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Inventarisatie Klantervaring; rapportage fase 1  
 

1 Inleiding 

Binnen het sociaal domein is een van de opgaven om meer zicht te krijgen op de outcome; de 

effecten van de geleverde inspanningen. Een belangrijke indicator voor outcome is de cliëntervaring. 

In de huidige situatie worden cliënten door gemeenten op verschillende manieren bevraagd. Deze 

variatie leidt ertoe dat de cliënt overvraagd wordt en dit beïnvloedt de respons op de uitgezette 

onderzoeken. De respons wordt lager en daardoor minder bruikbaar. Het project “regionale aanpak 

cliëntervaring” beoogt:  

1. te inventariseren welke gemeentelijke onderzoeken naar cliënten gaan en die iets zeggen over de 
cliëntervaring.  

2. samen met zorgaanbieders te onderzoeken waar vragen dubbel worden gesteld en hoe tot een 
effectievere ontdubbelde uitvraag kan worden gekomen die ook bruikbare informatie oplevert om 
van te leren en te verbeteren. 

3. te onderzoeken of er draagvlak is onder de 6 gemeenten voor het gezamenlijk uitvoeren van 
onderzoeken. 

 

Het onderzoek is opgedeeld in vier fasen: 

Januari-mei 
2017 

juni-september 
2017 

oktober 2017 November- 
december 2017 

2018 

Fase 1 
Inventarisatie 
en analyse  

Fase 1 
Inventarisatie en 
analyse  
 
Fase 2 
Visievorming 

Fase 2 
Visievorming 

Fase 3 
Besluitvorming 

Fase 4 
Implementatie  
 
Verdere 
afstemming met 
zorgaanbieders en 
derde partijen 

 

De fase “inventarisatie en analyse” bestaat uit 2 stappen: 

- uitvraag in de zes gemeenten met betrekking tot de huidige situatie en de gewenste 

toekomstige situatie 

- EVI-bijeenkomst om zich te krijgen op het perspectief van de deelnemers op cliëntervaring en 

kwaliteit. EVI staat daarbij voor Ervaren, Verbeteren en Innoveren. 

Deze notitie is het eindverslag van de inventarisatie en analysefase en bevat 2 bijlagen: 

- bundeldocument uitvraag in de zes gemeenten 

- verslag EVI-bijeenkomst 19/5/2017  

Routing 

- De notitie wordt besproken in de beleidsoverleggen jeugd (6-6), Wmo (13-6) en participatiewet 

(6-6), en het projectteam toekomstagenda (21-6). Daarnaast wordt de notitie toegelicht in het 

ambtelijk overleg jeugd Zuid-Limburg (6-7). 

- De directiegroep ontvangt eveneens de notitie bij wijze van voortgangrapportage. De 

directiegroep kan besluiten de notitie ter info aan het PHO door te sturen. 

- De werkgroepen resultaatsturing en kwaliteitseisen die gekoppeld zijn aan de ontwikkeltafels 

ontvangen de notitie ter kennisname.  
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2  Analyse uitvraag zes gemeenten 

Als onderdeel van de inventarisatie- en analysefase is aan de deelnemers van de beleidsoverleggen  

Wmo, Jeugd en Participatiewet gevraagd een enquêteformulier in te vullen. Dit enquêteformulier is 8 

keer ingevuld en retour gezonden. In bijlage 1 vindt u een bundeldocument met alle ingevulde 

antwoorden. Onderstaand worden de gegeven antwoorden per vraag samengevat en geduid.  

 

Vraag 1: Inventarisatie onderzoek naar ervaringen cliënten 

 

(Verplichte) Cliëntervaringsonderzoek 
 

Op het gebied van de Wmo en de Jeugdwet vinden jaarlijks verplichte onderzoeken plaats. 
Gemeenten maken daarvoor gebruik van verschillende bureaus, vaak extern. Genoemde bureaus 
zijn Ecorys, I&O, BMC en bureau O&S van de gemeente Maastricht. In een enkel geval wordt ook 
een eigen medewerker ingezet (100 interviews gemeente Maastricht). Niet alle gemeenten kunnen 
het tarief benoemen voor deze onderzoeken. Waar het wel genoemd is, lijkt het tarief redelijk op 
hetzelfde peil te zijn. 
Voor de Participatiewet geldt er geen verplicht onderzoek. Niettemin onderzoekt SZMH de  
cliëntervaring 1 keer per 2 jaar.  
De vorm waarin de onderzoeken gebeuren varieert. Het meest wordt de vragenlijst/schriftelijke 
enquête genoemd

1
. : Daarnaast zien we ook andere vormen zoals telefonisch interview, huisbezoek, 

panelgesprek. 
Voor de gemeenten die gebruik maken van administratieve ondersteuning backoffice door Zorg-
Lokaal geldt dat daar, gekoppeld aan de controle op levering bij de cliënt, ook cliëntervaringsvragen 
worden gesteld. Het betreft dan de beperkte groep cliënten met Hulp bij het Huishouden.  
Gemeenten doen op verschillende manieren verdiepingsonderzoek. 
In het regionaal armoedeonderzoek is de cliëntbeleving eveneens uitgevraagd. 

 

Tevredenheid over dienstverlening uitvoeringsteams 
 

De tevredenheid over de toegang wordt overwegend meegenomen in het jaarlijks onderzoek. Alleen 
voor de uitvoering Jeugd voor de gemeenten Maastricht en Valkenburg wordt dit vanaf medio 2017 
digitaal uitgevraagd na iedere beschikking. Voor de Participatiewet geldt dat dit tweejaarlijks 
onderzocht wordt, eveneens als onderdeel van een breder onderzoek. 

 

Buurtpeilingen en dergelijke 
 

 In Gulpen-Wittem vindt maandelijks een overleg met de kernen overleggen plaats. 

 Meerssen heeft in 2010 een eenmalige kernpeiling gehouden. 

 Maastricht noemt een aantal onderzoeken die eens per 4 jaar plaatsvinden (jeugdmonitor en 
gezondheidsmonitor GGD, onderzoek veiligheid, eenzaamheid, voorzieningenniveau. 

 Aanvullend op de door Maastricht genoemde monitors van de GGD vindt in Gulpen-Wittem nog 
een aanvullend onderzoek “Samen Doen” plaats. 
 

Overige contacten met doelgroepen waarin zij hun ervaringen kunnen delen. 
 

 Voor de participatiewet vindt 4 keer per jaar overleg plaats met de cliëntenraad. Zij halen middels 
spreekuren de ervaring van de burger op. 

 Maastricht noemt een groot aantal focusgroepen, symposia en klankbordgroepen. Daarnaast de 
stadsrondes en conferentie. De vorm is meestal kleinschalig/wereld café. Stadsrondes en 
conferenties zijn vaak eenmalig. 

 Meerssen noemt in dit verband overleggen met buurtnetwerken en cliëntenraden. 

 Vaals kent een netwerksamenwerking rondom gezondheid en rondom armoede. Daarnaast wordt 
ook hier de signalering vanuit de adviesraden genoemd.  

 Valkenburg noemt nog de enquête voor gebruikers van collectief vervoer. 

                                                           
1
 voor de Wmo geldt dat deze vorm voor de 10 verplichte vragen ook verplichtend is opgelegd door de 

rijksoverheid.  
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Feedback van ketenpartners m.b.t. de ervaringen van hun cliënten 
 

Gemeenten noemen hier de jaarverslagen van diverse organisaties.  Daarnaast 
managementinformatie (klachten), individuele feedback van burgers. 
 

 

2. Inventarisatie contracten waarin het doen van een cliëntervaringsonderzoek als 

subsidievoorwaarde  is opgenomen 

Slechts drie gemeenten geven aan dit te doen. Meerssen, Maastricht en Vaals. De drie gemeenten 

noemen alle drie Stichting MEE, Trajekt en het Steunpunt Mantelzorg. In Vaals gaat het om een 

dubbel doel: effectmeting en cliëntervaring. Maastricht noemt additioneel de consultatiebureaus, JGZ, 

HALT, Humanitas en vluchtelingenwerk. 

3  Inventarisatie gezamenlijke aanpak 

Wat zijn voor jouw gemeente de voordelen van een gezamenlijke aanpak op dit gebied  tussen 
de zes gemeenten? 
 

 efficiency (kosten, schaalgrootte, tijdsbesparing) 

 innovatie (nieuwe methoden en technieken, kwaliteitscriteria) 

 benchmark (database, vergelijkbaarheid en analyses, beeld van de gezamenlijke uitvoering)  

 beperken uitvragen voor cliënten 

 prioritering en onderbouwing beleidskeuzes 

 validering (wet grote getallen) 
 

Wat zijn voor jouw gemeente de nadelen van een gezamenlijke aanpak op dit gebied  tussen 
de zes gemeenten? 
 

 vertragend, tijdsinvestering voor afstemming 

 hogere kosten 

 minder inbreng/zeggenschap 

 concessies aan inhoud door gezamenlijkheid 

 door bundeling gaat info verloren  

 vergelijking niet mogelijk als toegang en voorliggend veld ander georganiseerd zijn. 
 

Is jouw gemeente bereid een stuk autonomie in de aanpak op te geven ten gunste van 
samenwerking? 
 

 overwegende antwoord is dat dit een besluit is voor college/mt.  

 bereidheid is groter als je aan de voorkant mee kunt bepalen 

 bereidheid is lager als aanpak met name gericht is op ‘het oude meten’ (rapportcijfers) 
 

Wat is voor jouw gemeente de voornaamste informatie die uit de gezamenlijke aanpak moet 
komen? 
 

 zicht op cliëntervaring, kwaliteit van leven, positieve gezondheid 

 versterken van de positie van de cliënt 

 zicht op maatschappelijke effecten 

 verbeterpunten voor beleid en uitvoering 

 kwaliteit van dienstverlening 

 of de dienstverlening in de regio vergelijkbaar is. 
 

Welke voorkeur voor een methode heb je voor het bevragen van cliënten vanuit de gemeente? 
 

 die methode die respons oplevert 

 afgestemd op de doelgroep 

 compact 
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 verschil basisonderzoek en verdiepingsonderzoek. 

 alle vormen genoemd, schriftelijk, digitaal, telefonisch, interview, panel. Maar ook 
mengvormen 

 

 

3 Analyse EVI-bijeenkomst  

 

Als onderdeel van de inventarisatie- en analysefase is een EVI-bijeenkomst georganiseerd. 

voorafgaand aan de bijeenkomst hebben de deelnemers een voorbereidende vragenlijst ontvangen. 

De vragen zijn tijdens de bijeenkomst als leidraad voor het gesprek gebruikt. 

Onderstaand wordt de rode draad van de bijeenkomst weergegeven. 

 

Op welke gebieden vindt het EVI-panel het belangrijk de cliëntervaring te meten bij de gemeente? 
 

In de vragenlijst zijn de opties gelijk verdeeld. Bejegening en de mate van zeggenschap van de cliënt 
zijn het vaakst benoemd. In het panel is dit benoemd als de mate waarin de cliënt ervaart zelf aan het 
stuur te zitten, de regie te hebben. 
In de open velden zijn nog genoemd deskundigheid, serieus nemen en de terugkoppeling van 
afspraken (betrouwbaarheid). Daarnaast nog het betrekken van cliëntondersteuners bij het gesprek.  
In de panelbijeenkomst is genoemd dat dit aspecten zijn die bijdragen aan daadwerkelijk 
toegankelijke hulp. Wat men kwijt wil zijn bijvoorbeeld ervaringen over onnodige uitvragen (info die al 
bekend kan of moet zijn) en over kosten/betaalbaarheid. 
 

Op welke gebieden vindt het EVI-panel het belangrijk de cliëntervaring te meten bij de aanbieder? 
 

In de vragenlijst zijn de opties gelijk verdeeld. Bejegening en de mate van zeggenschap van de cliënt 
zijn het vaakst benoemd. In het panel is dit benoemd als de mate waarin de cliënt ervaart zelf aan het 
stuur te zitten, de regie te hebben. 
In de open velden zijn nog genoemd de kwaliteit van de hulp, de duurzaamheid van het resultaat en 
de samenwerking in de keten. 
In de panelbijeenkomst is hier niet meer veel over gezegd. De focus lag op “hoe vind je dat de 
gemeente het doet; hoe loopt het gemeentelijk proces en hoe maakt de gemeente haar regierol 
waar?”? Hoe beleeft de cliënt dit? 
 

Waarvoor kunnen gemeenten de cliëntervaring volgens het EVI-panel gebruiken? 
 

In de vragenlijst zijn de opties gelijk verdeeld. het vaakst genoemd is de verbetering van de effecten 
van hulp en ondersteuning, zodat dit zo optimaal mogelijk aansluit bij want de cliënt nodig heeft.  
In de open velden is nog genoemd dat de info ook gebruikt kan worden om in de keten op 
verantwoordelijkheden aan te spreken.  
In de panelbijeenkomst lag de nadruk op de beleidsevaluatie. Het is een praktijktest op hoe hetgeen 
bedacht is aan beleid achter de voordeur nu daadwerkelijk verloopt. De kanteling in de praktijk. Is de 
eigen kracht versterkt? Heeft de cliënt de regie? Hoe wordt dienstverlening door vrijwilligers en 
informele zorg ervaren? Hoe is het met de betaalbaarheid gesteld?  
 

Welke vorm of methode kunnen gemeenten volgens het EVI-panel het best gebruiken voor het 
cliëntervaringsonderzoek? 
 

In de vragenlijst is de optie van een groepsgesprek het vaakst genoemd. Het telefonische interview 
werd het minst vaak genoemd. 
In de open velden is aangegeven dat een combinatie van gesprekken met schriftelijk de voorkeur 
heeft.  
In de panelbijeenkomst is hier uitgebreid over doorgesproken. Men geeft de voorkeur aan een 
vragenlijst in combinatie met gesprekken. De vragenlijst levert basisinformatie. Van belang is dat dit 
op niet-bedreigende wijze wordt uitgevraagd en bovendien met een eenvoudige vraagstelling.  
Focus ook niet op regels en tijd maar focus op de eigen ervaring en praktijk van mensen. Investeer in 
het verwerven van draagvlak voor het deelnemen aan. Het gaat om hun beleving. 
Het heeft de voorkeur om als gemeente niet zelf het onderzoek te doen.  
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Zorg bovendien voor een open gesprek. Geeft ruimte aan het verhaal 
De tip wordt nog gegeven om mensen van tevoren op natuurlijke momenten te vragen of ze willen 
deelnemen aan gesprekken ed.  
 

Wat vindt het EVI-Panel van het gezamenlijk uitvoeren van het cliëntervaringsonderzoek door de 6 
gemeenten? 
 

Het panel maakt onderscheid tussen het basis- en het verdiepingsonderzoek. Gemeenten hebben 
een grotendeels gezamenlijk beleid maar een lokale uitvoering. 
Het basisonderzoek kan gezamenlijk. Wel moeten de resultaten dan per gemeente gerapporteerd 
worden, zodat de gemeenten er zo goed mogelijk van kunnen leren. 
Verdiepende onderzoeken vloeien voort uit het basisonderzoek. Dit kan, wellicht moet per gemeente 
verschillen.  
De vorm moet borgen dat het individu goed zijn/haar ervaringen kan benoemen. 
Breng in de rapportage verschillende aspecten bij elkaar. Niet alleen het formele onderzoek maar ook 
andere feedback.  
 

Wat vindt het EVI-panel van het gezamenlijk uitvoeren van het cliëntervaringsonderzoek voor de 3 
decentralisaties? 
 

Hier heeft het panel geen eenduidige uitspraak over gedaan. Hoewel het past bij de benadering 
vanuit 1 gezin, 1 plan, kan het ook belastend zijn omdat er dan veel informatie gevraagd wordt. Het 
bundelen mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de input. 
 

Wat vindt het EVI-panel van 1 onderzoek door gemeenten en aanbieders? 
 

Conclusie van het panel is dat dat (nog) geen haalbare kaart is. Er zijn mogelijk andere belangen en 
andere vragen. Doordat er veel zorgaanbieders zijn is dit ook moeilijk te organiseren. Het panel wil 
daar nu geen prioriteit aan geven.  
 

 

  

 

4  Conclusies en aanbevelingen Fase 1 

 

Voor het gezamenlijk uitvragen van de cliëntervaring door de zes gemeenten zijn voldoende 

aanknopingspunten. Daarvoor zijn wel een aantal randvoorwaarden benoemd. Deze hebben 

betrekking op het proces (dat moet niet vertragen, het moet niet duurder worden) en op de inhoud (het 

moet er niet toe leiden dat de inhoud van het onderzoek in de gezamenlijkheid plat slaat). Een 

randvoorwaarde is voorts dat het onderzoek gebruikt wordt, daar waar het voor bedoeld is: het 

ophalen van de ervaring van de cliënt over wat het beleid en de dienstverlening vanuit de gemeente 

betekenen voor zelfredzaamheid, zelfstandigheid en kwaliteit van leven.  

Randvoorwaardelijk is dat de gemeenten leren van deze ervaringen.  

Dit gaat het beste door draagvlak, een hoge respons en het daar laten landen van de leerervaring 

waar deze het meest nuttig is. En door te kiezen voor een vorm die daarbij past.  

 

 

Bij het gezamenlijk uitvragen van de cliëntervaring 3d-breed zijn kanttekeningen geplaatst. 

Hoewel men vanuit de gedachte 1gezin1plan wel wat voelt voor 1 uitvraag, zijn er ook een aantal 

bezwaren. Enerzijds vanuit het verplichtende karakter van de wijze van uitvragen voor de Wmo. 

Anderzijds vanuit de zorg dat daarmee een dusdanig brede uitvraag ontstaat dat het voor de 

betrokken burger niet meer te behappen is. 

 

Voor het gezamenlijk uitvragen met zorgaanbieders is de indruk van het EVI-panel dat dit 

gefaseerd dient te worden. Ja, voor de burger zou het betekenen dat deze minder vaak bevraagd 

wordt. Maar mogelijk zoeken zorgaanbieders en gemeenten antwoord op andere vragen en mogelijk 
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zijn er ook tegengestelde belangen. En ook het grote aantal zorgaanbieders ziet het EVI-panel hier als 

een belemmering.  

In gesprekken met zorgaanbieders in het kader van de werkgroepen onder de ontwikkeltafels 

(kwaliteit) blijkt dat een aantal van hen wel degelijk zoekende is naar samenwerking met de 

gemeenten in dezen, om het aantal uitvragen bij cliënten te beperken. In de planning is dit 

doorgeschoven naar 2018. In de werkgroepen ontwikkeltafels kan dit voor 2018 goed voorbereid 

worden. 

 

Dit leidt tot de volgende aanbevelingen: 

1. Ontwikkel in fase 2 (een visie op) een gezamenlijk basisonderzoek voor de zes gemeenten, 

met inachtneming van de genoemde randvoorwaarden en wettelijke voorschriften, op het 

gebied van draagvlak en communicatie, bruikbare output en leerervaring. 

2. Ontwikkel in fase 2 (een visie op) hoe hierin ook andere evaluatieve instrumenten als 

meldingen, klachten en ervaringen met de uitvoering verwerkt kunnen worden. 

3. Ontwikkel in fase 2 (een visie op) hoe gemeenten, al dan niet afzonderlijk, hierin verdieping 

kunnen aanbrengen. 

4. Neem de cliëntervaring van inwoners die met twee of meer domeinen te maken hebben mee 

als een van de thema’s voor verdieping. 

 

In fase 2 zal de werkgroep aan de hand van deze aanbevelingen verder werken aan de opdracht en 

hierover aan het einde van fase 2 aan de genoemde gremia rapporteren.  

  

 

 

 

 

 

 

  


