Vragenlijst gemeentelijk Wmo-beleid 2008

U kunt deze enquête ook gemakkelijk invullen op internet:
Website:

www.interview-unit.nl

Login:

<<ID>>

Wachtwoord:

<<Wachtwoord>>

Voor u begint…

•

Graag een blauwe of zwarte pen gebruiken.

•

Kruis één antwoord per vraag aan, tenzij anders is aangegeven.

•

Graag uw antwoorden binnen de lege vakjes aankruisen:

•

Vergissing gemaakt? Aangekruiste vakje zwart maken (

•

Let goed op doorverwijzingen. Soms mag u één of meer vragen overslaan.

•

Wanneer geen van de verstrekte antwoordcategorieën precies aansluit bij de situatie in uw gemeente,
kies dan de best passende antwoordcategorie.

•

Ten slotte: graag de enquête volledig invullen! Als u een antwoord openlaat, veronderstellen wij dat u
het antwoord op de vraag niet weet.

) en het juiste vakje aankruisen.

Vragen bij het invullen?

Mocht u nog vragen hebben over (het invullen van) de vragenlijst, neemt u dan gerust contact op met
drs. Gerben Huijgen van I&O Research. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 053-4825034 of via e-mail:
g.huijgen@ioresearch.nl.
Algemene vragen over de Wmo-evaluatie kunt u stellen aan dr. Rob Gilsing, projectleider Wmo-evaluatie
bij het SCP. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 070-3407420 of via e-mail: r.gilsing@scp.nl .

Ingevulde vragenlijsten terugsturen in bijgevoegde antwoordenvelop. Geen postzegel nodig!

Antwoordenvelop kwijt? Toch graag enquête in envelop (zonder postzegel) terugsturen aan:
I&O Research
Antwoordnummer 119
7500 VB Enschede
I&O Research in Enschede is het bureau dat de ingevulde vragenlijsten verwerkt.

Terugsturen voor …

Uw ingevulde enquête graag opsturen vóór 1 februari 2008
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Introductie
Welkom bij deze vragenlijst van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Om de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo) te evalueren, wil het SCP met deze vragenlijst inzicht krijgen in de inhoud van het Wmobeleid dat door de gemeenten wordt gevoerd. Daarnaast wordt in deze vragenlijst ingegaan op de
totstandkoming van het gemeentelijk Wmo-beleid.
De Wmo biedt gemeenten ruimte voor maatwerk. Daar kunnen we in deze vragenlijst niet volledig recht aan
doen. Omdat we tussen gemeenten willen vergelijken en omdat de vragen door elke gemeente moeten kunnen
worden ingevuld, maken wij gebruik van indelingen zoals die in het landelijke beleid vaak worden gehanteerd.
Denk aan de indeling van de Wmo in prestatievelden. Als bijlage treft u een overzicht van de prestatievelden.
Het is de bedoeling dat deze vragenlijst wordt ingevuld door de ambtenaar die verantwoordelijk is voor de
coördinatie van het Wmo-beleid in uw gemeente. Uiteraard kunt u bij het beantwoorden van bepaalde vragen
gebruik maken van de kennis van collega's.
Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 40 minuten. Naast enkele persoonlijke gegevens gaat de
vragenlijst in op de samenwerking met andere gemeenten/provincies, de doelen van het beleid en de
verschillende beleidsinstrumenten.
Met deze vragenlijst wordt beoogd het VASTGESTELDE BELEID EN HET VOORZIENINGENAANBOD PER 1
JANUARI 2008 in beeld te brengen. Dat betekent dat u beleidsplannen die nog in ontwikkeling zijn en
voorzieningen die nog moeten worden gerealiseerd buiten beschouwing dient te laten. Door begin 2009 de stand
van zaken per 1 januari 2009 in kaart te brengen, kunnen ontwikkelingen in het gemeentelijke Wmo-beleid
worden vastgesteld.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
1

Wat is uw functie?

2

Hoe lang werkt u bij deze gemeente op Wmo aanverwante terreinen (zoals bijvoorbeeld welzijn of zorg)?





3

minder dan 1 jaar
1 t/m 2 jaar
3 t/m 5 jaar
6 jaar of langer

Hoeveel uren per week heeft u beschikbaar om het Wmo-beleid te coördineren? 0 - 50

M AATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
4

Wat wordt in uw gemeente verstaan onder maatschappelijke ondersteuning? Geef in maximaal 3
kernbegrippen aan.

3

SAMENWERKING MET ANDERE GEMEENTEN/PROVINCIES
5

Werkt uw gemeente in het kader van het Wmo-beleid samen met andere gemeenten?



6

ja
nee

 ga verder met vraag 7

Op welke beleidsterreinen wordt er samengewerkt met andere gemeenten en in hoeverre is deze
samenwerking een gevolg van de invoering van de Wmo?
Zie de bijlage voor een toelichting op de prestatievelden. Samenwerking in het kader van de centrumfunctie
(prestatievelden 7 t/m 9) komt later in de vragenlijst aan de orde.
Samenwerking?
sociale samenhang en leefbaarheid (prestatieveld 1)
opvoedingsondersteuning (prestatieveld 2)
informatie en advies (prestatieveld 3)
vrijwilligers en mantelzorgers (prestatieveld 4)
mensen met beperkingen (prestatievelden 5 en 6)
het betrekken van burgers bij het beleid
indicatie individuele voorzieningen
verstrekken individuele voorzieningen
aanbesteding huishoudelijke hulp
Wmo-loket
anders, namelijk:

Gevolg invoering Wmo?

nee

ja

nee

ja










































n.v.t.
n.v.t.





VISIE
7

Kies op onderstaande schaal het cijfer dat de mate aangeeft waarin de benadering van het Wmo-beleid in uw
gemeente aansluit bij uitspraak 1 dan wel bij uitspraak 2.
1
UITSPRAAK 1
De Wmo wordt uitgewerkt
in één integrale
benadering van het beleid
gericht op
maatschappelijke
ondersteuning
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2



3

4





5



6



7



UITSPRAAK 2
Op elk van de
beleidsterreinen die te
maken hebben met
maatschappelijke
ondersteuning wordt de
Wmo afzonderlijk
uitgewerkt.

Zijn er in uw gemeente één of meerdere visies vastgesteld ten aanzien van het Wmo-beleid?
Toelichting: Met een visie bedoelen we een algemeen richtinggevend(e) kader of zienswijze op de manier waarop de
gemeente de Wmo wil invullen, vastgelegd in een document zoals een inhoudelijke beleidsnotitie, kadernota of
visiedocument dat vastgesteld is door college en/of raad. We bedoelen niet een (voorgenomen) concrete
beleidsmaatregel.






ja, één overkoepelende visie
ja, meerdere afzonderlijke deelvisies
ja, een overkoepelende visie én afzonderlijke deelvisies
nee

 ga verder met vraag 10

4

9

Op welke wijze komen de volgende deelterreinen in dit(deze) visiedocument(en) aan de orde?
Zie de bijlage voor een toelichting op de prestatievelden.
komt niet aan
de orde

globale verwijzing

richtinggevende
passage




























sociale samenhang en leefbaarheid (prestatieveld 1)
opvoedingsondersteuning (prestatieveld 2)
informatie en advies (prestatieveld 3)
vrijwilligers en mantelzorgers (prestatieveld 4)
mensen met beperkingen (prestatievelden 5 en 6)
kwetsbare burgers (prestatievelden 7,8 en 9)
het betrekken van burgers bij het beleid
andere deelterreinen, namelijk:

10

Zijn in het Wmo-beleid, zoals vastgesteld in beleidsnota’s, beleidsmaatregelen opgenomen die specifiek zijn
gericht op de volgende bijzondere doelgroepen?
Toelichting: Met beleidsnota’s wordt gedoeld op een of meerdere inhoudelijke beleidsnotities, kadernota’s of
visiedocumenten aangaande het Wmo-beleid in uw gemeente. Met bijzondere doelgroepen wordt gedoeld op (1)
specifieke deelgroepen van de in de prestatievelden genoemde groepen en (2) groepen die niet expliciet in de
prestatievelden worden genoemd.
KRUIS DE BETREFFENDE DOELGROEPEN AAN, MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK
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mensen met een verstandelijke beperking
mensen met een zintuiglijke beperking
ouderen met psychogeriatrische problemen
mensen met langdurige psychiatrische klachten
allochtone burgers
laaggeletterden
homoseksuele en transseksuele burgers
andere bijzondere doelgroepen, namelijk:
het beleid richt zich niet specifiek op bijzondere doelgroepen

Met welke van de volgende beleidsterreinen is bij het opstellen van het Wmo-beleid een expliciete, inhoudelijke
relatie gelegd? Zo ja, is deze relatie uitgewerkt in het Wmo-beleid, zoals vastgesteld in beleidsnota’s?
Toelichting: Met beleidsnota’s wordt gedoeld op een of meerdere inhoudelijke beleidsnotities, kadernota’s of
visiedocumenten aangaande het Wmo-beleid in uw gemeente.

de woonvisie / woonbeleid
activeringsbeleid (in het kader van de WWB, WSW, WIA of
Wajong)
het sportbeleid
het integratie- / inburgeringsbeleid
het armoedebeleid
vervoersbeleid (bijv. leerlingenvervoer, WSW-vervoer)
het (gezondheids)zorgbeleid

5

nee

ja, uitgewerkt in het
Wmo-beleid

ja, uitgewerkt in
ander beleid
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Zijn er naast de in de vorige vraag genoemde beleidsterreinen nog andere beleidsterreinen waarmee bij het
opstellen van het Wmo-beleid een expliciete, inhoudelijke relatie is gelegd?



geen andere beleidsterreinen

DOELEN
13

Kunt u voor elk van de zeven onderstaande deelterreinen aangeven of er in uw gemeente expliciete doelen
voor zijn geformuleerd en of deze doelen kwalitatief of kwantitatief zijn geformuleerd?
Toelichting: Kwalitatieve doelstellingen zijn geformuleerd in termen van meer en minder, zoals bijvoorbeeld meer
sociale samenhang. Kwantitatieve doelstellingen zijn meetbaar geformuleerd en betreffen een bepaalde tijdsperiode,
bijvoorbeeld een verhoging van het gemiddelde rapportcijfer voor sociale kwaliteit met een half punt binnen een periode
van 2 jaar.
Zie de bijlage voor een toelichting op de prestatievelden.

geen doelen

kwalitatieve
doelen

kwantitatieve
doelen

zowel kwalitatieve
als kwantitatieve
doelen

































sociale samenhang en leefbaarheid(prestatieveld 1)
opvoedingsondersteuning (prestatieveld 2)
informatie en advies (prestatieveld 3)
vrijwilligers en mantelzorgers (prestatieveld 4)
mensen met beperkingen (prestatievelden 5 en 6)
kwetsbare burgers (prestatievelden 7,8 en 9)
het betrekken van burgers bij het beleid
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Kies op onderstaande schaal het cijfer dat de mate aangeeft waarin de benadering van het Wmo-beleid in uw
gemeente aansluit bij uitspraak 1 dan wel bij uitspraak 2.
1
UITSPRAAK 1
Het Wmo-beleid betreft de
ongewijzigde voortzetting
van bestaand beleid



2



3

4





6

5



6



7



UITSPRAAK 2
Het Wmo-beleid betreft
een volledige herijking van
bestaand beleid
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Op welke wijze zijn de volgende organisaties betrokken geweest bij het opstellen van de visie en doelen van
het Wmo-beleid?
Toelichting: wanneer een partij op meerdere manieren betrokken is geweest wilt u dan de meest vergaande vorm van
inspraak die is gebruikt aanvinken. Oftewel, wanneer een partij zowel is geïnformeerd als om instemming is gevraagd,
alstublieft ‘partij is om instemming gevraagd’ aanvinken.
Nota bene: burgers, cliënten en hun organisaties komen elders in de vragenlijst aan de orde.
GEEF VOOR IEDERE REGEL ÉÉN ANTWOORD

partij is
niet betrokken geïnformeerd
provincie
vervoersaanbieders
woningcorporaties
zorgkantoren
indicatieorgaan, CIZ
thuiszorginstellingen
GGD, eerstelijns gezondheidszorg
verzorgingscentra en -tehuizen
verslavingszorg en GGZ-instellingen
instellingen voor gehandicapten
Stadsbank, schuldhulpverlening, inkomensondersteuning
welzijnsinstellingen, buurtopbouwwerk, jongerenwerk,
algemeen maatschappelijk werk, ouderenwerk, sociaal
raadslieden
instellingen voor maatschappelijke opvang en/of
vrouwenopvang
Bureau Jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg
kinderopvangorganisaties, scholen
politie
religieuze instellingen
mantelzorgorganisaties
vrijwilligersorganisaties
Stichting MEE

partij is
geraadpleegd

partij is om
instemming
gevraagd





























































































BURGERPARTICIPATIE EN HORIZONTALE VERANTWOORDING
16

Heeft de gemeente zich voorafgaand aan de beleidsformulering geïnformeerd of laten informeren over de
wensen en behoeften van burgers en cliënten?



17

ja
nee

 ga verder met vraag 18

Welke instrumenten heeft de gemeente gebruikt om zich voorafgaand aan de beleidsformulering te (laten)
informeren over de wensen en behoeften van burgers en cliënten?
MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK







enquêteonderzoek
groepsgesprekken / -discussies
werkbezoeken
werk- / startconferentie
andere instrumenten, namelijk:

7

18

Is er sprake van periodiek overleg van de gemeente met burgers of cliënten of met vertegenwoordigers van
hun organisaties (bijvoorbeeld in een Wmo-raad)?



19

ja
nee

 ga verder met vraag 22

Welke van de onderstaande (vertegenwoordigers van) cliënten(organisaties) zijn vertegenwoordigd in dit
periodieke overleg? Kruis de betreffende organisaties aan.
MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK
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mantelzorgorganisaties
vrijwilligersorganisaties
cliënten Wvg, gehandicaptenraad
cliënten sociale zaken, WWB
ouderenbonden, seniorenraad
patiëntenverenigingen, Zorgbelang
buurt- en bewonersplatforms, wijkraden, dorpsraden
belangenbehartigers daklozen, verslaafden, slachtoffers van huiselijk geweld
zelforganisaties migranten
individuele burgers
jeugd-/ jongerenorganisaties
anders, namelijk:

Bij welke fase(n) van het beleidsproces is dit periodiek overleg met cliënten(organisaties) betrokken?
MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK
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bij de beleidsvorming
bij de beleidsuitvoering
bij de verantwoording en evaluatie van het Wmo-beleid

Hoe vaak vindt dit periodiek overleg met cliënten(organisaties) plaats?







1 of 2 keer per jaar
eens per kwartaal
eens per maand
vaker dan eens per maand
anders, namelijk:

8

22

De vorige vragen betroffen de betrokkenheid van een periodiek overleg of Wmo-raad. Deze vraag gaat over de
betrokkenheid van burger(organisatie)s NAAST of BUITEN een eventueel periodiek overleg of Wmo-raad om.
Van welke burger(organisatie)s betrekt de gemeente vertegenwoordigers bij de totstandkoming en/of de
horizontale verantwoording van het Wmo-beleid?
Toelichting: onder horizontale verantwoording wordt verstaan de verantwoording die het College van B&W over het
gevoerde Wmo-beleid aflegt aan de gemeenteraad, maatschappelijke instellingen en burgers en hun organisaties.

mantelzorgorganisaties
vrijwilligersorganisaties
cliënten Wvg, gehandicaptenraad
cliënten sociale zaken, WWB
ouderenbonden, seniorenraad
patiëntenverenigingen, Zorgbelang
buurt- en bewonersplatforms, wijkraden, dorpsraden
belangenbehartigers daklozen, verslaafden, slachtoffers van huiselijk geweld
zelforganisaties migranten
jeugd-/jongerenorganisaties
individuele burgers

23

betrokken bij
totstandkoming
Wmo-beleid
nee
ja

betrokken bij
horizontale
verantwoording
nee
ja

















































Welke instrumenten gebruikt uw gemeente om het Wmo-beleid te verantwoorden tegenover de burgers en hun
organisaties (horizontale verantwoording)?
MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK








programmarekening
benchmark Wmo
(lokale) Wmo-beleidsmonitor, periodieke Wmo-rapportages
burgerjaarverslagen
andere instrumenten, namelijk:
de gemeente zet geen instrumenten in om het Wmo-beleid te verantwoorden tegenover de burgers en hun organisaties

9

SOCIALE SAMENHANG
24

In hoeverre ben u het eens of oneens met de volgende stellingen?
niet mee
helemaal
eens, niet
mee oneens mee oneens mee oneens
de WMO is van groot belang voor het gemeentelijk
beleid ten aanzien van leefbaarheid
de WMO is van groot belang voor het gemeentelijk
beleid ten aanzien van sociale samenhang

25







mee eens

helemaal
mee eens










Onderneemt de gemeente onderstaande of andere activiteiten om de sociale samenhang en de leefbaarheid in
wijken, buurten en dorpen te bevorderen? En zo ja, is dat een gevolg van de invoering van de Wmo?

zorgen voor goede buurtinformatie en buurtvoorlichting
bevorderen van burgerparticipatie bij lokale activiteiten
stimuleren van eigen initiatieven van burgers
ondersteunen van burgerplatforms
bevorderen van netwerkvorming voor specifieke groepen
zorgen voor (vrijwillige) buurtbemiddeling
bevorderen van (vrijwillig) buurtbeheer en buurttoezicht
bevorderen dat bewoners zelf wijkgedragscodes ontwikkelen
bevorderen van buurt- en straatcontactactiviteiten
anders, namelijk:

10

nee

ja, maar niet als
gevolg van Wmo

ja, als gevolg van
Wmo


































OPVOEDINGSONDERSTEUNING
26

Worden in uw gemeente de volgende functies opgroei- en opvoedingsondersteuning aangeboden
(prestatieveld 2)? Zo ja, kunt u aangeven met wat voor soort voorziening dat gebeurt?
functie

nee

ja, namelijk:

informatie en advies





voorziening

nee

ja

informatiepunt opvoeding (opvoedwinkel,
opvoedtelefoon o.i.d.)





jongereninformatiepunt o.i.d.









voorziening

nee

ja

meldcode (bijv. bij vermoeden van kindermishandeling)











voorziening

nee

ja

schoolmaatschappelijk werk o.i.d.















voorziening

nee

ja

kortdurende begeleiding / coaching jeugdigen of ouders











voorziening

nee

ja

gezinscoach









opvoedcursussen
andere voorzieningen

functie

nee

ja, namelijk:

signalering





voorlichting professionals die met jeugdigen werken
centraal meld- en verzamelpunt
andere voorzieningen

functie

nee

ja, namelijk:

toeleiding hulpaanbod





buurtnetwerken
zorgnetwerken rondom scholen PO
zorgnetwerken rondom scholen VO
zorgnetwerken rondom ROC’s
andere voorzieningen

functie

nee

ja, namelijk:

licht pedagogische hulp





pedagogisch spreekuur
gezinsondersteuning
andere voorzieningen

functie

nee

ja, namelijk:

zorgcoördinatie





afstemmen hulpverlening bij multi-probleemgezinnen
andere voorzieningen
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27

Zijn de functies opvoed- en opgroeiondersteuning ondergebracht in een Centrum voor Jeugd en Gezin of een
daarmee vergelijkbare instelling, zoals bijvoorbeeld een ouder-kindcentrum?




28

ja
nee, maar dat gaat de komende twee jaar wel gebeuren
nee, en daar bestaan ook geen plannen toe

Kies op onderstaande schaal het cijfer dat de mate aangeeft waarin de benadering van het tweede
prestatieveld (opvoed- en opgroeiondersteuning) in uw gemeente aansluit bij uitspraak 1 dan wel bij uitspraak
2.
1
UITSPRAAK 1
Opgroei- en opvoedondersteuning is
uitsluitend uitgewerkt in
het jeugdbeleid



2



3

4





5



6



7



UITSPRAAK 2
Opgroei- en opvoedondersteuning is
uitsluitend uitgewerkt in
het Wmo-beleid

INFORMATIE, ADVIES EN CLIËNTONDERSTEUNING
29

Is er in uw gemeente een fysiek Wmo-loket gevestigd?
Toelichting: hiermee bedoelen we dat er een plaats is waar burgers en cliënten terecht kunnen voor alle zaken die
onder de Wmo vallen. Dit kan ook een bestaand gemeentelijk loket zijn.



30

 ga verder met vraag 31

op gemeentelijk niveau

 ga verder met vraag 32

op het niveau van kernen, wijken of buurten

 ga verder met vraag 32

op gemeentelijk niveau en op het niveau van kernen, wijken of buurten

 ga verder met vraag 32

Waarom is er geen fysiek Wmo-loket in uw gemeente?



32

nee

Op welk niveau is dit fysieke Wmo-loket gevestigd?




31

ja

wij hebben andere oplossingen voor het bieden van informatie en advies
het fysieke Wmo-loket voor onze gemeente is gevestigd in een andere gemeente in de regio

Zijn de volgende uitspraken op uw gemeente van toepassing?
er wordt gebruik gemaakt van een mobiel loket: bijvoorbeeld een bus die op bepaalde tijden een
bepaalde wijk bezoekt
er is een telefonisch Wmo-loket
er is een digitaal Wmo-loket
er zijn afzonderlijke voorzieningen voor specifieke doelgroepen / vragen
er wordt actief ‘outreachend’ voorlichting en advies gegeven aan specifieke doelgroepen

12

nee

ja













33

Over welke van de volgende terreinen/voorzieningen wordt in het loket informatie en/of advies gegeven?
Toelichting: het maakt voor de beantwoording van deze vraag niet uit of het loket een fysiek of andersoortig loket
betreft. Onder informatie wordt verstaan het louter verstrekken van informatie over het betreffende terrein/voorziening.
Bij advies wordt daarnaast gewerkt aan vraagverheldering en wordt de burger geholpen bij het bepalen van de best
passende oplossing voor zijn of haar situatie.
woningaanpassingen, rolstoelvoorzieningen, vervoersvoorzieningen
(voormalig Wvg)
leerlingenvervoer
WSW-vervoer
hulp bij het huishouden
opvoedingsondersteuning
verslavingszorg
GGZ-zorg
vrouwenopvang en/of meldpunt huiselijk geweld
dak- en thuislozenopvang
maaltijdvoorzieningen, boodschappenvoorzieningen, alarmering
informatie over verschillende zorgaanbieders
AWBZ-/ ZVW-voorzieningen
ouderenwerk / -activiteiten
opbouwwerk/buurtconciërge
inkomensondersteuning en schuldhulpverlening
sociaal raadslieden / sociaaljuridische hulpverlening
bijzondere woningen zoals rolstoelgeschikte of seniorenwoningen
vrijetijds- en culturele voorzieningen
steun bij problemen bij het voeren van regie over het huishouden
jongerenwerk/activiteiten
psychosociale hulpverlening
invalidenparkeerkaart
verkrijgen van ondersteuning en hulp door vrijwilligers
ondersteuning voor mantelzorgers
anders, namelijk:

13

informatie

advies

geen van beide
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Voor welke van de volgende voorzieningen worden aan het loket indicaties afgegeven en tot welke
voorzieningen wordt de toegang geregeld?
Toelichting: onder het regelen van de toegang tot de voorziening wordt verstaan dat het loket alles voor de burger
regelt wat nodig is om aan de voorziening te komen.
indicatie
woningaanpassingen
rolstoelen
vervoersvoorzieningen (voorheen Wvg)
hulp bij het huishouden
verslavingszorg
GGZ-zorg
vrouwenopvang en/of meldpunt huiselijk geweld
maaltijdvoorzieningen, boodschappenvoorzieningen, alarmering
invalidenparkeerkaart
AWBZ-voorzieningen
inkomensondersteuning en schuldhulpverlening
leerlingenvervoer
WSW-vervoer
bijzondere woningen zoals rolstoelgeschikte of seniorenwoningen
anders, namelijk:
geen van deze voorzieningen
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regelen toegang geen van beide



































Met welke organisaties kan de cliënt in het Wmo-loket rechtstreeks contact leggen? Met andere woorden,
welke organisaties zijn vertegenwoordigd in het ‘front-office’ van het loket?
MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK












36

CIZ
thuiszorginstelling
ouderenadviseurs
welzijnswerk
Stichting MEE
sociaal raadslieden
vrijwilligers- / mantelzorgorganisaties
GGZ-steunpunt
anders, namelijk:
in het Wmo-loket kunnen cliënten niet rechtstreeks conctacten leggen met organisaties

Was er vóór invoering van de Wmo in uw gemeente één loket waar informatie en/of advies werd gegeven over
zorg, welzijn en aangepast wonen?



37

algemeen maatschappelijk werk

ja, er was één loket voor zorg, welzijn en wonen
nee, er waren meerdere loketten van verschillende instellingen en afdelingen

Wie was verantwoordelijk voor dat loket?





de gemeente
de gemeente in samenwerking met andere instellingen
andere instellingen

14

 ga verder met vraag 38

38

Is er in uw gemeente cliëntondersteuning voor de onderstaande groepen? Zo ja, is dat een gevolg van de
invoering van de Wmo?
Toelichting: onder cliëntondersteuning verstaan we de ondersteuning van een cliënt bij het maken van een keuze of
het oplossen van een probleem, gericht op regieversterking en uiteindelijk zelfredzaamheid, bijvoorbeeld door
informatie en advies, uitgebreide vraagverheldering of kortdurende en kortcyclische ondersteuning.

mensen met een lichamelijke beperking
mensen met chronische psychische problemen
mensen met een verstandelijke beperking
mensen met psychosociale of materiële problemen
mensen met meervoudige problematiek
mensen die mantelzorg verlenen

nee

ja, maar niet als
gevolg van Wmo

ja, als gevolg van
Wmo






















VRIJWILLIGERS
39

Biedt de gemeente onderstaande of andere ondersteuning en / of faciliteiten voor vrijwilligers? En zo ja, is
dat een gevolg van de invoering van de Wmo?

kinderopvang
faciliteiten (parkeerkaarten, kortingspassen, enz.)
vrijstelling sollicitatieplicht
verzekering
deskundigheidsbevordering
vrijwilligersinformatiepunt
vrijwilligersonderscheiding / prijzen / vrijwilliger van het jaar
makelaarsfunctie (matching van vraag en aanbod)
anders, namelijk:

nee

ja, maar niet als
gevolg van Wmo

ja, als gevolg van
Wmo































M ANTELZORGERS
40

Biedt de gemeente onderstaande of andere ondersteuning en/of faciliteiten voor mantelzorgers? En zo ja, is
dat een gevolg van de invoering van de Wmo?

respijtzorg thuis
respijtzorg buitenshuis
kinderopvang
faciliteiten (parkeerkaarten, kortingspassen, enz.)
vrijstelling sollicitatieplicht
zelf als werkgever een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
voeren
afspraken met lokale werkgevers over mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid
nazorg
begeleiding / ondersteuning
activiteiten gericht op ontspanning (niet zijnde respijtzorg)
lotgenotencontact
informatiepunt voor mantelzorgers
cursussen
anders, namelijk:
15

nee

ja, maar niet als
gevolg van Wmo

ja, als gevolg van
Wmo














































MENSEN MET BEPERKINGEN
41

Biedt de gemeente - aanvullend op het beleid dat voorheen onder de Wet Voorzieningen Gehandicapten viel onderstaande of andere faciliteiten voor mensen met beperkingen? En zo ja, is dat een gevolg van de invoering
van de Wmo?

wijksteunpunt voor kortdurende hulp in het huishouden
maaltijdvoorziening
boodschappendienst
wasserette die was ophaalt en aflevert
waarborgen toegankelijkheid openbare voorzieningen
waarborgen toegankelijkheid openbare ruimte
anders, namelijk:

nee

ja, maar niet als
gevolg van Wmo

ja, als gevolg van
Wmo

























42 Kunt u voor elk van onderstaande typen voorzieningen aankruisen wie de indicatiestelling verricht(en)?
MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK

cliënt zelf

gemeente

CIZ
















huishoudelijke hulp
rolstoelvoorzieningen
woonvoorzieningen
vervoersvoorzieningen

43

zorgaanbieders ander indicatie/ leveranciers
orgaan











Hoe vindt voor elk van onderstaande typen voorzieningen het onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling
bij voorkeur plaats?
MAXIMAAL TWEE ANTWOORDEN PER TYPE VOORZIENING

schriftelijk

elektronisch

telefonisch

huisbezoek

mondeling
(aan loket)


























huishoudelijke hulp
rolstoelvoorzieningen
woonvoorzieningen
vervoersvoorzieningen

44

Kies op onderstaande schaal het cijfer dat de mate aangeeft waarin de indicaties in het kader van de Wmo en
de AWBZ en uikeringen in het kader van de WWB in uw gemeente in samenhang dan wel afzonderlijk worden
(vast)gesteld?
1
Indicaties voor WMO en
AWBZ en uitkeringen
WWB worden in
samenhang (vast)gesteld

45



2



3

4





5



6



7



Indicaties voor WMO en
AWBZ en uitkeringen
WWB worden afzonderlijk
(vast)gesteld

Hoe bent u omgegaan met de overgangscliënten, met het oog op het aflopen van de overgangsperiode per 1
januari 2008?





alle bestaande indicaties zijn overgenomen
alle cliënten zijn opnieuw geïndiceerd
een deel van de bestaande indicaties is overgenomen, een deel van de cliënten is opnieuw geïndiceerd
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46

Wat is er in uw gemeente veranderd op het gebied van Persoonsgebonden Budgetten voor de individuele
voorzieningen voor mensen met beperkingen die voorheen onder de Wvg vielen?
afgenomen

gelijk gebleven

toegenomen

als gevolg van de invoering van de Wmo is de mate waarin
PGB’s in deze gemeente actief worden aangeboden...







door de veranderingen in het beleid met betrekking tot PGB’s
als gevolg van de invoering van de Wmo is de keuzevrijheid
van zorgvragers in deze gemeente...







voor zorgvragers die kiezen voor het PGB zijn de
administratieve lasten als gevolg van de invoering van de
Wmo...







EIGEN BIJDRAGE
47

Voor welke individuele voorzieningen geldt een eigen bijdrage? En zo ja, bestond deze eigen bijdrage al voor
invoering van de Wmo?

hulp bij het huishouden
roerende zaken, niet zijnde een individuele vervoersvoorziening
onroerende woonvoorziening
individuele vervoersvoorziening
andere voorziening, namelijk:

48

ja, eigen bijdrage
sinds invoering
van Wmo

ja, eigen bijdrage
bestond al voor
invoering Wmo



















Vanaf welke inkomensgrens wordt de eigen bijdrage per persoon verhoogd?



49

nee, geen
eigen bijdrage

het minimale inkomen zoals vermeld in het Besluit maatschappelijke ondersteuning
een hoger inkomen dan vermeld in het Besluit maatschappelijke ondersteuning

Hoe hoog is de maximale eigen bijdrage per persoon?




deze is het maximum zoals vermeld in het Besluit maatschappelijke ondersteuning
deze is minder dan het maximum zoals vermeld in het Besluit maatschappelijke ondersteuning
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AANBESTEDINGSBELEID
50

Kunt u de dertien onderstaande aspecten rangordenen, op grond van de mate waarin ze in uw gemeente van
belang zijn geweest bij de aanbesteding van hulp in het huishouden? Het belangrijkste aspect krijgt de score 1,
en zo gaat u alle aspecten af. Aan aspecten die u even belangrijk acht, kunt u een gelijke rangscore toekennen.
Aspecten die geen rol speelden geeft u de rangscore 13.14
rang
eerdere ervaringen met de zorgaanbieder
prijs
kwaliteit van de zorg
kennis van de lokale situatie
keuzevrijheid voor cliënten
personele gevolgen voor aanbieders actief in gemeente op gebied HH vóór aanbesteding
vaste medewerkersgroep per cliënt
soort en aard personeel (eventueel per type HH)
goed werkgeverschap bij de aanbieder
kunnen signaleren van veranderingen in zorgvraag cliënt
samenwerking met ketenorganisaties
inzet van bijv. werklozen, gehandicapten en/of andere specifieke doelgroepen
anders, namelijk:

51

Zijn er bij de aanbesteding minimumeisen geformuleerd met betrekking tot de kwaliteit van de te leveren
huishoudelijke hulp?



52

nee

Zijn er bij de aanbesteding eisen geformuleerd ten aanzien van de prijs?






53

ja

nee
ja, er is een minimumprijs gehanteerd
ja, er zijn vaste prijzen gehanteerd
ja, er is een maximumprijs gehanteerd
ja, anders, namelijk:

Voor welke termijn zijn de contracten met de aanbieders huishoudelijke hulp afgesloten?
jaren



Onbepaalde tijd
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KWETSBARE BURGERS
54

Is de gemeente een centrumgemeente voor maatschappelijke opvang?



55

ja

 ga verder met vraag 60

nee

Welke activiteiten onderneemt de gemeente om de functie openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz) te
versterken en om dak- en thuisloosheid tegen te gaan? En zo ja, is dat een gevolg van de invoering van de
Wmo?

vroegsignalering en preventie
meldpunt voor signalen van crisis of dreiging van crisis
opsporen van kwetsbare personen
contact leggen en contact houden met opgespoorde personen en ze toeleiden
naar zorg / hulpverlening
bij terugval / uitval mensen weer opnieuw opsporen
Bureau schuldhulpverlening
individuele trajectplannen voor dak- en thuislozen
informatieloket voor dak- en thuislozen
een OGGz-platform / overleg met de betrokken partijen onder regie van de
gemeente
afspraken met organisaties over de uitvoering van de OGGz (bevorderen van
de ketensamenwerking)
afspraken met woningbouwcorporaties over huisuitzettingen
meldpunt overlast
anders, namelijk:

56

activering
vangnet bemoeizorg
toeleiding naar zorg
time-out voorziening
anders, namelijk:

ja, als gevolg
van Wmo











































nee

ja, maar niet als
gevolg van Wmo

ja, als gevolg
van Wmo






















Welke activiteiten biedt de gemeente op het terrein van verslavingsbeleid? En zo ja, is dat een gevolg van de
invoering van de Wmo?

universele verslavingspreventie
selectieve verslavingspreventie
gebruiksruimte

58

ja, maar niet als
gevolg van Wmo

Welke ondersteuning en / of faciliteiten biedt de gemeente voor de maatschappelijke zorg voor verslaafden en
voor de beperking van de overlast door verslaving? En zo ja, is dat een gevolg van de invoering van de Wmo?

opvanglocatie

57

nee

Is de gemeente tevens een centrumgemeente voor vrouwenopvang?




ja
nee

 ga verder met vraag 62
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nee

ja, maar niet als
gevolg van Wmo

ja, als gevolg
van Wmo













59

Welke activiteiten onderneemt de gemeente om vrouwenopvang te optimaliseren en om huiselijk geweld te
voorkomen en tegen te gaan? En zo ja, is dit een gevolg van de invoering van de Wmo?

ketensamenwerking
casusoverleg
er wordt gewerkt met casemanagers
beschikbaar stellen van opvangvoorzieningen
steunpunt huiselijk geweld
er vindt voorlichting plaats ter preventie van huiselijk geweld
anders, namelijk:

nee

ja, maar niet als
gevolg van Wmo

ja, als gevolg
van Wmo

























 ga verder met vraag 63
60

Welke activiteiten onderneemt de gemeente om de functie openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz) te
versterken en om dak- en thuisloosheid tegen te gaan? En zo ja, is dat een gevolg van de invoering van de
Wmo?

vroegsignalering en preventie
meldpunt voor signalen van crisis of dreiging van crisis
afspraken met woningbouwcorporaties over omgang met huisuitzettingen
meldpunt overlast
anders, namelijk:

61

ja, maar niet als
gevolg van Wmo

ja, als gevolg
van Wmo



















Biedt de gemeente faciliteiten voor de maatschappelijke zorg voor verslaafden en voor de beperking van de
overlast door verslaving? En zo ja, is dat een gevolg van de invoering van de Wmo?

toeleiding naar zorg
anders, namelijk:

62

nee

nee

ja, maar niet als
gevolg van Wmo

ja, als gevolg
van Wmo










Welke activiteiten onderneemt de gemeente om vrouwenopvang te bevorderen en om huiselijk geweld te
voorkomen en tegen te gaan? En zo ja, is dit een gevolg van de invoering van de Wmo?

ketensamenwerking
casusoverleg
er wordt gewerkt met casemanagers
Steunpunt huiselijk geweld
er vindt voorlichting plaats ter preventie van huiselijk geweld
anders, namelijk:

20

nee

ja, maar niet als
gevolg van Wmo

ja, als gevolg
van Wmo






















63 Dit onderzoek zal in mei 2008 een vervolg krijgen, in de vorm van een vragenlijst over de beleidsprestaties en
de beleidseffecten. Wij zullen u dan nogmaals benaderen. Wanneer u verwacht in het komend jaar uit uw
functie te treden, kunt u dat dan hieronder aangeven? Dan kunnen wij daar bij de volgende ronde rekening mee
houden

64



ik verwacht uit mijn functie te treden, mijn opvolger is:



ik verwacht mijn functie te blijven vervullen

Heeft u nog opmerkingen of suggesties, naar aanleiding van deze vragenlijst?

Dit was de laatste vraag van deze enquête.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
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