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Aan het College van B&W van de gemeente West Betuwe
Postbus 112
4191 CC Geldermalsen
Geldermalsen, 22 juli 2020

Adviesraad
CVsociaal domein West Betuwe

Betreft: Advies cliëntervaringsonderzoek 2019

Geacht College,
De Adviesraad Sociaal Domein heeft dit onderzoek in haar specialistengroep Wmo behandeld
en het uitgebrachte advies aan de overige leden toegestuurd voor een akkoord. Reden
daarvoor is dat juli en augustus geen reguliere bijeenkomsten in de planning zijn opgenomen.
De Adviesraad Sociaal Domein brengt positief advies uit over dit cliëntervaringsonderzoek
2019 met de volgende opmerkingen:
Vergeleken met de cliëntervaringsonderzoeken 2017 en 2018 van Geldermalsen, Neerijnen
en Lingewaal blijkt dat er een lichte verbetering is op te merken. Uit de reacties van de
respondenten blijkt dat men is te spreken over het inlevingsvermogen, begrip en dat men het
gevoel heeft serieus genomen worden. De langere wachttijd behoeft nog aandacht. Uit het
onderzoek blijkt eveneens dat er grote waardering is voor de medewerkers van het Team
Sociaal m.b.t. het oplossingsgericht meedenken. De Adviesraad Sociaal Domein adviseert deze
ingeslagen weg voort te zetten.
Uit het gehele onderzoek blijkt dat het Team Sociaal zeer professioneel en goed bezig is. Dat
inlevingsvermogen, begrip, en serieus genomen worden voor de hulpaanvrager van essentieel
belang is, zeker omdat voor veel mensen de drempel om hulp te vragen hoog is.
Zoals uit eerdere onderzoeken reeds bleek, is het belang van een kwalitatief goed keukentafel
gesprek met een standaard vragenlijst of protocol van essentieel belang. Daardoor voorkomt
men dat onderwerpen/vragen niet besproken of onvoldoende belicht worden.
De Adviesraad Sociaal Domein constateert dat het cliëntervaringsonderzoek een positief
beeld van de maatschappelijke ondersteuning geeft en de daarbij horende positieve effecten
van de maatschappelijke ondersteuning.
De Adviesraad Sociaal Domein brengt over de verordening een positief advies uit over het
cliëntervaringsonderzoek 2019 uit aan het college.
Wel vragen wij aandacht voor het volgende:
Adviesi:
De Adviesraad vraagt aandacht voor de vergroting van de bekendheid van de onafhankelijke
clientondersteuner.

Argument 1
Het gebruikmaken van de mogelijkheid om een onafhankelijke cliëntondersteuner bij het
gesprek aanwezig geweest blijft in onze gemeente laag. Hoewel 35% van de respondenten
aangeeft op de hoogte te zijn van deze mogelijkheid
Hoe kan in 2020 het Team Sociaal dit nog meer onder de aandacht te brengen?
Wij realiseren wel dat, lettend op de landelijk lage cijfers, dit een behoorlijk opgave is.
Advies 2:
Werk aan de snelheid van het toesturen van het ondersteuningsplan.
Argument 2
Onderzoek hoe het mogelijk is dat er zo groot verschil kan bestaan tussen het toesturen van
het ondersteuningsplan. Het verschil in wachttijd voor ondersteuning geeft in het
cliëntervaringsonderzoek een wachttijd aan van 2 weken tot 3 maanden. Twee weken is
vanzelfsprekend een snelle respons, maar drie maanden?
Advies 3
Blijf werken aan de aan de vergroting van de mogelijkheid tot ondersteuning van (ook jonge)
mantelzorgers. Schakel waar maar kan Stichting Welzijn West Betuwe daarbij in.
Argument 3
In het cliëntervaringsonderzoek komt naar voren dat medewerkers van Team sociaal
merendeels niet vragen of een manteizorger ondersteuning nodig heeft. Dit gebeurt volgens
de mantelzorgers in 35% van de contacten. Dit resultaat kan mogelijk worden verbeterd door
standaard te vragen naar de ondersteuningsbehoefte van de mantelzorger, voor zover
aanwezig. De belasting van de mantelzorgers is wel zwaarder geworden, blijkt.
Door het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen zal er door de vergrijzing steeds meer
een beroep op mantelzorg worden gevraagd. Dat geven respondenten aan dat zij door
ondersteuning beter dan eerst in staat zijn in hun eigen omgeving te blijven wonen en dat
ondersteuning een voldoende schoon huis oplevert.
De gemiddelde belasting bij de groep mantelzorgers die aan dit onderzoek meededen
bedraagt 6,3 op een schaal van nul tot tien. 13% voelt zich zeer zwaarbelast. Een derde van de
mantelzorgers ontvangt een vorm van ondersteuning. Daarbij gaat het meestal over
huishoudelijke ondersteuning en over ondersteuning van de partner, de kinderen of andere
familieleden of bekenden.

Advies 4
Zorg dat de ondersteuningsvormen die een samenhang hebben met het in de omgeving
blijven wonen en het zich kunnen verplaatsen bij de woning blijven bestaan. Dit omdat de
Adviesraad zich realiseert dat mogelijke bezuinigingen onvermijdelijk zijn in het Sociaal
Domein als gevolg van Covid 19.

Argu ment4
Zorg dat de ondersteuningsvormen die een samenhang hebben met het in de omgeving
blijven wonen en het zich kunnen verplaatsen in de vorm van bijv. dagopvang/dagbesteding
en vervoervoorzieningen blijven bestaan. Dit ook omdat de Adviesraad zich afvraagt of dat
mogelijke bezuinigingen in het Sociaal Domein er ook kunnen zijn, door de veranderde situatie
rond C0V1D19. Bij mogelijke vermindering/verdwijning van deze ondersteuningsvormen zal
er een significante daling van aanbod en verschraling van zorg ontstaan.

Wij menen met het bovenstaande adviezen te hebben voldaan aan uw verzoek en wachten
uw afwegingen en besluit daarin af.

Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Adviesraad Sociaal Domein West Betuwe
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M.C. Korteweg (
secretaris)
Adviesraad Sociaal Domein West Betuwe
Herman Kuijkstraat 15-16
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