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Reactie op uw advies over het CEO Wmo over 2016

en over 2017

Geachte leden van de adviesraad,
Op 20 oktober hebt u advies uitgebracht over het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016
en 20t7. Allereerst wil ik u bedanken voor uw advies. Het is fijn om te horen dat u de
getrokken conclusies grotendeels onderschrijft. Namens het college van burgemeester en
wethouders van Oss zal ik puntsgewijs inhoudelijk reageren op uw adviezen aan ons college

Naar aanleiding van het CEO 2O16
Advies 1 : Onafhankelijke cliëntondersteuning
Het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning dient bij elke intake expliciet aan de orde te
komen. Voor het intakegesprek wordt de cliënt optimaal gei'nformeerd en bij de intake dient
de cliënt schriftelijk aan te geven dat men hier geen gebruik van wenst te maken. Liefst met
een toelichting.
Ik deel uw mening dat het belangrijk is dat cliënten weten dat ze recht hebben op
onafhankelijke cliëntondersteuning. In het voorjaar van dit jaar hebben we daarom drie
momenten, voorafgaand aan de intake, ingebouwd waarop we cliënten informeren over het
recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. (Bij het eerste contact, bij het maken van de
afspraak, en bij de schriftelijke afspraakbevestiging.) In het CEO Wmo over 2OL7 hopen we
terug te zien dat veel meer cliënten bekend zijn met de onafhankelijke cliëntondersteuner dan
in 2016. Als uit het CEO Wmo over 2017 bl¡jkt dat veel cliënten het recht op onafhankelijke
cliëntondersteun¡ng niet kennen, dan zullen we aanvullende maatregelen nemen. Uw
suggestie om de cliënt tijdens de intake schriftelijk te laten bevestigen dat hij of zij geen
gebruik wil maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner, zullen we daar dan bij
betrekken. Maar, omdat de onafhankelijke cliëntondersteuner de cliënt ondersteunt tijdens het
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intake-gesprek, is het vooral van belang dat de cliënt hier voorafgaand aan de intake over
hoort.
Advies 2: Aanvullende vraaen, mantelzoro
Bekijk hoe de inzet van de mantelzorger bevorderd kan worden. Geef in materiële en
immateriële zin inhoud aan het belang dat de gemeente stelt aan mantelzorg en

mantelzorger.
Vorig jaar is het mantelzorgbeleid vastgesteld van de gemeente Oss. Dit beleid bestaat uit de
onderdelen waardering en ondersteuning van de mantelzorger. Voor de uitvoering van dit
beleid hebben we afspraken gemaakt met Ons Welzijn. Daarnaast hebben we voor de
zomervakantie het woonbeleid voor mantelzorgers verruimd. De ASD heeft hier een positief
advies over gegeven. Aanvullend heeft u een ongevraagd advies afgegeven met aanvullende
vragen en opmerkingen over mantelzorg. In november zal de ASD met de betrokken
ambtenaren vanuit de gemeente Oss over dit ongevraagde advies in gesprek gaan. Ik stel
voor dat de adviezen die u heeft gegeven over mantelzorg naar aanleiding van het CEO Wmo
over 2016 (en ook over 2017) bij dit overleg betrokken worden. Is dat akkoord wat u betreft?
Advies 3: Zin en PGB
Leg bij de cliént helder uit wat de keuzemogelijkheid is. Geef daarbij volledig alle voor- en
nadelen aan waarop men de keuze kan baseren.
Zoals u aangeeft zijn de ASD en de gemeente Oss in gesprek over het PGB. Daarbij gaat het
vooral over de aandacht voor voldoende informatie aan de cliënt en voldoende kennis bij de
uitvoerende medewerkers. Naar aanleiding van deze gesprekken zijn de volgende acties
ondernomen:
- PGB is geagendeerd in het overleg met de uitvoerende medewerkers van de afdeling zorg.
Alle consulenten zijn er hierbij op gewezen dat het een wettelijke plicht is om te wijzen op

de mogelijkheid van een PGB.

-

ln het eerste kwartaal van 20L8 vindt een thema/leersessíe voor Wmo-consulenten plaats

geheelgewijd aan het onderwerp

-

PGB.

Daarnaast wordt het PGB-proces van aanvraag

tot uitbetaling via de SVB onder de loep

genomen en daar waar nodig bijgesteld.
Hiermee is er in de komende periode extra aandacht voor het onderwerp PGB. Met als doel de
cliënt, zoals u in uw advies aangeeft, zo goed mogelijk uit te kunnen leggen wat de
keuzemogelijkheid is.

Voor het CEO 2OL7
Advies 4: Respons
Zoek een mogelijkheid om de volgende groepen - afgewezen cliënten, mensen waarvan
bekend is dat zij het CEO niet invullen zoals migranten, laaggeletterden, cliënten uit de GGZ
enzovoort, en mensen die geen zorg aanvragen omdat zij bijv. beducht zijn voor een
cumulatie van de (eigen)bijdragen) - in beeld te brengen. Bekijk of via een alternatieve
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methode - zoals panelbijeenkomsten, (telefonische) interviews e.d. - duidelijkheid is te krijgen
over de bij hen levende ervaringen.
Voor de reactie op dit advies is het van belang om te benoemen dat het hier om verschillende
groepen gaat:

o

Cliënten met een Wmo-indicatie
Het CEO is gericht op cliënten met een Wmo-indicatie. Bijna alle verplichte vragen zijn alleen
van toepassing op deze doelgroep. De onderzoeksopzet met behulp van een schriftelijk
enquête is alleen geschikt voor deze doelgroep. We bereiken geen mensen waarvan de
aanvraag om WMO-ondersteuning is afgewezen of die geen zorg hebben aangevraagd. Dat is
ook niet de doelstelling van het CEO.
o GGZ-cliënten met een Wmo-indicatie Beschermd Wonen
GGZ-cliënten met een Wmo-indicatie Beschermd Wonen zitten in de steekproef van het CEO.
Om ervoor te zorgen dat we genoeg respons van deze cliëntengroep zouden krijgen, hebben
we in 2017 de volgende acties ondernomen: We hebben aan bijna alle zorgaanbieders BW
tijdens de overlegtafel een toelichting gegeven over het CEO. Daarna hebben we de
zorgaanbieders en bewindvoerders telefonisch en per email benaderd over het belang van het
onderzoek. We hebben uitgelegd dat cliënten met behulp van een vertrouwenspersoon/
bekende of de zorgaanbieder de vragenlijst mogen invullen. Op deze manier hebben we een
substantieel deel van de BW-cliënten kunnen benaderen.
o Mieranten, laageeletterden en GGZ-cliënten - met een Wmo-indicatie
Migranten, laaggeletterden en GGZ-cliënten (dagbesteding en begeleiding) - met een Wmoindicatie - zijn meegenomen in de steekproef van het CEO. Het is mogelijk dat cliënten uit
deze groepen niet allemaal in staat zijn de schriftelijke enquête in te vullen. Als extra inzet,
zoals bij de Beschermd Wonen cliënten, gewenst is voor een beter bereik, dan zullen we deze
groep eerst moeten registeren in ons cliëntenbestand. Wij registeren op dit moment geen
gegevens m.b.t. etniciteit, opleiding e.d.
o Mensen van wie de hulpvraag afgewezen wordt
We registreren de mensen van wie een aanvraag wordt afgewezen. Daarnaast is er een groep
mensen die wel een gesprek hebben gehad, maar uiteindelijk zijn gewezen op andere
oplossingen en dus geen aanvraag hebben gedaan en geen officiële afwijzing hebben
gekregen. Ook deze groep mensen registeren we wel, maaL omdat ze geen Wmo-indicatie
hebben, zijn ze niet meegenomen in de steekproef.
o Mensen die eeen aanvraag doen uit vrees voor de kosten voor een eigen biidrage
Om de groep mensen te kunnen bereiken die geen zorg aanvragen zullen we eerst in beeld
moeten hebben waaruit deze groep bestaat. De vraag is of het haalbaar is om een groep in
beeld te krijgen en te registreren voor de uitvoering van het CEO. (Daar komt bij dat deze
groep feitelijk geen doelgroep is van het CEO, omdat deze mensen geen cliënt van de
Oss

Het CEO Wmo is een kwantitatief onderzoek waarbij de ervaringen van de cliënten WMO op
basis van een korte vragenlijst in beeld gebracht worden. Zo'n onderzoek is nuttig omdat het
een goede indruk geeft van de ervaringen van onze cliënten. Doordat we landelijk verplichte

vragen en regionaal aanvullende vragen stellen, kunnen we benchmark-informatie verkrijgen.
Ook dat levert nuttige informatie op. Het CEO Wmo heeft ook beperkingen. De vragenlijst
moet, voor het behalen van een goede respons, n¡et te lang zijn. En, zoals u aangeeft, worden
dit soort vragenlijsten niet door alle doelgroep even goed ingevuld. Daar waar het mogelijk is
om met wat extra inzet een doelgroep beter te bereiken, zoals bij de doelgroep beschermd
wonen, proberen we dat te doen. Maar voor de doelgroepen die u noemt (met name de
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migranten, laaggeletterden en mensen die geen aanvraag doen) is dat heel lastig, omdat deze
mensen niet als zodanig in ons systeem geregistreerd zijn.
Los daarvan, begrijp ik uw advies en ben ik het er mee eens. Het is belangrijk om van alle
doelgroepen binnen de gemeente Oss een beeld te hebben van de ervaringen die zij hebben
over hoe zij geholpen worden. Ik neem uw advies om hiervoor panelbijeenkomsten of iets
dergelijks te organiseren dan ook graag over. Komend jaar zullen we een of meerdere
bijeenkomsten gaan organiseren waarin we met leden van verschillende doelgroepen in
gesprek gaan. Zo'n panelbijeenkomst kent een andere opzet dan een kwantitatief onderzoek
en het leveft ook een ander resultaat op. Het zal daarom als aparte activiteit en niet als
onderdeel van het CEO over 2017 uitgevoerd worden. Mogen we bij de voorbereidingen van
deze bijeenkomsten een beroep doen op uw expertise en netwerk?
We zijn het afgelopen jaar aan de slag geweest met het uitbreiden van onze monitoring. Het
CEO Wmo en de Wmo-monitor maken hier onderdeel vanuit. En kwalitatieve monitoring via
panelbijeenkomsten vormt daar een mooie aanvulling op.

Advies 5: Toegang
Dit is het antwoord van de geënquêteerden die uiteindelijk wel in zorg zijn gekomen.
Diegenen die dat niet voor elkaar hebben gekregen zijn niet geïnterviewd.
Dit percentage dient in de toekomst veel hoger uit te vallen. Hier ligt een opdracht om de
informatie over hoe men een beroep kan doen op een Wmo voorziening te verbeteren.
Wellicht behoort het tot de mogelijkheid om met enige regelmaat in Oss Actueel of bij DTV
aandacht te schenken aan Wmo voorzieningen met uitleg wie er en hoe men hier gebruik van
kan maken.
In lijn met uw advies hebben wij voortdurend aandacht voor het zorgen voor zo goed
mogelijke informatie over de WMO-voorzieningen. We beantwoorden vragen die inwoners
hebben over Wmo-voorzieningen zo goed mogelijk via oss.nl. We doen regelmatig
klantonderzoeken om ervoor te zorgen dat we blijven aansluiten bij die online
informatiebehoefte. En we ontwikkelen samen met ONS welzijn één online toegang tot de
websites van Oss, ONS welzijn en andere ketenpartners in het sociaal domein. En komen
inwoners er via de website niet uit, dan is er natuurlijk altijd ruimte voor persoonlijk contact,
telefonisch of via een afspraak.
Met de vraag 'hoe men een beroep kan doen op een Wmo-voorziening'gaan we begin volgend
jaar aan de slag met een communicatiecampagne over de Toegang.

Hopelijk zien we in de resultaten van het CEO Wmo over 2017 terug dat meer mensen
aangeven te weten waar ze met hun hulpvraag moeten zijn. Mocht u signalen hebben dat
bepaalde groepen de weg niet goed vinden, of dat mensen met een bepaalde hulpvraag niet
weten waar ze moeten zijn, dan hoor ik dat graag van u.
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Advies 6 : Onafhankelijke cliëntondersteuning
Vraag beter u¡t waarom dit cijfer zo laag uitvalt. Maken mensen geen gebruik van de
onafhankelijke ondersteuner omdat zij familie meenemen. Zijn zij niet oveftuigd van de
meerwaarde of echte onafhankelijkheid van de ondersteuner? Enz.
Uw advies is, om aanvullend op de verplichte vraag of mensen weten dat ze recht hebben op
een onafhankelijke cliëntondersteuning, om te vragen waarom mensen ervoor kiezen geen
gebruik te maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Ik geef uw advies mee aan de
regionale projectgroep die de uitvoering van het CEO Wmo over 2OL7 gaat voorbereiden. De
projectgroep verzamelt alle vragen die, aanvullend op de verplichte landelijke vragen, gesteld
zouden kunnen worden. Het is een taak van deze projectgroep om hierbij een goede balans te
zoeken naar het opstellen van een zo breed mogelijke vragenlijst (zodat we over zoveel
mogelijk onderwerpen informatie krijgen waardoor we onze dienstverlening kunnen
verbeteren) en zorgen dat de vragenlijst niet te lang wordt (zodat zoveel mogelijk mensen de
vragenlijst invullen). De contactambtenaren van de kenniskring WMO zullen u via het overleg
van de kenniskring op de hoogte houden van de voorbereidingen en uitvoering van het CEO
WMO over 2017.
Advies 7: Mantelzorg
Stel ook (een paar) vragen naar het welzijn en de problemen bij de inzet van mantelzorgers
Ook dit advies zal ik meegeven aan de regionale projectgroep CEO Wmo die hierboven
genoemd is. Eerder is door Ons Welzijn, via enquêtes, een onderzoek gedaan onder
mantelzorgers in Oss. De uitkomsten van de enquêtes zijn als input voor het beleidskader
gebruikt. Als u hier nog aanvullende vragen over heeft, wilt u die dan inbrengen tijdens het
overleg dat u op november met enkele Osse ambtenaren heeft over mantelzorg en wonen?

Ik hoop dat ik hiermee uw adviezen voldoende inhoudelijk beantwoord heb. Als u aanvullende
vragen heeft, dan hoor ik dat graag van u.
Met riendelijke groet,
het colleg e van B en W van de gemeente Oss,

M. H. Van de Ven
Wethouder Zorg en Welzijn c.a

