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ONDERZOEK WMO 
 

Aanleiding onderzoek 
Gemeenten zijn verplicht een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren onder de inwoners die 
ondersteuning ontvangen vanuit de Wmo. Daarnaast is de gemeente Wijk bij Duurstede 
intrinsiek gemotiveerd om de ervaringen van cliënten te begrijpen. Hiermee krijgt de 
gemeente inzicht in de ervaringen van cliënten en kunnen ze waar nodig zaken verbeteren. 

Doelstelling 
Het doel van het onderzoek is de prestatie van gemeenten en dienstverleners in het kader 
van de Wmo te meten en hiermee inzicht te geven in de cliënttevredenheid. Daarnaast zijn 
er vragen gesteld die ook gebruikt kunnen worden voor de beoordeling van de leveranciers 
hulpmiddelen Kersten en Medipoint. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de 
applicatie Ervaringwijzer.  

Doelgroep 
De doelgroep van dit onderzoek zijn de cliënten die in 2020 tot de volgende categorieën 
behoorde: 

 In 2020 een nieuwe aanvraag hebben ingediend 
 een hulpmiddel van Kersten of Medipoint gebruikte  
 Ondersteuning ontving waarbij periodiek hulp wordt geboden bij de cliënt 

(dagbesteding, begeleiding of huishoudelijke ondersteuning) 

 Steekproef en respons 

De uitvraagperiode was van 10 juni t/m 12 juli 2021. Het gaat om een kwantitatief onderzoek 
op basis van een digitale vragenlijst of een papieren vragenlijst.  
 
Alle cliënten van de doelgroep hebben een brief ontvangen. In totaal zijn 781 cliënten 
benaderd, waarvan 274 de vragenlijst hebben ingevuld (netto respons: 35,08%). Van de 781 
benaderde cliënten zijn er 360 per post uitgevraagd waarvan er 151 vragenlijsten zijn 
ingevuld (netto respons: 43,14%). Hiernaast zijn 421 cliënten digitaal aangeschreven waarvan 
120 vragenlijsten zijn ingevuld (netto respons: 28,5%). Op verzoek zijn er 14 vragenlijsten 
nagestuurd naar mensen die een brief hadden ontvangen om het onderzoek digitaal in te 
vullen. 
 
Het onderzoek onder de Wmo cliënten heeft een betrouwbaarheid van 95% en een 
foutmarge van 4,77%. Voor de berekening van de foutmarge is uitgegaan van een 
representatief onderzoek met een hoog betrouwbaarheidsniveau. 
 
Over 2017 is er een vergelijkbaar onderzoek gehouden. Toen was de respons 42.5%. Over 
2019 is er alleen een onderzoek gehouden onder de cliënten die dat jaar een nieuwe 
aanvraag hadden ingediend. Bij dit onderzoek is er iets mis gegaan met de respons. Deze 
was 16.1%. Het beeld van dit onderzoek is gelijk aan de andere onderzoeken.  
 

Vergelijkingen 
In 2020 is er een uitgebreide uitvraag gedaan. Hierbij is er bij de toegang onderscheid 
gemaakt tussen de balie en de adviseur. Dit om meer gerichte antwoorden te krijgen over 
de dienstverlening van Stichting Binding. Ook is het hulpmiddelen onderzoek voor de inkoop 
geïntegreerd in dit onderzoek. Zo wordt de client niet meerdere keren per jaar bevraagd. 
Daar waar de vragen overeenkomen met het onderzoek van vorig jaar is de uitkomst te 
vergelijken in onderstaande tabel. Daar waar het van toepassing is staat het ook in de tekst 
van het onderzoek. 
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CONCLUSIES 
 

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste bevindingen: 

Contact met Stichting Binding 

 59% van de Wmo cliënten heeft in 2020 contact gehad met Stichting Binding. 
 Van de cliënten die in 2020 contact hebben gehad met Stichting Binding, heeft 60% 

een aanvraag gedaan. 

Ervaring met de balie van Stichting Binding 

 78% van de cliënten wist waar zij terecht kon met de hulpvraag. In 2019 was dit 88%. 
 Van de cliënten geeft 83% aan dat de informatie duidelijk was, terwijl 8% dit niet vindt. 
 Bij het inplannen van de afspraak, lukte het bij 16% van de cliënten niet deze binnen 

twee weken te maken. 

Ervaring met de adviseur van Stichting Binding 

 Van de cliënten vind 80% dat zij vriendelijk werd geholpen.  
 13% van de cliënten voelde zich niet serieus genomen door de adviseur. 
 Door 76% van de cliënten wordt aangegeven dat zij samen met een adviseur 

hebben gezocht naar een oplossing. 
 10% van de cliënten vindt niet goed te zijn geholpen met de voorgestelde oplossing. 
 14% geeft aan niet voldoende informatie te hebben gekregen over de oplossing. 

Ervaring met Stichting Binding 

 83% van de cliënten geeft aan dat Stichting Binding hen goed heeft geholpen. 
 79% zegt snel te zijn geholpen door Stichting Binding en dit is 3% lager dan in 2019 

(82%). 10% vindt dat zij niet snel is geholpen door Stichting Binding. 
 Het aantal cliënten dat zegt serieus te zijn genomen door Stichting Binding is 88%, 

hetgeen gelijk is aan 2019 (87%). 
 10% zegt geen duidelijke informatie te hebben ontvangen. 

Onafhankelijk cliëntondersteuner 

 Bij 45% van de cliënten was het niet bekend dat zij gebruik kon maken van een 
onafhankelijke cliëntondersteuner. Dit aantal is licht gestegen, want in 2019 gaf 40% 
aan hiermee niet bekend te zijn. 

Ervaring met Kersten/Medipoint 

 43% van de cliënten krijgt het hulpmiddel via Kersten/Medipoint, de verhouding 
tussen deze organisaties is 48%/52%. 

 Het laatste contact met Kersten/Medipoint ging hoofdzakelijk over een nieuw 
hulpmiddel (37%). 

 21% vindt dat te weinig wordt gecommuniceerd over de voortgang. 
 Kersten krijgt van de respondenten een 7.7 als rapportcijfer, Medipoint een 7.8 

Ervaring met de Wmo-aanbieder 

 87% is tevreden over de overige Wmo-aanbieders. 
 Het merendeel van de cliënten maakt gebruik van huishoudelijke hulp. 
 Welk rapportcijfer geeft u de andere Wmo-aanbieder: 8,4 
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SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN 
 

 
Digitaal zijn er 435 uitnodigingen verstuurd, de respons daarop was 114 = 26.2% 

Per post zijn er 346 uitnodigingen verstuurd. De respons daarop was 160 = 46.2% 

 

ONDERZOEK HULPMIDDELEN   

Respondenten geven Kersten gemiddeld een 7,69 (n=51)   

Respondenten geven Medipoint gemiddeld een 7,81 (n=54)   

Respondenten geven hun overige Wmo-aanbieder(s) een 8,4   

    

Aantal cliënten Medipoint  73 

Aantal cliënten Kersten  330 

Aantal cliënten hulpmiddel met onbekende leverancier 126 

Potentieel aantal bevraagde cliënten hulpmiddelen 529 

Respons  N= 115 personen 21,7% 
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RESULTATEN VAN HET WMO ONDERZOEK 
 

In de onderstaande tabellen zijn de resultaten weergeven van de Wmo onderzoek. Onder 
elk resultaat staat weergegeven hoeveel cliënten deze vraag hebben beantwoord.  

Anders dan vorig jaar zijn dit jaar specifieke vragen gesteld over de balie en het sociaal 
team. Om respondenten niet te belasten met onnodige vragen zijn er selectievragen 
toegevoegd aan het onderzoek zodat aan cliënten alleen relevante vragen werden 
voorgelegd.  
 
Onder het kopje [keer weggeklikt] staan de aantallen van de respondenten waar de vraag 
niet is getoond. 

 

Ondersteuning vanuit de Wmo 
In 2020 heeft 59% van de cliënten contact gehad met Stichting Binding over de 
ondersteuning van de Wmo. 41% van de cliënten die heeft gereageerd heeft dus een langer 
lopende beschikking. Van de contacten bij Binding ging het bij 60% om een nieuwe Wmo-
aanvraag.  
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Uw ervaring met de balie van Stichting Binding 
Respondenten op de volgende vragen betreffen uitsluitend cliënten met een nieuwe 
aanvraag. Voor 78% was het bekend waar zij naar toe moest voor hun hulpvraag, vorig jaar 
was dit 88%. Voor 6% van de cliënten was dit niet duidelijk. Het merendeel van de cliënten 
(88%) meldt vriendelijk te zijn geholpen door de baliemedewerker en 85% geeft aan goed te 
zijn geholpen door de baliemedewerkers. 79% (82% in 2019)van de cliënten zegt snel te zijn 
geholpen door de baliemedewerker, terwijl 5% vindt dat dit nog te wensen overliet. De 
informatie die is ontvangen is volgens het overgrote deel (83%) van de cliënten duidelijk. Een 
klein aantal (8%) laat weten de informatie niet duidelijk te vinden. Het maken van een 
afspraak lukte niet in alle gevallen binnen de 2 weken. Dit wordt aangegeven door 16% van 
de cliënten. Bij 76% van de cliënten is dit wel gelukt. 
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Uw ervaring met de adviseur van Stichting Binding 
Ook deze respons is uitsluitend van cliënten met een nieuwe uitvraag. 
80% van de cliënten geeft aan vriendelijk te zijn geholpen door de adviseur van Stichting 
Binding. 13% voelde zich niet serieus genomen door de adviseur in tegenstelling tot 81% die 
vindt wel serieus te zijn genomen (87% in 2019). Door 76% (gelijk in 2019) van de cliënten is 
aangegeven dat zij gezamenlijk met de adviseur heeft gezocht naar een oplossing. 73% van 
de cliënten laat weten voldoende informatie te hebben gehad over de oplossingen op hun 
hulpvraag. Van de cliënten geeft 74% aan goed te zijn geholpen met de voorgestelde 
oplossing, in 2019 was dit 86%. 10% is het hier niet mee eens.  
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Uw ervaring met Stichting Binding 
 

De volgende set vragen is voorgelegd aan de mensen die wel contact hebben gehad met 
Binding maar geen nieuwe aanvraag hebben gedaan. Daardoor is het niet duidelijk of ze 
met de balie of het sociaal team hebben gesproken.  

Volgens 78% van de cliënten heeft Stichting Binding hen vriendelijk geholpen. 83% van de 
cliënten geeft aan de Stichting Binding goed heeft geholpen met de voorgestelde oplossing. 
Van de cliënten geeft 87% (82% in 2019) aan snel te zijn geholpen, in tegenstelling tot 10% die 
dit niet vindt.  Volgens 82% van de cliënten hebben zij duidelijke informatie hebben 
ontvangen. 
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Hieronder staat weer een selectievraag. Het kan voorkomen dat iemand een hulpmiddel 
heeft zoals een scootmobiel en hierover wel contact heeft met Binding maar niet met de 
leverancier. 90% geeft aan wel contact te hebben gehad met de Wmo-aanbieder. De 10% 
die nee heeft geantwoord ging door naar de afsluiting van het onderzoek met de vraag 
over ‘Uw mening’. 
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Onafhankelijke cliëntondersteuning 
Van de cliënten was het bij 45% niet bekend dat zij gebruik kon maken van een 
onafhankelijke cliëntondersteuner. Bij 55% (45% in 2019) was deze informatie wel bekend. 
Door een betere uitleg van de rol van de clientondersteuner (wat dus ook een familielid of 
vriend mag zijn) en het duidelijk vermelden in de afsprakenbrief voor het keukentafelgesprek 
is het aantal mensen dat hiervan op de hoogte is verdubbeld sinds 2017. Dit was een duidelijk 
verbeterpunt uit eerdere onderzoeken. 

 

 
Uw ervaring met Kersten/Medipoint 
Van de groep die aangegeven heeft contact te hebben gehad met de Wmo-aanbieder 
geeft 43% aan dat zij beschikt over een hulpmiddel van de Wmo-aanbieder Kersten of 
Medipoint. Van deze cliënten heeft 52% een hulpmiddel vanuit Medipoint en 48% vanuit 
Kersten.  

Het laatste contact met de aanbieder ging in 37% van de gevallen over een nieuw 
hulpmiddel, in 29% van de gevallen ging het over een reparatie. 74% van de cliënten is 
tevreden over de service van Kersten/Medipoint. Overigens is 10% het daar ontevreden over.  

Van de cliënten vindt 72% dat zij vanuit Kersten/Medipoint duidelijke informatie krijgt. 10% 
geeft aan dat deze informatie niet duidelijk genoeg is.  70% zegt snel te zijn geholpen door 
Kersten/Medipoint. Van de cliënten vindt 21% dat zij door de aanbieders niet goed op de 
hoogte zijn gehouden over de voortgang. 69% van de cliënten geeft aan zij goed te zijn 
geholpen door Kersten/Medipoint, tegenover 12% die aangeeft niet goed te zijn geholpen.  

Over het hulpmiddel dat zij via Kersten/Medipoint hebben verkregen is 78% tevreden. 86% 
geeft aan zich nu beter te kunnen redden door het hulpmiddel. Ook vindt 80% aan dat zij 
hierdoor een beter leven heeft. Volgens 8% kunnen zij zich door het hulpmiddel niet beter 
redden en ook hebben zij hierdoor geen beter leven. 
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KERSTEN n=51 

Aantal Cijfer 
6 10 
15 9 
14 8 
8 7 
3 6 
1 5 
1 4 
 3 
1 2 
 1 
2 0 
Gemiddelde cijfer: 7.7 

 
 
MEDIPOINT n=54 

Aantal Cijfer 
3 10 
10 9 
26 8 
11 7 
2 6 
 5 
 4 
1 3 
1 2 
 1 
 0 
Gemiddelde cijfer: 7.8 
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Uw ervaring met de Wmo-aanbieder 
Van de cliënten heeft 66% van de cliënten nog een andere ondersteuning via de Wmo en in 
de meeste gevallen (65%) betreft dit huishoudelijke hulp. 87% (85% in 2019) van de cliënten 
zijn tevreden over de genoemde Wmo-aanbieders. Slechts een klein aantal cliënten (4%) is 
niet tevreden. 86% van de cliënten meldt dat zij duidelijke informatie krijgen en 88% zegt dat 
zij snel geholpen worden.  

Het merendeel vindt dat de aanbieders hen goed op de hoogte houden van de voortgang 
(79%) en 86% vindt goed te zijn geholpen door de aanbieders. 89% geeft aan zich beter te 
kunnen redden door de ondersteuning t.o.v. 74% in 2019. Volgens 85% draagt het hulpmiddel 
bij aan een beter leven, in 2019 was dit 87%. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nader onderzoek geeft de volgende aantallen weer: 

24  Begeleiding      11 Anders, Traplift 
19 Dagbesteding     5 Anders, overig 
202 Huishoudelijke hulp     46 Niet getoond   
 
Het totaal is meer dan 264. Dit komt omdat een aantal cliënten diverse vormen van ondersteuning heeft.  
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117  Rode Loper / Wijk in Contact   
45 Quarijn   
20 T-Zorg 
8 VAK 
5 Kwintes 
5  Axxicom 
25   Anders 
 
16 Niet juist ingevuld 
47 Niet getoond 
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Aantal Cijfer 
38 10 
64   9 
71   8 
21   7 
  6   6 
  5   5 
  0   4 
  0   3 
  0   2 
  1   1 
  1   0 
Gemiddelde cijfer: 8,4 

 

 

Uw mening 

 

 

 Ik ben blij met de huishoudelijke hulp 

 Het gaat eigenlijk allemaal wel goed 

 Ja 

 Communicatie en lever- betrouwbaar is nu verbeterd 

 Zeer tevreden 

 Huishoudelijke hulp 

 De hulp komt altijd, indien vakantie krijg ik een vervanger. Wordt goed geregeld. 

 Zeer tevreden over aanbieder 

 Het leven loopt nu op rolletjes 

 Communicatie 

 Alles 

 Steeds dezelfde hulp en goeie vervanging bij ziekte of vakantie 

 ben zeer tevreden over alles 

 alles tot nu toe 

 Alles 

 Huishoudelijke hulp 

 het loopt nu goed bij de gemeente met Binding  was eerst wel slechter. 

 Telefonisch en met reparatie snel geholpen en fijn personeel. 
 Begrip en belangstelling voor mijn specifieke handicaps. Voortdurend op zoek naar 

mogelijkheden om de dag zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Voel me welkom. 
Geniet van de prettige sfeer. 
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 Goede begelijding 

 Hulpmiddelen aanvraag 

 Het feit dat ik ondersteuning heb bij de dingen die ik zelf niet meer kan doen. 

 Ik ben zeer tevreden 

 Alles 
 Ik word geholpen door vriendelijke mensen. Fijne begeleiding bij het 

ontmoetingscentrum aanbieder 

 Ik wordt goed geholpen en ze laten me nooit zitten 

 Bij een hulpvraag wordt snel gehandeld 
 Als wij er doorheen komen bij onze WMO contactpersoon, kunnen dingen vrij snel 

geregeld zijn. Afhankelijk of de voorziening op voorraad is of niet.ik ben totaal NIET 
tevreden over mijn WMO adviseur van de Stichting Binding 

 beschikking hebben van het juiste hulpmiddel 

 Alles gaat goed 

 ik ben mobieler door de fiets, maar moest er zelf mee komen 

 Alles 

 de hulp 
 De sfeer,en de gezellig heid,er word goed op de houtafdeling gelet als je met een 

aoparaat bezig bent 

 Prima 

 Goed en vriendelijk 
 Ik ben goed geholpen met alle papier werk, zoals mijn werk. Het is fijn dat ik kan praten 

met haar. 

 N.v.t 

 Alles 

 Coach luistert goed, denkt mee, leeft mee, heeft humor 

 alles loopt prima blij mee 

 Ze houden je wel op de hoogte 

 Dat ik telkens in overleg gehoord wordt en aanbieder denk mee ook WMO hulpverlener 

 Als ze eenmaal luisteren dan wordt ook actie ondernomen 

 Mbt tot WMO of aanbieder? Laatste luistert goed naar behoeften. 

 ? 

 Belastinghulp prima, mantelzorghulp is slecht 

 Goede huishoudelijke hulp 
 Planning en opvolging zijn prima, alleen continuïteit van de uitvoerende persoon is soms 

wel lastig 

 Dat het zo snel ging 

 Hulp in de huishouding 

 Alles 

 De organisatie 

 Alles kan ze niet wordt er ge zorgt  dat er iemand anderskomt 

 Sommige dingen kunnen beter 

 Prima tevreden 
 Ik ben gewoon heel erg blij met mijn begeleidster van Kwintes. Zonder haar is mijn leven 

een stuk zwaarder! 

 Ik heb een fijne hulp voor het huishoudens hulp bij papieren etc etc 

 Altijd aanspreekbaar en behulpzaam en positief 

 De scooter mobiel omdat dan heb ik minder pijn in mijn heup 

 Tot nu toe geen klagen 
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 Binding was in november 2020 onze reddende engel. Wij verzorgen als mantelzorger 6 
jaar voor onze moeder. Binding helpt ons in gepaste plaats te vinden in het E&E. Zij krijgt 
een dikke 10 

 Meedenken over de mogelijkheden 

 De hulp die je krijgt 

 Ik heb alleen maar huishoudelijke hulp en dat gaat prima 

 Ik hoop dat ik nu een vaste hulp heb gekregen 

 Ik heb geen klachten 

 Voor mij zo doorgaan 

 Ben tevreden 

 Veel gaat goed. Heb wel veel contactmogelijkheden gemist in coronatijd 

 Graag de zelfde hulp 

 huishoudelijke hulp 

 Ik krijg geen hulp meer dus kan ik niet beantwoorden 

 Alles gaat goed 

 Over het algemeen heb ik geen klachten 

 prima hulp in huishouden gehad 

 Eerste contact met stichting binding 

 Ze zijn behulpsaam en correct 

 service 

 Alles van communicatie tot uitvoering 

 snelle reactie, dingen worden goed geregeld. 

 Ik heb nu eindelijk hulp. Zij is vriendelijk en werkt goed 

 De hulp 

 Ik vindt alles goed gaan ben heel blij met de hulp die ik krijg 
 dat je zo snel mogelijk geholpen word betreffende de vraag die je stelt en wat je 

eventueel nodig hebt aan hulp 

 Begeleiding bij de revalidatie en hulp thuis 

 Organisatie is vertrouwensmakend 

 Het gaat allemaal goed! 
 Als de aanvragen lopen en niet meer bij de WMO consulent liggen, gaat het goed over 

get algemeen. Ik ben absoluut niet te vrezen over de WMO consulent, ze kijkt totaal niet 
naar de situatie, past alleen maar de regels toe, houdt totaal geen rekening net mijn 
belastbaarheid of de mogelijkheden die mijn man heeft 

 perfect.respectvol.terzake komen.kundig 

 Nee weet ik niet 

 Goede service 

 Alles 

 Contact krijgen 

 Zij gaat goed in op wat ik aan werk vraag 
 Sinds de aanvraag heb ik goed contact met de medewerker van , destijds , Binding. Zij 

heeft heel goed naar mij geluisterd en ook direct actie ondernomen. Compliment voor 
Binding. 

 De hulp die ze me bieden 

 Onze hulp in de huishouding is een hardwerkende maar een vrolijke en gezellige vrouw 

 Gebruik van elektrische rolstoel geeft meer bewegingsvrijheid. 

 De begeleiding en contact 

 Als a8 
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 Goede ondersteuning, altijd op tijd, heel vriendelijk 

 Korte lijn met medewerkers die er voor gaan 

 Geen mening 

 Zo gaat het prima 

 de hulp sluit aan bij mijn behoefte...zowel inhoudelijk als de manier waarop 

 Service is goed, huishoudelijke hulp is top 
 Dat een leek al veel ondersteuning kan geven. Ik ben nu depressief en heb veel 

contact nodig. 

 Communicatie WMO uitstekend 

 de zoektocht naar de juiste oplossing 

 Alles! 

 traplift contract (beperkt) 

 H.h. Hulp 

 wat ik vraag word gedaan 

 Huishoudelijke hulp thuis 

 ik ben tevreden met hoe t gaat 

 Alles ging vlekkeloos! 

 Niks mee te geven ben helemaal tevreden 

 Ja heerlijk zo 
 Als mijn vaste hulp niet kan komen door b.v. ziekte of anderszins wordt gegarandeerd 

dat er een vervanger/ster komt. Mijn ervaring is dat dat ook gerealiseerd wordt. 

 Jullie zorgen goed dat alles wordt geregeld 

 De stichting binding (kantoor)is slecht te bereiken door mijn handycaps! 

 Volgens afspraak hulp 

 Fijne hulp en altijd bereikbaar 

 Goed intakegesprek 

 De hulp op zich, de vriendelijkheid van de medewerkers 

 Alle hulp in het verleden gekregen was goed. Mw. Wacht op andere woning. 

 alles 

 Wij hebben een heel goede vaste hulp 

 Contact als er wat geregeld moet worden 

 Z. onze hulp bevalt ons prima. 

 Alles gaat wel goed 

 Zeer tevreden over hulp huishouden 

 weinig, wordt niet serieus gekeken naar mijn behoefte 

 Alles 

 Dat ze dingen doen die zelf niet meer kan 

 De hulp en begeleiding 

 Ga zo door 

 Meedenken en mee zoeken, alertheid, inzet. 

 De begeleiding die krijg en zij helpen waar ze kunnen met name de papieren etc 

 Gepaste hulp 
 Ik heb nooit problemen gehad met de WMO. Ik heb een aardig dossier al. Heb veel 

plezier van alle hulpmiddelen. 

 Telefonische bereikbaarheid 

 De goede ervaringen met de wmo 

 Alles gaat goed 
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 Ik word goed geïnformeerd en vriendelijk geholpen. 

 Het sociale contact het praatje  met a. dat doet mij goed 

 Communicatie 
 Alleen op het laatste had een vaste hulp. Verder ontevreden over aanbieder, geen 

manieren van praten en ze bellen je nooit terug en laten zonder hulp zitten. 

 Het contact met Wmo consulent gaat heel goed. 

 Weinig 

 Alles loopt goed 
 Uit gesprekken blijkt dat WbD als voorbeeld kan worden gezien voor andere 

gemeenten! 

 Ik ben altijd goed geholpen bij het WMO en ook de h-h zorg is goed 

 De hulp die ik krijg 

 De vaste hulp in de huishouding (niet telkens een ander) 

 de duidelijkheid die er geboden kan worden 

 Ben tevreden 

 Bij mij gaat het wel goed, we doen alles in overleg 
 Contact met de aanbieder was in eerste instantie wat lastig, de huishoudelijk 

ondersteuning kwam een maand later pas op gang. Gelukkig is dat nadien allemaal 
prima verlopen en heb ik een TOPPER van een huishoudelijke hulp! 

 Ben snel geholpen dat was fijn 

 De mensen bij Stichting Binding zijn erg goed en zeer betrokken. 

 Fijn contact, vertrouwd, goed advies, steun 

 Hulp in het huishouden 

 Geen klachten 

 Eerste advies 
 Een hele lieve mevrouw waar ik ook goed mee kan praten. We zijn een goed tiem. 

Samen lachen en huilen ik zou zo graag een uur in de week haar meer willen. Mijn zoon 
zal het vragen. Maar is op moment ziek (geapareed) dat kom nog 

 Begeleiding gestopt vanwege corona 

 Snel geregeld, zelfs toen in de kerstweek 

 Zorgzaam en vriendelijkheid 

 de aanbieder 

 Het contact met mevr. Mevr, die nu bij St.Binding werkt. 

 alles, ben vlot en vriendelijk geholpen 

 Fijn 1 coördinator te hebben bij het WMO loket, denkt mee en komt snel in actie 
 Ik vind alles geweldig gaan,de uitleg bij de voorzieningen die ik gekregen heb. Ik heb 

weer een stukje vrijheid terug met mijn scootmobiels en leef weer in een schoon huis 
door de huishoudelijke hulp. Heb dus niks te klagen en heb een prettig leven 

 Contact houde met de patiënt. 3 uur werk is voldoende 

 Ze zijn lief en aardig 

 Tevreden met de hulp 

 Al jaren contact met P. De man neemt je in de maling. 

 Alles 
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 Wat beter voorbereiden op de huishoudelijke taak ( werk in huis) 

 Goed 

 ga zo door 

 Beter eten in het restaurant aub. Keuze en variatie graag. 
 Ik vraag zorg voor taken die ik niet zelf kan, echter mijn hulp mag geen ramen wassen 

zegt ze 

 Nee 

 Nee alles naar wens 

 niets 

 zo laten 

 Nee 

 Huisbezoek ipv telefonisch consult 
 Op het moment weet ik dat nog niet.  Eerst was aanvragen van spullen nog vrij moeilijk.   

kijken ,moet weer een aanvraag doen  hoe dat loopt.en 
 Mijn elektrische rolstoel is niet op mijn lengte gemaakt waardoor ik veel bots met mijn 

voeten tegen stoeptegels of opstakels wat erg veel pijn geeft. 

 Ben tevreden heb geen tips 

 Is mij duidelijk genoeg 

 Aanbieder organisatie 

 
 X 

 Nee 

 Ik heb geen klachten over de hulp 

  

 informatie voorziening en hulp als er iets mis is 

 Ntv als het warm weer voor cliënt een ijsje meeneemt 
 meedenken.En reeeler zijn (verhuust u maar,, terwijl geen gelijkwaardige woning te 

vinden is) 

 Nieuwe en veilige zaagmachine die goed haaks zaagt d 

 Geen 

 N.v.t 

 Nee 

 Geen tips 

 Er gaan vaak dingen fout 
 Deze vragenlijst is ingevuld door een dochter de WMO is toch lastig de vinden en bellen 

als de ouders totaal geen internet hebben en niet mobiel genoeg zijn 

 Persoonlijke betrokkenheid 
 Huishoudelijke hulp ging eerst via aanbieder, erg ontevreden over, werd continue 

afgezegd, slecht werk geleverd. Blij dat ik overgestapt ben naar de aanbieder 
 Bij nieuwe aanvraag goed opletten bij welke maatschappij geplaatst word. aanbieder 

had wachtrij, aanbieder direct plek. 

 Een brommobiel of canta 

 Graag tuinhulp af en toe 
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 Cliënt centraal en niet de regeltjes, protocollen, beleid, financiën, enz.. Meselijke maat 
is afwezig, medewerkers niet altijd even bekwaam. 

 Gewoon zo lekker doorgaan 

 Begeleiding 

 Houden zo 

 Nvt 

 Minder pijnstillers gebruiken 

 Geen specifiek idee 
 Zou wel fijn zijn als de servicemonteur ook mijn banden kan oppompen. Dit wilde/ kon 

hij niet 

 Doorgaan. Met deze fietsen wordt er een hoop goed gedaan 

 Snelheid 

 Weet het niet 

 Inloop of sociëteit of gelegenheid anderen te ontmoeten. Buurthuis iOS graag 

 Er zijn wel die goed kunnen werken maar er zijn er ook die dit werk niet kunnen 

 luisteren en serieus nemen de mensen 

 Nvt 
 In het verleden had ik een gesprek met een consulend waarin ze niet duidelijk 

communiceerde wat tot boosheid lijden tip is duidelijk simpele comunicatie 

 Nee 

 contact met, informatie van aanbieder 

 Een WMO adviseur met iets meer inlevingsvermogen 

 Ik hoop dat ik nog lang mag genieten van uw hulp 

 nvt 
 voor wat betreft WMO niets, voor wat betreft hulpmiddelaanbieder. Als er een reparatie 

nodig is duurt het soms gewoon te lang. Mensen hebben een hulpmiddel niet voor hun 
plezier en zijn er van afhankelijk. 

 Planner moet vriendelijk en moet afspraken nakomen. Ze laten me zonder bericht 
overslaan. Vervangend hulp regelen. Zij moeten leiding geven krijgen nu regelt de 
planner alles die niet vriendelijk 

 Tijdig overleg wanneer en welke vervanger er komt. Graag goed Nederlands 
sprekende hulp 

  

 niets 

 Zo verder gaan! 

 Nee 

 Nee 

 Geen mening te kort in gebruik 

 Eigenlijk niets 

 Nee 

 De afgesproken tijd wel volledig vol maken 

 Geen ide 
 Ze moeten bij de ouderen vanaf 70 jaar even checken hoe met hun gaat ook als de 

ouderen weten niet of durven niet hulp vragen 

 Nee 

 Nee, opm huishoudelijke hulp aan mijn vrouw toegekend 
 De huidige hulp is geen schoonmaakster, en vergeet soms wat dingen, waar ik haar 

vervolgens op moet wijzen. Voorbeeld haalt geen dingen van het aanrecht om 
eronder schoon te maken. Achterplaat bij het aanrecht word regelmatig vergeten 
waardoor er vetresten achter blijven. Ik heb betere ervaringen met de invallers als hulp. 
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 Nee! 

 Nvt 

 Nee 

 geen idee 
 Thuiszorg is wisselend, is soms lastig. Beter is natuurlijk altijd dezelfde, maar ik begrijp dat 

dat niet kan. 

 Zie m1 

 SVP een 4wiel fiets in het pakket opnemen 

 geen idee 

 Nee! 

 niets 
 Betere op en afritten. Zodat de toegang naar sommige winkels gemakkelijker en vooral 

veiliger kan 

 Eerder reageren op Tellefonische vraag. 

 ik ben tevreden 
 Ja meer dan een jaar geleden kreeg ik hulp van een aanbieder. Dat was niet goed. 

Achteraf hoorde ik dat er verschillende aanbieders zijn in wijk bij Duurstede. Minstens 4. 
Ik had geen keuze na mijn ziekenhuisopname. Als ik weer hulp nodig heb bij mijn 
verzorging kies ik voor een andere hulpverlener. Inmiddels weet ik dat de zorg veel 
beter kan dan ik heb ondervonden. Waarom al die verschillende hulpverleners???? 

 Niets 

 Niks 

 Nee gaat goed zo 

 Een minder omslagtige vragenlijst 

 De bereikbaarheid 

 Voor sommigen betere huishoudelijke scholing 

 Niets 

 Niets, het gaat prima 

 Zet na overlijden partner thuishulp niet direct stop zonder overleg 

 Trap lopen gaat niet meer goed. Graag attentie voor andere woning. 

 niets 

 Geef die jonge meisjes eerst eens met oudere mee 

 ? 
 Fijne casemanager- mag wel meer actief betrokken zijn en geinformeerd- stichting 

binding 

 Begeleiding mag wel vaker komen 

 Geen 

 gewoon de wet uitvoeren en zorgen dat clieénten krijgen wat zij nodig hebben 

 N.v.t. 

 Niets 

 0 

 Nvt 
 Voor mij niet van toepassing. Misschien de ander. Er wordt niet veel meer financieel 

vergoed.strengere regels.….. 
 De gebreken tijdens onderhoud opgegeven door monteur opvolgen; administratie 

verbeteren 

 Niks 
 Er is beloofd dat er hulp komt voor de tuin, maar nooit meer iets van gehoord. Het zou 

fijn zijn om hierover met elkaar in contact te blijven, nu voelt het als vergeten te worden. 
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 ?? 

 Te kort om hier op te antwoorden 

 Beter communiceren,  clienten met respect behandelen. En vervagende hulp regelen. 

 Nvt 

 Helpen, herinneren, 
 Communicatie wmo medewerkster kan vriendelijker. LET OP: HEEL VEEL VRAGEN VAN 

DIT TOTALE FORMULIER KUNNNEN NIET BEANTWOORD WORDEN. 

 Ntp 

 Nee 

 Ga zo door 

 Het is goed genoeg voor mij 

 Geen idee 
 De informatie die Stichting Binding verstrekt is niet altijd gelijk aan de informatie van de 

aanbieder met name als het gaat om doorgevoerde wijzigingen. 

 dat weet ik niet 

 Ga zo door met uw begemeding 

 Kan niet zo gauw iets bedenken. Ik zou zeggen ga vooral zo door 
 Beter uitrekenen van toeslag. Elk jaar laatste maand bijbetalen. Of restant gaat naar 

WMO en de vraag is wat zij ermee doen? Nooit beantwoord in de pot? Van heel de 
gemeente wijk bij Duurstede is dat behoorlijk wat. 

 Thuiszorg 2x pw onder de douche graag keertje meer 

 Snellere inzet van zorg en ondersteuning 

 Aanbieder communiceert slecht met iedereen in het proces. 

 Weet ik eigenlijk niet 
 Vervelend dat ik elk jaar hulp aan moet vragen terwijl er geen kans is op 

gezondheidsverbetering 

 In vakanties of bij ziekte hulp zijn er vaak geen vervangers dat is jammer 

 Kennis materiaal, afstelling bij de gebruiker en interne en externe conmy 

 Volledig te vrede 

 geen 

 De communicatie 
 Het is mij niet duidelijk waarom in 2019 mijn urgentieverklaring is afgewezen, omdat ik 

65+ ben. Terwijl er wel naar gevraagd wordt als ik reageer op een 2 kamer 
appartement. Na herseninfarct en nu ziekenhuisopname met hartklachten. (3 trappen 
op!!) 

 kan niets bedenken 
 Communicatie met hulpmiddelaanbieder kan beter. Zijn onnodig veel langs moeten 

komen voor de aangepaste fiets, veel tijd en energie. 

 Maak het elkaar aangenaam 

 Nee 

 Een deskundig iemand op die post 

 Nee 
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Veel!! Ik ben vorig jaar door falen van de Wmo, en daardoor door langdurig uitblijven van 
noodzakelijke ondersteuning, in ernstige problemen gekomen. Mijn gezondheid is hierdoor 
onnodig verder achteruit gegaan en het herstel daarvan duurt dus ook veel langer dan 
nodig (daar zal ik minstens heel 2021 voor nodig hebben). De bejegening van Wmo-
medewerkers was traumatiserend, wat me een extra probleem erbij gaf. Het uitblijven van 
Wmo-ondersteuning heeft me veel geld gekost (enkele honderden euro's), waardoor ik nu 
ook nog financiële problemen heb. De Wmo stelt geen vragen, volgt hun eigen protocol 
niet, neemt cliënten niet serieus, luistert slecht naar informatie en signalen van cliënten, en 
kan überhaupt slecht overweg met mensen die niet in de standaard protocollen vallen. (Ik 
heb hierover een klacht ingediend bij de gemeente. Ik wacht nog op de terugkoppeling 
hiervan.) Uiteindelijk komt er een oplossing die op zijn best het absoluut minimale biedt van 
wat er eigenlijk nodig is. AB, na binnenkomst van dit bericht is hierop gehandeld. 

Een andere WMO consulent, mw Binding is voor ons gezin niet geschikt. Duurt heel lang 
voordat ik contact heb met haar, luistert niet, bekijkt alleen dexregels en past die toe, maar 
vraagt onmogelijke dingen van mijn partner. Hij kan niet mee in een kamer auto, moet perse 
mee met de Wijkse Dienst naar Langbriek of zelfstandig naar de fysio, met dexwijkse Dienst. 
Hij kan niet zelfstandig in een auto stappen, last staan een lage auto. En Jan geen hele 
afstanden lopen. Volgens mw. Binding kan hij dit allemaal wel even oriberen, als je het niet 
probeert weet je het niet. Moet zelfstandig in rolstoel de deur uit, sat lukt hem niet met een 
goed werkende arm en been, heeftcer ook niet de energie voor. Badkamer vorig jaar 
augustus aangevraagd, zij heeft het door Corona 4 maanden langer laten liggen dan 
afgesproken. Uiteindelijk zelf achter offertes aangegaan. Zij heeft 10 installatiebedrijven 
gebeld in de omgeving. Ik heb er twee geveld had binnen 1,5 week 2 offertes. Duurt het 
mogv4 weken voordat zij hierop reageert. Ik snap dat zij het druk heeft, maar ik hoor ook 
andere verhalen over haar. Ik heb geen vertrouwen neer in haar, ik krijg slapeloze nachten 
van haar. Communicatie tussen Stichting Binding en WMO loopt nu via Oroff in de NAH. AB, 
na binnenkomst van dit bericht is hierop gehandeld. 

Andere adviseur? Een die mij en mijn vrouw, mijn situatie wel goed inschatting en niet haar 
eigen zin doordrijft en alleen maar wel serieus naar mijn situatie kijkt en niet alleen maar 
regeltjes toepast.nu moeten we lang wachten op reactie, gespreksverskagen staan vol 
fouten, mijn vrouw heeft slapeloze nachten over zaken die of niet of heel moeizaam 
opgestart worden. Als ze eenmaal zaken opstart, dan loopt het ook wel. Maar aanpassing 
fan de badkamer is in augustus  2020 aangevraagd. Mevrouw kon geen geschikte 
installateur vinden, mijn vrouw regelt 2 offertes in 1 week, dan is het weer wachten of het 
goed gekeurd wordt of niet, gast zo drie a 4 weken over heen. En dan hebben we 
toestemming. Nu is het wachten op de materialen. Maar alles wordt op Corona geschoven, 
is vaak ook het geval. Er is een gesprek geweest dat er weinig tot geen vertrouwen is in onze 
adviseur tussen mijn vrouw en de adviseur. Het gaat een paar weken goed. Even geen 
contact meer en we beginnen weer van voren af aan. Telefonische afspraken worden niet 
nagekomen. In maart indicatie voor de dagbesteding per 1 juni aangevraagd, alle 
benodigde informatie aangeleverd, het is vorige week 11 juni pas geregeld. Moet verplicht 
met de wijkse dienst, terwijl ik niet zelfstandig in of uit een auto kan stappen, en al helemaal 
niet net een lage auto, mieten het maar toch proberen. Wij hebben het aangegeven, 
vedtigingsmanager Boogh heeft aangegeven dat ik het niet redt. Maar we moeten het toch 
maar proberen. En dan toch zeggen dat er geluisterd wordt naar ons? Sorry, ik ben … kots en 
kots beu. AB, na binnenkomst van dit bericht is hierop gehandeld. 

 

 


