxi of hij/zij zichzelf in staat acht om de vragen namens de melder te beantwoorden. 

Zo niet, antwoord ‘kan ik niet beoordelen’ aanklikken 

ENQ: laat toonkaart 6 zien 

� Ik heb de neiging om snel terug te veren na moeilijke tijden. 

� Ik vind het moeilijk om stressvolle gebeurtenissen te doorstaan. 

� Ik heb niet veel tijd nodig om van een stressvolle gebeurtenis te herstellen. 

� Het is moeilijk voor mij om verder te gaan als er iets vervelends gebeurt. 

� Ik heb meestal weinig moeite om door moeilijke tijden heen te komen. 

� Ik heb de neiging veel tijd te nemen om over tegenslagen in mijn leven heen te komen. 

(Antwoordmogelijkheden: helemaal mee eens – mee eens – neutraal – mee oneens  – helemaal mee 

oneens – kan ik niet beoordelen) 

 

I REDZAAMHEID en AANWEZIGE ONDERSTEUNING  

 

ENQ: Bij vragen I1-I46 mag je antwoorden zelf  invullen als het antwoord overduidelijk is en het stellen 

van de vragen irritatie opwekt of pijnlijk is 

 

HULP BIJ HET HUISHOUDEN  

[P: vragen I1-I7 overslaan voor instellingsbewoners, A6=3] 

[P: vragen I1-I7 overslaan als leeftijd<18] 

De volgende vragen gaan over het krijgen van hulp bij het huishouden, zoals bij schoonhouden van het 

huis, de was, de boodschappen of het verzorgen van de warme maaltijd. 

 

[P: Als H6E of H6F of H6H of H6I = ‘met veel moeite’ of ‘kan ik niet’, dan hier automatisch ‘nee’ invullen 

en respondent naar vraag I2 sturen] 

I1 Kunt u wel of niet zelfstandig, dus zonder hulp, het huishouden doen? 

� Ja, helemaal zelfstandig     � naar vraag I8 

� Nee, niet zelfstandig        

� Weet ik niet ENQ: Niet opnoemen    � naar vraag I8 

 

I2 Heeft u wel of niet hulp bij huishoudelijke activiteiten? Denk daarbij aan hulp van uw partner, andere 

huisgenoten, familie, vrienden of buren. U kunt ook denken aan particuliere hulp die u zelf betaalt en 

regelt of professionele hulp, meestal gevraagd via een instantie zoals de gemeente.  

� Ja    

� Nee        � naar vraag I4 

� Weet ik niet ENQ: Niet opnoemen    � naar vraag I4 

 

I3 Van wie krijgt u deze hulp bij huishoudelijke activiteiten? [P: meerdere antwoorden mogelijk] 

� Gezinsleden, zoals partner, kinderen    

� Familie die niet bij u in huis woont 

� Vrienden, buren, kennissen 

� Professionele hulp zoals de thuiszorg 

� Particuliere, zelf betaalde hulp zoals een werkster 

� Vrijwilliger 
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� Iemand anders 

 

 I4 In hoeverre lukt het $u/$met de hulp die u krijgt, om uw huishouden te doen? [P: tekstimputatie als 

vraag I2 = nee of weet niet of vraag I1 = ja dan ‘u’; als vraag I2 = ja dan  ‘met de hulp…’] 

ENQ: Laat toonkaart 7 zien 

� Ruim voldoende   

� Voldoende    

� Onvoldoende    

� Ruim onvoldoende (helemaal niet)   

� Weet ik niet ENQ: niet voorlezen 

 

[P: alleen stellen als respondent hulp krijgt (I2 = ja), anders naar I6] 

I5 Hoeveel draagt de hulp die u heeft bij aan het functioneren van uw huishouden? ENQ: Laat toonkaart 

8 zien 

� Veel 

� Een beetje 

� Nauwelijks 

� Niet van toepassing, ik heb geen hulp hiervoor ENQ: Niet opnoemen 

 

I6 Heeft u $1hulp bij het huishouden nodig? / $2meer van zulke hulp nodig? [P: $1 stellen aan wie geen 

hulp krijgt (vraag I2=nee of weet niet of vraag I1 = ja); $2 stellen aan wie wel hulp krijgt (vraag I2 = 

ja)] 

� Ja         

� Nee       � naar vraag I8 

 

I7 Is er iemand onder uw familie of vrienden - buiten degene die dat eventueel nu al doet - die u kan 

helpen bij het huishouden doen?  

� Ja 

� Nee 

� Weet ik niet / nvt ENQ: Niet opnoemen 

 

BINNENSHUIS EN BUITENSHUIS VERPLAATSEN  

De volgende vragen gaan over het krijgen van hulp bij binnenshuis en buitenshuis verplaatsen. Dus of u 

zich thuis door uw woning kunt bewegen, en of u naar buiten kunt gaan en andere plekken kunt bereiken. 

 

[P: Als H5F of H5G of H6A = ‘met veel moeite’ of ‘kan ik niet’, dan hier automatisch ‘nee’ invullen en 

respondent naar vraag I9 sturen] 

I8 Kunt u zich zelfstandig, dus zonder hulp, binnenshuis en buitenshuis verplaatsen? ENQ: als het 

binnenshuis wel lukt maar buitenshuis niet (of andersom), vul dan ‘nee’ in. 

� Ja, helemaal zelfstandig      � naar vraag I15 

� Nee, niet zelfstandig        

� Weet ik niet ENQ: Niet opnoemen    � naar vraag I15 

 

I9 Heeft u hulp of hulpmiddelen bij het verplaatsen binnenshuis en/of buitenshuis?  

� Ja    

� Nee        � naar vraag I11 

� Weet ik niet ENQ: Niet opnoemen    � naar vraag I11 

 

I10 Wat voor hulp is dat? [P: meerdere antwoorden mogelijk]ENQ: Hier alle hulp die respondent heeft 

invullen (dus niet alleen laatste aanvraag) 

� Hulp van gezinsleden, zoals partner, kinderen    

� Hulp van familie die niet bij u in huis woont 

� Hulp van vrienden, buren, kennissen 



 21

� Professionele hulp zoals de thuiszorg  

� Hulp van een vrijwilliger 

� De regiotaxi/Wmo-taxi 

� Een hulpmiddel zoals een rolstoel of scootmobiel 

� Anders 

  

I11 In hoeverre lukt het $u/$met de hulp of hulpmiddelen die u heeft, om u te verplaatsen? [P: 

tekstimputatie als vraag I9 = nee of weet niet of vraag I8 = ja dan ‘u’; als vraag I9 = ja dan  ‘met de 

hulp…’] 

ENQ: Laat toonkaart 7 zien 

� Ruim voldoende 

� Voldoende    

� Onvoldoende  

� Ruim onvoldoende (helemaal niet) 

� Weet ik niet ENQ: niet voorlezen 

 

[P: alleen stellen als respondent hulp (vraag I9 = ja) krijgt, anders naar I13] 

I12 Hoeveel draagt de hulp of hulpmiddelen die u heeft eraan bij dat u zich kunt verplaatsen? ENQ: Laat 

toonkaart 8 zien 

� Veel 

� Een beetje 

� Nauwelijks 

� Niet van toepassing, ik heb geen hulp of hulpmiddelen hiervoor ENQ: Niet opnoemen 

 

I13 Heeft u wel of niet $1hulp of hulpmiddelen bij verplaatsen of vervoer nodig? / $2meer van zulke 

hulp of hulpmiddelen nodig? [P: $1 stellen aan wie geen hulp krijgt (vraag I9=nee of weet niet of 

vraag I8 = ja); $2 stellen aan wie wel hulp krijgt (vraag I9 = ja)] 

� Ja         

� Nee  � naar vraag I15 

 

I14 Is er iemand onder uw familie of vrienden - buiten degene die dat eventueel nu al doet - die u kan 

helpen bij het verplaatsen of vervoer?  

� Ja 

� Nee 

� Weet ik niet / nvt ENQ: Niet opnoemen 

 

HULP BIJ PERSOONLIJKE VERZORGING  

De volgende vragen gaan over het krijgen van hulp bij de persoonlijke verzorging. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om aan- en uitkleden of wassen en douchen. 

 

[P: vragen I15-I25 overslaan voor instellingsbewoners, A6=3] 

 

[P: Als H5A of H5B of H5C = ‘met veel moeite’ of ‘kan ik niet’, dan hier automatisch ‘nee’ invullen en 

respondent naar vraag I16 sturen] 

I15 Kunt u zich zelfstandig, dus zonder hulp, persoonlijk verzorgen? 

� Ja, helemaal zelfstandig      � naar vraag I22 

� Nee, niet zelfstandig        

� Weet ik niet ENQ: Niet opnoemen    � naar vraag I22 

 

I16 Heeft u wel of niet hulp bij uw persoonlijke verzorging?  

� Ja    

� Nee        � naar vraag I18 

� Weet ik niet ENQ: Niet opnoemen    � naar vraag I18 
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I17 Van wie krijgt u deze hulp? [P: meerdere antwoorden mogelijk] 

� Gezinsleden, zoals partner, kinderen    

� Familie die niet bij u in huis woont 

� Vrienden, buren, kennissen 

� Thuiszorg of wijkverpleging 

� Particuliere, zelf betaalde hulp 

� Vrijwilliger 

� Iemand anders 

  

I18 In hoeverre lukt het $u/$met de hulp die u  heeft, om u te wassen, kleden en verzorgen? [P: 

tekstimputatie als vraag I16 = nee of weet niet of vraag I15 = ja dan ‘u’; als vraag I16 = ja dan  ‘met de 

hulp…’] 

ENQ: Laat toonkaart 7 zien 

� Ruim voldoende   

� Voldoende    

� Onvoldoende    

� Ruim onvoldoende (helemaal niet)  

� Weet ik niet ENQ: niet voorlezen 

 

I20 Heeft u $1hulp bij uw persoonlijke verzorging nodig? / $2meer van zulke hulp nodig? $1: stellen aan 

wie geen hulp krijgt (vraag I16=nee of weet niet of vraag I15 = ja); $2 stellen aan wie wel hulp krijgt 

(vraag I16 = ja) 

� Ja         

� Nee       � naar vraag I22 

 

I21 Is er iemand onder uw familie of vrienden - buiten degene die dat eventueel nu al doet - die u kan 

helpen bij uw persoonlijke verzorging?  

� Ja 

� Nee 

� Weet ik niet / nvt ENQ: Niet opnoemen 

 

VERPLEGING 

De volgende vragen gaan over verpleging. Het gaat dan bijvoorbeeld om medicijnen  toedienen, 

wondverzorging of katheter verwisselen. 

 

I22 Krijgt u verpleegkundige hulp?  

� Ja    

� Nee        � naar vraag I24 

� Weet ik niet ENQ: Niet opnoemen    � naar vraag I24 

 

I23 Van wie krijgt u deze hulp? [P: meerdere antwoorden mogelijk] 

� Thuiszorg of wijkverpleging 

� Particuliere, zelf betaalde verpleger/verpleegster 

� Gezinsleden, zoals partner, kinderen    

� Familie die niet bij u in huis woont 

� Vrienden, buren, kennissen 

� Vrijwilliger 

� Iemand anders 

  

I24 Heeft u $1hulp van een verpleegkundige nodig? / $2meer van zulke hulp nodig? [P: $1 stellen aan 

wie geen hulp krijgt (vraag I22=nee of weet niet; $2 stellen aan wie wel hulp krijgt (vraag I22 = ja)] 

� Ja         

� Nee        � naar vraag I26 
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I25 Is er iemand onder uw familie of vrienden - buiten degene die dat eventueel nu al doet - die u hierbij 

kan helpen?  

� Ja 

� Nee 

� Weet ik niet / nvt ENQ: Niet opnoemen 

 

DAGBESTEDING 

De volgende vragen gaan over hulp bij dagbesteding. Daarmee bedoelen we de dingen die u doet om de 

dag door te brengen, op een manier die voor u bevredigend is en bij u past. Dat kan zijn door 

bijvoorbeeld het bezoeken van een dagactiviteitencentrum of actief zijn in een vereniging. Of misschien 

heeft u thuis bezigheden. 

 

I26 Kunt u zelfstandig, dus zonder hulp, invulling aan uw dag geven? 

� Ja, helemaal zelfstandig      � naar vraag I33 

� Nee, niet zelfstandig        

� Weet ik niet ENQ: Niet opnoemen    � naar vraag I33 

  

I27 Heeft u vanwege uw beperkingen hulp bij het invulling geven aan uw dag?  

� Ja 

� Nee        � naar vraag I29 

� Weet ik niet ENQ: Niet opnoemen    � naar vraag I29 

 

I28 Van wie krijgt u deze hulp? [P: meerdere antwoorden mogelijk] 

� Gezinsleden, zoals partner, kinderen    

� Familie die niet bij u in huis woont 

� Vrienden, buren, kennissen 

� Thuiszorg of dagactiviteitencentrum/dagbesteding  

� Particuliere, zelf betaalde hulp 

� Vrijwilliger 

� Anders 

I29 In hoeverre lukt het $u/$met de hulp die u  heeft, om invulling te geven aan uw dag ? [P: tekstimputatie 

als vraag I27 = nee of weet niet of vraag I26 = ja dan ‘u’; als vraag I27 = ja dan  ‘met de hulp…’] 

ENQ: Laat toonkaart 7 zien 

� Ruim voldoende   

� Voldoende    

� Onvoldoende    

� Ruim onvoldoende  (helemaal niet)   

� Weet ik niet ENQ: niet voorlezen 

 

I31 Heeft u $1hulp nodig om uw dag door te brengen? / $2meer van zulke hulp nodig? [P: $1: stellen 

aan wie geen hulp krijgt (vraag I27=nee of weet niet of vraag I26 = ja); $2 stellen aan wie wel hulp 

krijgt (vraag I27 = ja)] 

� Ja         

� Nee      � naar vraag I33 

I32 Is er iemand onder uw familie of vrienden - buiten degene die dat eventueel nu al doet - die u kan 

helpen bij uw daginvulling?  

� Ja 

� Nee 

� Weet ik niet / nvt ENQ: Niet opnoemen 
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ORGANISEREN VAN HET DAGELIJKS LEVEN 

De volgende vragen gaan over hulp bij het organiseren van het dagelijks leven, zoals hulp bij 

administratie doen, financiën regelen of post afhandelen. Dit wordt ook wel begeleiding genoemd. Met 

hulp bedoelen we weer alle hulp, dus van familie, bekenden, particuliere of professionele hulp. 

 

[P: vragen I33-I46 overslaan voor instellingsbewoners, A6=3] 

 

I33 Kunt u wel of niet zelfstandig, dus zonder hulp, al uw dagelijkse dingen regelen? 

� Ja, helemaal zelfstandig      � naar vraag I46a 

� Nee, niet zelfstandig        

� Weet ik niet ENQ: Niet opnoemen    � naar vraag I46a 

 

I33a Heeft u moeite met het regelen van uw financiën, van andere dingen, of allebei? 

� Moeite met regelen van financiën 

� Moeite met regelen van andere dagelijkse dingen 

� Moeite met regelen van financiën en andere dagelijkse dingen 

 

I34 Heeft u vanwege uw beperkingen hulp bij het regelen van uw dagelijkse dingen?  

� Ja 

� Nee        � naar vraag I36 

� Weet ik niet ENQ: Niet opnoemen    � naar vraag I36 

 

I35 Van wie krijgt u deze hulp? [P: meerdere antwoorden mogelijk] 

� Gezinsleden, zoals partner, kinderen    

� Familie die niet bij u in huis woont 

� Vrienden, buren, kennissen 

� Thuiszorg of professionele begeleider  

� Particuliere, zelf betaalde hulp 

� Vrijwilliger 

� Anders, namelijk…  

 

I36 In hoeverre lukt het $u/$met de hulp die u  heeft, om uw dagelijkse dingen te regelen? [P: tekstimputatie 

als vraag I34 = nee of weet niet of vraag I33 = ja dan ‘u’; als vraag I34 = ja dan  ‘met de hulp…’] 

ENQ: Laat toonkaart 7 zien 

� Ruim voldoende   

� Voldoende    

� Onvoldoende    

� Ruim onvoldoende  (helemaal niet)   

� Weet ik niet ENQ: niet voorlezen 

 

[P: alleen stellen als respondent hulp krijgt, anders naar I38] 

I37 Hoeveel draagt de hulp die u heeft bij aan het regelen van uw dagelijkse dingen? ENQ: Laat 

toonkaart 8 zien 

� Veel 

� Een beetje 

� Nauwelijks 

� Niet van toepassing, ik heb geen hulp hiervoor ENQ: Niet opnoemen 

 

I38 Heeft u $1hulp bij regelzaken nodig? / $2meer van zulke hulp nodig? [P: $1 stellen aan wie geen hulp 

krijgt (vraag I34=nee of weet niet of vraag I33 = ja); $2 stellen aan wie wel hulp krijgt (vraag I34 = 

ja)] 

� Ja         

� Nee      � naar I46a 



 25

I39 Is er iemand onder uw familie of vrienden - buiten degene die dat eventueel nu al doet - die u kan 

helpen bij het regelen van uw dagelijkse dingen?  

� Ja 

� Nee 

� Weet ik niet / nvt ENQ: Niet opnoemen 

 

[P: stellen als I6=ja of I13=ja of I20=ja of I24=ja of I31=ja of I38=ja ] 

I46a Eerder gaf u aan dat u eigenlijk niet voldoende ondersteuning heeft bij <eerder gegeven 

antwoorden>. Wat is daarvan de reden? [P: meerdere antwoorden mogelijk] 

� Ik wist niet dat ondersteuning mogelijk was 

� Ik weet niet hoe ik ondersteuning moet regelen 

� Ik kan me nog zelf redden / ik ben nog niet aan ondersteuning toe 

� Ik kan dat niet betalen 

� De aanvraag is afgewezen  

� Mijn aanvraag is nog in behandeling 

� Ik zie op tegen de aanvraagprocedure en daarom begin ik er niet aan 

� Mijn gezondheid is achteruit gegaan sinds ik om ondersteuning vroeg 

� Ik weet niet aan wie ik (nog meer) hulp kan vragen 

� Mijn familie en bekenden doen al zoveel voor me, die wil ik niet nog meer belasten 

� Anders, nl……………………………………… 

 

MENING OVER HULP GEVEN EN ONTVANGEN  

Nu volgen nog enkele uitspraken over hulpgevers. Kunt u voor iedere uitspraak aangeven of u vindt dat 

dit vaak, soms of nooit van toepassing is?  

 [P: vragen I47-I48 overslaan voor instellingsbewoners, A6=3] 

[P: proxy’s mogen I47-I48 overslaan als zij geen zicht hebben op het werk van de huishoudelijke hulp] 

 

I47 Mijn huishoudelijke hulp doet haar werk goed. ENQ: laat toonkaart 9 zien 

� Vaak  

� Soms  

� Nooit 

� Niet van toepassing, ik heb geen huishoudelijke hulp of heb daar geen zicht op ENQ: niet 

opnoemen 

I48 Mijn huishoudelijke hulp doet de dingen anders dan ik graag wil..  

ENQ: laat toonkaart 9 zien 

� Vaak  

� Soms  

� Nooit 

� Niet van toepassing, ik heb geen huishoudelijke hulp of heb daar geen zicht op ENQ: niet 

opnoemen 

[P: proxy’s moeten I49-I51 overslaan] 

 

Nu volgen enkele uitspraken die gaan over hulp vragen. Kunt u steeds aangeven of u het eens of oneens 

bent? 
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I49 Ik durf familie of vrienden te vragen om hulp of meer hulp te geven. ENQ: Laat toonkaart 6 zien 

� helemaal eens  

� eens  

� neutraal  

� oneens  

� helemaal oneens 

� N.v.t. 

I50 Ik wil familie of vrienden niet vragen om hulp of meer hulp te geven. ENQ: Laat toonkaart 6 zien 

� helemaal eens  

� eens  

� neutraal  

� oneens  

� helemaal oneens 

� N.v.t. 

I50a ik wil niet voortdurend dezelfde mensen om hulp vragen ENQ: Laat toonkaart 6 zien 

� helemaal eens  

� eens  

� neutraal  

� oneens  

� helemaal oneens 

� niet van toepassing, ik heb nog niet vaak om hulp gevraagd ENQ: niet opnoemen 

I51 Ik ken weinig mensen die ik zou kunnen vragen mee te helpen ENQ: Laat toonkaart 6 zien 

� helemaal eens  

� eens  

� neutraal  

� oneens  

� helemaal oneens 

� N.v.t. 

[P: proxi’s moeten vraag I51a overslaan] 

I51a Mensen die hulp nodig hebben moeten tegenwoordig meer beroep doen op hun eigen 

mogelijkheden en krijgen lichtere vormen van hulp dan vroeger. Dit is om de zorg betaalbaar te houden 

en te zorgen dat degenen die het hardst hulp nodig hebben deze kunnen krijgen. Ik lees zodirect een 

aantal algemene stellingen voor. Bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? ENQ: Laat 

toonkaart 6 zien 

 

 

 

Helemaal 

eens eens neutraal oneens 

helemaal 

oneens 

geen 

mening/weet 

niet/ niet van 

toepassing 

ENQ: niet 

opnoemen 

A. Het is goed dat de overheid 

verwacht dat mensen meer voor 

elkaar zorgen.  

� � � � � � 
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B. De overheid doet een te groot 

beroep op familie, vrienden of 

buren (het netwerk) 

� � � � � � 

C. Mensen die dat kunnen betalen 

zouden meer zelf moeten 

betalen voor hun hulp 

� � � � � � 

D. Er kunnen vaker vrijwilligers in 

plaats van professionals worden 

ingezet om mensen te 

ondersteunen. 

� � � � � � 

 

Nu leggen we twee stellingen voor die betrekking hebben op uw eigen situatie. ENQ: Laat 

toonkaart 6 zien 

 

 

 

Helemaal 

eens eens neutraal oneens 

helemaal 

oneens 

geen 

mening/weet 

niet/ niet van 

toepassing 

ENQ: niet 

opnoemen 

E. In mijn situatie is er meer 

professionele hulp nodig. [P: 

overslaan voor 

instellingsbewoners, A6=3] 

� � � � � � 

F. Ik zou meer met familie, 

bekenden of vrijwilligers 

geholpen kunnen worden  

� � � � � � 

 

De volgende vragen gaan over verschillende vormen van hulp of ondersteuning die u in de afgelopen 12 

maanden gebruikt heeft. Het gaat hierbij om ondersteuning vanuit de Wmo via de gemeente, waarvoor 

u een brief met besluit van de gemeente heeft gekregen.  

 

In het begin heeft u aangegeven welke ondersteuning u heeft gekregen via uw laatste aanvraag. Nu 

willen we graag weten of u, behalve via die aanvraag, in het afgelopen jaar nog andere dingen heeft 

gekregen, of heeft gebruikt 

 

I52 Welke ondersteuning gebruikt u of heeft u ontvangen vanuit de gemeente/de Wmo in de afgelopen 

12 maanden? Noemt u alstublieft alles op, zowel de hulp of voorzieningen die u al eerder heeft 

genoemd als de hulp die niet eerder is genoemd. ENQ: laat toonkaart 3 zien 

[P: meerdere antwoorden mogelijk] 

� Rolstoel  

� Vervoersvoorziening (zoals scootmobiel of pasje voor regiotaxi of Wmo-taxi)  

� Woonvoorziening/woningaanpassing (zoals een traplift, aangepaste keuken of verhuisvergoeding)  

� Hulp bij het huishouden  

� Verzorging (zoals wassen, aankleden, steunkousen aantrekken) 

� Begeleiding bij het zelfstandig wonen of dagindeling 

� Dagbesteding, dagopvang, inloophuis 

� Logeervoorziening/logeerhuis 

� Maatschappelijke opvang/beschermd wonen 



 28

� Hulp om onder de mensen te komen ENQ: dit kan vervoer zijn maar ook hulp bij het leggen van 

contacten, bijv. een maatje. 

� Mantelzorgondersteuning 

� Maaltijdverzorging, zoals maaltijdservice, tafeltje dekje of een buurtrestaurant 

� Anders, namelijk… 

� Geen 

I53 Maakt u gebruik van voorzieningen zoals bijvoorbeeld de inloop of activiteiten in het buurthuis, 

klussendienst, boodschappenservice, was- en strijkservice? 

� Ja 

� Nee 

 

[P: I54 en I55 stellen aan degenen die ondersteuning krijgen naar aanleiding van hun melding, dus C24 = 

tenminste een van de antwoorden 1 t/m 5 of C37a ≠ ja] 

I54 Uw ondersteuningsvraag aan de gemeente leidde er toe dat u hulp of ondersteuning bent gaan 

gebruiken. Dat kan dus Wmo-hulp zijn, maar ook particuliere of informele hulp als de gemeente dat als 

oplossing aandroeg. Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zich kon redden 

in de periode vóórdat u die hulp of ondersteuning had? Een 1 betekent heel moeilijk en een 10 betekent 

heel makkelijk. Als u al heel lang hulp of ondersteuning gebruikt (>10 jaar), mag u deze vraag overslaan. 

ENQ: in dat geval laatste antwoordcategorie aankruisen 

ENQ: Laat toonkaart 10 zien 

� 1 

� 2 

� 3 

� 4 

� 5 

� 6 

� 7 

� 8 

� 9 

� 10 

� Ik gebruik al heel lang zorg en/of ondersteuning   � naar vraag I56 

I55 Kunt u ook aangeven in welke mate u zich nu, met hulp of ondersteuning, kunt redden? Een 1 

betekent heel moeilijk en een 10 betekent heel makkelijk. 

ENQ: Laat toonkaart 10 zien 

� 1   � naar vraag I57 

� 2   � naar vraag I57 

� 3   � naar vraag I57 

� 4   � naar vraag I57 

� 5   � naar vraag I57 

� 6   � naar vraag I57 

� 7   � naar vraag I57 

� 8   � naar vraag I57 

� 9   � naar vraag I57 

� 10   � naar vraag I57 

[P: vraag I56 stellen aan iedereen die niet I54 en I55 kreeg] 
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I56 Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zich momenteel kan redden?  

Een 1 betekent heel moeilijk en een 10 betekent heel makkelijk. 

ENQ: Laat toonkaart 10 zien 

� 1 

� 2 

� 3 

� 4 

� 5 

� 6 

� 7 

� 8 

� 9 

� 10 

I57 OPEN VRAAG [P: stellen als redzaamheidsscore bij I55 of I56 = 6 of lager] 

Wat lukt er niet goed? 

 

I58 OPEN VRAAG [P: stellen als redzaamheidsscore bij I55 of I56 = 6 of lager]: 

Is er iets wat dit op kan lossen en zo ja: wat dan? 

 

[P: aan iedereen stellen behalve proxy’s] 

I59 Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat 

u nu leidt? Een 1 betekent zeer ontevreden en een 10 betekent zeer tevreden. 

ENQ: Laat toonkaart 11 zien 

� 1 

� 2 

� 3 

� 4 

� 5 

� 6 

� 7 

� 8 

� 9 

� 10 

 [P: vragen I60-I66 overslaan voor instellingsbewoners, A6=3] 

I60 Denkt u dat u, met alle ondersteuning die u heeft, voorlopig thuis kunt blijven wonen? 

ENQ: als antwoord vanzelfsprekend is, mag je het antwoord zelf invullen 

� Ja       � I61 overslaan 

� Misschien 

� Nee 

� Niet van toepassing, ik woon niet meer zelfstandig thuis 
 

I61 Heeft u een indicatie voor opname in een instelling of tehuis? 

� Ja, een indicatie voor tijdelijk verblijf 

� Ja, een indicatie voor permanent verblijf 

� Nee 

 

[P: Vragen I62-I64 stellen als B8=ja] 
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I62 U gaf eerder aan dat u ook voor 1 januari 2015 al ondersteuning kreeg vanuit de Wmo of de 

gemeente. Is er sinds 1 januari 2015 iets veranderd ten opzichte van de hulp of ondersteuning die u 

voordien kreeg? 

� Meer gekregen 

� Minder gekregen 

� Iets anders gekregen (geheel of gedeeltelijk) 

� Andere aanbieder    � Naar vraag I64 

� Andere kwaliteit     � Naar vraag I64 

� Nee, er is niets of bijna niets veranderd voor mij � naar vraag I65 

 

I63 Waar heeft dat mee te maken? 

� Met een verandering in mijn gezondheid/beperkingen 

� Met veranderingen in mijn gezin/mijn familie 

� Met het veranderde beleid bij de gemeente 

� Met verhoogde eigen bijdragen 

� Anders, namelijk…. 

 

I64 Wat betekenen deze veranderingen voor u? 

ENQ: respondent spontaan laten antwoorden. Helpen of voorlezen als men niets noemt.  

[P: meerdere antwoorden mogelijk] 

� Ik kan me minder goed redden in huis 

� Ik kan me beter redden in huis 

� Ik kom minder buiten 

� Ik kom vaker buiten 

� Ik zie of spreek minder vaak andere mensen 

� Ik zie of spreek vaker andere mensen 

� Ik voel me eenzamer 

� Ik voel me gelukkiger 

� Niets, het is voor mij nog ongeveer hetzelfde 

� Anders, namelijk…. 

 
I65 [P: stellen als bij I3, I10, I17, I23, I28, I35, I42 minstens twee verschillende antwoordcategorieën 

zijn aangekruist (niet perse binnen een vraag, mag ook over de vragen heen)] 

I65 U heeft aangegeven dat u verschillende soorten hulp heeft. Komt het wel eens voor dat er sprake is 

van afstemmingsproblemen? Bijvoorbeeld dat uw hulpen onvoldoende van elkaars werk op de hoogte 

zijn, dingen dubbel doen of de tijden waarop ze komen niet goed afstemmen?  

� Ja, dat komt regelmatig voor 

� Ja, dat komt soms voor 

� Nee, dat komt nooit voor / is tot nu toe nog niet voorgekomen 

 

I66 [P: stellen als bij I3, I10, I17, I23, I28, I35, I42 minstens twee verschillende antwoordcategorieën 

zijn aangekruist (niet perse binnen een vraag, mag ook over de vragen heen)] 

I66 Is er iemand die de verschillende hulpvormen op elkaar afstemt? Zo ja, wie is of zijn dat dan? 

� Ja, ikzelf  

� Ja, mijn familie of vrienden 

� Ja, iemand van de gemeente 

� Ja, mijn helper van de thuiszorg 

� Ja, iemand anders 

� Nee 

� Weet ik niet ENQ: niet opnoemen 
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L SOCIALE CONTACTEN 

ENQ: Vragen L1-L11 mag je zelf invullen als het antwoord duidelijk is en het pijnlijk zou zijn om de vraag 

te stellen. 

 

De volgende vragen gaan over uw sociale contacten. Het gaat hierbij om persoonlijke ontmoetingen, 

telefonische, internet en schriftelijke contacten. Hoe vaak heeft u contact met: 

 

L1. Familieleden die niet bij u in huis wonen ENQ: Laat toonkaart 12 zien 

� Dagelijks 

� Minstens 1 keer per week, maar niet dagelijks 

� Minstens 1 keer per maand, maar niet wekelijks 

� Minder dan 1 keer per maand 

� Zelden of nooit 

� N.v.t., ik heb geen familie (meer) 

 

L2. Vrienden, vriendinnen of echt goede kennissen ENQ: Laat toonkaart 12 zien 

� Dagelijks 

� Minstens 1 keer per week, maar niet dagelijks 

� Minstens 1 keer per maand, maar niet wekelijks 

� Minder dan 1 keer per maand 

� Zelden of nooit 

� N.v.t., ik heb geen vrienden/kennissen (meer) 

 

L3. Buren ENQ: Laat toonkaart 12 zien 

� Dagelijks 

� Minstens 1 keer per week, maar niet dagelijks 

� Minstens 1 keer per maand, maar niet wekelijks 

� Minder dan 1 keer per maand 

� Zelden of nooit 

� N.v.t., ik heb geen nabije buren 

 

L4. Mensen van verenigingen of clubs waar u lid van bent ENQ: Laat toonkaart 12 zien 

� Dagelijks 

� Minstens 1 keer per week, maar niet dagelijks 

� Minstens 1 keer per maand, maar niet wekelijks 

� Minder dan 1 keer per maand 

� Zelden of nooit 

� N.v.t., ik ben geen lid van verenigingen of clubs 

[P: vragen L5-L11 overslaan voor instellingsbewoners, A6=3] 

 

L5. Kunt u zelfstandig, dus zonder hulp of hulpmiddelen, uw sociale contacten onderhouden? 

� Ja, helemaal zelfstandig      � naar vraag L12 

� Nee, niet zelfstandig        

� Weet ik niet ENQ: Niet opnoemen    � naar vraag L12 

 

L6. Heeft u hulp bij het onderhouden van sociale contacten?  Bijvoorbeeld vervoer naar andere mensen; 

hulp bij telefoneren of email; of hulp bij het leggen van nieuwe contacten als u dat zelf moeilijk vindt. 

� Ja    

� Nee        � naar vraag L8 

� Weet ik niet ENQ: Niet opnoemen    � naar vraag L8 

 

L7. Wat voor hulp is dat? [P: meerdere antwoorden mogelijk] 
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� Hulp van gezinsleden, zoals partner, kinderen    

� Hulp van familie die niet bij u in huis woont 

� Hulp van vrienden, buren, kennissen 

� Professionele hulp zoals de thuiszorg of een begeleider 

� Particuliere, zelf betaalde hulp  

� Hulp van een vrijwilliger 

� De regiotaxi/Wmo-taxi 

� Een hulpmiddel zoals een rolstoel of scootmobiel 

� Anders 

 

L8. In welke mate lukt het ($3 u) ($4 met de hulp of hulpmiddelen die u heeft) om sociale contacten met 

andere mensen te onderhouden? [P: $3 tekstimputatie als vraag L6 = nee of weet niet of vraag L5 = ja; 

$4 tekstimputatie als vraag L6 = ja] 

ENQ: Laat toonkaart 7 zien 

� Ruim voldoende   

� Voldoende    

� Onvoldoende    

� Ruim onvoldoende (helemaal niet)   

� Weet ik niet ENQ: niet voorlezen 

 

[P: alleen stellen als respondent hulp krijgt, anders naar L10] 

L9. Hoeveel draagt de hulp of hulpmiddelen die u heeft bij aan het onderhouden van uw sociale 

contacten? 

� Veel 

� Een beetje 

� Nauwelijks 

� Niet van toepassing, ik heb geen hulp hiervoor ENQ: Niet opnoemen 

 

L10. Heeft u $1hulp of hulpmiddelen bij het onderhouden van sociale contacten nodig? / $2meer van 

zulke hulp of hulpmiddelen nodig? [P: $1 stellen aan wie geen hulp krijgt (vraag L6=nee of weet niet 

of vraag L5 = ja); $2 stellen aan wie wel hulp krijgt (vraag L6 = ja)] 

� Ja         

� Nee        � naar vraag L12 

 

[P: als respondent alleen woont (A5=1), 1e stuk (“Is er iemand in uw gezin of”) weglaten 

L11. Is er iemand onder uw familie of vrienden - buiten degene die dat eventueel nu al doet - die u kan 

helpen bij het onderhouden van uw sociale contacten? 

� Ja 

� Nee 

� Weet ik niet / nvt ENQ: Niet opnoemen 

 

Zijn de volgende uitspraken wel, min of meer, of niet op u van toepassing? 

 

[P: vragen L12-L17 overslaan voor proxy’s, A1=3] 

 

ENQ: L12-L17 hoeven niet beantwoord te worden door proxy’s (als A1=3) 

ENQ: vanaf hier de vragen weer stellen, en niet meer zelf invullen. 

 

L12. Ik ervaar een leegte om me heen. 

� Ja 

� Min of meer  

� Nee 
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L13. Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen. 

� Ja 

� Min of meer  

� Nee 

 

L14. Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen. 

� Ja 

� Min of meer  

� Nee 

 

L15. Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden voel. 

� Ja 

� Min of meer  

� Nee 

 

L16. Ik mis mensen om me heen. 

� Ja 

� Min of meer  

� Nee 

 

L17. Ik voel me in de steek gelaten. 

� Ja 

� Min of meer  

� Nee 

 

M MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 

 

ENQ: Een aantal vragen in de reeks M1-M25 mag je zelf invullen als het antwoord duidelijk is en vragen 

irritatie opwekken of pijnlijk zijn. Let op: dit geldt NIET voor alle vragen. Voor vragen waar het NIET voor 

geldt, is dit aangegeven (M12, M14, M16, M18). 

 

Nu volgt een aantal vragen over activiteiten en bezigheden die u zoal kunt doen. Sommige vragen zijn 

misschien niet goed op u van toepassing, maar we stellen deze vragen aan iedereen omdat niet altijd 

goed is in te schatten wie wat kan of wil doen. 

 

[P: vragen M1-M10 overslaan voor instellingsbewoners, A6=3 en als leeftijd <18] 

M1. Doet u vrijwilligerswerk, dat wil zeggen onbetaald werk ten behoeve van of georganiseerd door een 

instelling of vereniging? 

� Ja 

� Nee         � naar vraag M3 

 

M2. Hoeveel uur per week besteedt u hier gemiddeld aan? Ik bedoel inclusief reistijd. 

 _____ uur per week 

 

M3. Belemmeren uw beperkingen u om ($1 meer) vrijwilligerswerk te doen? [P: tekstimputatie $1: als 

men al vrijwilligerswerk doet] 

� Ja 

� Nee  
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M4. Biedt u kosteloos hulp aan zieke of gehandicapte familieleden, vrienden, kennissen of buren? ENQ: we 

bedoelen of de respondent mantelzorg geeft. 

� Ja 

� Nee   � naar vraag M5 

 

 

M4a. Hoeveel uur per week of per maand biedt u deze hulp gemiddeld (exclusief reistijd)? 

 _____ uur per week         ___ uur per maand 

 

M4b. Hoelang biedt u deze hulp al?  _____ maanden en/of _____ jaar 

 

[P: vraag M5 alleen stellen als leeftijd>=16 en <=70] 

M5. Heeft u op dit moment betaald werk? Ook een paar uren per week telt mee. 

� Ja 

� Nee        � naar vraag M7 

 

M6. Hoeveel uren per week werkt u gemiddeld? 

 _____ uur per week 

 

M7. Belemmeren uw beperkingen u om ($1 meer) te werken? [P: tekstimputatie $1: als men al betaald 

werk doet] 

� Ja 

� Nee  

 

[P: vragen M8-M10 overslaan als leeftijd >=65 ] 

 

M8. Volgt u op dit moment een opleiding? 

� Ja 

� Nee        � naar vraag M10 

 

M9. Hoeveel uren per week besteedt u gemiddeld aan uw opleiding? Ik bedoel inclusief thuisstudie-uren 

 _____ uur per week 

M10. Belemmeren uw beperkingen u om ($1: een opleiding te volgen) / ($2: meer uren aan uw 

opleiding te besteden)? [P: $1 als men geen opleiding volgt / $2 als men al een opleiding volgt] 

� Ja 

� Nee  

 

Ik noem zo meteen een aantal activiteiten op. Kunt u zeggen hoe vaak u deze doet? 

[P: Als L4=6, dan M11+M12 overslaan] 

 

M11. Deelname aan vereniging bijv. sport, zang-, muziek-, toneel-, of hobbyvereniging ENQ: Laat 

toonkaart 12 zien 

� Dagelijks      � naar vraag M13 

� Minstens 1 keer per week, maar niet dagelijks 

� Minstens 1 keer per maand, maar niet wekelijks 

� Minder dan 1 keer per maand 

� Zelden of nooit 
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ENQ: deze vraag wel stellen, ook al was het vorige antwoord ‘zelden of nooit’. Vraag dan: zou u dit wel 

willen doen? 

M12. Zou u dit vaker willen doen? 

� Ja 

� Nee  

 

M13. Naar theater, concert, film, museum, restaurant, café of sportwedstrijd gaan, hoe vaak doet u dat? 

ENQ: Laat toonkaart 12 zien 

� Dagelijks      � naar vraag M15 

� Minstens 1 keer per week, maar niet dagelijks 

� Minstens 1 keer per maand, maar niet wekelijks 

� Minder dan 1 keer per maand 

� Zelden of nooit 

 

ENQ: deze vraag wel stellen, ook al was het vorige antwoord ‘zelden of nooit’. Vraag dan: zou u dit wel 

willen doen? 

M14. Zou u dit vaker willen doen? 

� Ja 

� Nee  

 

M15. Bezoeken van een buurthuis, dorpshuis of dienstencentrum, hoe vaak doet u dat? ENQ: Laat 

toonkaart 12 zien 

� Dagelijks      � naar vraag M17 

� Minstens 1 keer per week, maar niet dagelijks 

� Minstens 1 keer per maand, maar niet wekelijks 

� Minder dan 1 keer per maand 

� Zelden of nooit 

 

ENQ: deze vraag wel stellen, ook al was het vorige antwoord ‘zelden of nooit’. Vraag dan: zou u 

dit wel willen doen? 
M16. Zou u dit vaker willen doen? 

� Ja 

� Nee  

 

M17. Bezoeken van godsdienstige bijeenkomst, bijvoorbeeld in kerk, synagoge, moskee  of elders, hoe 

vaak doet u dat? ENQ: ENQ: Laat toonkaart 12 zien 

� Dagelijks      � naar vraag M18a 

� Minstens 1 keer per week, maar niet dagelijks 

� Minstens 1 keer per maand, maar niet wekelijks 

� Minder dan 1 keer per maand 

� Zelden of nooit 

 

ENQ: deze vraag wel stellen, ook al was het vorige antwoord ‘zelden of nooit’. Vraag dan: zou u 

dit wel willen doen? 
M18. Zou u dit vaker willen doen? 

� Ja 

� Nee  

 

[P: M18a overslaan voor proxy, dus als A1=3] 
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M18a. In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraak: Ik heb het gevoel dat ik meetel in de 

maatschappij. ENQ: Laat toonkaart 6 zien 

� Helemaal eens 

� Eens 

� Neutraal 

� Oneens 

� Helemaal oneens 

 

M19. Kunt u zelfstandig, dus zonder hulp of hulpmiddelen, deelnemen aan activiteiten die in de vorige 

vragen aan bod kwamen? 

� Ja, helemaal zelfstandig       � naar vraag M26 

� Nee, niet zelfstandig        

� Weet ik niet ENQ: Niet opnoemen     � naar vraag M26 

 

 

M20. Heeft u hulp of hulpmiddelen bij het deelnemen aan zulke vrijetijdsactiviteiten?  

� Ja     

� Nee        � naar vraag M22 

� Weet ik niet ENQ: Niet opnoemen    � naar vraag M22 

 

M21. Wat voor hulp is dat? [P: meerdere antwoorden mogelijk] 

� Hulp van gezinsleden, zoals partner, kinderen 

� Hulp van familie die niet bij u in huis woont 

� Hulp van vrienden, buren, kennissen 

� Professionele hulp zoals de thuiszorg of een professionele begeleider 

� Particuliere, zelf betaalde hulp  

� Hulp van een vrijwilliger 

� De regiotaxi/Wmo-taxi 

� Een hulpmiddel zoals een rolstoel of scootmobiel 

� Anders 

 

M22. In welke mate lukt het ($3 u) ($4 met de hulp of hulpmiddelen die u heeft) om aan 

vrijetijdsactiviteiten deel te nemen? [P: $3 tekstimputatie als vraag M20 = nee of weet niet of vraag 

M19 = ja; $4 tekstimputatie als vraag M20 = ja] 

ENQ: Laat toonkaart 7 zien 

� Ruim voldoende   

� Voldoende    

� Onvoldoende    

� Ruim onvoldoende (helemaal niet)  

� Niet van toepassing, ik heb daar geen behoefte aan  � naar vraag M26 

� Weet ik niet ENQ: niet voorlezen 

 

[P: alleen stellen als respondent hulp krijgt, anders naar vraag M24] 

M23. Hoeveel draagt de hulp of hulpmiddelen die u heeft bij aan het deelnemen aan 

vrijetijdsactiviteiten? 

� Veel 

� Een beetje 

� Nauwelijks 

� Niet van toepassing, ik heb daar geen behoefte aan  

� Niet van toepassing, ik heb geen hulp hiervoor ENQ: Niet opnoemen 

 



 37

M24. Heeft u $1hulp of hulpmiddelen bij het deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten nodig? / $2meer van 

zulke hulp of hulpmiddelen nodig? [P: $1 stellen aan wie geen hulp krijgt (vraag M20=nee of weet 

niet of vraag M19 = ja); $2 stellen aan wie wel hulp krijgt (vraag M20 = ja)] 

� Ja         

� Nee        � naar vraag M26 

� Niet van toepassing, ik heb daar geen behoefte aan  � naar vraag M26 

 

M25. Is er iemand onder uw familie of vrienden - buiten degene die dat eventueel nu al doet - die u kan 

helpen bij het deelnemen aan activiteiten? 

� Ja 

� Nee 

� Weet ik niet / nvt ENQ: Niet opnoemen 

� Niet van toepassing, ik heb daar geen behoefte aan  

 

ENQ: vanaf hier de vragen weer stellen, en niet meer zelf invullen. 

 

Heeft uw huishouden meestal voldoende geld om de volgende dingen te doen? 

M26. Het lidmaatschap van club of vereniging betalen 

� Ja 

� Nee 

� Weet ik niet / nvt ENQ: Niet opnoemen 

 

M27. Ten minste 1 keer per maand kennissen of familie te eten hebben 

� Ja 

� Nee 

� Weet ik niet / nvt ENQ: Niet opnoemen 

 

M28. Eens in de maand uit te gaan, bijvoorbeeld naar een restaurant of café 

� Ja 

� Nee 

� Weet ik niet / nvt ENQ: Niet opnoemen 

 

[P: M29 en M30 stellen aan degenen die ondersteuning krijgen, dus C24 = tenminste een van de 

antwoorden 1 t/m 5 of als C37a ≠ ja]  

[P: M29 en M30 overslaan indien C35=nee] 

M29. Denkt u terug aan alle activiteiten waar we het over hebben gehad. Kunt u op een schaal van 1 tot 

en met 10 aangeven hoe makkelijk of moeilijk u dit soort activiteiten kon doen, vóórdat u hulp of 

ondersteuning kreeg? Met hulp bedoelen we de hulp die u kreeg naar aanleiding van uw melding. Dat 

kan dus Wmo-hulp zijn, maar ook particuliere of informele hulp als de gemeente dat als oplossing 

aandroeg. Een 1 betekent heel moeilijk en een 10 betekent heel makkelijk. Als u al heel lang hulp of 

ondersteuning gebruikt, mag u deze vraag overslaan. ENQ: in dat geval laatste antwoordcategorie 

aankruisen 

ENQ: Laat toonkaart 10 zien 

� 1 

� 2 

� 3 

� 4 

� 5 

� 6 

� 7 

� 8 
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� 9 

� 10 

� Ik gebruik al heel lang zorg en/of ondersteuning   � naar vraag M31 

M30. En kunt u aangeven hoe makkelijk of moeilijk u nu dit soort activiteiten kunt doen, met hulp of  

ondersteuning?  Een 1 betekent heel moeilijk en een 10 betekent heel makkelijk. 

ENQ: Laat toonkaart 10 zien 

� 1 

� 2 

� 3 

� 4 

� 5 

� 6 

� 7 

� 8 

� 9 

� 10 

[P: M31 stellen aan iedereen die niet M30 kreeg] 

 

Denkt u terug aan alle activiteiten waar we het over hebben gehad. 

M31. Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe makkelijk of moeilijk u dit soort 

activiteiten kunt doen? Een 1 betekent heel moeilijk en een 10 betekent heel makkelijk. 

ENQ: Laat toonkaart 10 zien 

� 1 

� 2 

� 3 

� 4 

� 5 

� 6 

� 7 

� 8 

� 9 

� 10 

N INSPRAAK 

ENQ: Als de melder een kind is (leeftijd<18) en zijn of haar ouder doet het interview, dan mag die blok N 

vanuit zijn/haar eigen perspectief beantwoorden. 

 

N1. Heeft u wel eens gehoord van de Wmo-raad, de participatieraad of het burgerplatform? 

� Ja 

� Nee, ik heb van geen van alle gehoord 

 

Nu volgt een aantal activiteiten. Kunt u bij elke activiteit aangeven of u deze de afgelopen 12 maanden 

wel of niet heeft gedaan? 
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N2. Heeft u meegepraat met de gemeente over hun regels en plannen voor mensen met beperkingen? 

Dat kan ook zijn via een Wmo-raad, participatieraad, burgerplatform of cliëntenorganisatie  in uw 

gemeente. 

� Ja 

� Nee  

 

N3. En heeft u contact opgenomen met een politicus of gemeenteambtenaar om in uw buurt of dorp 

iets aan de orde te stellen? 

� Ja 

� Nee  

 

N4. En heeft u deelgenomen aan een informatiebijeenkomst, inspraakavond of lokaal referendum in uw 

gemeente? 

� Ja 

� Nee  

 

 

O. ACHTERGRONDVRAGEN 

 

O1. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgerond? ENQ: Laat toonkaart 13 zien 

ENQ: Antwoordmogelijkheden niet oplezen; één antwoord aankruisen 

� Geen 

� Lager onderwijs, basisonderwijs, speciaal onderwijs 

� Lager Beroeps Onderwijs (LBO), Voorbereidend Beroeps Onderwijs, Vmbo-basis-

beroepsgerichte of kader beroepsgerichte leerweg 

 

   ENQ: zoals. LTS (voor 1951 ambachtsschool), huishoudschool, LHNO, LEAO, LAVO, lagere 

landbouw-, tuinbouw-, bosbouwschool, ITO, IHNO, lagere detailhandelschool, lager nautisch 

onderwijs, middenstandsdiploma, 3-jarige handelsavondschool 

� MAVO, Vmbo theoretische leerweg, (M)ULO 

� HAVO, MMS, HBS, VWO (Gymnasium, Atheneum) 

� Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) 

 

ENQ: zoals MTS (voor 1968 UTS), middelbare landbouw-tuinbouwschool, kleuterleidster, MEAO, 

middelbare detailhandelsschool, MHNO (o.a. kinder-/jeugdverzorging, tandarts- of 

apothekersassistente), MSPO (o.a. cultureel werk, inrichtingswerk, gezins- of 

bejaardenverzorging), MDGO, verpleging, secretaresse Schoevers, politieschool, 

handelsdagschool, 5-jarige handelsavondschool, kort middelbaar beroepsonderwijs (KMBO), 

vakopleidingen leerlingwezen SPD I, GA 1, GF 

� Hoger beroepsonderwijs (HBO) 

 

  ENQ: Zoals HTS (voor 1957 MTS), HEAO, sociale academie, pedagogische academie, 

kunstacademie, conservatorium, MO-A, NLO, SPD II, SPD III, HBO-V, Hogere Zeevaartschool, 

KMA, politieacademie, accountancy 

� Universiteit ENQ: Voor 1986 ook Technische en Landbouw Hogeschool 

 

O2. In welk land bent u geboren, en in welk land zijn uw vader en moeder geboren?  

  

Geboorteland van: uzelf uw vader uw moeder 

Nederland � � � 

Indonesië/voormalig Nederlands-Indië � � � 
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Geboorteland van: uzelf uw vader uw moeder 

Suriname � � � 

Marokko � � � 

Turkije � � � 

West-Europa � � � 

Nederlandse Antillen/Aruba � � � 

Weet ik niet x � � 

Ander, namelijk: …….. ..…… .……. 

 

[P: Vraag O3 alleen stellen als respondent niet in tehuis woont, A6=1 of 2, anders naar O4] 

O3. Woont u in een koopwoning of in een huurwoning? 

� Koopwoning        

� Huurwoning  

� Weet ik niet ENQ: Niet opnoemen   

 

O4. Zou u kunnen zeggen wat het netto huishoudinkomen per maand is? ENQ: Laat toonkaart 14 zien 

[P: alleen als er een partner is, A5=2:] Wij bedoelen het netto inkomen van uzelf en uw partner.  

[P: alleen als er inwonende kinderen zijn, A5=3 of 4:] Het inkomen van kinderen en kinderbijslag 

hoeft u niet mee te rekenen.  

Wilt u de letter opnoemen die vóór het antwoord van uw keuze staat?  

[P: antwoorden anonimiseren] 
ENQ: Laat toonkaart 14 zien 

� E [P: niet tonen: Minder dan 1000 euro] 

� C [P: niet tonen: Tussen 1000 en 1500 euro] 

� B [P: niet tonen: Tussen 1500 en 2000 euro] 

� A [P: niet tonen: Tussen 2000 en 3000 euro] 

� F [P: niet tonen: Meer dan 3000 euro] 

� Weet ik niet / wil niet zeggen ENQ: Niet opnoemen 

 

O5. Wat zijn de vier cijfers van uw postcode? 

    

 

P MANTELZORGER  

 

ENQ: Dit blok alleen vragen aan mensen die eerder hebben aangegeven dat ze mantelzorg krijgen. 

[P: i3 en/of i10 en/of i17 en/of i23 en/ofi28 en/ofi35 en/ofi42= 1 of 2 of 3] 

 

Uit uw eerdere antwoorden bleek dat u hulp krijgt van iemand uit uw eigen omgeving. Een bekende die u 

helpt of verzorgt noemen we een mantelzorger. Graag wil ik u nog enkele vragen stellen over deze 

persoon. Het kan ook zijn dat u meerdere mantelzorgers heeft. 

 

***[P: tussenschermpje met ENQ-instructie indien men met proxy spreekt, dus als A1=3]***  

ENQ: Als u met een proxy spreekt die zelf de mantelzorger is, stelt u de vragen vanaf het volgende 

scherm dan rechtstreeks aan hem/haar, in zijn/haar rol als mantelzorger. 

Als iemand anders dan de proxy de belangrijkste mantelzorger is, laat de proxy dan in de rol van proxy.  
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Beantwoord u, enquêteur, eerst de volgende vraag: 

 

P0 Is de proxy ook de mantelzorger? 

� Ja, proxy is mantelzorger    � naar vraag P4 

� Nee, mantelzorger is iemand anders 

 

***EINDE TUSSENSCHERMPJE*** 

 

[P: Formulering als P0=nee:]  

P1. Heeft u één mantelzorger, of meer dan één? 

� Eén    � naar P2 

� Meer dan één  � naar P3 

P2. Was deze mantelzorger wel of niet aanwezig bij het gesprek met de gemeente, waar we het eerder 

over hadden?  

� Ja  � naar P4 

� Nee   � naar P4 

P3. Was een of meer van hen aanwezig bij het gesprek met de gemeente?   

� Ja, een   

Wilt u de volgende vragen dan over deze mantelzorger beantwoorden alstublieft? 

� Ja, meerdere 

Wilt u de volgende vragen dan beantwoorden over degene van hen die u het meeste helpt, alstublieft? 

� Nee 

Wilt u de volgende vragen dan beantwoorden over de mantelzorger die u het meeste helpt, alstublieft? 

 

Formulering [P: formulering als P0=ja:] � Zijn voor de proxy’s die mantelzorger zijn (dus als A1=3 en 

P0=ja) 

Formulering [P: formulering als P0=nee:] � Zijn voor Wmo-melders (als A1=1 of A1=2) + voor proxy’s die 

géén mantelzorger zijn (dus als P0=nee) 

 

[P: formulering als P0=nee:]  

P4. Hoeveel uur per week of per maand helpt deze persoon u gemiddeld (exclusief reistijd)? 

[P: formulering als P0=ja:] 

P4. Hoeveel uur per week of per maand helpt u de hulpbehoevende gemiddeld (exclusief reistijd)? 

 _____ uur per week ____ uur per maand 

 

[P: formulering als P0=nee:]  

P5. Hoelang helpt deze persoon u al?  _____ jaar en ________ maanden 

[P: formulering als P0=ja:] 

P5. Hoelang helpt u de hulpbehoevende al? _____ jaar en ________ maanden 

 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil ook graag inzicht in de ervaringen van uw 

helper of mantelzorger. Daarom willen we hem/haar verzoeken om ook een vragenlijst in te vullen. Dit 

kan op papier of digitaal en duurt niet langer dan 15 minuten. In de vragenlijst wordt zijn of haar situatie 

besproken, evenals de belasting die hij/zij ervaart bij het geven van zorg. Ook als hij/zij helemaal geen 

problemen heeft met het zorgen of helpen is deelname aan het onderzoek waardevol. 

[P: formulering als P0=nee:]  
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[P: formulering als P0=nee:] 

P6. Mogen wij deze mantelzorger vragen om aan dit onderzoek mee te doen? 

 

ENQ: Let op:  

• Indien de mantelzorger op hetzelfde adres woont als de melder, of de mantelzorger binnenkort 

langskomt, mag je de vragenlijst achterlaten bij de melder. Kies voor antwoordoptie 1 (‘Ja’) als dat 

het geval is. Je krijgt dan een respondentnummer dat je duidelijk moet noteren op de 

mantelzorgersvragenlijst. 

• Indien de mantelzorger ergens anders woont en niet binnenkort langskomt, verzoeken we je het 

adres te vragen, zodat wij de mantelzorgersvragenlijst versturen. Kies dan voor antwoordoptie 2 (‘Ja, 

dat is…’).    

 

� Ja ENQ: De mantelzorger woont hier of komt binnenkort langs. Leg de mantelzorgvragenlijst + de 

uitnodigingsbrief + retourenvelop neer. Schrijf duidelijk op de voorkant van de vragenlijst het 

respondentnummer/inlogcode: <invoegen>   

 

� (2) Ja, dat is  

Naam: …………………………………………………………. 

Adres: …………………………………………………………. 

Telefoonnummer (liefst mobiel): …………………………………………………………. 

Emailadres: …………………………………………………………. 

ENQ: I&O Research verstuurt de mantelzorgersvragenlijst 

 

� (3) Nee  

ENQ: Vul deze antwoordoptie in als de melder niet wil dat we de mantelzorger vragen om mee te doen 

aan het onderzoek. 

 

[P: formulering als P0=ja:] 

P6a. Wilt u dan alstublieft ook meedoen aan het mantelzorgonderzoek?  

� Ja ENQ: leg de mantelzorgvragenlijst + de uitnodigingsbrief + retourenvelop neer. 

Schrijf duidelijk op de voorkant van de vragenlijst het respondentnummer/inlogcode: <invoegen> 

� Nee 

 

ENQ: leg de mantelzorgvragenlijst + de uitnodigingsbrief + retourenvelop neer. 

Schrijf duidelijk op de voorkant van de vragenlijst het respondentnummer/inlogcode: <invoegen> 

 

[P: formulering als P0=nee:]  

P7. Wat is uw relatie met degene van wie u hulp krijgt? Ik ben zijn/haar 

[P: formulering als P0=ja:] 

P7. Wat is de relatie van de hulpbehoevende met u? De hulpbehoevende is mijn… 

� Partner 

� Kind/schoonkind/stiefkind 

� Ouder/stiefouder  

� Schoonouder 

� Zus of broer 

� Andere familie (kleinkind, grootouder) 
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� Vriend of kennis 

� Buurman of buurvrouw 

� Anders, namelijk …………………………….. 

 

[P: formulering als P0=nee:]  

P8. Wat voor hulp geeft deze persoon u?  

[P: formulering als P0=ja:] 

P8. Wat voor hulp geeft u de hulpbehoevende?  

 [P: meerdere antwoorden mogelijk] 

� Hulp bij het huishouden (schoonmaken, de was doen, boodschappen) 

� Persoonlijke verzorging (wassen, aankleden) 

� Verpleegkundige hulp (klaarzetten/toedienen medicijnen, wondverzorging) 

� Administratieve hulp  

� Aanvragen en regelen en coördineren van zorg en ondersteuning 

� Vervoer en begeleiding bij bezoeken (arts, kapper) 

� Gezelschap, troost, afleiding 

� Anders, namelijk ………………………………. 

 

Q AFRONDING  

 

ENQ: De volgende vragen kunnen gesteld worden aan degene met wie je het interview hebt afgenomen 

(dus melder of proxy). In het geval van de proxy hoef je de formulering van de vraag NIET aan te passen. 

 

Q0) We vinden het fijn dat u tijd voor ons heeft gemaakt. Als dank voor uw tijd en moeite willen we u 

graag een VVV-cadeaubon van 5 euro toesturen. 

 

Als u deze bon toegestuurd wilt krijgen, moet ik uw naam en adres noteren. Deze gegevens worden 

alleen gebruikt om de bon toe te sturen en worden niet gekoppeld aan de antwoorden die u heeft 

gegeven. De bon wordt binnen enige tijd toegestuurd. 

 

Naam: 

Straatnaam + huisnummer: 

Postcode: 

Woonplaats: 

 

ENQ: In geval van proxy: Het vervolggesprek gaat waarschijnlijk over de melder 

Q1. Vindt u het goed als wij u over een tijdje nogmaals benaderen over dit onderwerp als dat nodig is? 

Dat kan bijvoorbeeld gaan over uw zorggebruik , of over uw contact met de gemeente over zorg en 

ondersteuning. Dit zal dan een korter gesprek zijn, of een (korte) online enquête.   

� Ja 

� Nee    � naar vraag Q4 

 

Q2. Mogen we daarvoor uw adresgegevens bewaren? Uw adresgegevens zullen worden losgekoppeld 

van uw antwoorden, en apart bewaard. 

� Ja 

� Nee   � naar vraag Q4 

 

Q3. Mag ik ter aanvulling ook uw telefoonnummer en, als u dat heeft, uw emailadres noteren? 

Telefoonnummer: 

Emailadres:  
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Q4. Heeft u nog opmerkingen naar aanleiding van dit interview? 

[P: groot tekstvak] 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 

Onderstaande vragen door de enquêteur te beantwoorden, direct na het interview 

Q5. Graag zouden we van u, de enquêteur, een algemeen oordeel willen over de betrouwbaarheid van 

de antwoorden van de respondent. Kunt u aangeven of u het gevoel heeft dat de respondent de vragen 

goed begreep? 

� Ja, respondent (of degene die hielp/de proxy) begreep de vragen goed 

� Ik heb hier en daar wat twijfels. Toelichting over aard van de twijfel: 

� Ik heb veel twijfels, volgens mij zijn de antwoorden echt niet betrouwbaar. Toelichting over aard 

van de twijfel: 

 

Q6. Heeft u de mantelzorgvragenlijst achtergelaten (indien van toepassing)? 

� Ja 

� Nee 
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Bijlage 2. Mantelzorgersvragenlijst 

 



MANTELZORG 
VRAGENLIJST
Vragenlijst voor mensen die hulp  
bieden aan huisgenoten, familieleden  
of bekenden

  www.ioresearch.nl

Wachtwoord:



TOELICHTING Leest u, voordat u de vragenlijst gaat invullen, onderstaande 
aanwijzingen goed door. 

 › Deze vragenlijst is bedoeld voor mensen die hulp geven aan een 
huisgenoot, familielid of bekende die vanwege gezondheidsproblemen 
of beperkingen (denk aan een langdurige ziekte of een lichamelijke 
beperking, maar ook aan een psychische klacht, verstandelijke be-
perking of ouderdom) hulp nodig heeft. Mensen die hulp/zorg geven, 
zoals u doet, worden ook wel mantelzorgers genoemd. Voor het 
gemak gebruiken we deze term mantelzorger in deze vragenlijst. Zelf 
noemt u dit misschien anders.

 › Mantelzorg omvat allerlei soorten hulp. Denk bijvoorbeeld aan huis-
houden doen, helpen bij wassen en aankleden, gezelschap houden, 
helpen met administratie, vervoer bieden of klusjes doen.

 › Er zijn geen goede of foute antwoorden op onze vragen; het gaat 
erom dat u het antwoord geeft dat volgens u het beste bij uw situatie 
past. Vul alstublieft alle vragen zo goed mogelijk in.

 
Uitleg bij het invullen van de vragenlijst. 

 › Bij de meeste vragen is slechts één antwoord mogelijk. U kunt het 
hokje van uw keuze aanvinken.

 › Bij enkele vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk. Dit staat bij de 
vraag aangegeven. U mag hier dus meer dan één hokje aanvinken.

 › Wij verzoeken u vriendelijk de vragenlijst in te vullen en zo snel mo-
gelijk aan ons terug te sturen in de bijgevoegde retourenvelop. Een 
postzegel plakken is niet nodig. 

 › Mocht u deze vragenlijst liever willen invullen via het internet, dan 
kan dat door naar de volgende website te gaan  
www.startvragenlijst.nl/mantelzorg

 › Om de vragenlijst op internet in te vullen heeft u een wachtwoord 
nodig. Dit wachtwoord staat op de voorkant van deze vragenlijst.

 › Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten.
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A. DE HULP DIE U GEEFT
 L De vragen in deze enquête gaan over de hulp die u geeft aan de persoon door wie u bent aan-
gemeld voor dit onderzoek, zie de begeleidende brief voor meer informatie.

A1. Hoe lang geeft u hulp aan deze persoon?
 � Het gaat om hulp vanwege beperkingen, niet om gebruikelijke hulp die huisgenoten elkaar geven.

 Korter dan een jaar, aantal maanden  

 Langer dan een jaar, aantal jaar 

A2. Hoeveel uur per week geeft u gemiddeld hulp aan deze persoon? Gebruikelijke hulp die huisge-
noten elkaar geven en reistijd naar degene aan wie u hulp geeft moet u hier niet meerekenen.
 � Als u het antwoord niet precies weet of als uw hulp wisselt, vragen we u een schatting te maken. Graag 
afronden op hele uren.

  uur

A3. Hoe lang duurt de reis gemiddeld van uw huis naar deze persoon?  
 � Het gaat om een enkele reis met het voor u gebruikelijke vervoermiddel. Vul 0 minuten in als deze persoon 
bij u in huis woont.

 minuten

A4. Wat voor hulp geeft u aan deze persoon? 
 � Meerdere antwoorden mogelijk.

 Hulp bij het huishouden (schoonmaken, de was doen, boodschappen)
 Persoonlijke verzorging (wassen, aankleden) 
 Verpleegkundige hulp (klaarzetten/toedienen medicijnen, wondverzorging)
 Begeleiding bij dagelijkse zaken, motiveren en activeren
 Administratieve hulp 
 Aanvragen, regelen en coördineren van zorg en ondersteuning
 Vervoer 
 Begeleiding bij bezoek aan arts 
 Gezelschap of emotionele ondersteuning 
 Anders, namelijk:

 L Nu volgen enkele uitspraken over hoe u het geven van hulp ervaart.

A5. Kunt u aangeven of u het eens of oneens bent met de volgende uitspraken?

Zeer 
eens

Eens Eens 
noch 

oneens

Oneens Zeer 
oneens

Weet 
niet

Ik geniet van de leuke momenten die er zijn met 
de persoon aan wie ik hulp geef
De persoon die ik help en ikzelf zijn dichter bij 
elkaar gekomen
Door het geven van hulp leer ik nieuwe dingen

De situatie van degene die ik hulp geef, laat mij 
nooit los
Vanwege de hulp die ik geef, doe ik mijn werk 
of andere bezigheden minder zorgvuldig dan ik 
gewend ben
De hulp voor degene die ik help, komt te veel op 
mijn schouders neer
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B. HULP DELEN MET ANDEREN
 L Nu volgt een aantal vragen over hulp die anderen geven aan de persoon die u helpt. We begin-
nen met vragen over de thuiszorg. Het kan dan gaan om hulp vanuit de Wmo (zoals hulp bij 
het huishouden of begeleiding) of om wijkverpleging (persoonlijke verzorging of verpleging). 
Daarna volgen vragen over andere hulpverleners zoals de werkster, mantelzorgers of vrijwilli-
gers. Deze moet u dus niet meetellen bij vraag B1.

B1. Geven er ook medewerkers van de thuiszorg, Wmo en/of wijkverpleging hulp aan de persoon 
die u helpt?

 Ja, van de Wmo (bv hulp bij het huishouden of begeleiding)           ga verder naar vraag B2
 Ja, van de wijkverpleging (bv hulp bij persoonlijke verzorging of verpleging)  ga verder naar vraag B2
 Nee          ga verder naar vraag B8
 Weet niet        ga verder naar vraag B8

B2. Heeft u weleens contact met hen? Dit kan mondeling zijn, maar ook schriftelijk of via de mail.

 Ja        ga verder naar vraag B3a
 Nee, dat is ook niet nodig      ga verder naar vraag B4
 Nee, maar dat zou ik wel willen  ga verder naar vraag B4

B3a. Kunt u de zorg goed afstemmen met de Wmo-hulp?

 Ja, meestal wel 
 Nee, dat is ook niet nodig 
 Nee, dat zou ik wel willen 
 Niet van toepassing, er is geen Wmo-hulp 
 Weet niet 

B3b. Kunt u de zorg goed afstemmen met de wijkverpleging?

 Ja, meestal wel
 Nee, dat is ook niet nodig 
 Nee, dat zou ik wel willen 
 Niet van toepassing, er is geen wijkverpleging 
 Weet niet 

B4. Stemmen de hulp van de Wmo en de wijkverpleging hun hulp onderling goed af?

 Ja, meestal wel 
 Nee, dat is ook niet nodig 
 Nee, dat zou ik wel willen 
 Niet van toepassing, ik heb geen hulp van zowel de Wmo als de wijkverpleging 
 Weet niet 
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B5. Kunt u voor de onderstaande uitspraken aangeven in hoeverre deze al dan niet voor u van toe-
passing zijn?  
 
Hulpverleners van thuiszorg, Wmo, wijkverpleging...

Zeer 
eens

Eens Eens 
noch 

oneens

Oneens Zeer 
oneens

Weet 
niet

... nemen mij serieus

... zien mij als deskundige

... hebben oog voor mijn wensen

... geven mij steun en waardering

... overleggen met mij hoe we samen de 
beste ondersteuning kunnen bieden

... communiceren vooral schriftelijk en/of 
telefonisch met mij

... geven mij bruikbare tips voor de hulp die 
ik geef

B6. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met deze stellingen over de hulp vanuit 
de thuiszorg, Wmo, wijkverpleging?  
 
Door de hulp van thuiszorg, Wmo, wijkverpleging...

Zeer 
eens

Eens Eens 
noch 

oneens

Oneens Zeer 
oneens

Weet 
niet

... voel ik mij minder belast

... heb ik meer tijd voor mezelf

... ben ik meer tijd en energie kwijt met 
overleg

 L Nu volgen enkele stellingen over het zeggenschap van de verdeling van de hulp tussen u en 
professionele hulpverleners van de thuiszorg, Wmo, wijkverpleging.

B7. Kunt u aangeven in welke mate u het eens of oneens bent met deze stellingen?  
Ik heb voldoende zeggenschap over...

Zeer 
eens

Eens Eens 
noch 

oneens

Oneens Zeer 
oneens

Weet 
niet

... de verdeling van taken (wat ik doe en wat 
beroepskrachten doen)

... de verdeling van hulptijden (op welke 
tijd ik help en wanneer beroepskrachten 
helpen)

... hoe vaak ik help en hoe vaak beroeps-
krachten helpen

B8. Krijgt degene aan wie u hulp geeft ook hulp van een zelf-betaalde werkster? We bedoelen hier 
niet de medewerkster van de thuiszorg/Wmo.

 Ja 
 Nee  ga verder naar vraag B10

B9. Kunt u de zorg goed afstemmen met deze hulp?

 Ja, meestal wel  
 Nee, dat is ook niet nodig 
 Nee, dat zou ik wel willen 
 Weet niet 
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B10. Krijgt degene aan wie u hulp geeft ook hulp van (een) andere mantelzorger(s)?

 Ja 
 Nee  ga verder naar vraag B12

B11. Kunt u de zorg goed afstemmen met (de) andere mantelzorger(s)?

 Ja, meestal wel 
 Nee, dat is ook niet nodig 
 Nee, dat zou ik wel willen 
 Weet niet 

B12. Krijgt degene aan wie u hulp geeft ook hulp van een vrijwilliger? We bedoelen hier geen man-
telzorgers.

 Ja 
 Nee  ga verder naar vraag B14

B13. Kunt u de zorg afstemmen met (de) vrijwilliger(s)? 

 Ja, meestal wel 
 Nee, dat is ook niet nodig 
 Nee, dat zou ik wel willen 
 Weet niet 

B14. Hoe vaak komt het voor dat degene aan wie u hulp geeft hulp weigert of moeite heeft deze te 
accepteren?

 Altijd 
 Vaak 
 Af en toe 
 (Bijna) nooit 

C. ERVARINGEN MET HULP GEVEN
 L Nu volgen enkele vragen over uw ervaringen met het geven van hulp.

C1. Vindt u zichzelf kundig om goed te kunnen helpen?

 Ja 
 Nee 
 Weet niet 

C2. Denkt u dat iemand van de thuiszorg, Wmo, wijkverpleging bepaalde taken beter zou uitvoeren 
dan u dat doet?

 Ja, namelijk de volgende taken: 

 Nee 

 Weet niet 

C3. Denkt u dat u bepaalde taken beter uitvoert dan iemand van de thuiszorg, Wmo, wijkverple-
ging?

 Ja, namelijk de volgende taken: 

 Nee 

 Weet niet 
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C. OPVATTINGEN OVER HULP GEVEN
 L Mensen die hulp nodig hebben moeten tegenwoordig meer beroep doen op hun eigen mogelijk-
heden. Dit is om de zorg betaalbaar te houden en te zorgen dat degenen die het hardste hulp 
nodig hebben deze kunnen krijgen. We leggen nu een aantal algemene stellingen voor, maar 
ook stellingen die betrekking hebben op uw eigen situatie. 

C4a. Bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?

Zeer 
eens

Eens Eens 
noch 

oneens

Oneens Zeer 
oneens

Weet 
niet

Het is goed dat de overheid verwacht dat 
mensen meer voor elkaar zorgen
De overheid doet een te groot beroep op 
familie, vrienden of buren (het netwerk)
Mensen die dat kunnen betalen zouden meer 
zelf moeten betalen voor hun hulp
Er kunnen vaker vrijwilligers in plaats van 
professionals worden ingezet om mensen te 
ondersteunen

C4b. Nu leggen we twee stellingen voor die betrekking hebben op uw eigen situatie. Bent u het eens 
of oneens met de volgende stellingen?

Zeer 
eens

Eens Eens 
noch 

oneens

Oneens Zeer 
oneens

Weet 
niet

Degene die ik help zou een hogere bijdrage 
kunnen betalen
Degene die ik help zou meer met familie, 
bekenden of vrijwilligers geholpen kunnen 
worden

D. ONDERSTEUNING VOOR MANTELZORGERS

D1. Wist u dat mantelzorgers ondersteuning kunnen krijgen, bijvoorbeeld een adviesgesprek over 
hoe om te gaan met de situatie, een cursus, of een reiskostenvergoeding?

 Ja, dat wist ik   ga verder naar vraag D2
 Nee, dat wist ik niet  ga verder naar vraag D3

D2. Heeft iemand u wel eens gewezen op de mogelijkheid van mantelzorgondersteuning?
 � Meerdere antwoorden mogelijk.

 Ja, de huisarts 
 Ja, de wijkverpleging 
 Ja, de gemeente/Wmo 
 Ja, familie, vrienden, kennissen, buren 
 Ja, de zorgverzekeraar
 Ja, iemand anders, namelijk:

 Nee

D3. Als u ondersteuning nodig zou hebben in verband met de hulp die u geeft, weet u dan waar u 
terecht kunt om dit aan te vragen?

 Ja, dat weet ik precies 
 Ja, dat weet ik ongeveer 
 Nee, dat weet ik niet 
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 L Hieronder staan enkele vormen van ondersteuning voor mensen die familieleden of beken-
den helpen (mantelzorgers). Vaak wordt deze geboden door een organisatie, bijvoorbeeld een 
steunpunt mantelzorg. 

D4. Kunt u steeds aangeven of u deze ondersteuning nodig heeft en of u deze ook krijgt of in de 
afgelopen 12 maanden heeft gekregen? Het gaat om de ondersteuning voor uzelf als mantel-
zorger.
 �We bedoelen niet de steun die u van familie of vrienden krijgt of medische hulp.

Heb ik niet 
nodig

Heb ik nodig, 
ontvang ik 

niet

Heb ik nodig, 
ontvang ik

Cursus of training (bijv. voorlichtingsbijeenkomst over 
ziekten of een training hoe je iemand het beste kunt tillen of 
hoe je eigen grenzen bewaakt)
Emotionele steun (in een persoonlijk gesprek of in een groep)

Eigen kracht conferenties / begeleide familiebijeenkomsten

Een vrijwilliger of oppas die de zorg af en toe van u over-
neemt
Dagopvang, nachtopvang, logeeropvang of tijdelijk verblijf in 
een zorgcentrum zodat u even niet hoeft te helpen
Een persoonsgebonden budget (PGB) van de hulpbehoevende 
(deel van zin weg / aanpassen)
Andere financiële tegemoetkoming (zoals onkostenvergoe-
ding, reiskostenvergoeding of belastingteruggave)

D5. Zijn er andere vormen van ondersteuning die u nodig heeft?

 Heb ik nodig, ontvang ik niet:

 Heb ik nodig, ontvang ik:

 L U hoeft alleen vraag D6 in te vullen als er vormen van ondersteuning zijn die u wel nodig heeft, 
maar niet ontvangt (zie de vragen D4 en D5).

D6. Kunt u toelichten waarom dit is? Bijvoorbeeld omdat de voorziening er niet is, of omdat de 
wachttijd te lang is, omdat u niet wist dat dit bestond, er nog niet aan toe kwam om het aan te 
vragen of een andere reden?
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E. CONTACT MET GEMEENTE OF SOCIAAL WIJKTEAM
 L Om ondersteuning te krijgen, moet men dit meestal aanvragen. Dat kan bij een loket van de 
gemeente of bij een sociaal wijkteam. Soms is er geen loket, maar kunt u telefonisch, schrifte-
lijk of via het internet ondersteuning aanvragen.

E1. Heeft u voor uzelf in de afgelopen 12 maanden ondersteuning gevraagd? 
 � Bijvoorbeeld onkostenvergoeding of tijdelijke opvang van degene aan wie u hulp geeft zodat u er een weekje 
tussenuit kunt? Het gaat dus alleen om ondersteuning voor uzelf in verband met de hulp die u geeft.

 Ja, en ik heb de ondersteuning gekregen      ga verder naar vraag E2
 Ja, maar ik heb de ondersteuning (nog) niet gekregen    ga verder naar vraag E2
 Nee, maar ik heb ook geen ondersteuning nodig    ga verder naar vraag F1
 Nee, want ik wist niet dat ik dit soort ondersteuning kon krijgen  ga verder naar vraag F1
 Nee, andere reden        ga verder naar vraag F1

E2. Nu volgen nog enkele stellingen over het verkrijgen van de ondersteuning voor uzelf in 
verband met de mantelzorg die u geeft. Kunt u aangeven in hoeverre u het hiermee eens of 
oneens bent? 
 
De mensen die mijn ondersteuningsvraag beoordeelden ...

Zeer 
eens

Eens Eens 
noch 

oneens

Oneens Zeer 
oneens

Weet 
niet

... dachten met mij mee over wat ik nodig 
had

... gingen op een prettige manier met mij 
om

... waren deskundig

F. MELDING VOOR / AANVRAAG VAN ONDERSTEUNING VOOR 
DEGENE AAN WIE U HULP GEEFT

 L Degene aan wie u hulp geeft, heeft vorig jaar een melding voor ondersteuning gedaan of on-
dersteuning aangevraagd (zoals een rolstoel, woningaanpassing, vervoersvoorziening, hulp bij 
het huishouden, begeleiding). De volgende vragen gaan over deze melding of aanvraag voor 
degene aan wie u hulp geeft. Als er meerdere aanvragen waren, beantwoord de vragen dan 
over de laatste aanvraag.

F1. Bent u bij die aanvraagprocedure betrokken geweest? Zo nee, weet u er toch iets van af?

 Ja       ga verder naar vraag F2
 Nee, maar ik weet er wel iets van  ga verder naar vraag F2
 Nee, en ik weet er ook niets van  ga verder naar vraag F9a

F2. Is er tijdens die aanvraagprocedure aandacht geweest voor u of de hulp die u geeft (bijvoor-
beeld hoe zwaar het hulp geven voor u is, wat u als mantelzorger kan doen, of u ondersteuning 
nodig heeft)?

 Ja       ga verder naar vraag F3
 Nee       ga verder naar vraag F7a
 Weet niet      ga verder naar vraag F7a

F3. Hoe goed of slecht is tijdens de aanvraagprocedure nagegaan hoe zwaar het hulp geven voor u 
is?

 Goed 
 Voldoende 
 Matig 
 Slecht 
 Weet niet 
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F4. Hoe goed of slecht is tijdens de aanvraagprocedure ingeschat wat u als mantelzorger kan doen 
(welke hulp u kan bieden of wat u nog meer kan doen)?

 Goed 
 Voldoende 
 Matig 
 Slecht 
 Weet niet 

F5. Hoe goed of slecht is tijdens de aanvraagprocedure ingeschat of u als mantelzorger hulp of on-
dersteuning nodig heeft?

 Goed 
 Voldoende 
 Matig 
 Slecht 
 Weet niet 

F6. Hoe goed of slecht is tijdens de aanvraagprocedure ingeschat of er alternatieven voor uw hulp 
zijn, zoals de hulp delen met familie, vrienden of vrijwilligers?

 Goed 
 Voldoende 
 Matig 
 Slecht 
 Weet niet 

F7a. Nu volgen enkele stellingen over de aanvraagprocedure. Kunt u aangeven hoe tevreden of on-
tevreden u bent over...
 � Bij meerdere aanvragen geldt weer: beantwoord de vragen over de laatste aanvraag.

Heel  
tevreden

Tevreden Tevreden 
noch on-
tevreden

On- 
tevreden

Heel on-
tevreden

Weet  
niet

... het contact met degene die de aanvraag 
behandelde

... de manier waarop er naar u geluisterd werd

... het samen een oplossing zoeken voor de 
vraag/het probleem van de hulpbehoevende

... de deskundigheid van degene die de aan-
vraag behandelde om de behoefte aan on-
dersteuning in te schatten

... de mate waarin degene die de aanvraag be-
handelde rekening hield met mijn wensen

F7b. Hoe tevreden of ontevreden bent u over de gekozen oplossing?

 Heel tevreden
 Tevreden
 Tevreden noch ontevreden
 Ontevreden
 Heel ontevreden
 Niet van toepassing, er is nog geen oplossing

F8. Als u niet tevreden bent over één van de aspecten uit vraag F7a en/of F7b, kunt u dan kort toe-
lichten waarom niet?
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F9a. Woont u in dezelfde gemeente als degene aan wie u hulp geeft?

 Ja
 Nee

F9b. Weet uw woongemeente dat u mantelzorger bent?

 Ja 
 Nee, maar ik zou dat wel willen 
 Nee, dat is ook niet nodig 
 Weet niet 

 L U hoeft alleen F9c in te vullen indien u in een andere gemeente woont dan degene die u helpt.

F9c. Weet de woongemeente van degene aan wie u hulp geeft, dat u mantelzorger bent?
 Ja 
 Nee, maar ik zou dat wel willen 
 Nee, dat is ook niet nodig 
 Weet niet 

F10. Zou u meer mantelzorg willen geven en denkt u dat ook te kunnen als de situatie zich voordoet?

 Ik zou dat wel willen en ik zou dat ook kunnen 
 Ik zou dat wel willen, maar het niet kunnen 
 Ik zou dat niet willen, maar het wel kunnen 
 Ik zou dat niet willen en ook niet kunnen
 Ik zou dat niet willen, maar heb geen keuze 

G. DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER UZELF
G1. Wat is uw geslacht?

 Man 
 Vrouw 

G2. Wat is uw leeftijd?

 
jaar

G3. Hoe is uw eigen huishouden samengesteld? 
 � Meerdere antwoorden mogelijk.

 Ik woon alleen 
 Ik woon met partner / echtgeno(o)t(e) 
 Ik woon met kind(eren) jonger dan 12 jaar 
 Ik woon met kind(eren) van 12 jaar en ouder 
 Ik woon met ouder(s) 
 Ik woon met andere familie 
 Ik woon met anderen, geen familie 

G4. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgerond?

 Geen, lager onderwijs, basisonderwijs, speciaal onderwijs
 Lager Beroeps Onderwijs (zoals vbo, Vmbo-basisberoepsgerichte leerweg, lbo, ambachtsschool, huis-

houdschool)
 MAVO, Vmbo-theoretische leerweg, (M)ULO
 HAVO, MMS, HBS, VWO (Gymnasium, Athenaeum)
 Middelbaar Beroeps Onderwijs (zoals mbo, uts, leerlingwezen)
 Hoger Beroeps Onderwijs (zoals hbo, hts, kweekschool) of universiteit

 Anders, namelijk: 
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G5. Heeft u op dit moment betaald werk? Ook 1 uur of een paar uren per week tellen mee. Zo ja, 
hoeveel uur per week? Als dit sterk wisselt, probeert u dan een gemiddelde aan te geven.

 Ja, aantal uren per week betaald werk: 
 Nee

 
G6. Doet u op dit moment vrijwilligerswerk? Ook 1 uur of een paar uren per week tellen mee. Zo ja, 

hoeveel uur per week? Als dit sterk wisselt, probeert u dan een gemiddelde aan te geven.

 Ja, aantal uren per week vrijwilligerswerk: 
 Nee 

G7. Tot welke inkomensgroep behoort uw eigen huishouden?

 Tot 1.000 euro netto per maand 
 1.000 tot 1.500 euro netto per maand 
 1.500 tot 2.000 euro netto per maand 
 2.000 tot 3.000 euro netto per maand 
 3.000 euro of meer netto per maand 
 Weet niet 

G8. In hoeverre wordt u belemmerd bij het uitvoeren van dagelijkse bezigheden als gevolg van een 
langdurige ziekte, lichamelijke beperking, psychische klacht of ouderdom?

 Niet 
 Licht belemmerd 
 Matig belemmerd 
 Ernstig belemmerd 

G9. Wat zijn de vier cijfers van uw postcode?

G10. Degene die u hulp geeft beschouwt u als mantelzorger. Ziet u dat zelf ook zo?

 Ja
 Nee 

G11. Misschien heeft u naar aanleiding van onze vragen nog opmerkingen die u belangrijk vindt om 
te vermelden. Deze kunt u hieronder opschrijven.

G12. Zou het SCP u nog een keer mogen benaderen voor een telefonisch interview, waarin zij met u 
doorpraten over uw antwoorden?

 Ja, mijn telefoonnummer is:

 Nee

 Hartelijk dank voor uw medewerking!

 Voor meer informatie voor mantelzorgers kunt u terecht op www.mezzo.nl of bij uw gemeente. 
Zij kunnen u ook de weg wijzen naar eventuele ondersteuning voor u als mantelzorger.
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Deze vragenlijst is bedoeld voor professionals, die namens de gemeente in gesprek gaan met mensen met 

een zorg- of ondersteuningsvraag. Het gaat om hulpvragen op het terrein van de Wmo of de Zvw, die met 

integrale oplossingen uit het brede sociale domein kunnen worden beantwoord. 

 

Toelichting bij de vragenlijst  
Leest u, voordat u de vragenlijst gaat invullen, onderstaande toelichting goed door. 
• Het invullen van deze vragenlijst gaat naar schatting drie kwartier duren. De vragenlijst wordt anoniem 

verwerkt. Uw persoonlijke antwoorden zullen op geen enkele manier naar de gemeente of uw organisatie 
worden teruggekoppeld.  

• Wij verzoeken u vriendelijk de vragenlijst in te vullen. Dat kan digitaal of op papier. De papieren vragenlijst 
kunt in de bijgevoegde retourenvelop terugsturen; een postzegel plakken is niet nodig.  

• Mocht u deze vragenlijst liever willen invullen via het internet, dan kan dat door naar de volgende website te 
gaan www.startvragenlijst.nl/gespreksvoerder 

• Om de vragenlijst in te vullen heeft u een wachtwoord nodig. Dit wachtwoord staat in de brief die u tezamen 
met de vragenlijst heeft ontvangen. 

• Beantwoordt u de vragen in de volgorde van de vragenlijst. Alleen als bij een antwoord staat vermeld dat u 
kunt doorgaan naar een vraag of vragenblok verderop in de vragenlijst, kunt u tussenliggende vragen 
overslaan. 

• Er zijn geen goede of foute antwoorden op onze vragen; het gaat erom dat u het antwoord geeft dat 
volgens u het best de werksituatie weergeeft. 

• Bij de meeste vragen is slechts één antwoord mogelijk. U kunt het hokje van uw keuze aanvinken. 
• Bij enkele vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk. Dit staat bij de vraag aangegeven. U mag hier dus 

meer dan één hokje aanvinken. 
• Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met 0800-4050602 

(gratis) of een email sturen naar helpdesk@ioresearch.nl 

 

Inhoudelijke toelichting van gebruikte termen en begrippen  

Centraal in deze vragenlijst staat het gesprek tussen professional en de hulpvrager (of diens 
vertegenwoordiger) over de ondersteuningsvraag op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning. 

Vanwege de beoogde integrale manier van werken kan de hulpvraag ook liggen op het terrein van de 

Zorgverzekeringswet of de Participatiewet en de oplossingen in andere levensdomeinen zoals wonen, onderwijs, 

arbeid of inkomen. 

 

Omdat de uitvoeringspraktijk sterk kan verschillen van gemeente tot gemeente, worden hier enkele begrippen 

toegelicht. 

• In deze vragenlijst spreken we eenvoudigweg van ‘het gesprek’ tussen gespreksvoerder en cliënt (elders ook 

wel cliëntgesprek, onderzoek, vraagverheldering of keukentafelgesprek genoemd). In het gesprek gaat het 

erom dat de gespreksvoerder zo veel mogelijk informatie krijgt over de cliënt: over diens huidige leefsituatie, 

de beperkingen die deze ondervindt en over diens eigen mogelijkheden tot oplossingen of in het eigen 

netwerk. Samen worden er resultaten en oplossingen geformuleerd. 

• Om mensen die beperkingen ondervinden in hun zelfredzaamheid in staat te stellen zo lang mogelijk thuis te 

blijven wonen is brede eerstelijnszorg gewenst in de lokale omgeving. De (wijk)verpleegkundige zou hierbij 

een spilfunctie moeten vervullen. Daarom is er in de vragenlijst specifiek aandacht voor 

(wijk)verpleegkundigen die werken op het grensvlak van de Wmo en de Zvw. 
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A. Werkcontext: uw werksituatie 
 
In dit vragenblok gaan we in op de wijze waarop het werk als gespreksvoerder georganiseerd is en op uw 
professionele achtergronden. 
1. Hoeveel Wmo-gespreksvoerders zijn er in uw gemeente ongeveer werkzaam? 
Met gespreksvoerders wordt hier bedoeld: professionals die namens de gemeente in gesprek gaan met mensen 
die zich met een hulpvraag bij de gemeente melden of er worden aangemeld.  
 
Instructie: 
Telt u daarbij mee de gespreksvoerders in verschillende organisaties (gemeente, sociale wijkteams, teams 
verpleging en verzorging, etc). 
 

 � 1 of 2  

 � 3 à 5  

 � 6 à 10  

 � 10 à 20  

 � meer dan 20  

 � weet niet  

 

2. Welke van onderstaande omschrijvingen geeft uw functie het best weer?  

 � Wmo consulent/adviseur  

 � medewerker van het Wmo-loket/zorgloket/zorginformatiepunt 
 � medewerker van een algemeen burgerloket (burgerzaken, centraal loket, sociaal plein, 

klantcontactcentrum, dorpsloket) 
 � medewerker van een organisatie voor onafhankelijke cliëntondersteuning (bijv. MEE, Zorgbelang) 
 � Verpleegkundige of wijkverpleegkundige  

 � maatschappelijk werker  

 � jeugdzorgmedewerker  

 � ouderenconsulent/adviseur  

 � SZ-consulent  

 � anders, namelijk:  

 

Zoals eerder gezegd: de gesprekken tussen gesprekvoerders en cliënten worden ook wel aangeduid met onderzoek, 
cliëntgesprek, vraagverheldering of keukentafelgesprek. 
 
3. Voert u gesprekken met cliënten op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, verzorging 
en/of verpleging? Eén antwoord mogelijk 

 � Ja, ik voer gesprekken op het terrein van de Wmo  
 � Ja, ik voer gesprekken zowel op het terrein van de Wmo als de Zvw 
 � Ja, ik voer uitsluitend gesprekken op het terrein van de Zvw  
 � Ik voer uitsluitend gesprekken op andere terreinen dan Wmo en Zvw � ga verder naar vraag 5 
 � Nee, ik voer geen gesprekken � ga verder naar vraag 5 

 

4. Welk percentage van de werktijd bent u gemiddeld genomen bezig met gesprekken met 
cliënten op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, verzorging en verpleging? Dit is 
inclusief de gespreksrapportages. 

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 Percentage � � � � � � � � � � � 
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5. Bij welk type organisatie bent u aangesteld? 

 � gemeente  

 � een welzijnsinstelling  

 � organisatie voor onafhankelijke cliëntondersteuning (bijv. MEE, Zorgbelang) 
 � een zorginstelling  

 � ik ben ZZP-er  

 � een ander soort organisatie, namelijk:  

 

Indien u uitsluitend gesprekken voert op andere terreinen dan Wmo en Zvw of geen gesprekken voert, dan 

mag u vraag 6 overslaan en naar vraag 7 gaan. 

 
6. Wat zijn uw belangrijkste taken naast het voeren van gesprekken met cliënten?  
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

 � aanmeldingen administratief verwerken  

 � telefonisch gesprek met cliënt voeren  

 � Wmo-aanvragen beoordelen/accorderen  

 � preventieve voorlichting geven aan cliënten  

 � (formele) gesprekken met mantelzorgers voeren  

 � nader onderzoek uitvoeren n.a.v. aanvragen  

 � klachten over aangeboden ondersteuning behandelen  

 � zorg coördineren  

 � spoedkwesties afhandelen  

 � coördineren van aanvragen  

 � cliënten verwijzen naar andere instanties  

 � anders, namelijk:  

 

7. Kunt u aangeven met het cijfer 1 op welk terrein uw primaire werkzaamheden liggen?  

Als uw primaire werkzaamheden zich uitstrekken over meerdere terreinen, kunt u dan met de cijfers 1, 2, 3 de 
volgorde van belangrijkheid aangeven? 

 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 
 

 Jeugdwet 
 

 Participatiewet 
 

 Wet langdurige zorg (Wlz) 
 

 Zorgverzekeringswet (Zvw) 
 

 Schuldhulpverlening  

 Anders  
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 8. Wat is uw hoogst behaalde opleidingsniveau? 

 � LBO   

 � MBO niveau 3   

 � MBO niveau 4   

 � HBO   

 � WO   

 � Anders, namelijk:   

 

9. Hoeveel jaren werkervaring heeft u in het sociale domein?  

Dit hoeft niet alleen werk als gespreksvoerder te zijn. 

 � 0 – 1,5 jaar  

 � 1,5 – 4 jaar  

 � 5 – 8 jaar  

 � Meer dan 8 jaar  

 

10. Wat is uw belangrijkste professionele achtergrond? 

 � Helpende zorg en welzijn  

 � Verzorgende IG  

 � (Wijk)verpleegkundige  

 � Sociaal-medisch of medisch-therapeutisch  

 � Maatschappelijk werk en dienstverlening  

 � Sociaal werk  

 � Zorgmanagement  

 � Psycholoog of psychosociaal therapeut  

 � Anders, namelijk:  

 

Indien u geen gesprekken voert of uitsluitend op andere terreinen dan Wmo en Zvw, dan bent u klaar met 

de vragenlijst. 

Hartelijk dank voor het invullen! Stuurt u de vragenlijst alstublieft terug in de voorgefrankeerde 

retourenvelop. 

 

Indien u uitsluitend gesprekken voert op het terrein van de Zvw, dan mag u naar vraag 65. 

 

11. Kunt u op onderstaande schaal aangeven of u vooral als generalist of als specialist wordt 
ingezet in uw functie als gespreksvoerder?  

 

             

 generalist � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 � 8 � 9 � 10 specialist 

 

12. Bent u gespreksvoerder voor heel de gemeente? 

 � Ja  

 � Nee, voor een deel van de gemeente  
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B. Samenwerking en netwerk 

 

13. Wordt er in uw gemeente gewerkt met (één of meer) gebiedsgerichte teams, zoals sociale 
wijkteams / gebiedsteams / dorpsteams? 

 � Ja  

 � Nee, niet met gebiedsgerichte teams, maar wel met andere multidisciplinaire teams  

 � Nee, in mijn gemeente wordt helemaal niet met multidisciplinaire teams gewerkt  

 

14. Werkt u zelf in een multidisciplinair team? 

 � Ja  

 � Nee � ga verder naar vraag 17 

 

15. Welke functionarissen c.q. organisaties maken vast onderdeel uit van dit team? 

 � Wmo-adviseur  

 � (wijk)verpleegkundige  

 � huisarts  

 � ouderenzorg  

 � jeugdzorg  

 � thuiszorg  

 � SZ-zorg (somatische zorg: lichamelijke beperkingen)  

 � onafhankelijke cliëntondersteunende organisatie  

 � welzijnsorganisatie  

 � vrijwilligers/mantelzorg ondersteuningsorganisatie  

 � buurtorganisatie  

 � wijk/stadsdeelorganisatie  

 � Woningcorporatie / gemeentelijk woningbedrijf  

 � politie/wijkagent  

 � schuldhulpverlening  

 � gedragswetenschapper  

 � anders, namelijk:  

 

16. In welke mate heeft u werk-gerelateerde contacten met….? 
  nooit zelden regelmatig vaak altijd 

(andere) verzorgenden en helpers � � � � � 

(andere) wijkverpleegkundigen � � � � � 

huisarts/specialist � � � � � 

jeugdzorg � � � � � 

intramurale zorg (zoals verpleeg- en verzorghuizen) � � � � � 

sociaal werk (welzijn/buurtorganisaties) � � � � � 

woningcorporaties � � � � � 

huishoudelijke hulp � � � � � 

geestelijke gezondheidszorg � � � � � 
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17. In welke mate heeft u werk-gerelateerde contacten met….?  
  nooit zelden regelmatig vaak  altijd n.v.t. 
andere gespreksvoerders binnen uw 
organisatie/gemeente 

� � � � � � 

gespreksvoerders van andere 
organisatie(s)/gemeente(n) 

� � � � � � 

(andere) beleidsmedewerkers van de 
eigen organisatie/gemeente 

� � � � � � 

beleidsmedewerkers van (andere) 
organisatie(s)/ gemeente(n) 

� � � � � � 

de portefeuille-houdend wethouder � � � � � � 

de gemeentelijke ombudsman/vrouw � � � � � � 

 

18. Komt het wel eens voor dat u cliënten overdraagt aan andere instanties omdat ze bij u niet 
(meer) aan het juiste adres zijn? 

 � ja  
 � nee � ga verder naar vraag 23 

 

Drie wetten die de ondersteuning, verzorging en verpleging van mensen met beperkingen regelen zijn de Wet 
Maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg. Hier volgen 4 vragen 
over de verwijzing of overdracht van cliënten tussen de drie wetten. 

 

19. Hoe vaak heeft u te maken met de verwijzing of overdracht van cliënten…?: 

  nooit zelden regelmatig vaak altijd 

a. van Wmo naar Zvw � � � � � 

b. van Zvw naar Wmo � � � � � 

c. van Wmo en/of Zvw naar Wlz � � � � � 

 

Instructie: 

Als u bij vraag 19a nooit of zelden heeft geantwoord, kunt u vraag 20a, 21a en 22a overslaan. Heeft u 

regelmatig, vaak of altijd geantwoord, geeft u dan ook antwoord op de vragen 20a, 21a en 22a. Dezelfde regel 

geldt voor de vragen b en c. 

 

20. Hoe verloopt de verwijzing of overdracht gemiddeld genomen van cliënten…? 
  goed voldoende matig slecht n.v.t. weet niet 

a. van Wmo naar Zvw � � � � � � 

b. van Zvw naar Wmo � � � � � � 

c. van Wmo en/of Zvw naar Wlz � � � � � � 

 

21. Hoe vaak is er sprake van warme overdracht van cliënten …? 

Onder warme overdracht verstaan we de cliëntoverdracht tussen professionals in een telefoongesprek of een 

gezamenlijk overleg. 

  nooit zelden regelmatig vaak altijd n.v.t. 

a. van Wmo naar Zvw � � � � � � 

b. van Zvw naar Wmo � � � � � � 

c. van Wmo en/of Zvw naar Wlz � � � � � � 
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22. Hoe vaak komt het voor dat de privacywetgeving het delen van dossiers met andere 

professionals/instanties bemoeilijkt, in het geval van cliëntverwijzing of overdracht….? 

  nooit zelden regelmatig vaak altijd n.v.t. 

a. van Wmo naar Zvw � � � � � � 

b. van Zvw naar Wmo � � � � � � 

c. van Wmo en/of Zvw naar Wlz � � � � � � 

 

23. Wat is uw mening over de volgende stellingen? 

  zeer eens eens 

deels 
eens/deels 
oneens oneens 

zeer 
oneens weet niet 

Er zijn teveel overleggen tussen 
gemeentelijke beleidsmakers en uitvoering 

� � � � � � 

Gemeentelijke beleidsmakers staan open 
voor input uit de uitvoeringspraktijk 

� � � � � � 

Mijn organisatie bevordert contacten tussen 
professionals 

� � � � � � 

Structureel overleg met partnerorganisaties 
(zorg/welzijn) of ketenpartners 

� � � � � � 

Ik zou graag meer tijd willen hebben voor 
contacten met andere professionals 

� � � � � � 

Ik heb in mijn werk last van het afschuiven 
van cliënten door zorgverzekeraars naar de 
gemeente 

� � � � � � 

In een sociaal (wijk)team is in het algemeen 
verpleegkundige expertise onmisbaar 

� � � � � � 

De privacywetgeving bemoeilijkt de 
overdracht van cliënten en hun dossiers 
naar andere (zorg)organisaties 

� � � � � � 

 

Indien u werkzaam bent als ZZP-er, dan mag u naar vraag 26 

24. Doet uw organisatie cq. de gemeente in uw ogen voldoende aan … 

  
onvoldoende voldoende 

ruim 
voldoende 

weet niet / 
geen mening 

het bevorderen van samenwerking tussen aanbieders � � � � 

coördinatie van aanbod van verschillende aanbieders � � � � 

informatieverstrekking aan burgers � � � � 

informatieverstrekking aan partnerorganisaties � � � � 

deskundigheidsbevordering van (loket)medewerkers � � � � 

 

25. Ondersteunt uw organisatie c.q. de gemeente u voldoende qua … 

  onvoldoende voldoende 
ruim 

voldoende 
weet niet / 
geen mening 

deskundigheidsbevordering � � � � 

ontwikkeling van benodigde competenties � � � � 

inzichtelijk maken van het zorgaanbod in uw gemeente � � � � 

expertiseontwikkeling over ‘nieuwe’ doelgroepen (bijv. 
licht verstandelijk gehandicapten, dementerenden) 

� � � � 
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C. Cliënten in de toeleiding 

 

Dit vragenblok draait om inwoners van de gemeente, die een melding hebben gedaan van een hulpvraag of 

ondersteuningsvraag (of voor wie een melding is gedaan door derden). Wij noemen deze hulpvragers in het 

vervolg cliënten.  

Indien u (wijk)verpleegkundige bent, mag u dit vragenblok overslaan en mag u naar vraag 29. 

 

26. Wellicht heeft u zicht op de route die cliënten met een hulpvraag hebben afgelegd, vóórdat u met 

hen als cliënt in gesprek kwam. Welke werkwijze is binnen uw gemeente van toepassing? 

  
niet van 

toepassing 

een beetje 
van 

toepassing 

grotendeels 
van 

toepassing 

helemaal 
van 

toepassing 
weet 
niet 

Elke melding komt binnen bij/via het centrale Wmo-

loket en/of het klantcontactcentrum 
� � � � � 

Bij het eerste contact vindt direct al globale 

vraagverheldering plaats � � � � � 

Een melding wordt geregistreerd als er een gesprek 

met Wmo-consulent/adviseur plaatsvindt � � � � � 

Een melding wordt geregistreerd als er een aanvraag 

voor een (algemene of individuele) voorziening uit 

voortkomt � � � � � 

Een melding wordt geregistreerd als er een aanvraag 

voor een maatwerkvoorziening uit voortkomt � � � � � 

Elke melding wordt geregistreerd � � � � � 

 

27. Hoe vaak voerde u gesprekken in het afgelopen jaar, waarbij …? 
  nooit zelden regelmatig vaak altijd weet niet 

sprake was van een eerste melding � � � � � � 

sprake was van een periodieke herindicatie 
(bij bestaande Wmo-cliënten) 

� � � � � � 

sprake was van een herbeoordeling voor 
‘nieuwe’ doelgroepen 

� � � � � � 

tevoren al (telefonisch) vraagverheldering 
had plaatsgevonden 

� � � � � � 

cliënt niet capabel was zelf het gesprek te 
voeren 

� � � � � � 

cliënt zelf eigenlijk geen hulp wilde 
(zorgmijder), maar familieleden of 
professionals dit nodig vonden. 

� � � � � � 
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28. Hoe vaak voerde u in 2015 gesprekken met cliënten met de volgende beperkingen? 
  nooit zelden regelmatig vaak altijd weet niet 
ernstige gezichtsbeperking (zeer slechtziend 
of blind) 

� � � � � � 

ernstige gehoorbeperking (zeer 
slechthorend of doof) 

� � � � � � 

andere lichamelijke beperkingen (bijv. qua 
mobiliteit, motorisch, functioneel) 

� � � � � � 

verstandelijke beperkingen � � � � � � 

psychische klachten (bijv. depressie, angst) � � � � � � 

psychosociaal probleem (bijv. eenzaamheid) � � � � � � 

geheugen- of oriëntatieprobleem (bijv. door 
dementie) 

� � � � � � 

gedragsproblemen � � � � � � 

cognitieve beperkingen (bijv. het invullen 
van formulieren, het verantwoorden van 
keuzes) 

� � � � � � 

       

 

D. Rondom het gesprek 

Wij vragen u vriendelijk om onderstaande vragen te beantwoorden vanuit uw eigen praktijkervaringen als 

gespreksvoerder. Met het gesprek bedoelen we het gesprek waarmee u de hulpvraag van cliënt verheldert, 

en op grond hiervan gezamenlijk tot oplossingen probeert te komen. Door (wijk)verpleegkundigen wordt 

hiervoor meestal de term ‘intakegesprek’ gebruikt. 

 

29. Heeft u bij de gesprekken wel eens te maken met cliënten die… ? 
  nooit zelden regelmatig vaak altijd  
lichte ondersteuningsvragen hebben, die 
waarschijnlijk zonder individuele voorziening 
opgelost kunnen worden 

� � � � � 
 

zware ondersteuningsvragen hebben 
vanwege complexe of chronische 
problematiek op meerdere leefgebieden 

� � � � � 

 

een aanvraag hebben ingediend voor één of 
meer specifieke individuele voorzieningen 

� � � � � 

 

een persoonlijk ondersteuningsplan 
meebrengen 

� � � � � 
 

 

30. Hoe vaak voert u het gesprek met een cliënt in de volgende setting? 
  nooit zelden regelmatig vaak altijd  

bij de cliënt thuis � � � � � 
 

op kantoor bij het Wmo-loket, Zorg-loket of 
het sociale wijkteam 

� � � � � 

 

op neutraal terrein (bijv. inloophuis, 
activiteitencentrum) 

� � � � � 

 

telefonisch � � � � � 
 

anders, namelijk:  � � � � �  
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31. Hoeveel tijd trekt u bij de gemiddelde cliënt uit voor het gesprek (exclusief verslaglegging)? 
Instructie: Indien er meerdere gesprekken met dezelfde cliënt hebben plaatsgevonden, dan kunt u de bestede 
tijd optellen. 

 � Maximaal 30 minuten  

 � 30 tot 60 minuten  

 � 1 tot 2 uur  

 � Meer dan 2 uur  

 � Sterk afhankelijk van de doelgroep  

 

32. Hoe vaak nemen de volgende personen deel aan het gesprek met cliënt? 
  nooit zelden regelmatig vaak altijd  

partner of volwassen huisgenoot � � � � � 
 

thuiswonende (schoolgaande of studerende) 
kinderen 

� � � � � 

 

verdere familie � � � � � 
 

de belangrijkste mantelzorger � � � � � 
 

onafhankelijke cliëntondersteuners (bijv. 
MEE, Zorgbelang) 

� � � � �  

begeleiders of formele vertegenwoordigers 
(ouder/voogd/mentor/bewindvoerder/GGZ-
begeleider) 

� � � � �  

 

33. Maakt u standaard een verslag van elk gesprek? 

 � Ja, altijd of meestal  
 � Soms, hangt er vanaf  
 � Nooit � ga naar vraag 35 

 

34. Zo ja, legt u het verslag ook aan de cliënt of diens vertegenwoordiger voor? 

 � ja, ter informatie  

 � ja, ter goedkeuring  

 � ja, maar alleen als cliënt of diens vertegenwoordiger daarom vraagt  

 � nee  
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35. Hoe vaak komen de volgende situaties voor in uw eigen werk? 
  nooit zelden regelmatig vaak altijd weet niet 

Er is na het gesprek nog een vervolggesprek 
nodig om tot een goede maatwerk oplossing 
te komen 

� � � � � � 

Cliënt heeft een aanvraag ingediend zonder 
dat eerst het gesprek heeft plaatsgevonden 

� � � � � � 

Cliënten komen pas om ondersteuning 
vragen als eenvoudige oplossingen niet 
meer toereikend zijn 

� � � � � � 

Tijdens het gesprek informeer ik de cliënt 
(en eventueel aanwezige mantelzorger) 
over algemene voorzieningen 

� � � � � � 

In het gesprek stel ik ook andere domeinen 
expliciet aan de orde (wonen, arbeid, 
onderwijs, schuldhulpverlening) 

� � � � � � 

De cliënt is op de hoogte van de 
mogelijkheid om zelf een 
ondersteuningsplan in te dienen 

� � � � � � 

Ik attendeer de cliënt op onafhankelijke 
cliëntondersteuning 

� � � � � � 

Ik wijs cliënten erop waar ze informatie 
kunnen vinden over het berekenen van de 
eigen bijdrage 

� � � � � � 

 

36. Als het om een gangbare Wmo-aanvraag of Zvw-indicatie gaat, bijvoorbeeld een individuele 
maatwerkvoorziening, wie beslist dan in de praktijk over de ondersteuning die aan de cliënt wordt 
aangeboden? 

 � de gespreksvoerder zelf  

 � een medewerker die (alleen) aanvragen behandelt  

 � (iemand uit) een team van andere gespreksvoerders  

 � hoofd van het Wmo-team  

 � de wethouder  

 � anders, namelijk:  
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E. Het gesprek 

 

37. Hoe goed of slecht lukt het u, over het algemeen, om n.a.v. het gesprek passende oplossingen 

te vinden, waarbij u rekening houdt met...? 
  goed voldoende matig slecht n.v.t.  

de primaire wens(en) van de cliënt � � � � � 
 

de mate van maatschappelijke participatie � � � � � 
 

de lichamelijke beperkingen � � � � � 
 

de verstandelijke beperkingen � � � � � 
 

de mate van zelfredzaamheid � � � � �  

de mate van eenzaamheid � � � � �  

de relatie tussen gezinsleden � � � � �  

de woonsituatie � � � � �  

het sociale netwerk � � � � �  

potentiële mantelzorgers � � � � �  

inkomen en financiën � � � � �  

eventuele schulden � � � � �  

 

38. Hoe goed of slecht hebben licht verstandelijk beperkte cliënten zelf inzicht in hun eigen situatie 

qua…? 
  goed voldoende matig slecht weet niet 

(eventuele) lichamelijke beperkingen � � � � � 

zelfredzaamheid � � � � � 

het sociale netwerk � � � � � 

potentiële mantelzorgers � � � � � 

 

39. Hieronder staan situaties beschreven die zich kunnen voordoen tijdens een gesprek met een 

cliënt. Kunt u voor ieder van deze situaties aangeven of deze nooit, zelden, regelmatig, vaak of altijd 

voorkomen? 
  nooit zelden regelmatig vaak altijd  

De cliënt is goed in staat de actuele 
hulpvraag helder te formuleren 

� � � � � 

 

De ‘vraag achter de vraag’ van de cliënt is 
bij doorpraten duidelijk te krijgen 

� � � � � 

 

De belastbaarheid van de mantelzorger(s) 
krijg ik helder in beeld 

� � � � � 

 

Ik probeer te bewaken dat mantelzorgtaken 
van inwonende jongeren/jongvolwassen niet 
ten koste gaan van hun opleiding en 
vrijetijdsbesteding 

� � � � �  

Ik breng tijdens het gesprek de sociale 
omgeving van de cliënt in kaart 

� � � � �  

Tijdens het gesprek adviseer ik 
hulpbehoevenden hoe ze hun netwerk 
kunnen versterken 

� � � � �  

In het gesprek bekijk ik samen met de cliënt 
wat deze voor de samenleving zou kunnen 
doen 

� � � � �  

In het gesprek probeer ik de cliënt tot 
activiteiten te bewegen 

� � � � �  
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40. Hieronder staan enkele stellingen over beleidsregels. Kunt u voor ieder van deze stellingen 

aangeven in hoeverre deze voor u van toepassing zijn op uw werk als gespreksvoerder? 

  
niet van 

toepassing 

een beetje 
van 

toepassing 

grotendeels 
van 

toepassing 

helemaal 
van 

toepassing 
weet 
niet 

Ik stel zoveel mogelijk standaardoplossingen voor, 
ook als dat niet de ideale oplossing is voor 
individuele cliënten 

� � � � � 

Ik heb maar weinig handelingsruimte/vrijheid om 
naar eigen inzicht de beste oplossing te realiseren 

� � � � � 

Het tijdsbestek van een gesprek is te kort om een 
goede oplossing op maat te realiseren 

� � � � � 

Ik ben terughoudend met maatwerk voor de huidige 
cliënten als dit ten koste kan gaan van 
mogelijkheden voor toekomstige cliënten 

� � � � � 

Ik besteed minder tijd aan de maatwerkoplossing 
van één cliënt, als ik weet dat er vele cliënten 
wachten 

� � � � � 

De haalbaarheid van de 6-wekentermijn is een 
probleem 

� � � � � 

Er wordt van mij verwacht dat ik binnen het budget 
probeer te blijven 

� � � � � 

Ik zoek naar oplossingen om mensen thuis te laten 
wonen als dat de wens van cliënt en mantelzorger(s) 
is, niet zozeer omdat het beleid is 

� � � � � 

Het systeem laat ruimte voor willekeur bij het 
afwijzen van aanvragen 

� � � � � 

 

41. Hieronder staan enkele stellingen over het bereiken van oplossingen. Kunt u voor ieder van deze 

stellingen aangeven of deze voor u wel of niet van toepassing zijn op uw werk als gespreksvoerder? 

  
niet van 
toepassing 

een beetje 
van 

toepassing 

grotendeels 
van 

toepassing 

helemaal 
van 

toepassing 
weet 
niet 

Andere gespreksvoerders komen lang niet altijd tot 
dezelfde oplossingen 

� � � � � 

Het is lastig om tegelijkertijd klantvriendelijk te zijn 
en toch soms nee te moeten verkopen 

� � � � � 

Ik vind het lastig om tegen een nogal dwingende 
aanvraag van de hulpvrager in te gaan 

� � � � � 

Ik vind het lastig om maatwerk oplossingen te 
bedenken � � � � � 

Bij het bepalen van de oplossing hou ik rekening met 
de kans dat de hulpbehoefte in de tijd zal toenemen 

� � � � � 

Al met al kan ik cliënten goed helpen om 
oplossingsgericht te denken 

� � � � � 

Wanneer een cliënt niet wil meedenken over 
oplossingen, beïnvloedt dat mijn bereidwilligheid om 
tot maatwerk te komen 

� � � � � 
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42. Geef met de volgende stellingen m.b.t. het beroep op ‘eigen kracht’ aan in hoeverre deze van 

toepassing zijn. 

  
niet van 

toepassing 

een beetje 
van 

toepassing 

grotendeels 
van 

toepassing 

helemaal 
van 

toepassing 

 
weet 
niet 

Veel hulpbehoevenden zijn prima in staat om zich in 
te zetten voor de samenleving. 

� � � � � 

Het beroep op ‘eigen kracht’ werkt stimulerend voor 
de cliënt. 

� � � � � 

Door de nadruk op ‘eigen kracht’ wordt een 
onrealistisch beroep gedaan op mantelzorgers. 

� � � � � 

Cliënten op ‘eigen kracht’ aanspreken levert winst op 
voor de gemeente. 

� � � � � 

Ik vind het moeilijk om hulpvragers voor oplossingen 
te wijzen op hun eigen netwerk. 

� � � � � 

Als ik cliënten attendeer op de eigen bijdrage, merk 
ik dat ze overwegen van de voorziening af te zien 

� � � � � 

Door de hoogte van de eigen bijdrage zien armere 
mensen af van een aanvraag voor ondersteuning. 

� � � � � 

 

43. Hoe tevreden of ontevreden bent u in het algemeen over het samen met de cliënt naar 
passende oplossingen zoeken voor de ondersteuningsvraag? 

 � heel tevreden  

 � tevreden  

 � neutraal  

 � ontevreden  

 � heel ontevreden  

 

44. Hieronder staan enkele uitspraken over cliënten tijdens het gesprek. Kunt u voor ieder van deze 

uitspraken aangeven of dit nooit, zelden, regelmatig, vaak of altijd het geval is? 
  nooit zelden regelmatig vaak altijd  

Cliënt wordt aan einde van het gesprek 
geïnformeerd over de vervolgprocedure. 

� � � � � 

 

Ik regel de aanvraag voor de cliënt. � � � � � 
 

Cliënt is niet akkoord met bereikte oplossing 
en stuurt een bezwaarschrift in. 

� � � � � 

 

Cliënt heeft sterke voorkeur voor een PGB. � � � � � 
 

 

Indien u (wijk)verpleegkundige bent, mag u vraag 45 t/m 47 overslaan en mag u naar vraag 48. 

 

45. Brengt u de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget bij elke cliënt ter sprake? 

 � Ja � ga naar vraag 47 

 � Nee, niet bij elke cliënt � ga naar vraag 46 

 � Nee, nooit � ga naar vraag 48 

 

46. In welke gevallen brengt u het persoonsgebonden budget NIET ter sprake bij een cliënt? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

 � als de cliënt niet goed met bijkomende (administratieve) plichten om kan gaan  

 � als de cliënt financiële problemen heeft 
 � als de cliënt niet goed overweg kan met de computer 
 � anders, namelijk:  
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De gemeente kan het PGB aantrekkelijker maken voor cliënten door bijvoorbeeld hulp bij de administratie aan 
te bieden, of juist minder aantrekkelijk door bijvoorbeeld een matige informatievoorziening over de regeling en 
door ongunstige PBG-tarieven. 
 
47. In welke mate acht u het PGB-beleid in uw gemeente aantrekkelijk of juist onaantrekkelijk 
voor cliënten? 

 � zeer aantrekkelijk  

 � best aantrekkelijk  

 � op sommige punten aantrekkelijk, op andere onaantrekkelijk 
 � niet zo aantrekkelijk  

 � zeer onaantrekkelijk  

 � weet niet  

 

F. De bereikte oplossing 

 

Het gesprek resulteert in een pakket aan oplossingen, bestaande uit (veelal een combinatie van) eigen hulpmiddelen 
en informele hulp en zonodig de inzet van algemene voorzieningen, individuele voorzieningen en professionele zorg. 
Hieronder staan enkele uitkomsten die kunnen worden bereikt door het pakket aan oplossingen. 

 

48. Kunt u voor ieder van de onderstaande uitkomsten aangeven in welke mate dit van toepassing is op 

uw cliënten? 
  nooit zelden regelmatig vaak altijd 
Cliënten voelen zich ondersteund in hun 
redzaamheid. 

� � � � � 

Cliënten voelen zich ondersteund in hun vermogen 
deel te nemen aan de maatschappij. 

� � � � � 

Cliënten kunnen langer thuis blijven wonen. � � � � � 

Cliënten hebben minder last van eenzaamheid. � � � � � 

Cliënten zijn bang dat hun mantelzorgers nog 
zwaarder belast gaan worden 

� � � � � 

Cliënten voelen zich aan hun lot overgelaten � � � � � 

Cliënten ervaren de oplossing als een verslechtering � � � � � 

 

49. Probeert u bij het creëren van arrangementen voor cliënten met een complexe 
ondersteuningsvraag een rol te spelen in de onderlinge afstemming tussen aanbieders? 

 � Ja, altijd  

 � Ja, in sommige situaties  

 � Nee, dit is een zaak voor de cliënt en mantelzorgers  

 � Nee, dit is een zaak voor de wijkverpleging in samenspraak met de cliënt  

 � Nee, dit is een zaak voor de cliënt samen met de gezamenlijke professionele zorgverleners 
 � Nee, anders namelijk:  
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50. Kunt u voor ieder van de onderstaande gedragingen aangeven in hoeverre u (of uw organisatie) 

dat doet wanneer voorzieningen eenmaal zijn ingezet? 
  nooit zelden regelmatig vaak altijd weet niet 
U (of uw organisatie) brengt een herhaald 
bezoek aan de cliënt in het kader van 
nazorg 

� � � � � � 

U (of uw organisatie) controleert of de 
formele en informele zorg goed op elkaar 
aansluiten 

� � � � � � 

U (of uw organisatie) ontvangt klachten van 
de cliënt dat de oplossing niet goed werkt 

� � � � � � 

U (of uw organisatie) constateert dat de 
oplossing ontoereikend is en moet worden 
herzien 

� � � � � � 

 

G. Van Jeugdwet naar Wmo 

 
51. Hoe vaak voert u het gesprek over de hulpvraag van jongeren?  

� nooit � ga naar vraag 54  

� zelden � ga naar vraag 54  

� regelmatig   

� vaak   

� altijd   

 

De volgende vragen gaan over jongeren die met 18 jaar de jeugdhulp verlaten, maar wel nog ondersteuning nodig 
hebben. Wanneer uw gemeente een andere leeftijdsgrens voor toegang tot jeugdhulp hanteert, neemt u dan bij 
de beantwoording van vraag 1 en 2 i.p.v. de leeftijd 18 die andere leeftijdsgrens in gedachten. 
 
52. Kunt u voor ieder van de onderstaande situaties aangeven hoe vaak deze in uw werkgebied 
voorkomen bij de overgang van jongeren van jeugdzorg naar de Wmo? 

 
  nooit zelden regelmatig vaak altijd weet niet 

Vóór de 18e verjaardag van een jeugdige 
cliënt organiseert Jeugdzorg de overdracht 
naar de Wmo. 

� � � � � � 

De meeste jongeren die ook na hun 18e 
hulp nodig hebben, behouden hun 
aanbieder of begeleider. 

� � � � � � 

Voor jongeren die overgaan van jeugdhulp 
naar Wmo is een hulpvoortzettingsplan 
beschikbaar 

� � � � � � 

Er zijn signalen dat deze jongeren (en hun 
ouders) lang zonder hulp blijven 

� � � � � � 

Deze jongeren (en hun ouders) ontvangen 
de hulp die ze nodig hebben. 

� � � � � � 

Deze jongeren worden actief betrokken bij 
beslissingen rondom hun verdere 
ondersteuning. 

� � � � � � 

De overgang van jeugdhulp naar zorg voor 
volwassenen verloopt moeizaam. 

� � � � � � 
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Er volgen nu enkele vragen over uw kennis en vaardigheden als gespreksvoerder. 

53. Heeft u, naar uw mening, als gespreksvoerder voldoende kennis en vaardigheden om... 

  onvoldoende voldoende 
ruim 

voldoende 

de hulpvraag van deze jongeren goed in beeld te krijgen? � � � 

de ‘eigen kracht’ van deze jongeren vast te stellen? � � � 

de belastbaarheid van deze jongeren vast te stellen? � � � 

de draagkracht  van de ouders van deze jongeren vast te 
stellen? 

� � � 

vast te stellen wat het sociale netwerk kan doen om de 
hulpvraag van deze jongeren op te lossen? 

� � � 

voor deze jongeren een passend ondersteuningspakket vast 
te stellen? 

� � � 

 

H. Competenties 
  

54. Heeft u, naar uw mening, als gespreksvoerder voldoende kennis… 

  onvoldoende voldoende 
ruim 

voldoende 
 

weet niet 

van de sociale kaart van de gemeente? � � � � 

om het sociale netwerk van hulpvragers in beeld te krijgen? � � � � 

over de zorg en ondersteuning vanuit verschillende wetten? � � � � 
om de regie te voeren bij het samenstellen van een zorg- 
of ondersteuningspakket? 

� � � � 

om de mantelzorgopties van hulpvrager in kaart te 
brengen? 

� � � � 

van het beschikbare aanbod om tot een goed 
ondersteuningspakket te komen? 

� � � � 

 

55. Heeft u, naar uw mening, als gespreksvoerder voldoende kennis over karakteristieke beperkingen en 

problemen van specifieke doelgroepen waarmee u mogelijk te maken krijgt? 

  onvoldoende voldoende 
ruim 

voldoende 
 

weet niet 

Cliënten met een licht verstandelijke handicap � � � � 

Cliënten met een psychische of psychiatrische aandoening � � � � 
Cliënten met een psychogeriatrische aandoening (bijv. 
dementie) 

� � � � 

Cliënten met lichamelijke beperkingen door chronische 
ziekte 

� � � � 

Cliënten met zintuiglijke beperkingen � � � � 

Cliënten met niet-aangeboren hersenletsel � � � � 
Cliënten met multiple probleemsituaties, zoals daklozen, 
zwaar verslaafden 

� � � � 
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56. Heeft u, naar uw mening, als gespreksvoerder voldoende vaardigheden om… 

  onvoldoende voldoende 
ruim 

voldoende 
 

weet niet 

deze (keukentafel)gesprekken te voeren? � � � � 

de hulpvraag te verhelderen? � � � � 
een inschatting te maken van de benodigde zorg of 
ondersteuning? 

� � � � 

voor elke doelgroep een passend zorg- of 
ondersteuningspakket samen te stellen? 

� � � � 

de grenzen aan de eigen kracht van cliënten goed in te 
schatten? 

� � � � 

in het gesprek met de cliënt activering aan de orde te 
stellen? 

� � � � 

De hulpvrager ervan te overtuigen dat deze een (groter) 
beroep moet doen op het eigen netwerk? 

� � � � 

samen te werken met professionals uit andere disciplines, 
met andere vakkennis en andere referentiekaders? 

� � � � 

 

I. Samenhang Wmo en aanpalende domeinen 

 

Het sociale domein behelst meer dan alleen de Wmo. Ondersteuningsvragen kunnen eveneens komen vanuit 
andere gemeentelijke domeinen, zoals de Jeugdwet en de Participatiewet. 

 

57. Kunt u voor ieder van de onderstaande uitspraken aangeven hoe vaak deze situatie aan de 

orde is? 
  nooit zelden regelmatig vaak altijd weet niet 
Cliënten ontvangen ondersteuning uit zowel 
de Wmo  als de Zorgverzekeringswet. 

� � � � � � 

Cliënten ontvangen ondersteuning uit zowel 
de Wmo  als de Jeugdwet. 

� � � � � � 

Cliënten ontvangen ondersteuning uit zowel 
de Wmo  als de Participatiewet. 

� � � � � � 

Het is lastig te bepalen of iemand onder de 
Wmo of de Zorgverzekeringswet valt. 

� � � � � � 

Het is lastig te bepalen of iemand onder de 
Wmo of de Wet langdurige zorg valt. 

� � � � � � 

Het lokaal zorgaanbod is meer bepalend voor 
de zorg of ondersteuning die uiteindelijk 
wordt geboden, dan de zorgbehoefte van de 
cliënt 

� � � � � � 

Afspraken tussen zorgverzekeraars en 
gemeenten schieten tekort om tot integrale 
zorg en ondersteuning in de wijk te komen. 

� � � � � � 
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J. De Wmo en de (wijk)verpleging 

 

Bent u een (wijk)verpleegkundige die de rol van gespreksvoerder vervult? Zo ja, dan  mag u dit vragenlok 

overslaan en mag u verder bij vraag 65. 

Bent u geen (wijk)verpleegkundige? Vult u dan alstublieft de onderstaande vragen in.  

 

58. Hoe vaak krijgt u cliënten die via de (wijk)verpleging binnenkomen?  

 � nooit  

 � zelden  

 � regelmatig  

 � vaak  

 � altijd  

 � weet niet  

 

59. Kan de (wijk)verpleging in uw gemeente ook zelf het gesprek met hulpvragers voeren? 

 � ja  

 � nee  

 � weet niet  

 

Als er bij u nooit cliënten via de (wijk)verpleging binnenkomen én de (wijk)verpleging niet zelf het gesprek 

met hulpvragers voert, dan mag u naar vraag 61. 

 

60. Overlegt u met de (wijk)verpleging over individuele cliënten? 

 � nooit  

 � zelden  

 � regelmatig  

 � vaak  

 � altijd  

 � weet niet  

 

61. Komen er via doorverwijzingen van de (wijk)verpleging andere doelgroepen binnen dan vóór 
2015? 

 � ja, met name cliënten die ook verpleging nodig hebben 
 � ja, met name cliënten uit ‘nieuwe’ doelgroepen (bijv. licht verstandelijk gehandicapten, dementerenden) 
 � ja, andersoortige cliënten, namelijk  

 � nee  

 � weet niet  

 

Als u bij vraag 59 ‘nee’ heeft ingevuld, dan mag u naar vraag 63 

62. Heeft u zicht op de wijze waarop de (wijk)verpleegkundige de gespreksvoering aanpakt? 

 � ja  

 � nee � ga naar vraag 64 
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63. Heeft u de indruk dat de (wijk)verpleegkundige de gespreksvoering grotendeels op dezelfde 
manier aanpakt als u? 

 � ja  

 � nee  

 � weet niet  

 

Eerder in de enquête ging het over uw houding t.o.v. enkele beleidsuitgangspunten in de Wmo.  

64. Kunt u aangeven of u bij (wijk)verpleegkundigen nooit, zelden, regelmatig, vaak of altijd 

draagvlak ziet voor de volgende uitgangspunten? 

  nooit zelden regelmatig vaak altijd 
weet 

niet/n.v.t. 
een groter beroep doen op eigen 
mogelijkheden van cliënt 

� � � � � � 

inzetten van lichtere vormen van hulp � � � � � � 

inschakelen van het eigen netwerk van 
cliënt 

� � � � � � 

 

K. De (wijk)verpleging en het sociale domein 

 

Dit vragenblok is bedoeld voor (wijk)verpleegkundigen die werken op het grensvlak van de Wmo en Zvw. 

Indien u wijkverpleegkundige en gespreksvoerder bent, wilt u dan onderstaande vragen beantwoorden? 

Bent u géén (wijk)verpleegkundige, dan mag u dit vragenblok overslaan en doorgaan naar vraag 70. 

 

65. Hoe vaak verrichtte u in 2015 de volgende algemene niet-cliëntgebonden taken? (zogenaamde ‘niet 

toewijsbare zorgtaken’) 
  nooit zelden regelmatig vaak altijd n.v.t. 
signaleren van kwetsbare groepen in de 
wijk 

� � � � � � 

vaststellen welke maatschappelijke 
ondersteuning nodig is 

� � � � � � 

behoeftebepaling voor vragen die in het 
sociale wijkteam aan bod komen 

� � � � � � 

inbrengen van cliënten in het sociale 
wijkteam 

� � � � � � 

 

66. Op welke manier was in 2015 deze niet toewijsbare verpleegkundige functie verbonden met 
het sociaal domein? 

 � de wijkverpleegkundige maakte integraal onderdeel uit van een sociaal wijkteam 
 � de taken van wijkverpleging en sociaal team waren gescheiden, contact ging via werkafspraken 
 � taken van wijkverpleging en sociaal team werden periodiek afgestemd, al dan niet door 

teamhoofden 
 � anders, namelijk:  
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67. Hoe vaak verrichtte u in 2015 de volgende cliëntgebonden taken? (zogenaamde ‘toewijsbare 

zorgtaken’) 
  nooit zelden regelmatig vaak altijd  

verpleging en verzorging van cliënten � � � � �  

preventieve voorlichting geven aan cliënten � � � � �  

organiseren van verpleging en verzorging 
rondom cliënten 

� � � � �  

coördineren van verpleging en verzorging 
rondom cliënten 

� � � � �  

indiceren en organiseren van zorg � � � � �  

 

68. Hoe goed of slecht vindt u dat gemiddeld genomen de indicatiestelling voor verzorging of 
verpleging bij nieuwe cliënten verloopt? 

 � zeer goed  

 � goed  

 � voldoende  

 � matig  

 � slecht  

 � weet niet  

 

69. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen over de samenwerking tussen de 

wijkverpleging en het sociale domein? 

  zeer eens eens 
deels eens/ 
deels oneens oneens 

zeer 
oneens weet niet 

De wijkverpleegkundige is een efficiënte 
schakel tussen het medische en sociale 
domein. 

� � � � � � 

De samenwerking tussen verpleging, zorg 
en welzijn geeft voor de cliënt veel 
onduidelijkheden. 

� � � � � � 

Voor de signalering van kwetsbare groepen 
in de wijk is meer budget en/of betere 
samenwerking nodig. 

� � � � � � 

Samenwerking tussen verpleging, zorg en 
welzijn zorgt voor een goede afstemming 
tussen het medische en sociale domein. 

� � � � � � 

Cliëntgebonden zorg gaat voor en daardoor 
is er weinig tijd voor samenwerking 

� � � � � � 

De onafhankelijke positie van 
wijkverpleegkundige komt in gevaar bij 
opname in een sociaal (wijk)team. 

� � � � � � 

Voor een heldere taakverdeling tussen 
verpleging, zorg en welzijn is een focus op 
de cliënt in de organisatievisie onontbeerlijk. 

� � � � � � 

Ik waak ervoor niet als generalist te worden 
gezien in een wijkteam, maar profileer 
vooral mijn specialistische kennis en 
vaardigheden. 

� � � � � � 

Het financieringssysteem belemmert 
wijkverpleegkundigen om echt in de volle 
breedte integraal te werken. 

� � � � � � 
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L. Terugblik 

 

De hervorming van de Wmo2015 en de transformatie van het sociale domein is nog volop in gang. In dit 
vragenblok willen we achterhalen hoe u de wijzigingen ervaart. 
 
70. Hoeveel gesprekken met hulpvragers heeft u in 2015 naar schatting gevoerd? 

 � minder dan 20  

 � 20 à 50  

 � 50 à 100  

 � 100 à 200  

 � meer dan 200  

 � weet niet  

 

Indien u wijkverpleegkundige bent, mag u naar vraag 78. 

 

71. In welke periodes bent u werkzaam geweest als gespreksvoerder op het terrein van de Wmo?  
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

 � 2015 
� Was u alleen in 2015 werkzaam als 
gespreksvoerder? Ga dan naar vraag 78 

 � 2011 t/m 2014 of een deel van deze periode  

 � 2007 t/m 2010 of een deel van deze periode  

 

72. Zette de gemeente volgens u  in 2015 meer of minder in op algemene voorzieningen dan onder 
de oude Wmo? 

 � meer  

 � minder  

 � ongeveer gelijk � ga naar vraag 74 

 � weet niet � ga naar vraag 74 

 

73. De veranderde inzet van algemene voorzieningen kan zowel positieve als negatieve 
consequenties hebben. Hoe goed of slecht vindt u deze verandering al met al? 

 � zeer goed  
 � goed  
 � voldoende  
 � matig  
 � slecht  

 

74. Zette de gemeente volgens u in 2015 meer of minder in op informele zorg dan onder de oude 
Wmo? 

 � meer  

 � minder  

 � ongeveer gelijk � ga naar vraag 76 

 � weet niet � ga naar vraag 76 
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75. De veranderde inzet op informele zorg kan zowel positieve als negatieve consequenties 
hebben. Hoe goed of slecht vindt u deze verandering al met al? 

 � zeer goed  
 � goed  
 � voldoende  
 � matig  
 � slecht  

 

Sinds de invoering van de Wmo2015 zijn er veranderingen geweest in het aanbod en de toewijzing van 

voorzieningen. 

 

76. Kunt u aangeven in hoeverre elk van de onderstaande veranderingen in aanbod of toewijzing in 

uw gemeente van toepassing zijn? 

  
niet van 

toepassing 

een beetje 
van 

toepassing 

grotendeels 
van 

toepassing 

helemaal 
van 

toepassing weet niet 
Er zijn algemene voorzieningen toegevoegd aan 
het aanbod. 

� � � � � 

Er kan nu beter maatwerk worden geboden. � � � � � 

De verstrekking van individuele voorzieningen is 
versoberd. 

� � � � � 

Er zijn signalen dat mensen minder tevreden zijn 
over de kwaliteit van de voorzieningen. 

� � � � � 

Het individuele voorzieningenaanbod is nog 
steeds toereikend. 

� � � � � 

Het is nu beter mogelijk om oplossingen in 
overleg met de cliënt vast te stellen. 

� � � � � 

Er is meer tijd beschikbaar om de hulpvraag van 
cliënten integraal te bekijken. 

� � � � � 

Ik word geacht minder vaak in te zetten op 
professionele hulp. 

� � � � � 

Men dringt meer erop aan dat ik de cliënt vraag 
een beroep te doen op informele hulp. 

� � � � � 

 

77. Ziet u, vergeleken met de eerdere Wmo-periode van 2007- 2015, wel of geen verschuivingen 
in de groep cliënten waarmee u in 2015 gesprekken voerde?  
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

 � geen verschuivingen  

 � meer cliënten uit ‘nieuwe’ doelgroepen (bijv. licht verstandelijk gehandicapten, dementerenden) 
 � meer cliënten die acuut ondersteuning behoeven  

 � meer cliënten die geen beroep kunnen doen op hun informele netwerk 
 � minder cliënten die een individuele voorziening claimen 
 � meer cliënten in de schuldhulpverlening  

 � anders, namelijk:  
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Terugkijkend op 2015 heeft u wellicht een algemene indruk over hoe de transitie van de Wmo sinds 1 januari 
2015 verloopt. 
 
78. Wat gaat er in uw ogen goed? 

  

  
79. Welke knelpunten ziet u? 

  

 

De nieuwste Wmo gaat uit van integraal werken ofwel de integrale benadering van een hulpvraag, waarbij 
verbindingen worden gelegd met alle vormen van ondersteuning die kunnen bijdragen aan de oplossing. 

80a. Welke kansen ervaart u bij het integraal werken? 

  

  

80b. En welke knelpunten ervaart u bij het integraal werken? 

  

  

 

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING! 
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Datum 20 november 2015 

Onderwerp Melders- en gespreksvoerdersonderzoek in het kader van Wmo-

evaluatie  

 

 

 

<aanhef>, 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voert op verzoek van het ministerie van 

VWS de wettelijk verplichte evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo) uit. In de zomer heeft u al een korte vragenlijst ingevuld over de inrichting 

van de Wmo in uw gemeente. Ook heeft u aangegeven dat uw gemeente 

benaderd mag worden over het hoofdonderzoek van het SCP om inzicht te krijgen 

in de interactie tussen burgers en gemeenten op het terrein van maatschappelijke 

ondersteuning. Dit onderzoek gaan we binnenkort uitvoeren. 

 

Hoe kunt u ons helpen? 

Uw gemeente maakt deel uit van een aantal door het SCP geselecteerde 

gemeenten, die gezamenlijk een representatief beeld van Nederland opleveren. Bij 

deze vragen wij uw hulp bij het benaderen van Wmo-melders en 

gespreksvoerders. In de bijlage vindt u meer informatie over wat we hierin van u 

verwachten en hoe wij u daarbij kunnen ondersteunen. In de komende twee 

weken neemt een medewerker van I&O Research, het bureau dat de interviews 

gaat uitvoeren, hierover contact met u op. 
 

Wat levert deelname aan het onderzoek uw gemeente op? 

De uitkomsten van deze onderzoeken zijn ook voor uw gemeente interessant. U 

ontvangt kosteloos de rapportage over de landelijke uitkomsten én een 

uitnodiging voor een regio-bijeenkomst van het SCP waar de uitkomsten voor uw 

regio nader uitgelicht en besproken worden met de onderzoekers en andere 

gemeenten. 

 

Wilt u zich direct voor het onderzoek aanmelden? Of heeft u vragen? Dan kunt u 

tijdens kantooruren contact opnemen met Ankie Lempens van I&O Research 

(0229-282555) of een e-mail sturen naar onderzoekscp@ioresearch.nl 

 

Ik hoop dat u namens uw gemeente aan het onderzoek wilt deelnemen.  

Met vriendelijke groet, 

 

 

Kim Putters 

directeur 
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«adrsnaam» 

«tav» 

«adres»  

«pcwoonpl» 

  

  

 

 

 

 

Datum 11 maart 2016 

Onderwerp Melders- en gespreksvoerdersonderzoek in het kader van evaluatie 

Langdurige Zorg 

 

 

 

<aanhef>, 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voert op verzoek van het ministerie van 

VWS de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg uit. Een onderdeel 

van deze evaluatie betreft de Wmo 2015. Wij willen u vragen of uw gemeente aan 

het onderzoek zou willen meewerken. 

 

Hoe kunt u ons helpen? 

Uw gemeente maakt deel uit van een aantal door het SCP geselecteerde 

gemeenten, die gezamenlijk een representatief beeld van Nederland opleveren. Bij 

deze vragen wij uw hulp bij het benaderen van Wmo-melders en 

gespreksvoerders in uw gemeente. 

 

Het SCP heeft onderzoeksbureau I&O Research gevraagd om het onderzoek uit te 

voeren. Op de website www.ioresearch.nl/informatie vindt u meer informatie over 

wat er van uw gemeente wordt verwacht en hoe I&O Research daarbij kan 

ondersteunen. Ook kunt u zich op deze website direct aanmelden voor deelname 

aan het onderzoek. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 maart. 
 

Wat levert deelname aan het onderzoek uw gemeente op? 

De uitkomsten van deze onderzoeken zijn ook voor uw gemeente interessant: 

 U ontvangt kosteloos de rapportage over de landelijke uitkomsten. 

 Tevens ontvangt u een uitnodiging voor een regio-bijeenkomst van het SCP 

waar de uitkomsten voor uw regio nader uitgelicht en besproken worden met 

de onderzoekers en andere gemeenten. 

 U ontvangt een overzicht met voor uw gemeente relevante uitkomsten uit het 

onderzoek. 

 U draagt er met uw deelname aan bij dat er op unieke wijze verbanden 

kunnen worden gelegd tussen informatie over drie doelgroepen: melders, 

mantelzorgers en gespreksvoerders. 

 Daarnaast helpt u mee om de landelijke politiek te informeren over hoe de 

invoering van de Wmo 2015 ervaren wordt. 

 
(z.o.z. voor meer informatie)  



 

 

Ons kenmerk 

 /  
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Hoe kunnen wij u helpen? 

I&O Research kan uw gemeente op allerlei manieren helpen om deel te nemen. Zo 

kunnen zij u helpen met het bewerken van bestanden of het versturen van 

brieven. De expertise van de onderzoekers bij I&O Research staat ter beschikking 

om u zo goed mogelijk (op weg) te helpen. Als vragen heeft, kunt u een e-mail 

sturen naar onderzoekscp@ioresearch.nl of tijdens kantooruren telefonisch contact 

opnemen met Nynke Maclean van I&O Research (020-3330688). 

 

Alleen met de hulp van uw gemeente kunnen wij van dit onderzoek een succes 

maken. Ik hoop dan ook dat u namens uw gemeente aan het onderzoek wilt 

deelnemen. 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Kim Putters 

directeur 

mailto:onderzoekscp@ioresearch.nl
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Inlichtingen bij 
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Bijlagen 

0 
 

Correspondentie uitsluitend 

richten aan het retouradres 

met vermelding van de datum 

en het kenmerk van deze 

brief. 

     

070 340 6046 m.kromhout@scp.nl  
> Retouradres Postbus 16164 2500 BD  Den Haag 

 

<<adrsnaam, Verdana 9>> 

<<tav, Verdana 9>> 

<<adres, Verdana 9>> 

<<pcwoonpl, Verdana 9>> 

  

  

  

 

 

 

 

Datum 17 juni 2016 

Onderwerp Gespreksvoerdersonderzoek in het kader van Wmo-evaluatie  

 

 

 

<<brfhoofd, Verdana 9>>, 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voert voor het ministerie van VWS de 
wettelijk verplichte evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
uit. In dit verband willen we graag weten wat de ervaringen zijn van burgers die 
zich aanmelden voor een Wmo voorziening en wat de ervaringen zijn van de 

professionals die het gesprek hierover voeren (zogenaamde gespreksvoerders, zie 
ook verderop). Voor een goede evaluatie is het belangrijk dat er voldoende 
gemeenten aan het onderzoek deelnemen. 
 
Wij hebben uw gemeente eerder voor dit onderzoek benaderd. U heeft toen 

aangegeven dat uw gemeente niet mee kon werken vanwege een gebrek aan 
capaciteit of tijd. Inmiddels hebben we de opzet van het onderzoek aangepast. 

Voor uw gemeente betekent dit dat we alleen onderzoek onder gespreksvoerders 
zouden willen uitvoeren en dat de looptijd van het onderzoek is verlengd.  
 
Hoe kan uw gemeente meedoen? 
Onderzoeksbureau I&O Research voert het onderzoek voor het SCP uit. Om mee 
te werken aan het onderzoek hoeft uw gemeente alleen een lijst met 

contactgegevens van de gespreksvoerders aan I&O Research te leveren. Het 
veldwerk vindt plaats vanaf 1 september 2016, u heeft tot en met augustus om 
gegevens aan te leveren. De gespreksvoerders kunnen  naar keuze een digitale of 
schriftelijke vragenlijst invullen. 
 
Wat kan uw gemeente van ons verwachten? 
We willen graag iets terug doen voor uw gemeente. Naast een rapportage over de 

landelijke uitkomsten ontvangt u een factsheet met daarin enkele resultaten, 
specifiek voor uw gemeente. U kunt daarbij denken aan situaties die zich tijdens 

gesprekken tussen gespreksvoerders en cliënten voordoen en de uitkomsten die 
bereikt worden met de oplossingen die uit de gesprekken volgen.  Hiervoor 
hanteren we een minimum aantal van 15 deelnemende gespreksvoerders per 
gemeente. Als het aantal kleiner is dan 15, voegen we voor de rapportage de 
gegevens samen met de gegevens van gemeenten die lijken op uw gemeente. 

 

Wilt u zich voor het onderzoek aanmelden? Of heeft u vragen? Dan kunt u tijdens 
kantooruren contact opnemen met Nynke Maclean (020-3330688) of een email 

sturen naar onderzoekscp@ioresearch.nl 

 



 

 

Ons kenmerk 

 /  
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Indien u naar uw mening niet de juiste persoon bent om op dit verzoek van het 
SCP te reageren, zou u deze brief dan door willen geven aan de juiste persoon 
binnen uw gemeente? 
Ik hoop dat uw gemeente aan dit onderzoek deel wil nemen. 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 

 

 
 
Kim Putters 
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau 

 

 

 

 

Wat verstaan we onder gespreksvoerders? 

In dit onderzoek verstaan we onder gespreksvoerders professionals, zoals Wmo-

consulenten of professionals in sociale (wijk)teams, die namens de gemeente in 

gesprek gaan met mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag (melders). Het 

gaat om hulpvragen op het terrein van de Wmo of de Zvw, die met integrale 

oplossingen uit het brede sociale domein kunnen worden beantwoord. 

Gespreksvoerders kunnen in dienst zijn van de gemeente of een externe 

organisatie (bijvoorbeeld een welzijnsinstelling, een zorgaanbieder of MEE). 

Met ‘in gesprek gaan’ bedoelen we het voeren van gesprekken tussen 

gespreksvoerder en melder (ook wel cliëntgesprek, onderzoek, vraagverheldering 

of keukentafelgesprek genoemd). In het gesprek gaat het erom dat de 

gespreksvoerder zo veel mogelijk informatie krijgt over de cliënt: over diens 

huidige leefsituatie, de beperkingen die deze ondervindt en over diens eigen 

mogelijkheden tot oplossingen of in het eigen netwerk. Samen worden er 

resultaten en oplossingen geformuleerd. 

 

 

 

WBP 

We willen benadrukken dat, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens 

(WBP), de door u verstrekte gegevens uitsluitend worden gebruikt voor dit 

onderzoek. De persoonsgebonden gegevens worden nooit aan derden verstrekt. 

De antwoorden van de gespreksvoerders worden anoniem verwerkt, waardoor hun 

privacy is gewaarborgd. 
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Bijlage 

Toelichting deelname gemeente Wmo-melders en gespreksvoerders 

 

In deze bijlage zetten we voor u op een rijtje wat wij van u/uw gemeente vragen. 

We willen het uiteraard zo eenvoudig mogelijk voor u maken om bij de uitvoering 

van het onderzoek te helpen. 

 

Hoe voeren wij het onderzoek uit? 

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen: 

 Face-to-face interviews met burgers die zich bij uw gemeente melden  

(of worden gemeld) met een ondersteuningsvraag. In deze interviews wordt 

onder andere ingegaan op hun ondersteuningsbehoefte, redzaamheid en 

maatschappelijke participatie. 

 Schriftelijke vragenlijst onder professionals die namens de gemeente 

gesprekken voeren met burgers met een ondersteuningsbehoefte en met hen 

tot oplossingen op maat komen, zoals Wmo-consulenten of professionals in 

sociale (wijk)teams. 

 

Beide onderdelen worden uitgevoerd door het onderzoeksbureau I&O Research. 

 

Hoe kunt u ons helpen? 

Stap 1: Aanleveren bestand Wmo-melders 

We hebben uw hulp bij het selecteren van Wmo-melders hard nodig. Het blijkt 

namelijk dat zij eerder bereid zijn om mee te doen wanneer hen dat gevraagd 

wordt door hun eigen gemeente. En voor het doen van betrouwbare uitspraken is 

het belangrijk dat zoveel mogelijk melders meedoen. 

 

I&O Research ontvangt van uw gemeente graag een bestand met daarin alle 

Wmo-melders, met een aantal bijbehorende kenmerken (indien gewenst, ontdaan 

van BSN en NAW-gegevens), die van januari 2015 tot en met januari 2016 bij de 

gemeente zijn binnengekomen. 

 Op een speciaal ingerichte website kunt u straks zien welke gegevens I&O 

Research nodig heeft, hoe u deze gegevens (via een beveiligde website) kunt 

aanleveren en op welke wijze de privacy van de melders wordt gewaarborgd. 

Als u hulp bij nodig heeft bij het maken van dit bestand, dan kan I&O Research 

u daar uiteraard bij ondersteunen. Zij bespreken uw vragen, wensen en 

aandachtspunten graag met u. 

 I&O Research selecteert uit het door u aangeleverde bestand willekeurig 

voldoende melders binnen uw gemeente voor deelname aan het onderzoek en 

plaatst dit steekproefbestand op de beveiligde website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

z.o.z. 



Stap 2: Het versturen van een brief naar de Wmo-melders 

Wij vragen u de door ons geselecteerde Wmo-melders een brief te sturen om het 

onderzoek aan te kondigen. 

 U ontvangt van I&O Research een kant-en-klare brieftekst, waarin staat 

beschreven wat het doel van het onderzoek is, hoe het onderzoek wordt 

uitgevoerd en waar melders terecht kunnen met eventuele vragen. 

 Deze brief kunt u (samen met een ondertekening) plaatsen in het digitale 

briefsjabloon van uw gemeente en vervolgens versturen naar de geselecteerde 

melders. 

 In de brief wordt aan melders de mogelijkheid geboden om zich af te melden 

voor het onderzoek. Als men zich niet afmeldt, nemen we aan dat zij 

instemmen met benadering door I&O Research. Wij vragen u om, na het 

verstrijken van de afmeldperiode, de contactgegevens aan te leveren van de 

melders die zich niet hebben afgemeld. Deze melders worden door de 

interviewers benaderd om een afspraak voor het interview te maken. 
 

Stap 3: Aanleveren bestand gespreksvoerders 

Ook ontvangt I&O Research graag een bestand met de namen en 

contactgegevens van alle gespreksvoerders binnen uw gemeente. Naar (een deel 

van) de gespreksvoerders stuurt I&O Research een schriftelijke vragenlijst. Deze 

vragenlijst kan naar wens ook via het internet worden ingevuld. 

 

Wij willen benadrukken dat, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens 

(WBP), de door u verstrekte gegevens uitsluitend worden gebruikt voor dit 

onderzoek. De persoonsgebonden gegevens worden nooit aan derden verstrekt. 

De antwoorden van de melders en gespreksvoerders worden anoniem verwerkt, 

waardoor hun privacy is gewaarborgd. 
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Bijlage 8. E-mailtekst aanvullende informatie gemeentewerving 

 

  



Geachte heer, mevrouw, 

 

Vorige week heeft u een brief ontvangen over het onderzoek dat I&O Research uitvoert in opdracht 

van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om inzicht te krijgen in de interactie 

tussen burgers en gemeenten op het terrein van maatschappelijke ondersteuning. 

 

Op de website www.ioresearch.nl/informatie hebben wij alle informatie geplaatst over hoe wij het 

onderzoek uitvoeren en wat wij van uw gemeente verwachten als u deelneemt aan het onderzoek. 

 

Wij nemen binnenkort contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. 

 

Nog vragen? 

Als er vragen of onduidelijkheden zijn, dan horen wij dat heel graag. U kunt tijdens kantooruren 

contact opnemen met Ankie Lempens (0229-282555) of Aniek de Lange (030-6004158) van I&O 

Research of een e-mail sturen naar onderzoekscp@ioresearch.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

I&O Research  

 

 

http://www.ioresearch.nl/informatie
mailto:onderzoekscp@ioresearch.nl
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Bijlage 9. Screenshots informatiewebsite gemeentewerving 

 

  



SCHERM 1: INFORMATIE 

Aanleiding 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voert op verzoek van het ministerie van VWS de 

evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg uit. Een onderdeel van deze evaluatie betreft 

de Wmo 2015. Om inzicht te krijgen in de interactie tussen burgers en gemeenten op het terrein 

van maatschappelijke ondersteuning, verzamelt I&O Research namens het SCP gegevens onder 

burgers met een hulpvraag (melders genoemd) en onder professionals die namens de gemeente de 

hulpvraag met burgers bespreken en oplossen (gespreksvoerders). Uw gemeente maakt deel uit 

van een aantal door het SCP geselecteerde gemeenten, die gezamenlijk een representatief beeld 

van Nederland opleveren. 

Hoe voeren wij de dataverzameling binnen gemeenten uit? 

De dataverzameling bestaat uit 3 onderdelen: 

1. Mondelinge interviews met burgers die zich bij uw gemeente melden (of worden gemeld) met 

een ondersteuningsvraag. 

2. Schriftelijke vragenlijst onder professionals (gespreksvoerders) die namens de gemeente 

gesprekken voeren met burgers met een ondersteuningsbehoefte en met hen tot oplossingen 

op maat komen, zoals Wmo-consulenten of professionals in sociale (wijk)teams. 

3. Schriftelijke vragenlijst onder mantelzorgers van de melders die in onderdeel 1 worden 

benaderd. 

Waarvoor hebben wij uw hulp nodig? 

We hebben uw hulp bij het benaderen van Wmo-melders hard nodig. Het blijkt namelijk dat zij 

eerder bereid zijn om mee te doen wanneer hen dat gevraagd wordt door hun eigen gemeente. En 

voor het doen van betrouwbare uitspraken is het belangrijk dat zoveel mogelijk melders meedoen. 

Ook ontvangen wij graag zakelijke adresgegevens van de gespreksvoerders, voor het toesturen 

van de vragenlijst. 

Het SCP benut deze gegevens voor de beantwoording van onderzoeksvragen voor het ministerie 

van VWS. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn echter ook voor uw gemeente interessant. U 

ontvangt kosteloos de rapportage over de landelijke uitkomsten én een uitnodiging voor een regio-

bijeenkomst van het SCP waar de uitkomsten voor uw regio nader uitgelicht en besproken worden 

met de onderzoekers en met andere gemeenten. 

Klik hier voor meer informatie over de dataverzameling onder Wmo-melders 

Klik hier voor meer informatie over de dataverzameling onder gespreksvoerders 

Heeft u vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar onderzoekscp@ioresearch.nl en één van de 

leden van het projectteam neemt zo spoedig mogelijk contact met u op. 

 

 

 

  



SCHERM 2: DATAVERZAMELING MELDERS 

Informatie over de dataverzameling onder melders 

Klik hier over wat we verstaan we onder melders. 

Het proces waarbij we uw hulp vragen verloopt als volgt: 

1. U ontvangt een e-mail met de inloggegevens voor onze beveiligde website. 

2. U maakt een bestand aan met Wmo-melders en checkt deze lijst op actualiteit (bv. door te 

vergelijken met de GBA) om te zorgen dat verhuisde en overleden personen eruit gehaald 

kunnen worden. Het gaat om alle melders die in de periode januari t/m december 2015 bij de 

gemeente zijn binnengekomen. Hier kunt u lezen wat we wel en niet verstaan onder een 

melder. Klik hier voor een overzicht van welke gegevens wij nodig hebben van de melders. 

Vervolgens koppelt u aan elke melder een uniek nummer. Als u alleen een bestand met 

meldingen kunt aanmaken (en niet met melders), dan moet deze op persoonsniveau worden 

ontdubbeld. I&O Research kan u hierbij helpen. 

3. U plaatst het meldersbestand op de beveiligde website (deze gegevens zijn alleen te zien voor 

uw gemeente en I&O Research, dus niet voor andere gemeenten). Doordat u aan iedere 

melder een uniek nummer heeft gekoppeld hoeven er geen NAW-gegevens of BSN-nummers te 

worden verstuurd. Op deze manier waarborgen we de privacy. 

4. I&O trekt een steekproef uit het door u aangeleverde bestand op basis van het unieke nummer 

per melder. I&O Research selecteert willekeurig voldoende melders binnen uw gemeente voor 

deelname aan het onderzoek en plaatst dit steekproefbestand weer terug op de beveiligde 

website. Wij sturen u daarvan bericht. In de regel zal het gaan om niet meer dan 100 melders 

die wij per gemeente selecteren. Alleen in de grote gemeenten selecteren wij wat meer 

melders. 

5. U koppelt vervolgens zelf de adresgegevens aan het steekproefbestand op basis van het unieke 

nummer per melder. 

6. U stuurt de geselecteerde melders een aankondigingsbrief. I&O Research heeft hiervoor een 

brieftekst ontwikkeld, die de gemeente in haar eigen briefsjabloon kan zetten, samen met een 

ondertekening van de eigen Wmo-coördinator. Klik hier voor de brieftekst. In de brief wordt 

aan melders de mogelijkheid geboden om zich binnen één week af te melden voor het 

onderzoek. Als men zich niet afmeldt, nemen we aan dat zij instemmen met benadering door 

I&O Research. 

7. De gemeente plaatst de contactgegevens van de melders op de beveiligde website. I&O 

Research verwijdert de melders die zich hebben afgemeld uit het bestand. Zij worden niet voor 

het onderzoek benaderd. 

8. I&O Research stuurt een tweede toelichtingsbrief met aanvullende informatie over het 

onderzoek naar de melders. Hierin staat onder meer wanneer en hoe zij zullen worden 

benaderd. 

9. Vervolgens gaan medewerkers van I&O Research bij de melders langs om een interview bij hen 

thuis af te nemen of een afspraak daarvoor te maken. 

Als u hulp nodig heeft bij het maken van het bestand met gegevens van melders, dan kan I&O 

Research u daar uiteraard bij ondersteunen. Wij bespreken uw vragen en de mogelijkheden graag 

met u. 

 



 

Omgaan met privacygevoelige informatie 

Wij willen benadrukken dat, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de door u 

verstrekte gegevens uitsluitend worden gebruikt voor dit onderzoek. De persoonsgebonden 

gegevens worden nooit aan derden verstrekt. De antwoorden van de melders en gespreksvoerders 

worden anoniem verwerkt, waardoor hun privacy is gewaarborgd. Is voor uw gemeente een 

bewerkersovereenkomst noodzakelijk? Neem dan contact met ons op, dit regelen wij voor u. 

Heeft u vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar onderzoekscp@ioresearch.nl en één van de 

leden van het projectteam neemt zo spoedig mogelijk contact met u op. 

 

 

  



SCHERM 3: MELDERS DOELGROEP 

Wat verstaan we onder melders? 

In dit onderzoek verstaan we onder melders: een burger die zich met een ondersteuningsvraag/-

behoefte op het terrein van de Wmo bij de gemeente, het Wmo-loket, een welzijnsorganisatie, de 

huisarts of de wijkverpleging meldt. Het kan zijn dat hieruit een aanvraag is voortgevloeid, maar 

dit hoeft niet het geval te zijn. Het gaat om meldingen die in 2015 bij de gemeente zijn 

binnengekomen. Het kan ook gaan om trajecten die nog in behandeling zijn, of om Wmo-cliënten 

die voor 2015 al bekend waren bij de gemeente (en die in 2015 een nieuwe melding of aanvraag 

deden). Overgangscliënten AWBZ/Wmo die in 2015 door de gemeente zijn herbeoordeeld tellen 

ook mee. 

Registreert uw gemeente alleen aanvragers? Dan kunt u een bestand met alleen de aanvragers 

toesturen. Geef in een mail naar I&O Research wel duidelijk aan dat het alleen aanvragers betreft. 

Registreert uw gemeente zowel melders als aanvragers en kan uw gemeente deze groepen niet 

onderscheiden? Dat is geen probleem. Geef in een mail naar I&O Research wel duidelijk aan dat 

het bestand zowel melders als aanvragers bevat. 

Omgaan met privacygevoelige informatie 

Wij willen benadrukken dat, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de door u 

verstrekte gegevens uitsluitend worden gebruikt voor dit onderzoek. De persoonsgebonden 

gegevens worden nooit aan derden verstrekt. De antwoorden van de melders en gespreksvoerders 

worden anoniem verwerkt, waardoor hun privacy is gewaarborgd. Is voor uw gemeente een 

bewerkersovereenkomst noodzakelijk? Neem dan contact met ons op, dit regelen wij voor u. 

Heeft u vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar onderzoekscp@ioresearch.nl en één van de 

leden van het projectteam neemt zo spoedig mogelijk contact met u op. 

 

  



SCHERM 4: DATAVERZAMELING GESPREKSVOERDERS 

Informatie over de dataverzameling onder gespreksvoerders 

Klik hier over wat we verstaan we onder gespreksvoerders. 

 

Wij benaderen gespreksvoerders met het verzoek een online of schriftelijke vragenlijst in te vullen. 

Ook voor het benaderen van de gespreksvoerders hebben we de hulp van uw gemeente nodig. 

Hieronder staat het proces beschreven: 

1. U ontvangt een e-mail met de inloggegevens voor onze beveiligde website. 

2. U plaatst een bestand met de namen en contactgegevens van alle gespreksvoerders binnen uw 

gemeente. Hier kunt u lezen wat we verstaan onder gespreksvoerders. Klik hier voor de 

gegevens die wij nodig hebben van de gespreksvoerders. 

3. I&O Research trekt een willekeurige steekproef uit dit bestand en stuurt (een deel van) de 

gespreksvoerders een schriftelijke vragenlijst toe (en een persoonlijke code waarmee de 

vragenlijst naar wens ook online kan worden ingevuld). 

Omgaan met privacygevoelige informatie 

Wij willen benadrukken dat, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de door u 

verstrekte gegevens uitsluitend worden gebruikt voor dit onderzoek. De persoonsgebonden 

gegevens worden nooit aan derden verstrekt. De antwoorden van de melders en gespreksvoerders 

worden anoniem verwerkt, waardoor hun privacy is gewaarborgd. Is voor uw gemeente een 

bewerkersovereenkomst noodzakelijk? Neem dan contact met ons op, dit regelen wij voor u. 

Heeft u vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar onderzoekscp@ioresearch.nl en één van de 

leden van het projectteam neemt zo spoedig mogelijk contact met u op. 

 

  



SCHERM 5: GESPREKSVOERDERS DOELGROEP 

Wat verstaan we onder gespreksvoerders? 

In dit onderzoek verstaan we onder gespreksvoerders professionals, zoals Wmo-consulenten of 

professionals in sociale (wijk)teams, die namens de gemeente in gesprek gaan met mensen met 

een zorg- of ondersteuningsvraag (melders). Het gaat om hulpvragen op het terrein van de Wmo 

of de Zvw, die met integrale oplossingen uit het brede sociale domein kunnen worden beantwoord. 

Gespreksvoerders kunnen in dienst zijn van de gemeente of een externe organisatie (bijvoorbeeld 

een welzijnsinstelling, een zorgaanbieder of MEE). 

Met ‘in gesprek gaan’ bedoelen we het voeren van gesprekken tussen gespreksvoerder en melder 

(ook wel cliëntgesprek, onderzoek, vraagverheldering of keukentafelgesprek genoemd). In het 

gesprek gaat het erom dat de gespreksvoerder zo veel mogelijk informatie krijgt over de cliënt: 

over diens huidige leefsituatie, de beperkingen die deze ondervindt en over diens eigen 

mogelijkheden tot oplossingen of in het eigen netwerk. Samen worden er resultaten en oplossingen 

geformuleerd. 

Omgaan met privacygevoelige informatie 

Wij willen benadrukken dat, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de door u 

verstrekte gegevens uitsluitend worden gebruikt voor dit onderzoek. De persoonsgebonden 

gegevens worden nooit aan derden verstrekt. De antwoorden van de melders en gespreksvoerders 

worden anoniem verwerkt, waardoor hun privacy is gewaarborgd. Is voor uw gemeente een 

bewerkersovereenkomst noodzakelijk? Neem dan contact met ons op, dit regelen wij voor u. 

Heeft u vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar onderzoekscp@ioresearch.nl en één van de 

leden van het projectteam neemt zo spoedig mogelijk contact met u op. 

 

  



SCHERM 6: GEGEVENS MELDERS 

Hier kunt u zien welke gegevens wij nodig hebben van de melders 

Kenmerken bestand met alle melders (op basis van dit bestand trekt I&O Research de 

steekproef) 

Uniek nummer 
Postcode (vier 

cijfers) 
Geslacht Geboortedatum Datum melding 

Aard ondersteuningsvraag 
melding 

A1 1234 Vrouw 1-1-1970     

A2 4312 Man 9-5-1935     

  

Kenmerken bestand met de geselecteerde melders (na het verstrijken van de  

afmeldperiode)* 

Uniek 
nummer 

Geslacht Voorletters Voorvoegsel Achternaam Adres Postcode Plaats Geboortedatum Telefoonnummer
Datum 
melding 

Aard 
ondersteuningsvraag 

melding 

A1 Vrouw K. Van 
Hof – de 

Vries 
Stationsstraat 

4A 
1234AA Opmeer 1-1-1970 0229-123456     

A2 Man J.   Janssen 
Graaf van 
Lutstraat 3 

4312BB Opmeer 9-5-1935 0229-654321     

* De gegevens in dit overzicht zijn fictief. 

Heeft u vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar onderzoekscp@ioresearch.nl en één van de 

leden van het projectteam neemt zo spoedig mogelijk contact met u op. 

 

 

 

  



SCHERM 7: GEGEVENS GESPREKSVOERDERS 

Hier kunt u zien welke gegevens wij nodig hebben van de gespreksvoerders. Gespreksvoerders zijn 

professionals die namens de gemeente gesprekken voeren met burgers met een 

ondersteuningsbehoefte (de hulpvraag verkennend en samen oplossingen formulerend), zoals 

Wmo-consulenten of professionals in sociale (wijk)teams. 

Wij ontvangen graag een overzicht (bij voorkeur in Excel) met de volgende gegevens van 

alle gespreksvoerders: 

� Gemeentenaam cq. organisatienaam 

� Geslacht gespreksvoerder 

� Voorletters, voorvoegsels en achternaam gespreksvoerder 

� Adres, postcode en plaats van de organisatie 

� Zakelijk telefoonnummer gespreksvoerder 

� Zakelijk emailadres gespreksvoerder 

� Werkgebied (bijvoorbeeld bepaalde wijk(en), bepaald dorp(en) of hele gemeente) 

� Specialisatie (Wmo-breed, multiprobleemgevallen, jeugd, ouderen, GGZ, etc.) 

Als u hulp nodig heeft bij het maken van het bestand met gegevens van gespreksvoerders, dan 

kan I&O Research u daar uiteraard bij ondersteunen. Wij bespreken uw vragen en de 

mogelijkheden graag met u. 

Kunt u sommige van deze gegevens niet aanleveren? Vermeld dit dan alstublieft in een email aan 

I&O Research. 

Heeft u vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar onderzoekscp@ioresearch.nl en één van de 

leden van het projectteam neemt zo spoedig mogelijk contact met u op. 

 

  



SCHERM 8: BRIEFTEKST MELDERS 

Hier vindt u de brieftekst die u kunt gebruiken om de melders in uw gemeente op de hoogte te 

stellen van het onderzoek. U kunt de tekst in het briefsjabloon van uw gemeente plaatsen, 

tesamen met een ondertekening van de Wmo-coördinator binnen uw gemeente. U kunt de eerste 

zin van de brief ook aanpassen naar de wijze waarop de Wmo is ingericht in uw eigen gemeente. 

U ontvangt van I&O Research een melding dat u het bestand met de selectie van de melders kunt 

uploaden. Vervolgens kunt u de selectie zelf verrijken met de contactgegevens (op basis van het 

unieke nummer). En daarna kunt u de contactgegevens samenvoegen (‘mergen’) met de 

brieftekst. Als hier vragen over zijn, dan kunt u contact opnemen met I&O Research. 

Document: aankondigingsbrief_melders_def.docx 

Heeft u vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar onderzoekscp@ioresearch.nl en één van de 

leden van het projectteam neemt zo spoedig mogelijk contact met u op. 

 

  



SCHERM 9: AANMELDEN 

Aanmelden 

Vul hieronder uw gegevens in, dan nemen wij contact met u op met de vervolgstappen voor uw 

aanmelding. 

Heeft u vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar onderzoekscp@ioresearch.nl en één van de 

leden van het projectteam neemt zo spoedig mogelijk contact met u op. 

 

Uw naam:  
 

 
Uw e-mailadres:  

 

Gemeentenaam:  

 

Uw functienaam:  

 

Uw telefoonnummer:  

 

Versturen  
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Bijlage 10. Nabelscript gemeentewerving 

 

  



 

instructie nabellen gemeenten  VSCPHLZ 1 

Introductie  
 

Vorige week is er een brief verstuurd door het SCP waarbij medewerking is gevraagd voor een 

melders- en gespreksvoerdersonderzoek in het kader van de evaluatie Langdurige zorg. Heeft 

u deze brief gelezen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INSTRUCTIE NABELLEN 

GEMEENTEN 

VSCPHLZ 

November 2015 

Zo nee / niet goed gelezen, extra informatie over het onderzoek: 

Het SCP voert op verzoek van het ministerie van VWS een evaluatie uit naar de hervorming van de 

langdurige zorg. I&O Research verzorgt de dataverzameling voor het onderdeel over toegang tot de 

Wmo en wijkverpleging. Hierbij worden enquêtes onder melders, mantelzorgers en gespreksvoerders 

uitgezet.  

Het gaat om vragen als: Vinden mensen met een hulpvraag de weg? Hoe worden ze geholpen? En 

sluit de hulp aan op hun behoefte?  

 
Definitie melder: een burger die zich  met een ondersteuningsvraag/-behoefte op het terrein van de Wmo die 
zich bij de gemeente, het Wmo-loket, een welzijnsorganisatie, de huisarts of de wijkverpleging aan het loket 
meldt. 
Ter vergelijking: Zodra zij het traject van aanvragen van gemeentelijke ondersteuning ingaan, heten zij 
aanvragers. Dat zijn dus ‘mensen die in 2015 een aanvraag indienden voor een Wmo-maatwerkvoorziening, zoals 
hulp bij het huishouden, woningaanpassing, vervoersvoorziening, rolstoel, begeleiding (soms met verzorging), 
specialistische dagbesteding of beschermd wonen’. 
 
Uitsluitingscriteria:  

- melders met een korte, feitelijke informatievraag 
- Wmo-cliënten met wie de gemeente contact heeft opgenomen vanwege een herindicatie voor hun 

lopende Wmo-voorziening (initiatief lag bij gemeente en niet bij de cliënt) 
- melders met uitsluitend een ondersteuningsvraag op het terrein van schulden, werk en inkomen en/of 

jeugdzorg 
 

Gemeenten die in het vooronderzoek ‘ja’ hebben gezegd 

In de zomer heeft u al een korte vragenlijst ingevuld over de inrichting van de Wmo in uw 

gemeente. Ook heeft u aangegeven dat uw gemeente benaderd mag worden over het 

hoofdonderzoek van het SCP om inzicht te krijgen in de interactie tussen burgers en gemeenten op 

het terrein van maatschappelijke ondersteuning. Dit onderzoek gaan we binnenkort uitvoeren. 

 



 

instructie nabellen gemeenten  VSCPHLZ 2 

Uw gemeente maakt deel uit van een aantal door het SCP geselecteerde gemeenten, die 

gezamenlijk een representatief beeld van Nederland opleveren.  

 

Het onderzoek bestaat uit drie delen: 

 Mondelinge interviews met burgers die zich bij uw gemeente melden (of worden 

gemeld) met een ondersteuningsvraag. In deze interviews wordt onder andere 

ingegaan op hun ondersteuningsbehoefte, redzaamheid en maatschappelijke 

participatie.  

 Schriftelijke vragenlijst onder professionals (gespreksvoerders) die namens de 

gemeente gesprekken voeren met burgers met een ondersteuningsbehoefte en met 

hen tot oplossingen op maat komen, zoals Wmo-consulenten of professionals in 

sociale (wijk)teams. 

 Schriftelijke vragen onder mantelzorgers van de melders die worden benaderd. 

 

 

Wat vragen we van gemeenten? 

 

 

 

1. Wat willen we van gemeenten? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Aanleveren bestand van alle Wmo-melders uit 2015 

U plaatst een bestand met alle Wmo-melders op een beveiligde website. U koppelt aan elke melder 

een uniek nummer, zodat er geen NAW-gegevens (of BSN-nummers) hoeven te worden verstuurd. 

 

 I&O selecteert uit het geanonimiseerde bestand een steekproef en plaatst dit op de 

beveiligde website. 

 I&O verstuurt kant- en klare brieftekst naar gemeente 

Versturen van een brief naar Wmo-melders 

De brief kunt u plaatsen in het digitale briefsjabloon van uw gemeente en vervolgens versturen naar 

de geselecteerde melders. 

In de brief wordt aan melders de mogelijkheid geboden om zich af te melden voor het onderzoek. 

Als men zich niet afmeldt, nemen we aan dat zij instemmen met benadering door I&O Research. Wij 

vragen u om, na het verstrijken van de afmeldperiode, de contactgegevens aan te leveren van de 

melders die zich niet hebben afgemeld.  

Aanleveren bestand gespreksvoerders 

Ook ontvangt I&O Research graag een bestand met de namen en contactgegevens van alle 

gespreksvoerders binnen uw gemeente. Naar (een deel van) de gespreksvoerders stuurt I&O 

Research een schriftelijke vragenlijst. Deze vragenlijst kan naar wens ook via het internet worden 

ingevuld. 

Verrijken bestand met NAW 

Na de steekproeftrekking koppelt gemeente de adresgegevens aan het bestand. 

 

 I&O verstuurt tweede brief met aanvullende informatie naar melders. Veldwerkers gaan later 

langs bij de melders.  
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Bij korte/informatieve vragen: 

- Alleen als gemeenten ernaar vragen: de uitkomsten worden niet op lokaal/gemeentelijk 

niveau gerapporteerd. Laagste schaalniveau is landsdeel en stedelijkheidsklasse 

(belangrijk om geen valse verwachtingen te wekken). 

- Gemeente levert informatie op persoonsniveau. Aan elke persoon/melder die ze 

opleveren zal een uniek nummer gekoppeld moeten worden (hoeft niet perse BSN te 

zijn). Op basis van dat unieke nummer kunnen wij steekproeftrekken en de gemeente 

vervolgens weer verrijken. Bij meerdere aanvragen kijken we naar de laatste. 

- Het SCP benut deze gegevens voor de beantwoording van onderzoeksvragen voor het 

ministerie van VWS. 

 

 

Wil gemeente meewerken? 
 

Aandachtspunten: 

- We proberen de inspanning voor gemeenten zo klein mogelijk te maken. Bij twijfel / 

weigering: bezwaren achterhalen 

- Bij G32 en G4 gemeenten extra doorvragen 

- Het is niet bekend of contactpersonen bij gemeenten altijd weten wie gespreksvoerders 

in sociale wijkteams zijn (waar van toepassing). Dit moet gecheckt worden tijdens het 

bellen. 

 

 

TWIJFEL 
- Incentives: U ontvangt kosteloos de rapportage over de landelijke uitkomsten én een uitnodiging 

voor een regio-bijeenkomst van het SCP waar de uitkomsten voor uw regio nader uitgelicht en 

besproken worden met de onderzoekers en andere gemeenten. 

- Het blijkt dat burgers eerder bereid zijn mee te doen als men gevraagd wordt door de eigen 

gemeente.  

- Uw gemeente maakt deel uit van een aantal door het SCP geselecteerde gemeenten, die 

gezamenlijk een representatief beeld van Nederland opleveren. 

 

 

JA 
Checken of ze aan criteria voldoen (zie excelbestand) 

- Wanneer wordt iemand als melder geregistreerd? (definitie melder; zijn dat ook personen met 

een korte, feitelijke vraag?) 

- Worden melders geregistreerd? (of meldingen) 

- Worden inwoners die zich melden vanwege een herindicatie gereend tot de melders? (zo ja: zijn 

die te onderscheiden in bestand)  

- Maken personen met een ondersteuningsvraag uitsluitend op het terrein van schulden, werk en 

inkomen en/of jeugdzorg ook deel uit van de melders? 

- Hoeveel melders zijn er in 2015? (wij selecteren de meest recente melders) 

- Hoeveel gespreksvoerders zijn er in de gemeente? 

 

- Checken of naam tav_def klopt 

- Noteren emailadres 

- Noteren telefoonnummer 

- Eigen naam, wanneer contact, wie nam initiatief, datum akkoord 
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 ‘Over een week wordt er een mail gestuurd (naar de contactpersoon) met extra informatie (in de 

vorm van een informatiepakket). Er is ook informatie te vinden op de volgende website: …’ 

 

 Markeer de gemeente in het Excelbestand groen 

 

 

NEE 
 
Tegenargumenten en weerlegging: 

 

‘We registreren alleen aanvragers’ 

 U kunt een bestand met alleen de aanvragers toesturen. Geef in een mail naar I&O Research wel 

duidelijk aan dat het alleen aanvragers betreft. 

 

‘We registreren zowel melders als aanvragers en kunnen die doelgroepen niet onderscheiden’ 

 Dat is geen probleem. Geef in een mail naar I&O Research wel duidelijk aan dat het bestand 

zowel melders als aanvragers bevat. 

 

‘Is de privacy wel gewaarborgd?’ 

 Als jullie het bestand met melders opsturen is dat zonder BSN- en NAW-gegevens. Als wij uit dat 

bestand de steekproef trekken, kunnen jullie er de NAW-gegevens aan koppelen en vervolgens 

de brieven versturen. Vervolgens hebben melders die een brief ontvangen de mogelijkheid om 

zich af te melden voor het onderzoek.  Als men zich niet afmeldt, nemen we aan dat zij 

instemmen met benadering door I&O Research. 

 De bestanden worden geplaatst op een beveiligde website, waarvoor u een inlogcode krijgt. De 

gegevens op deze website zijn alleen te zien voor uw gemeente en I&O Research, dus niet voor 

andere gemeenten 

 

‘Onze gemeente heeft hierover al een onderzoek uitgevoerd dit jaar; wat is hiervan de toegevoegde 

waarde?’ 

 Het uitvoeren van een jaarlijks tevredenheidsonderzoek onder inwoners die gebruik maken van 

de Wmo is een wettelijke verplichting. Dit onderzoek biedt inzicht in de landelijke uitkomsten. 

Door middel van inzicht in landelijke trends wordt duidelijk wat er goed gaat en op welke punten 

de Rijksoverheid eventueel beleid moet aanpassen. Bij deelname aan het onderzoek ontvangt u 

een uitnodiging voor een regio-bijeenkomst van het SCP waar de uitkomsten voor uw regio nader 

uitgelicht en besproken worden met de onderzoekers en andere gemeenten. 

 

 ‘Medewerking kost teveel tijd’ 

 We snappen dat het tijd kost, maar het blijkt dat burgers eerder bereid zijn mee te doen als men 

gevraagd wordt door de eigen gemeente. Uw gemeente maakt deel uit van een aantal door het 

SCP geselecteerde gemeenten, die gezamenlijk een representatief beeld van Nederland 

opleveren. I&O verstuurt een kant- en klare brieftekst.  

 

 ‘We kunnen de gegevens niet op korte termijn leveren’ 

 Noteer de datum waarop gemeente het zou kunnen leveren en noteer emailadres etc. We kijken 

dan of het in de planning past. 

 

‘Er is niemand in onze gemeente die het bestand kan versturen.’ / ‘We willen het bestand niet versturen’ 

 Een medewerker van I&O Research kan langskomen om daarbij ondersteuning te bieden (hier 

voorzichtig mee zijn, vooral bij kleine gemeenten). 
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‘Brieven sturen kost geld’ 

 Het gaat niet om een hele grote hoeveelheid brieven; ongeveer 300 brieven (eventueel kan I&O 

het versturen) (ongeveer 200-500 brieven voor de G32 en maximaal 100 brieven voor de niet-

G32) 

 

‘We kunnen alleen een bestand met meldingen aanmaken (en niet met melders) 

 De meldingen moeten op persoonsniveau worden ontdubbeld. I&O Research kan u hierbij helpen.  

 

‘We hebben maar een klein aantal melders’ 

 Er is geen ondergrens in het aantal melders. Door telkens een maand terug te gaan, kunnen we 

er voldoende benaderen.  

 
Bij weigering (zie Excelbestand): 

- Checken of contactpersoon in bestand staat (tav_def) 

- Reden van weigering 

- Eigen naam, wanneer contact, wie nam initiatief, datum weigering 

 

 Markeer de gemeente in het Excelbestand rood 
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Bijlage 11. E-mailtekst bevestiging deelname gemeente 

 

  



 

Bevestigingsmail 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

U heeft aangegeven dat u wil meewerken aan het onderzoek dat wij namens het Sociaal 

en Cultureel Planbureau (SCP) en in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport uitvoeren om inzicht te krijgen in de interactie tussen burgers en 

gemeenten op het terrein van maatschappelijke ondersteuning. Wij danken u hartelijk voor 

uw deelname! 

 

Op de website www.ioresearch.nl/informatie hebben wij alle informatie geplaatst over hoe 

wij het onderzoek uitvoeren en wat wij van uw gemeente verwachten. 

 

Nog vragen? 

Als er vragen of onduidelijkheden zijn, dan horen wij dat heel graag. U kunt tijdens 

kantooruren contact opnemen met Ankie Lempens (0229-282555) of Aniek de Lange (030-

6004158) van I&O Research of een e-mail sturen naar onderzoekscp@ioresearch.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 

http://www.ioresearch.nl/informatie
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Bijlage 12. E-mailtekst uploadgegevens gemeente 

 

  



Geachte mevrouw [naam], 

 

U heeft aangegeven dat uw gemeente bereid is deel te nemen aan het onderzoek dat wij uitvoeren 

in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Hierbij ontvangt u voor de gemeente 

[naam gemeente] informatie over het uploaden van bestanden (melders en gespreksvoerders) op 

een beveiligde website. Ook ontvangt u de inloggegevens die hiervoor nodig zijn. Heel graag 

ontvangen wij deze bestanden uiterlijk [datum] van u. Mocht dat niet lukken, dan horen we het 

graag, zodat we kunnen bekijken wat wel mogelijk is.  

 

Om welke gegevens over melders gaat het? 

In dit onderzoek verstaan we onder melders: een burger die zich met een ondersteuningsvraag/-

behoefte op het terrein van de Wmo bij de gemeente, het Wmo-loket, een welzijnsorganisatie, de 

huisarts of de wijkverpleging meldt. Het kan zijn dat hieruit een aanvraag is voortgevloeid, maar 

dit hoeft niet het geval te zijn. Het gaat om meldingen die in 2015 bij de gemeente zijn 

binnengekomen. Het kan ook gaan om trajecten die nog in behandeling zijn, of om Wmo-cliënten 

die voor 2015 al bekend waren bij de gemeente (en die in 2015 een nieuwe melding of aanvraag 

deden). 

 

Op de website www.ioresearch.nl/informatie/gegevens-melders is schematisch weergegeven welke 

informatie wij graag ontvangen over melders. Over melders hebben wij de volgende gegevens 

nodig om een representatieve steekproef te trekken:  

 Postcode 

 Geslacht 

 Geboortedatum 

Over elke melding ontvangen wij, indien mogelijk, graag gegevens over:  

 De datum waarop een melding is gedaan 

 De aard van de ondersteuningsvraag 

 Of er sprake is van een Wmo-melder of een voormalig ABWZ-herbeoordelingscliënt 

De doelgroep van het meldersonderzoek is breed. Toch zijn er enkele groepen melders die niet tot 

de primaire onderzoeksdoelgroep behoren, namelijk: 

 melders met een korte, feitelijke informatievraag. 

 personen die een melding kwamen doen over iemand anders. Bijvoorbeeld een bezorgde 

buur. De persoon over wie het ging mag er natuurlijk wel in. 

 melders met een ondersteuningsvraag uitsluitend op het terrein van schulden, werk en 

inkomen en/of jeugdzorg. 

 bestaande Wmo-cliënten wiens ondersteuningsgebruik op initiatief van de gemeente her-

beoordeeld wordt (oude benaming: periodieke herindicaties). Let op: Overgangscliënten 

AWBZ die in 2015 door de gemeente zijn herbeoordeeld behoren wel tot de doelgroep. 

Het kan zijn dat het voor uw gemeente niet mogelijk is deze categorieën melders eruit te filteren. 

Voordat u gegevens kunt uploaden, stellen we daarom een aantal vragen om inzicht te krijgen in 

de precieze samenstelling van het door u aangeleverde bestand, zodat hiermee bij de analyse 

rekening kan worden gehouden. 

 

Op de website www.ioresearch.nl/informatie/dataverzameling-melders is de precieze gang van 

zaken beschreven. U kunt een geanonimiseerd bestand opsturen (dus zonder NAW-gegevens). 

Vervolgens koppelt u aan elke melder een uniek nummer. Mocht u meteen een bestand willen 

leveren inclusief NAW-gegevens (waardoor u dus de stap met koppeling van NAW-gegevens 

overslaat), dan is dit mogelijk. Geeft dit dan alstublieft aan als u het meldersbestand upload. 

 

 

http://www.ioresearch.nl/informatie/gegevens-melders
http://www.ioresearch.nl/informatie/dataverzameling-melders


Om welke gegevens over gespreksvoerders gaat het? 

Wij ontvangen graag een overzicht (bij voorkeur in Excel) met de volgende gegevens van alle 

gespreksvoerders: 

 Gemeentenaam cq. organisatienaam 

 Geslacht gespreksvoerder 

 Voorletters, voorvoegsels en achternaam gespreksvoerder 

 Adres, postcode en plaats van de organisatie 

 Zakelijk telefoonnummer gespreksvoerder 

 Zakelijk emailadres gespreksvoerder 

 Werkgebied (bijvoorbeeld bepaalde wijk(en), bepaald dorp(en) of hele gemeente) 

 Specialisatie (Wmo-breed, multiprobleemgevallen, jeugd, ouderen, GGZ, etc.) 

 

Hoe kan ik de bestanden uploaden? 

Klik hier om het bestand met melders en het bestand met gespreksvoerders te uploaden.  

 

Login met de volgende gegevens: 

Username:  

Password: 

 

In de linkerkolom in het mapje Upload/download staat een projectcode die is aangemaakt voor het 

uitwisselen van bestanden voor het project. 

 

Klik op de projectcode, en vervolgens op de link "Files". Klik rechtsboven in het nieuwe scherm op 

"Actions", en in het dropdown menu op "upload". Via browse kunnen dan de gewenste bestanden 

geselecteerd worden. Nadat 1 of meerdere (maximaal 10) bestanden zijn geselecteerd kunnen 

deze met de knop "upload" worden geüpload. De bestandsnamen verschijnen daarna in beeld. 

 

Na het uploaden kunt u weer terug naar het beginscherm door rechtsboven op het huisje te 

klikken. Vervolgens kunt u uitloggen door rechtsboven op het blauwe deurtje te klikken. Wij 

ontvangen graag een bericht dat de bestanden zijn geüpload (middels een mail naar 

onderzoekscp@ioresearch.nl). Wij kunnen de bestanden dan downloaden en verwijderen. 

 

U ontvangt van ons een bericht als wij de steekproef van melders op de beveiligde website hebben 

geplaatst.  

 

Wat zijn de volgende stappen? 

Wij trekken de benodigde steekproeven en leveren het bestand met de door ons geselecteerde 

melders aan u terug. U verrijkt dit bestand met NAW-gegevens en plaatst het verrijkte bestand op 

de beveiligde digitale omgeving. Vervolgens stuurt u de geselecteerde melders de 

aankondigingsbrief van het onderzoek toe. De door u aangeschreven melders krijgen dan nog de 

tijd om zich bij I&O Research af te melden, zodat wij deze personen buiten het onderzoek kunnen 

laten. Vervolgens gaan wij na minimaal een week over tot het benaderen van de melders, waarop 

de dataverzameling zal starten. Parallel hieraan nodigen wij (een steekproef van) uw 

gespreksvoerders uit voor deelname aan het onderzoek. 

 

Wilt u alvast de brieftekst in het briefsjabloon zetten? 

De brieftekst staat op deze link: www.ioresearch.nl/informatie/brieftekst-melders 

 

 

https://www.iodc.nl/mrIWeb/mrIWeb.srf?I.Project=VSCPHLZ_VOORAFGAAND_UPLOADEN2&Id=AAA112
mailto:onderzoekscp@ioresearch.nl
http://www.ioresearch.nl/informatie/brieftekst-melders


Heeft u vragen?  

Dan kunt u een e-mail sturen naar onderzoekscp@ioresearch.nl en één van de leden van het 

projectteam neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

I&O Research  

 

mailto:onderzoekscp@ioresearch.nl
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Bijlage 13. Slides presentatie instructiebijeenkomst interviewers 
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www.ioresearch.nl

INSTRUCTIE BIJEENKOMST

Onderzoek naar Wmo-melders

Februari 2016

INHOUD BIJEENKOMST

• Doel & achtergrond onderzoek (SCP)

• Aanpak en aandachtspunten vragenlijst (onderzoekers)

• Verdeling adressen, registratie (coördinatie)

• Korte pauze

• Praktijk training: bijzonderheden aan deze doelgroep, 
aandachtspunten benaderen / lange interviews bij mensen thuis 
(trainer)

• Spullen uitdelen, beantwoorden prangende vragen (coördinatie 
en onderzoekers)
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AANLEIDING & ACHTERGROND 

ONDERZOEK
• Dit onderzoek hoort bij de evaluatie van de Hervorming 
langdurige zorg

• Uitgevoerd door SCP op verzoek van het ministerie van 
VWS

• Resultaten in rapport, aan te bieden aan de Tweede
Kamer in voorjaar 2017 

• Hervormingen in langdurige zorg ingevoerd per 
1-1-2015:

- Nieuwe Wmo + wijkverpleging
voor thuiswonenden met behoefte aan lichte
zorg en ondersteuning

- Wet langdurige zorg
voor mensen met intensieve zorgbehoefte; 
vaak verkregen in een instelling

maandag 12 december 2016

4
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THEMA’S IN WMO-MELDERS- EN

MANTELZORGERSONDERZOEK

Toegang tot de Wmo in de gemeente
– waar kan men terecht? 
– hoe gaat de gemeente om met hulpvragen?
– hoe ervaren de betrokkenen (incl. mantelzorgers) dit?
De geboden hulp en ondersteuning
– hulp die mensen met een hulpvraag krijgen
– ervaringen daarmee van verschillende betrokkenen
– aansluiting van beschikbare hulp op behoeften
Wat dit betekent voor de mensen zelf
– redzaamheid en participatie
– langer thuis wonen
– kwaliteit van leven en zo min mogelijk eenzaamheid

UITVOERING ONDERZOEK

Drie deelonderzoeken:

1. Melders-onderzoek 
Hoe: bij mensen thuis, op i-pad vragenlijst invullen

2. Mantelzorgers-onderzoek 
Hoe: schriftelijke vragenlijst bij melder achterlaten na 
interview (met mogelijkheid online invullen)

3. Gespreksvoerdersonderzoek (blijft buiten beschouwing)
Hoe: schriftelijke vragenlijst toesturen (met mogelijkheid 
online invullen).
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BENODIGDE RESPONS 

MELDERS

• In totaal 3600 interviews 
• In 60 gemeenten (landelijk verspreid)
• Naar verhouding gemeenten verdeeld; afhankelijk van 
de gemeente-grootte en grijze druk.

PLANNING DATAVERZAMELING

• Februari start veldwerk
• Eind mei stopt veldwerk
• Voorjaar 2017 rapportage openbaar (SCP)
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VOORAFGAAND AAN VELDWERK

1. 60 gemeenten leveren 
gegevens van melders 
(zonder NAW-gegevens)

2. I&O trekt steekproef

3. Gemeente stuurt 
aankondigingsbrief 
(mogelijkheid tot afmelden bij 
I&O)

4. Gemeenten sturen 
bestand van de melders 
incl. NAW-gegevens

5. I&O verstuurt 
informatiebrief 
(afmelders blijven er buiten)

Start veldwerk

GEMEENTE I&O

VOORAFGAAND AAN VELDWERK

Gebruik van beveiligde website. We voldoen aan de normen 
voor omgaan met privacy-gevoelige gegevens.
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INFORMATIE VIA BRIEVEN

De respondenten hebben dus al twee brieven gehad over 
het onderzoek: een van gemeente en een van I&O

Inhoud:
• Informatie over onderzoek & verzoek medewerking;
• Aankondiging dat er een interviewer van I&O langskomt 

(met id-kaart);
• VVV-bon bij deelname (5 euro);
• Contactgegevens I&O voor vragen, afmelden, 

mantelzorger;
• Uitleg over hoe we aan de gegevens komen.

WIE ZIJN MELDERS?

Definitie melder: 
iedere burger die zich met een ondersteuningsvraag/-
behoefte op het terrein van de Wmo bij de gemeente, het 
Wmo-loket, een welzijnsorganisatie, het sociaal wijkteam of 
de wijkverpleging meldt.

• Het kan zijn dat hieruit een aanvraag voor een voorziening 
is voortgekomen, maar dit hoeft niet; 

• Het gaat om meldingen die in 2015 bij de gemeente zijn 
binnengekomen.
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VRAGENLIJST

- Bespreken aandachtspunten vragenlijsten
- Thuis vragenlijst heel goed bekijken & oefenen
- Later per mail met link en 3 test-id’s
- Bij vragen, contact opnemen met veldwerk-

coördinatoren.

VRAGENLIJST ALGEMEEN

- Vragen uitvoerig besproken en afgestemd SCP;
- Vragenlijst is opgebouwd uit blokken, met elke keer 

een introductie;
- Alle vragen letterlijk oplezen;
- Toonkaarten bij antwoorden die opgelezen moeten 

worden; 
- Overige vragen spontaan laten beantwoorden;
- Een keer doorvragen bij meerdere antwoorden 

mogelijk;
- Bij twijfel welke antwoordcategorie: oplezen;
- Vragen niet zelf overslaan;
- Probeer wel mee te denken, maar stuur niet; 
- Geef geen oordeel/ reactie op de antwoorden.
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TOONKAARTEN
• Interview zo mogelijk aan of bij een tafel

• Leg de toonkaarten voor de respondent neer / overhandig ze (vergeet ze niet weer mee te 
nemen!)

• Laat de respondent zelf steeds het juiste kaartnummer pakken en controleer dit

• Geef respondent de kans om de antwoorden even te lezen

• Sommige toonkaarten gebruik je meermalen

• De respondent wordt er zelf ook handiger in

• Bij de laatste toonkaart Inkomen kijk je niet zelf mee: bedoeling is hier juist dat de 
enquêteur het antwoord van de respondent niet kent.

! Als je merkt dat iemand niet of niet goed genoeg kan lezen, kun je 
vragen ‘heeft u liever dat ik u daarbij help’? En je leest de 
antwoorden dan steeds zelf voor. 

MANTELZORGVRAGENLIJST

- In vragenlijst wordt ook gevraagd naar mantelzorger en 
of de mantelzorger een vragenlijst wil invullen (om nog 
completer beeld te krijgen).

- Kan zowel schriftelijk als online
- Vul respondentnummer in als wachtwoord! (zie 

instructie op Ipad)

Vragenlijst en brief achterlaten indien mantelzorger bij melder 
woont / binnenkort langskomt

Adres invullen indien mantelzorger ergens anders woont / niet 
binnenkort langskomt
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VRAGENLIJSTBLOKKEN

- Screening / Algemeen
- Behoefte melden
- Gesprek ondersteuningsaanvraag
- Klachten over hulp en ondersteuning
- Eigen bijdrage
- PGB
- Gezondheid, beperkingen en competenties
- Redzaamheid en aanwezige ondersteuning
- Sociale contacten
- Maatschappelijke participatie
- Inspraak
- Mantelzorg
- Achtergrondvragen

VRAGENLIJST - SCREENING

De screening & deel algemeen: 
1. Doel = bepalen geschiktheid respondent / ga je het interview afnemen?
2. Doel = met wie ga je het interview afnemen? 

S1. Klopt het dat u, of iemand anders namens u, in 2015 contact heeft gehad met de gemeente? 
Als ik gemeente zeg, bedoel ik daarmee ook het Wmo-loket, een sociaal wijkteam of buurtcentrum 
waar u terecht kunt voor zorg en ondersteuning. Dat kan een gesprek zijn geweest, maar ook een 
telefonisch, mail- of briefcontact.
ENQ: Dit zal meestal eind 2015 zijn geweest (oktober, november, december), maar het kan ook 
langer geleden zijn.
• Ja, dat klopt (OOK BIJ PROXY!)
• Nee, dat klopt niet, ik heb zulk contact helemaal niet gehad � interview afbreken
• Weet ik niet precies � enquêteur doorvragen

S2. Weet u iets af van het verloop van dit contact? ENQ: Respondenten bij wie het verdere verloop 
niet zoveel om het lijf had, moeten hier niet afhaken! Ook zij zijn interessant voor het onderzoek.
• Ja, ik weet er wel iets vanaf
• Nee, ik weet er niets vanaf � interview afbreken
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VRAGENLIJST – SCREENING

S3. Waarom nam u (de Wmo-melder) contact op?
[P: meerdere antwoorden mogelijk]
• Ik wilde informatie over ondersteuning hebben
• Ik wilde vragen of ik in aanmerking kom voor zorg of ondersteuning
• Ik wilde zorg of ondersteuning aanvragen
• Ik heb al hulp of ondersteuning, en wilde daar iets over bespreken
• Ik wilde bespreken dat ik mij zorgen maak om iemand in mijn omgeving 

� indien mogelijk interview afnemen met deze persoon als proxy; het 
interview gaat dan over de persoon over wie hij/zij zich zorgen maakte. 
Gaat dit niet, dan interview afbreken

• Anders, namelijk…� Aan de hand van de exclusie-criteria beslist 
enquêteur om hierop al dan niet door te gaan. 

• Dat weet ik niet meer � interview afbreken

VRAGENLIJST - SCREENING

Hoe het interview afbreken?

Je gaat het interview niet afnemen. Je zegt: “dank u wel voor uw 
medewerking, maar u valt buiten de doelgroep voor het onderzoek, dus we 
zijn nu klaar: ik wens u nog een fijne dag!”

De respondent krijgt geen VVV-bon
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VRAGENLIJST – PROXY (A)
Deel A: Algemene vragen. 

Eerst: Met wie ga je het interview afnemen? Melder of proxy?

A1. Wie gaat dit gesprek voeren?

• De Wmo-melder � naar vraag A3

• De Wmo-melder samen met iemand anders � naar vraag A3

• Iemand anders, namens de Wmo-melder [P: dit is dus een proxy. Sommige vragen mogen door 

proxy’s worden overgeslagen, dit staat dan bij de vraag aangegeven] 

ENQ: Lees voor als A1 = proxy:

U gaat de vragen dus beantwoorden namens iemand anders. Houdt u daarbij steeds in gedachten dat u vanuit 

deze persoon spreekt. Soms zal ik het er nadrukkelijk bij zeggen, om u eraan te herinneren.

A2. Wat is uw relatie met de Wmo-melder?

• Naaste familie (partner, ouder of kind, broer of zus)

• Andere familie

• Een buur, vriend of kennis

• Een professionele begeleider of verzorger

• Anders, namelijk…

VRAGENLIJST – PROXY (A)
Let op als je de PROXY interviewt: 
• Je slaat sommige vragen over (proxy kan niet alles weten)
• je moet de vragen steeds net iets anders formuleren

A3. Is de respondent (de Wmo-melder dus) een man of vrouw?

A4. Wat is uw geboortedatum? ENQ: van de melder dus

B1. Heeft u zelf contact opgenomen, samen met iemand, of iemand anders namens u?

• Dat heb ik zelf gedaan 

• De gemeente nam contact met mij op, voor een herindicatie of herbeoordeling � naar vraag B10

• Dat heb ik samen met iemand gedaan

• Dat deed iemand anders voor mij, en die voert nu dit gesprek ENQ: Dit is de proxy 

• Dat deed iemand anders voor mij, die is er nu niet

B2. Wie kwam op het idee om contact met de gemeente op te nemen?

• Ikzelf ENQ: dus melder, niet proxy

• Familie / bekenden

• De huisarts

• Iemand van een organisatie, zoals thuiszorg, gemeente of woningbouwvereniging 

• Het ziekenhuis of revalidatiecentrum

• Anders
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VRAGENLIJST – BLOK B
B: Behoefte melden 

• Wie nam contact op, hoe vond het contact plaats en wat is de 
reden dat de respondent ondersteuning nodig heeft?

• Was er voor de melding al ondersteuning en zo ja welke?

B8. Kreeg u voor 1 januari 2015 (ook al) ondersteuning? 

(Meerdere antwoorden mogelijk)

ja, namelijk:

• hulp bij het huishouden 

• rolstoel

• hulp bij verplaatsen en vervoer = wmo-taxi /regio-taxi

• woningaanpassing/woonhulpmiddelen = traplift, beugels 

• individuele begeleiding = woonbegeleiding / regie in regelzaken / iemand die meegaat naar…

• beschermd wonen = wonen met inwonende begeleider

• Dagbesteding = begeleide vormen van werk, arbeidstherapie, activiteiten

• GGZ-hulp of –behandeling

• Verpleging en/of verzorging

• Anders, namelijk…

• ik weet niet meer wat voor soort

nee

Weet niet

VRAGENLIJST – BLOK C
C: Het Gesprek  (‘het gesprek’, ‘het keukentafelgesprek’, of anders..)

• Hoe verliep het meldingsgesprek? Was er vooraf informatie 
verstrekt, waar vond het plaats, was er hulp tijdens het gesprek, 
hoe tevreden is de melder over het contact en het verloop / de 
oplossing?  

• Soms zijn er meerdere gesprekken geweest rondom een melding of er zijn meerdere meldingen 

gedaan. 

• Stel hier dan nog even samen met de respondent vast over welk gesprek de vragen gaan. Als er 

meerdere gesprekken zijn geweest rondom de laatste melding, neem dan het meest uitgebreide 

gesprek als uitgangspunt en/of het gesprek dat de melder zich het beste herinnert.
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VRAGENLIJST – BLOK C
C: Het Gesprek  (‘het gesprek’, ‘het keukentafelgesprek’, of anders..)

! Oplossing hoeft niet te betekenen dat melder ‘iets van de gemeente heeft gekregen’.

C24: Tot welke oplossing is de gemeente (al dan niet met u) gekomen voor uw 

ondersteuningsbehoefte? [P: meerdere antwoorden mogelijk] Laat toonkaart C24 zien.

ENQ: Lees alle antwoorden voor. Sommige antwoordopties worden misschien door de 

respondent niet als ‘oplossing’ gezien maar die willen wij toch weten.

• Hulp (of meer hulp) vragen aan familie/bekenden/vrijwilliger

• Zelf ondersteuning of hulpmiddelen kopen, of zelf activiteiten ondernemen

• Een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo ENQ: Laat toonkaart 3 zien

• Ondersteuning van een andere afdeling van de gemeente, zoals bijzondere bijstand of een 

uitkering

• Ondersteuning van de zorgverzekering (verzorging of verpleging)

• Gebruik maken van algemene voorzieningen zoals boodschappenservice, klussendienst of was-

en strijkservice

• Een opname in een zorginstelling (zoals verzorgingshuis, verpleeghuis, instelling voor mensen 

met een verstandelijke beperking, GGZ-instelling/psychiatrische kliniek)

• Anders, namelijk………….

VRAGENLIJST – BLOK C
C: Het Gesprek  (‘het gesprek’, ‘het keukentafelgesprek’, of anders..)

Vraag C34 (maatwerkvoorziening Wmo) borduurt voort op C24 (toonkaart 3)

C34: Welke van de onderstaande soorten ondersteuning heeft u bij de laatste aanvraag gekregen?

• Rolstoel 

• Vervoersvoorziening (zoals scootmobiel of pasje voor regiotaxi of Wmo-taxi) 

• Woonvoorziening/woningaanpassing (zoals bijvoorbeeld een traplift) 

• Hulp bij het huishouden 

• Verzorging (zoals wassen, aankleden, steunkousen aantrekken)

• Begeleiding bij het zelfstandig wonen of dagindeling

• Dagbesteding, dagopvang, inloophuis

• Logeervoorziening/logeerhuis

• Maatschappelijke opvang/beschermd wonen

• Hulp om onder de mensen te komen Maaltijdverzorging, zoals maaltijdservice, tafeltje dekje of een 

buurtrestaurant

• Mantelzorgondersteuning

• Persoonsgebonden budget (PGB)

• Ik heb (nog) niets gekregen

• Anders…

! Het gaat hier om de 
maatwerkvoorziening die werd toegekend 
naar aanleiding van de melding die in dit 
interview centraal staat (dus niet wat 
men daarvoor al kreeg!)
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VRAGENLIJST – BLOK D, E, F

Blok D: Klachten over hulp en ondersteuning

Blok E: Eigen bijdrage

Blok F: Persoons Gebonden Budget (= geldbedrag om zelf zorg mee 
in te kopen) 

Zijn er vragen over deze blokken?

VRAGENLIJST – BLOK H
- Blok H: gezondheid, beperkingen en competenties
(toonkaart 4)

Ja Nee

A Ernstige gezichtsbeperking, dus zeer slechtziend of blind

B Ernstige gehoorbeperking, dus zeer slechthorend of doof

C Andere lichamelijke beperking ENQ: als respondent niet goed weet wat 

hiermee bedoeld wordt, enkele voorbeelden noemen: bijvoorbeeld moeite 

met lopen, aankleden of het huishouden

D Verstandelijke beperking ('(zeer) moeilijk lerend')

E Psychische klacht, zoals angst of depressie ENQ: andere soorten zijn 

persoonlijkheidsstoornis (w.o. borderline), psychotische stoornis, 

eetstoornis (anorexia nervosa en boulimie), ADHD  en autisme

F Psychosociaal probleem, zoals eenzaamheid of ernstige 

relatieproblemen (ook verslaving / ernstige schulden)

G Geheugen- en oriëntatieprobleem, bijv. als gevolg van dementie 

H Gedragsproblemen
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VRAGENLIJST – BLOK H
Blok H: gezondheid, beperkingen en competenties

(toonkaart 5) Let op: in hoeverre kan resp. dit zonder hulpmiddelen!

H5 Zonder 

moeite

Met enige 

moeite

Met veel 

moeite

Kan ik niet

A aan- en uitkleden, schoenen 

aantrekken 

B uzelf volledig wassen

C gebruik maken van het toilet

D uzelf verplaatsen naar een andere 

kamer op dezelfde verdieping

E trap op- en aflopen

F woning verlaten en binnengaan

G uzelf buitenshuis verplaatsen

H 10 minuten lopen zonder te stoppen

VRAGENLIJST – BLOK H
Blok H: gezondheid, beperkingen en competenties

H7: stellingen over veerkracht en omgaan met tegenslag

Toonkaart 6
• Ik heb de neiging om snel terug te veren na moeilijke tijden
• Ik vind het moeilijk om stressvolle gebeurtenissen te doorstaan
• Etc..

Om vast te stellen hoe mensen omgaan met tegenslag en hoe ‘sterk’ ze zijn.
Dit zijn ‘gevoelige’ vragen en sommigen lijken op elkaar, toch allemaal 
achtereenvolgens stellen.
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VRAGENLIJST – BLOK I
Blok I: Redzaamheid en aanwezige ondersteuning

• Wat kan resp. zelf, waar heeft resp. hulp bij nodig en wie helpt of 
kan er helpen? En wat is het oordeel over die hulp?

Gaat over:
• Huishouden
• Binnenshuis en buitenshuis verplaatsen
• Persoonlijke verzorging
• Verpleging
• Zinvolle dagbesteding
• Organiseren van het dagelijks leven (incl. financiën doen)

I51a: overgang naar stellingen: vragen over opinie zorgbeleid 
(algemeen) & persoonlijke situatie. Proxy slaat dit deel over!

I54: rapportcijfervraag: hoe kon u zich redden voordat u zorg of 
ondersteuning kreeg? Overslaan bij >10 jaar zorg/ondersteuning!

VRAGENLIJST – BLOK L, M
Blok L: Sociale contacten
• Met wie heeft respondent contact, hoe vaak en hoe is de redzaamheid bij 
het onderhouden van sociaal contact?

L12 t/m L17: stellingen over eenzaamheid (slaat proxy over)

Blok M: Maatschappelijke participatie
• Meedoen, activiteiten en bezigheden in werk en vrije tijd, hoe vaak, hoe is 
de redzaamheid en zou men de bezigheden vaker willen doen? 

Zijn er vragen over deze blokken?
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VRAGENLIJST – BLOK N, O, P

Blok N: Inspraak
• Maatschappelijke deelname

Blok O: Achtergronden
• Opleiding, inkomen, woonvorm, geboorteland

Blok P: Mantelzorg 
• Is er mantelzorg, door wie, wat & hoeveel + contactgegevens en 
achterlaten van de vragenlijst 

! Proxy is wellicht zelf de mantelzorger van de melder. Zo ja, dan 
richt je deze vragen direct aan proxy

Blok Q: Afronding
• Verzoek of SCP nogmaals contact mag opnemen voor nader onderzoek. 
Benadruk: misschien en onbekend wanneer en vrijwillig. 

De evaluatie/check vragen voor enquêteurs vul je het liefst direct in 

VVV-BON

Aan het eind van de vragenlijst staat de vraag of de 
respondent een vvv-bon wil ontvangen (5 euro). Deze 
wordt enige tijd na afloop van het interview 
thuisgestuurd.

• Veldwerkers gaan dus niet op pad met bonnen

PF2



Dia 34

PF2 aangepast na afspraak over eerder toesturen van VVV-bon
(in batches).
Peteke Feijten; 3-2-2016
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www.ioresearch.nl

In de praktijk

• Hoe gaan we dat doen?

Hoe gaan we dat doen?
• Spullen

• Looplijsten

• Langs de deur gaan

• Online registreren

• Interviewen

• Werken met de iPad

• Calamiteiten

• Uitgebreide handleiding!
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Welke spullen heb je nodig?
• iPad en oplader

• Eigen telefoon en oplader

• Telefoonnummer van I&O en calamiteitenlijst

• Pennen

• Badge (en eigen legitimatie)

• Niet-thuis kaartjes

• Afsprakenkaartjes

• Uitgeprinte looplijst

• Papieren vragenlijst (als back-up)

• Vragenlijst voor mantelzorgers

• Toonkaarten + aankondigingsbrief  I&O (samen in boekje)

Check goed of je alles hebt

Mail met info

• Veldwerkersnummer en wachtwoord

• Test-ID’s

• Websitelinks

• Handboek veldwerk

• Handleiding iPad

• Digitale documenten
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iPad

• Tekenen voor inname en teruggave

• Handleiding

• Linkjes naar website 

• Ook bereikbaar via PC, laptop en mobiele 

telefoon

Looplijsten
• Log online in om jouw adressen te bekijken

• www.startvragenlijst.nl/looplijst

• Informatie per respondent

• Sorteren en filteren

• Status en contactpogingen

• Opmerkingen

Je inlogcodes en sites krijg je van ons op de mail
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Looplijsten

• Print de looplijst (liggend)

• Maak een planning voor jezelf

• Noteer op de looplijst het resultaat van je bezoek 

en eventuele data voor afspraken

• Noteer je afspraken ook in je eigen agenda!

Langs de deur gaan
• Stippel je route uit

• Controleer of je de juiste persoon voor je hebt

• Stel jezelf voor en vertel waarvoor je komt

• Mantelzorger?

• Maak een afspraak, vraag telefoonnummer!

• Laat een afsprakenkaartje achter

• Maximaal 6 pogingen per respondent

• Niet meer dan 2x op 1 dag (ander dagdeel)
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Langs de deur gaan
• Langs de deuren voor afspraken

• Niet na 19:30 uur

• Niet op zondag

• Afspraken

• In overleg met respondent

• Eigen agenda

Langs de deur gaan
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Langs de deur gaan
• Niet thuis?

• Laat niet-thuis kaartje maximaal 2x achter

• Noteer hierop je telefoonnummer

• Vraag indien mogelijk telefoonnummer respondent

Helpdesknummer I&O

Langs de deur gaan
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Online registreren
• www.startvragenlijst.nl/respons

• Registreer altijd meteen wat het resultaat is van je 

contactpoging

• Achteraf? Pas datum/tijd aan

• Log in met respondentnummer

• Real time

Online registreren
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Online registreren
• (non-)responscodes
• 1 = Geslaagd

• 2 = (nieuwe) Afspraak gemaakt :  vul datum en 

tijdstip in.

• 3 = Niet thuis en een niet-thuis-kaart door de 

brievenbus gedaan  

• 4 = Niet thuis en GEEN niet-thuis-kaart door de 

brievenbus gedaan  

• 5 =Naam/adres fout 

• 6 = Verhuisd

• 7 =Respondent geeft aan geen melder te 

zijn/geen zorg te ontvangen (buiten doelgroep)

• 8 =Respondent spreekt geen Nederlands

• 9 = Respondent is fysiek/mentaal niet in staat 

om deel te nemen 

• 10 = Respondent is tijdens veldwerkperiode 

afwezig/niet in staat deel te nemen

• 11 = Respondent is overleden

• 12 = Weigering, reden:  

• 13 = Niet aangebeld/onveilig gevoel, namelijk:

• 14 = Wel aangebeld, geen afspraak 

gemaakt/onveilig gevoel, namelijk:

• 15 = Te ver weg

• 16 = Geen tijd om deze persoon te bezoeken

• 17 = Afgebroken gesprek, kan niet later 

afgemaakt worden, reden:

• 18 = Anders, namelijk:

Online registreren

• Opmerkingen

• Info afspraken
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Interviewen

• iPad (of noodvragenlijst)

• www.startvragenlijst.nl/testmelders

• Log in met respondentnummer 

• Lees alle vragen en introductieblokken in principe 

letterlijk op! Licht toe/leg uit waar nodig.

• Gebruik de toonkaarten waar nodig

Interviewen
• Vergeet de mantelzorgervragenlijst niet!

• Evt adres noteren in vragenlijst op iPad

• Fysieke versie: noteer hierop respondentnummer

• Eventueel online invullen (respondentnummer = 

wachtwoord)

• Respondenten worden achteraf benaderd voor 

korte evaluatie van contact
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Coördinatie
• Welke vestiging aanspreken?

• Contact opnemen vanuit coördinatie

• Ervaringen

• Voortgang

• Tweewekelijks

Planning
• Tijdsinvestering verschilt per respondent

• Zelf bepalen hoeveel je wanneer werkt

• Gemeenten die pas later instromen

• Na bepaalde periode (her)verdeling (nieuwe) 

adressen

• Steekproef per gemeente

• Hoeveel geslaagd?

• Max 20 per veldwerker per gemeente
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Calamiteitenlijst
• Wat te doen bij…?

• Noodnummer I&O

Vragen?

• Uitdelen van spullen aan het eind van de 
training

• Tekenen veldwerkovereenkomst
• Extern? Kopie legitimatiebewijs!
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Bijlage 14. Gemeentebrief meldersonderzoek 

 

  



<Aanhef1> <Voorletters> <Achternaam> 

<Straat + huisnummer> 

<Postcode> <Plaats> 

 

 

<Naam gemeente>, januari 2016 

 

Onderwerp: Onderzoek Evaluatie Wmo 

 

Geachte <Aanhef2> <Achternaam>, 

 

In 2015 heeft u contact gehad met <de gemeente, het Wmo-loket of een sociaal 

wijkteam> omdat u hulp of ondersteuning nodig had. U had bijvoorbeeld 

behoefte aan hulp bij het huishouden of begeleiding als u zich buitenshuis 

verplaatst. Of misschien had u vervoer nodig naar een plek waar u anders niet 

zelfstandig kan komen of wilde u geholpen worden met aanpassingen aan de 

woning. Of wilde u wellicht geholpen worden om af en toe een paar uurtjes 

buitenshuis actief te zijn. 

 

Uw mening telt 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil graag weten hoe u het 

contact met de gemeente rondom uw ondersteuningsvraag heeft ervaren, wat er 

in uw gemeente goed gaat bij het helpen van mensen en wat beter kan. Daarom 

wordt er een landelijk onderzoek gehouden. In het onderzoek worden vragen 

gesteld over de ondersteuning die u nodig heeft, over de manier waarop het 

contact met de gemeente is verlopen en wat de (eventuele) ondersteuning voor u 

betekent. Uw deelname is belangrijk, ook als u geen hulp of ondersteuning 

(meer) ontvangt. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om de 

zorgdienstverlening nog verder te verbeteren. 

 

Meedoen aan het onderzoek: zo gaat dat 

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig, u bent dus niet verplicht om deel te 

nemen. Het onderzoek is als volgt opgezet: 

 U ontvangt binnenkort een brief van het onderzoeksbureau I&O Research met 

meer informatie. 

 Vervolgens komt er een medewerker van het onderzoeksbureau I&O Research 

bij u langs om een interview bij u thuis af te nemen of een afspraak daarvoor 

te maken. Het interview duurt ongeveer 60 minuten. 

 Als u dat wilt, kunt u bij dit interview ondersteuning vragen van familie, 

vrienden of uw begeleider. 

 Wilt u liever zelf een afspraak maken voor het interview? Dan kunt u op 

werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur contact opnemen met I&O Research via 

0800-4050602 (gratis). 

 Als dank voor uw deelname krijgt u na afloop van het interview een VVV-

cadeaubon van 5 euro toegezonden (als u daarvoor toestemming geeft).  

 

Waarom vragen we u? 

U vraagt zich misschien af waarom we juist ú vragen voor een interview. De 

gemeente heeft uw naam, adres en telefoonnummer op een anonieme manier 

geselecteerd uit alle namen van cliënten die in 2015 contact hebben gehad met 

de gemeente over Wmo-ondersteuning of -begeleiding. 

 

  



Anoniem 

Uw antwoorden worden uiteraard zorgvuldig en anoniem behandeld. We zorgen 

ervoor dat in het onderzoeksverslag niet staat van wie de antwoorden afkomstig 

zijn. We gebruiken uw gegevens alleen maar voor het afnemen van het interview. 

Ook de gemeente komt niet te weten wat u in het interview zegt. Als u meedoet 

aan het onderzoek heeft dat ook geen gevolgen voor de ondersteuning die u nu 

of in de toekomst krijgt. 

 

Vragen? 

Als u nog vragen heeft over dit onderzoek of heeft u helemaal geen contact 

gehad met de gemeente in het kader van een Wmo-ondersteuningsvraag, dan 

kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur contact opnemen met I&O 

Research via 0800-4050602 (gratis) of mailen naar helpdesk@ioresearch.nl. Als u 

zich wilt afmelden voor het onderzoek, kunt u dit doen binnen een week na 

dagtekening van deze brief. 

 

 

Wij hopen dat u mee wilt werken aan het interview en danken u bij voorbaat voor 

uw medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

<Ondertekening Wmo-coördinator> 

<Naam Wmo-coördinator> 

 

Wmo-coördinator 

mailto:helpdesk@ioresearch.nl
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Bijlage 15. Aankondigingsbrief meldersonderzoek 

 

  



 

I&O Research 

P iet Heinkade 55 T  +31 (0)20 3330670 IBA N nr. NL42INGB0004854308  

1019 GM A msterdam F +31 (0)53 48 25 009 K.v.K. nr. 08198802  

 E  info@ioresearch.nl BTW. nr. NL820892294B01  www.ioresearch.nl 

Wij zijn ISO-gecertificeerd en aangesloten bij de keurmerkgroep van de MOA 

 

U heeft enige tijd geleden een brief ontvangen van uw gemeente. In de brief werd het onderzoek 

aangekondigd dat I&O Research uitvoert in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau, het SCP). Het 

ministerie wil namelijk graag weten hoe u het contact rondom uw ondersteuningsvraag heeft 

ervaren, wat goed gaat en wat beter kan. 

 

Binnen enkele dagen tot enkele weken na ontvangst van deze brief komt er een medewerker van 

het onderzoeksbureau I&O Research bij u langs om een interview bij u thuis af te nemen of een 

afspraak daarvoor te maken. Deze interviewer heeft een legitimatiebewijs van het 

onderzoeksbureau bij zich. Het interview duurt ongeveer een uur. U hoeft zich niet voor te 

bereiden op het gesprek, het gaat om uw ervaring. Als u meedoet aan het onderzoek heeft dat 

geen gevolgen voor de ondersteuning die u nu of in de toekomst krijgt.  

 

Als u dat wilt, kunt u bij dit interview ondersteuning vragen van familie, vrienden of uw 

begeleider. Als u liever nu al een afspraak wil maken voor het interview kunt u contact opnemen 

met I&O Research op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via 0800-4050602 (gratis). 

 

Na afloop van het onderzoek ontvangt u een VVV-cadeaubon van 5 euro als dank voor uw 

deelname. 

 

 

<<adrsnaam, Verdana 9>> 

<<adres, Verdana 9>> 

<<pcwoonpl, Verdana 9>> 

Datum Kenmerk Bijlagen Contact 

voorjaar 2016 Lemp/hels  - I&O  Research 

T  0800-4050602 (gratis) 

E  helpdesk@ioresearch.nl 

Onderwerp 

O nderzoek Evaluatie Wmo 

<<brfhoofd, Verdana 9>> 



 

 
    

    

    www.ioresearch.nl 

 

 

Waarom vragen we u? 

In 2015 heeft u contact gehad met de gemeente, het Wmo-loket of een sociaal wijkteam omdat u 

hulp of ondersteuning nodig had. Het kan zijn dat daaruit een aanvraag is voortgekomen, maar 

dat u de hulp of ondersteuning (nog) niet heeft gekregen. Ook kan het zijn dat de aanvraag nog 

niet gestart is. 

 

De gemeente heeft uw gegevens via een geanonimiseerde willekeurige steekproef geselecteerd 

uit alle personen die in 2015 contact hadden met de gemeente over Wmo-ondersteuning of -

begeleiding. We gebruiken uw gegevens alleen maar voor het afnemen van het interview. De 

uitkomsten worden anoniem verwerkt. 

 

Wij hopen dat u mee wilt werken aan het interview en danken u hiervoor bij voorbaat hartelijk. 

 

Als er eind juli nog geen contact met u is opgenomen voor dit onderzoek, dan gebeurt dit ook niet 

meer. 

 

Vragen? 

Heeft u nog vragen of heeft u helemaal geen contact gehad met de gemeente, het Wmo-loket of 

een sociaal wijkteam? Dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur contact opnemen met 

I&O Research via 0800-4050602 (gratis) of mailen naar helpdesk@ioresearch.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

 

I&O Research 

 

 

 

 

Ankie Lempens, 

Senior onderzoeker 

 



 

Evaluatie HLZ: melders- en gespreksvoerdersonderzoek   Veldwerkverslag 46 

Bijlage 16. Toonkaarten meldersonderzoek   



 
 

 

 

 

 

Toonkaartenset 

 

voor het 

 

Meldersonderzoek  

i.h.k.v. 

Evaluatie Hervorming Langdurige Zorg 

 

Voorjaar 2016 

 
 

 



 
 

 

KAART 1 
 
 
Ik heb ondersteuning nodig om dat ik … 
 
- moeite heb me zelf te wassen of te kleden 

- moeite heb met huishoudelijk werk / de tuin 

- moeite heb met verplaatsen buitenshuis / vervoer 

- moeite heb met me binnenshuis te verplaatsen 

- me eenzaam voel en meer contact wil met andere mensen 

- overdag weinig of niets te doen heb 

- moeite heb om mijn financiële zaken te regelen en de 
administratie te doen 

- verpleging nodig heb 

- niet weet hoe ik bepaalde problemen kan oplossen en wat ik 
moet kiezen  

- de zorg voor mijn partner/familielid/naaste (bijna) niet meer 
aankan  

- anders, namelijk… 

 

 

  



 
 

 

KAART 2 
 
 
Heel tevreden 

Tevreden 

Neutraal 

Ontevreden 

Heel ontevreden 

  



 
 

 

KAART BIJ VRAAG C24 
 
 

- Hulp (of meer hulp) vragen aan familie / bekenden / vrijwilliger 

- Zelf ondersteuning of hulpmiddelen kopen, of zelf activiteiten 
ondernemen 

- Een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo / dit kan ook 
persoonsgebonden budget (PGB) zijn (zie toonkaart 3)  

- Ondersteuning van een andere afdeling van de gemeente, zoals 
bijzondere bijstand of een uitkering 

- Ondersteuning van de zorgverzekering (verzorging of verpleging) 

- Gebruik maken van algemene voorzieningen zoals 
boodschappenservice, klussendienst of was- en strijkservice 

- Een opname in een zorginstelling (zoals verzorgingshuis, 
verpleeghuis, instelling voor mensen met een verstandelijke 
beperking, GGZ-instelling/psychiatrische kliniek) 

- Anders, namelijk… 

  



 
 

 

KAART 3 
Voorbeelden van ondersteuning 
 
 

- Rolstoel  

- Vervoersvoorziening (zoals scootmobiel of pasje voor regiotaxi of Wmo-

taxi) 

- Woonvoorziening/woningaanpassing  

zoals bijvoorbeeld een traplift 

- Hulp bij het huishouden  

- Verzorging (zoals wassen, aankleden, steunkousen aantrekken) 

- Begeleiding bij het zelfstandig wonen of dagindeling 

- Dagbesteding, dagopvang, inloophuis 

- Logeervoorziening/logeerhuis 

- Maatschappelijke opvang/beschermd wonen 

- Hulp om onder de mensen te komen  

- Maaltijdverzorging (zoals maaltijdservice, tafeltje dekje of een 

buurtrestaurant) 

- Mantelzorgondersteuning 

- Persoonsgebonden budget (PGB)  

- Iets anders 



 

 
 

KAART 4 
Beperkingen 
 

 
- Ernstige gezichtsbeperking, dus zeer slechtziend of blind 
 
- Ernstige gehoorbeperking, dus zeer slechthorend of doof 
 
- Andere lichamelijke beperking 
 
- Verstandelijke beperking 
 
- Psychische klacht, zoals angst of depressie  
 
- Psychosociaal probleem, zoals eenzaamheid of ernstige 

 relatieproblemen 
 
- Geheugen- en oriëntatieprobleem, bijv. als gevolg van dementie  

 
- Gedragsproblemen 

  



 

 

KAART 5 
 
 
- Kan ik zonder moeite 
 
- Kan ik met enige moeite 
 
- Kan ik met veel moeite 
 
- Kan ik niet 



 
 

 
 

KAART 6 
 
 
- Helemaal eens 
 
- Mee eens 
 
- Neutraal 
 
- Mee oneens 
 
- Helemaal oneens 



 
 

 
 

KAART 7 
 
 

- Ruim voldoende 
 
- Voldoende 

 
- Onvoldoende 

 
- Ruim onvoldoende (helemaal niet) 

  
  



 
 

 

 

KAART 8 
 
 
Veel 
 
Een beetje 
 
Nauwelijks   
 
  



 
 

 
 

KAART 9 
 
 

- Vaak 
 
- Soms 

 
- Nooit 



 
 

 

KAART 10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

heel moeilijk                                    heel makkelijk 

 



 
 

 

KAART 11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

zeer              zeer  
ontevreden          tevreden  



 

 
 

KAART 12 

 

- Dagelijks 

- Minstens 1 keer per week, maar niet dagelijks 

- Minstens 1 keer per maand, maar niet wekelijks 

- Minder dan 1 keer per maand 

- Zelden of nooit  

 



 
 

 
 

KAART 13 
Hoogst voltooide opleiding 
 
- Geen 
 
- Lager onderwijs, basisonderwijs, speciaal onderwijs 

 
- Lager Beroeps Onderwijs (LBO), Voorbereidend Beroeps 

Onderwijs, Vmbo-basis-beroepsgerichte of kader-
beroepsgerichte leerweg 
Zoals LTS (voor 1951 ambachtsschool), huishoudschool, LHNO, LEAO,  
LAVO, lagere landbouw-, tuinbouw-, bosbouwschool, ITO, IHNO, lagere 
detailhandelschool, lager nautisch onderwijs, middenstandsdiploma, 3-
jarige handelsavondschool 

 
- MAVO, VMBO theoretische leerweg (M)ULO 

 
- HAVO, MMS, HBS, VWO (Gymnasium, Atheneum) 

 
- Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) 

Zoals MTS (voor 1968 UTS), middelbare landbouw-tuinbouwschool, 
kleuterleidster, MEAO, middelbare detailhandelschool, MHNO (o.a. 
kinder-jeugdverzorging, tandarts- of apothekersassistente), MSPO (o.a. 
cultureel werk, inrichtingswerk, gezins- of bejaardenverzorging), MDGO, 
verpleging, secretaresse Schoevers, politieschool, handelsdagschool, 5-
jarige handelsavondschool, kort middelbaar beroepsonderwijs (KMBO), 
vakopleidingen leerlingwezen SPD I, GA 1, GF 

 
- Hoger beroepsonderwijs (HBO) 

Zoals HTS (voor 1957 MTS), HEAO, sociale academie, pedagogische 
academie, kunstacademie, conservatorium, MO-A, NLO, SPD II, SPD III, 
HBO-V, Hogere Zeevaartschool, KMA, politieacademie, accountancy 
 

- Universiteit 
Voor 1986 ook Technische en Landbouw Hogeschool 



 
 

 
 

KAART 14 
Netto gezinsinkomen per maand 
 
 
E Minder dan 1.000 euro 

C Tussen 1.000 en 1.500 euro 

B Tussen 1.500 en 2.000 euro 

A Tussen 2.000 en 3.000 euro 

F Meer dan 3.000 euro 
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Bijlage 17. Niet-thuiskaart meldersonderzoek 

 

  



   

Datum: 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Enige tijd geleden heeft u een brief ontvangen met het 
verzoek om mee te werken aan een interview in opdracht 

van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ik heb u vandaag 
persoonlijk bezocht. Helaas was u niet thuis. Ik kom 

binnenkort opnieuw bij u langs. U kunt natuurlijk ook direct 
contact met mij opnemen voor meer informatie of om een 
afspraak te maken op een tijd die u schikt.  
U kunt bellen naar mijn persoonlijke telefoonnummer:  
 
Of u kunt bellen naar I&O Research (0800-4050602) 
 

Wij hopen op uw medewerking. 
Met vriendelijke groet, 
 
Naam: 
I&O Research 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Enige tijd geleden heeft u een brief ontvangen met het 

verzoek om mee te werken aan een interview in opdracht 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ik heb u vandaag 
persoonlijk bezocht. Helaas was u niet thuis. Ik kom 
binnenkort opnieuw bij u langs. U kunt natuurlijk ook direct 
contact met mij opnemen voor meer informatie of om een 
afspraak te maken op een tijd die u schikt.  
U kunt bellen naar mijn persoonlijke telefoonnummer:  

 
Of u kunt bellen naar I&O Research (0800-4050602) 
 
Wij hopen op uw medewerking. 
Met vriendelijke groet, 
 

Naam: 
I&O Research 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: 
 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Enige tijd geleden heeft u een brief ontvangen met het 
verzoek om mee te werken aan een interview in opdracht 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ik heb u vandaag 
persoonlijk bezocht. Helaas was u niet thuis. Ik kom 
binnenkort opnieuw bij u langs. U kunt natuurlijk ook direct 

contact met mij opnemen voor meer informatie of om een 
afspraak te maken op een tijd die u schikt.  
U kunt bellen naar mijn persoonlijke telefoonnummer: 

 
Of u kunt bellen naar I&O Research (0800-4050602) 
 
Wij hopen op uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 
 
Naam: 
I&O Research 
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Bijlage 18. Aankondigingsbrief mantelzorgersonderzoek 

 

  



 

   
I&O Research Piet Heinkade 55 T +31 (0)20 3330670 IBAN nr. NL42INGB0004854308  

1019 GM Amsterdam F +31 (0)53 48 25 009 K.v.K. nr. 08198802  

 E info@ioresearch.nl BTW. nr. NL820892294B01  www.ioresearch.nl 

Wij zijn ISO-gecertificeerd en aangesloten bij de keurmerkgroep van de MOA 

 

 

U geeft hulp of zorg aan de persoon met wie de interviewer van I&O Research een interview heeft 

gehouden. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil ook graag inzicht in uw 

ervaringen als helper of mantelzorger. Daarom willen we u verzoeken om ook een vragenlijst in te 

vullen. Dit kan op papier of digitaal en duurt niet langer dan 15 minuten. 

 

In de vragenlijst wordt uw situatie besproken, evenals de belasting die u ervaart bij het 

geven van zorg. Verder wordt er ingegaan op uw behoefte aan hulp van reguliere aanbieders 

van zorg en ondersteuning of de samenwerking met deze organisaties. Ook als u helemaal geen 

problemen heeft met het zorgen of helpen, dan vragen wij u om de vragenlijst in te vullen. 

 

Deelnemen 

U kunt de vragenlijst op twee manieren invullen. 

1. Via de bijgevoegde vragenlijst. U verstuurt de ingevulde vragenlijst in de bijgevoegde envelop. 

U hoeft geen postzegel te plakken. 

2. Via internet: ga naar www.startvragenlijst.nl/mantelzorg (intikken in de adresbalk boven 

in uw scherm. Intikken in Google of een andere zoekmachine werkt niet).  

Daar vult u het wachtwoord in dat op de voorkant van de schriftelijke vragenlijst staat. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

Vragen 

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de helpdesk 

van I&O Research via 0800 – 4050 602 (gratis) of mail naar helpdesk@ioresearch.nl 

 

Met vriendelijke groet,   

I&O Research 

 

 

 

 

Ankie Lempens, 

Senior onderzoeker 

 

Aan de mantelzorger van de geïnterviewde  

 

 

Datum Kenmerk Bijlagen Contact 

Voorjaar 2016 Mantelzorg/Lemp 1 I&O Research 

T 0800-4050602 (gratis) 

E helpdesk@ioresearch.nl 

Onderwerp 

Onderzoek Evaluatie Wmo 

Geachte mantelzorger, 
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Bijlage 19. Rappelbrief mantelzorgersonderzoek 

 

  



 

 
I&O Research 

Piet Heinkade 55 T +31 (0)20 3330670 IBAN nr. NL42INGB0004854308  

1019 GM Amsterdam F +31 (0)53 48 25 009 K.v.K. nr. 08198802  

 E info@ioresearch.nl BTW. nr. NL820892294B01  www.ioresearch.nl 

 

 

 

U geeft hulp of zorg aan de persoon met wie een interviewer van I&O Research een interview heeft 
gehouden. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil ook graag inzicht in uw ervaringen als 
helper of mantelzorger. Daarom heeft u een vragenlijst ontvangen of is deze voor u achtergelaten na het 
interview. Tot op heden hebben wij helaas nog geen ingevulde vragenlijst van u ontvangen. Wij willen u 
hierbij nogmaals vragen om de vragenlijst in te vullen. Dit kan op papier of digitaal en duurt niet langer 

dan 15 minuten. 
 

In de vragenlijst wordt uw situatie besproken, evenals de belasting die u ervaart bij het geven van zorg. 
Verder wordt er ingegaan op uw behoefte aan hulp van reguliere aanbieders van zorg en ondersteuning of 
de samenwerking met deze organisaties. Ook als u helemaal geen problemen heeft met het zorgen of 
helpen, dan vragen wij u om de vragenlijst in te vullen. 
 
Deelnemen 

U kunt de vragenlijst op twee manieren invullen. 
1. Via de papieren vragenlijst die de interviewer voor u heeft achtergelaten bij de persoon die u zorg of 

hulp geeft. U verstuurt de ingevulde vragenlijst in de bijgevoegde envelop. U hoeft geen postzegel te 
plakken. 

2. Via internet: ga naar www.startvragenlijst.nl/mantelzorg (intikken in de adresbalk boven in uw 
scherm. Intikken in Google of een andere zoekmachine werkt niet).  
Daar vult u het volgende wachtwoord in: «id, Verdana 9» 

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. 
 

Vragen 
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de helpdesk van I&O 
Research via 0800 – 4050 602 (gratis) of mail naar helpdesk@ioresearch.nl 
 
Met vriendelijke groet,   

I&O Research 
 
Ankie Lempens, senior onderzoeker 

«adrsnaam, Verdana 9» 

«adres, Verdana 9» 

«pcwoonpl, Verdana 9» 

Datum Kenmerk Bijlagen Contact 

13 september 2016 Mantelzorg/Lemp geen I&O Research 

T 0800-4050602 (gratis) 

E helpdesk@ioresearch.nl 

Onderwerp 

Herinnering invullen vragenlijst onderzoek Evaluatie Wmo 

Geachte mantelzorger, 
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Bijlage 20. Aankondigingsbrief gespreksvoerdersonderzoek 

 

  



 

I&O Research 

Van Dedemstraat 6c T +31 (0)229 28 25 55 IBAN nr. NL42INGB0004854308  

1624 NN Hoorn F +31 (0)53 48 25 009 K.v.K. nr. 08198802  

 E info@ioresearch.nl BTW. nr. NL34293888739B01  www.ioresearch.nl 

Wij zijn ISO-gecertificeerd en aangesloten bij de keurmerkgroep van de MOA 

 

<<brfhoofd, Verdana 9>>, 

 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voert op verzoek van het ministerie van VWS de 

wettelijk verplichte evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Om inzicht 

te krijgen in de interactie tussen burgers en gemeenten op het terrein van maatschappelijke 

ondersteuning, verzamelt I&O Research namens het SCP gegevens onder burgers met een 

hulpvraag (melders genoemd) en professionals die namens de gemeente de hulpvraag met 

burgers bespreken en oplossen (gespreksvoerders). Met uw mening kan het ministerie beter het 

beleid en handelswijze bepalen. Daarom willen we u van harte uitnodigen een vragenlijst in te 

vullen. Dit kan op papier of digitaal en duurt niet langer dan 45 minuten. 

 

Deelnemen 

U kunt de vragenlijst op twee manieren invullen. 

1. Via internet: ga naar www.startvragenlijst.nl/gespreksvoerder (intikken in de 

adresbalk boven in uw scherm. Intikken in Google of een andere zoekmachine werkt niet).  

Daar vult u de volgende inlogcode in: <<Id, Verdana bold 9 > 

2. Via de bijgevoegde vragenlijst. U verstuurt de ingevulde vragenlijst in de bijgevoegde 

envelop. U hoeft geen postzegel te plakken. 

U kunt de vragenlijst tot uiterlijk 5 juli invullen en terugsturen. Alvast bedankt voor uw 

medewerking. 

 

(z.o.z voor meer informatie) 
  

<<adrsnaam, Verdana 9>> 

<<adres, Verdana 9>> 

<<pcwoonpl, Verdana 9>> 

Datum Kenmerk Bijlagen Contact 

3 juni 2016 Gespreksvoerders/lemp 2 Ankie Lempens 

T: 0800-4050602 (gratis) 

E: helpdesk@ioresearch.nl 

Onderwerp 

Onderzoek Evaluatie Wmo 

 



 

 
    

    

    www.ioresearch.nl 

 

 

Waarom bent u gekozen? 

Uw gemeente maakt deel uit van een aantal door het SCP geselecteerde gemeenten, die 

gezamenlijk een representatief beeld van Nederland opleveren. Wij hebben toestemming van uw 

gemeente om u te benaderen met het verzoek om deel te nemen aan dit onderzoek. 

 

In dit onderzoek verstaan we onder gespreksvoerders ‘professionals, zoals Wmo-consulenten of 

professionals in sociale (wijk)teams, die namens de gemeente in gesprek gaan met mensen met 

een zorg- of ondersteuningsvraag (melders)’. Het gaat om hulpvragen op het terrein van de Wmo 

of de Zvw, die met integrale oplossingen uit het brede sociale domein kunnen worden 

beantwoord. Gespreksvoerders kunnen in dienst zijn van de gemeente of een externe organisatie 

(bijvoorbeeld een welzijnsinstelling, een zorgaanbieder of MEE). 

Met ‘in gesprek gaan’ bedoelen we het voeren van gesprekken tussen gespreksvoerder en melder 

(ook wel cliëntgesprek, onderzoek, vraagverheldering of keukentafelgesprek genoemd). In het 

gesprek gaat het erom dat de gespreksvoerder zo veel mogelijk informatie krijgt over de cliënt: 

over diens huidige leefsituatie, de beperkingen die deze ondervindt en over diens eigen 

mogelijkheden tot oplossingen of in het eigen netwerk. Samen worden er resultaten en 

oplossingen geformuleerd. 

 

Vragen 

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de helpdesk 

van I&O Research via 0800 – 4050 602 (gratis) of mail naar helpdesk@ioresearch.nl.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

I&O Research 

 

 

 

 

Ankie Lempens, 

Senior onderzoeker 
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Bijlage 21. E-mailtekst aankondiging gespreksvoerdersonderzoek 

 

  



Geachte [aanhef] [naam], 

 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voert op verzoek van het ministerie van VWS de 

wettelijk verplichte evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Om inzicht te 

krijgen in de interactie tussen burgers en gemeenten op het terrein van maatschappelijke 

ondersteuning, verzamelt I&O Research namens het SCP gegevens onder professionals 

(gespreksvoerders) die namens de gemeente de hulpvraag met burgers bespreken en oplossen.  

We willen u van harte uitnodigen om aan dit onderzoek mee te doen door een vragenlijst in te 

vullen. Dit duurt ongeveer 30 minuten. Met uw mening kan het ministerie beter het beleid en de 

handelswijze bepalen. 

 

Waarom wordt u benaderd? 

Uw gemeente maakt deel uit van een aantal door het SCP geselecteerde gemeenten, die 

gezamenlijk een representatief beeld van Nederland opleveren. Wij hebben toestemming van uw 

gemeente om u te benaderen met het verzoek om deel te nemen aan dit onderzoek. 

 

Start vragenlijst 

U start de vragenlijst door de volgende link aan te klikken: 

 

Start vragenlijst   

 

U kunt de vragenlijst tot uiterlijk [datum] invullen en terugsturen. 

 

In dit onderzoek verstaan we onder gespreksvoerders ‘professionals, zoals Wmo-consulenten of 

professionals in sociale (wijk)teams, die namens de gemeente in gesprek gaan met mensen met 

een zorg- of ondersteuningsvraag (melders)’. Het gaat om hulpvragen op het terrein van de Wmo 

of de Zvw, die met integrale oplossingen uit het brede sociale domein kunnen worden beantwoord. 

Gespreksvoerders kunnen in dienst zijn van de gemeente of een externe organisatie (bijvoorbeeld 

een welzijnsinstelling, een zorgaanbieder of MEE). 

Met ‘in gesprek gaan’ bedoelen we het voeren van gesprekken tussen gespreksvoerder en melder 

(ook wel cliëntgesprek, onderzoek, vraagverheldering of keukentafelgesprek genoemd). In het 

gesprek gaat het erom dat de gespreksvoerder zo veel mogelijk informatie krijgt over de cliënt: 

over diens huidige leefsituatie, de beperkingen die deze ondervindt en over diens eigen 

mogelijkheden tot oplossingen of in het eigen netwerk. Samen worden er resultaten en oplossingen 

geformuleerd. 

 

Vragen 

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de helpdesk 

van I&O Research via 0800 – 4050 602 (gratis) of mail naar helpdesk@ioresearch.nl 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Met vriendelijke groet, 

 

I&O Research 

https://www.iodc.nl/mrIWeb/mrIWeb.srf?I.Project=VSCPHLZ15_GESPREKSVOERDERS2&Id=VFB362PE
mailto:helpdesk@ioresearch.nl
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Bijlage 22. E-mailtekst rappel gespreksvoerdersonderzoek 

 

 



Geachte mevrouw [naam], 

 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voert op verzoek van het ministerie van VWS de 

wettelijk verplichte evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Om inzicht te 

krijgen in de interactie tussen burgers en gemeenten op het terrein van maatschappelijke 

ondersteuning, verzamelt I&O Research namens het SCP gegevens onder professionals 

(gespreksvoerders) die namens de gemeente de hulpvraag met burgers bespreken en oplossen.  

 

U bent van harte uitgenodigd om aan dit onderzoek mee te doen en zo het ministerie te helpen 

beter het beleid en de handelswijze te bepalen. Mocht u de vragenlijst die bij dit onderzoek hoort 

nog niet hebben ingevuld, dan kunt u dat doen via onderstaande link. 

 

Waarom wordt u benaderd? 

Uw gemeente maakt deel uit van een aantal door het SCP geselecteerde gemeenten, die 

gezamenlijk een representatief beeld van Nederland opleveren. Wij hebben toestemming van uw 

gemeente om u te benaderen met het verzoek om deel te nemen aan dit onderzoek. 

 

Start vragenlijst 

U start de vragenlijst door de volgende link aan te klikken: 

 

Start vragenlijst   

 

U kunt de vragenlijst tot uiterlijk 31 september invullen en terugsturen. 

 

In dit onderzoek verstaan we onder gespreksvoerders ‘professionals, zoals Wmo-consulenten of 

professionals in sociale (wijk)teams, die namens de gemeente in gesprek gaan met mensen met 

een zorg- of ondersteuningsvraag (melders)’. Het gaat om hulpvragen op het terrein van de Wmo 

of de Zvw, die met integrale oplossingen uit het brede sociale domein kunnen worden beantwoord. 

Gespreksvoerders kunnen in dienst zijn van de gemeente of een externe organisatie (bijvoorbeeld 

een welzijnsinstelling, een zorgaanbieder of MEE). 

Met ‘in gesprek gaan’ bedoelen we het voeren van gesprekken tussen gespreksvoerder en melder 

(ook wel cliëntgesprek, onderzoek, vraagverheldering of keukentafelgesprek genoemd). In het 

gesprek gaat het erom dat de gespreksvoerder zo veel mogelijk informatie krijgt over de cliënt: 

over diens huidige leefsituatie, de beperkingen die deze ondervindt en over diens eigen 

mogelijkheden tot oplossingen of in het eigen netwerk. Samen worden er resultaten en oplossingen 

geformuleerd. 

 

Vragen 

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de helpdesk 

van I&O Research via 0800 – 4050 602 (gratis) of mail naar helpdesk@ioresearch.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

I&O Research  

 

 

https://www.iodc.nl/mrIWeb/mrIWeb.srf?I.Project=VSCPHLZ15_GESPREKSVOERDERS2&Id=AAA111
mailto:helpdesk@ioresearch.nl

