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Geachte leden van de raad, 
 
Hierbij sturen wij u de resultaten van de benchmark Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
2009. De resultaten hebben betrekking op 2008. Het klanttevredenheidsonderzoek heeft eind 2009 
plaatsgevonden.  
 
Eén van de ideeën achter de Wmo is dat de gemeente bij uitstek in staat is om lokaal maatwerk te 
leveren om de burgers die dat nodig hebben de juiste ondersteuning te bieden. De benchmark 
Wmo draagt bij aan het verkrijgen van inzicht in de prestaties van de eigen gemeente en biedt de 
mogelijkheid om te leren van andere gemeenten. Het klanttevredenheidsonderzoek geeft de 
cliënten de gelegenheid aan te geven wat zij belangrijk vinden als aanvrager van een individuele 
voorziening. De andere onderdelen van de benchmark hebben betrekking op de prestaties van de 
gemeente op basis van objectieve indicatoren.  
 
De gemeente heeft meegedaan aan de volgende onderdelen: 
 

1. Klanttevredenheidsonderzoek 
2. Basisbenchmark 
3. Individuele voorzieningen 
4. Mantelzorg 

 
Klanttevredenheid 
 
Het klanttevredenheidsonderzoek Wmo is een jaarlijks onderzoek dat elke gemeente verplicht is 
om uit te voeren. Aan de cliënten is een reeks vragen voorgelegd over de toegang tot 
ondersteuning, de hulp bij het huishouden, andere hulpmiddelen en participatie.  
 
Bewoners die maatschappelijke ondersteuning aanvragen bij de gemeente zijn over het algemeen 
positief over de hulp die ze krijgen. Dit blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek van de Wmo.  
 
Resultaten onderzoek klanttevredenheid hulp bij het huishouden 
 
Aan cliënten is gevraagd met een rapportcijfer aan te geven hoe tevreden men is over de hulp bij 
het huishouden. De cliënten geven onze gemeente gemiddeld een 7,8. Over de 
keuzemogelijkheden tussen de aanbieders is 97% tevreden. Voor wat betreft de organisatie van 
hulp bij het huishouden is men het meest tevreden over de behandeling met respect (98%). Het 
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minst tevreden zijn de cliënten met de vervanging tijdens ziekte en vakantie. Toch is 80% ook hier 
tevreden mee. De resultaten zijn vergelijkbaar met de resultaten van andere gemeenten. 
Opvallend is het grote aantal cliënten met een persoonsgebonden budget (pgb) in deze gemeente. 
Cliënten kozen voornamelijk voor een pgb omdat zij meer keuze uit aanbieders wilden hebben. 
Cliënten kunnen dan bij een oude aanbieder blijven of kiezen voor een aanbieder van de eigen 
gezindte. Door de nieuwe aanbesteding op basis van het Zeeuws model uit te voeren heeft de 
gemeente meer keuzemogelijkheden gecreëerd.  
  
Resultaten onderzoek klanttevredenheid hulpmiddelen 
 
Hoe tevreden zijn mensen die een voorziening krijgen vanwege een lichamelijke beperking? Een 
scootmobiel, een sportrolstoel of een verhuiskostenvergoeding vallen allemaal onder de 
hulpmiddelen. De gemeente krijgt hiervoor het rapportcijfer 7,3. Voor het collectief vervoer is het 
rapportcijfer 6,7. Over de verstrekte hulpmiddelen zijn veel mensen tevreden. De scootmobiel 
scoort 81%, de rolstoel 90% en de woonvoorziening 96%. Minder tevreden zijn mensen over de 
verhuiskostenvergoeding (78%).  
 
Veel mensen met een beperking maken gebruik van het collectief vervoer. De cliënten zijn het 
meest positief over de behulpzaamheid van de chauffeur (94%). Ze zijn het minst tevreden over de 
omrijtijden en wachttijden voordat men wordt opgehaald (44%). Dit is lager dan het gemiddelde van 
de referentiegroep. De klachten worden regelmatig met de vervoerder besproken. Zo nodig worden 
ook andere maatregelen genomen om de vervoerder aan de kwaliteitseisen uit het bestek te 
houden. 
 
Resultaten onderzoek klanttevredenheid mantelzorg 
 
Mantelzorg wordt omschreven als het zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of 
hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid of vriend. Mantelzorg is die zorg, die 
uitstijgt boven wat wordt aangeduid als gebruikelijke zorg (zorg die langer dan drie maanden duurt 
en meer dan acht uur per week omvat). 
 
Mantelzorg is één van de belangrijkste pijlers van de Wmo. Het is de bedoeling dat mensen voor 
hulp en ondersteuning eerst bij hun directe omgeving aankloppen alvorens terug te vallen op 
professionele ondersteuning. 28% van het aantal ondervraagde cliënten ontvangt mantelzorg. 
Hiervan krijgt 92% langer dan 12 maanden mantelzorg. In vergelijking met de referentiegroep is het 
aantal mantelzorgers lager dan het gemiddelde. Zij leveren echter wel gedurende langere tijd zorg.  
 
Resultaten onderzoek klanttevredenheid participatie 
 
Op de vraag of de verstrekte voorziening bijdraagt aan deelname aan de samenleving antwoordt 
71% van de cliënten dat de ondersteuning en/of het hulpmiddel bijdraagt aan het zelfstandig 
kunnen blijven wonen. 82% vindt dat de ondersteuning en/of het hulpmiddel bijdraagt aan het 
kunnen blijven meedoen in de samenleving.  
 
Het betrekken van burgers bij het lokale Wmo-beleid gebeurt met behulp van de Wmo-adviesraad. 
35% van de cliënten geeft aan dat zij van de Wmo-adviesraad hebben gehoord. Van de cliënten, 
die weten dat de Wmo-adviesraad het college adviseert, vindt 91% dat de Wmo-adviesraad goede 
adviezen geeft. Dit resultaat is hoger dan het gemiddelde.  
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Basisbenchmark 

 
De basisbenchmark Wmo biedt op hoofdlijnen een Wmo-breed beeld van de gemeente over alle 
prestatievelden heen. Naast leren door vergelijken is deze benchmark ook ingezet om te voldoen 
aan de verplichting tot horizontale verantwoording, zoals neergelegd in artikel 9 lid 1 van de Wmo. 
 
De totaalscore van de gemeente Ridderkerk is gelijk aan het landelijk gemiddelde. De gemeente zit 
op de onderdelen participatie, leefbaarheid, loket en informele hulp boven het landelijk gemiddelde.  
 
Bij de algemene en individuele voorzieningen scoort de gemeente onder het gemiddelde, omdat de 
intake voor een voorziening niet altijd in één keer gebeurt. De gemeente heeft er voor gekozen om 
te werken met eerste- en tweedelijns medewerkers. De eerstelijns medewerker screent eerst alle 
aanvragen en draagt een complexe aanvraag over aan de backoffice. Dit is een bewuste keuze 
geweest. Het beleid voor het afleggen van huisbezoeken was in 2008 nog niet geïmplementeerd. 
Bij de volgende benchmark zal de gemeente naar verwachting hoger scoren. 
 
Benchmark Individuele voorzieningen 
 
Hulp bij het huishouden is geen apart onderdeel van de benchmark meer, maar opgenomen in de 
benchmark individuele voorzieningen. Onder een Wmo-hulpmiddel wordt daarom nu zowel 
huishoudelijke hulp als een rolstoel, een vervoersvoorziening en een woonvoorziening verstaan. 
 
Het aantal nieuwe aanvragen hulp bij het huishouden ligt nog steeds beduidend hoger dan het 
landelijk gemiddelde. Dit geldt ook voor het aantal toegekende uren. De tarieven voor het pgb 
liggen boven het landelijk gemiddelde, omdat de gemeente een 100% tarief hanteert.  
 
Opvallend is het grote aantal cliënten met een vervoersvoorziening in Ridderkerk. Dit is het 
resultaat van het breed inzetten van het collectief vervoer. De uitgaven hiervoor zijn ten opzichte 
van het vorig jaar gestegen. Het aantal woonvoorzieningen en het aantal rolstoelen ligt onder het 
landelijk gemiddelde. Het beleid voor woningaanpassingen is bij de evaluatie van de Wmo- 
verordening opnieuw bezien. Het primaat van verhuizen is losgelaten. Eind 2009 is al een stijging 
van de uitgaven voor woningaanpassingen zichtbaar geworden.  
 
Het percentage ouderen en het percentage thuiswonende inwoners boven de 75 jaar ligt in 
Ridderkerk hoger dan het landelijk gemiddelde. Daarnaast is het percentage inwoners met een 
hulpmiddel of hulp bij het huishouden ook hoger dan het gemiddelde. Dit legt een grote druk op de 
beschikbare middelen voor het toekennen van voorzieningen. Zowel de totale uitgaven van de 
gemeente als de eigen bijdrage die de inwoners betalen zijn hoger dan het landelijk gemiddelde.  
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Benchmark Mantelzorg 
 
Zowel het aantal informatie- en adviesvragen als de uitgaven zijn inmiddels hoger dan het landelijk 
gemiddelde. In de vorige benchmark lag het resultaat nog onder het gemiddelde. Het aantal 
mantelzorgers dat zich laat registreren stijgt nog steeds. De inzet van extra middelen heeft 
resultaat gehad. Het blijft een punt van zorg dat niet alle cliënten die mantelzorger zijn zich willen 
laten registreren.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
Bijlage 1: Vergelijking benchmark 2009, 2008, 2007 


