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Vragen & antwoorden Cliëntervaringsonderzoek WMO 

Moeten gemeenten, nu er een nieuwe WMO is, in 2015  nog een 
klanttevredenheidsonderzoek (laten) uitvoeren? 

Ja, in de nieuwe wet is in artikel 8.9 lid 4 bepaald dat het college nog wel op de oude 
wijze moet zorgen voor een cliënttevredenheidsonderzoek zoals bedoeld in artikel 9 
van de ‘oude’ Wmo, met betrekking tot het laatste jaar (2014) waarin die wet gold. 
Dit onderzoek is verplicht en moet voor 1 juli 2015 zijn uitgevoerd. 
In veel gemeenten zijn deze onderzoeken in volle gang. 

Net als in voorgaande jaren kunnen gemeenten zelf bepalen op welke doelgroep  ze 
zich  richten, en welke onderzoeksmethode ze gebruiken. 

Wat verandert er met de invoering van de WMO 2015 m.b.t. de 
tevredenheidsonderzoeken? 

Vanaf 2016 zijn gemeenten, op grond van artikel 2.5.1 van de wet, verplicht jaarlijks 
te  onderzoeken hoe de cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning 
ervaren. De uitkomsten van dat onderzoek moeten voor 1 juli worden gepubliceerd. 

In de WMO 2015 is  bepaald dat er meer nadruk moet komen te liggen op het meten 
van ervaringen van cliënten, in plaats van op tevredenheid.  
Dit is een andere insteek, die is ingegeven door de overweging dat een onderzoek 
naar de ervaringen van cliënten meer bruikbare informatie oplevert dan een 
algemeen cijfer voor tevredenheid dat doet. 

Kunnen gemeenten zelf bepalen hoe ze dit onderzoek inrichten en aan wie ze 
de vragen voorleggen? 

Ja en nee. 

Nee,  vanwege de onderlinge vergelijkbaarheid (benchmarking)  moet er een 
standaard vragenset  worden gehanteerd als  onderdeel  van het 
cliëntervaringsonderzoek.  

Ja, omdat het nog steeds mogelijk is om aan de standaard vragenset andere, 
aanvullende vragen toe te voegen, gericht op specifieke onderdelen van het lokale 
beleid. Het staat gemeenten ook vrij om aanvullende clientervaringsonderzoeken te 
doen onder  specifieke groepen. 

Onder wie moet de vragenlijst worden afgenomen? (alleen clienten wmo? De 
hele bevolking? Keuze uit een bepaalde doelgroep, bv. mantelzorgers?) 

De standaardvragen worden onderzocht bij geregistreerde gebruikers van 
maatwerkvoorzieningen. Maar de gemeente kan zelf bepalen die 
onderzoekspopulatie uit te breiden en aan andere groepen (aanvullende) vragen 
voor te leggen. Door VNG wordt gewerkt aan model modules voor onderzoek onder 
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gebruikers van mantelzorgondersteuning en gebruikers van algemene 
voorzieningen.  

Zijn die standaardvragen al bekend? Kunnen we ze alvast gaan gebruiken in 
het onderzoek 2015 (bijvoorbeeld als nulmeting)? 

De lijst met standaardvragen wordt momenteel ontwikkeld en is nog niet klaar. De 
verwachting is dat die lijst in december 2015 beschikbaar wordt gesteld door VWS. 
Het gaat om vragen die gesteld moeten worden aan de cliënten met een (aanvraag 
voor een) maatwerkvoorziening. In het traject van de VNG was voorzien in de 
ontwikkeling van extra modules voor ervaringsonderzoek onder andere doelgroepen 
zoals mantelzorgers en gebruikers van algemene voorzieningen. Dit is niet meer 
gerealiseerd omdat het niet meer paste bij de wens om losse onderzoeksvragen te 
hanteren in plaats van de ontwikkeling van een compleet onderzoek. Zoals in de 
WMO 2015 (art. 2.5.1) is aangekondigd zal de standaardvragenlijst worden 
opgenomen in een AMvB. 

Wie gaan die cliëntervaringsonderzoeken uitvoeren? 

In de ministeriële regeling zal worden voorgeschreven op welke wijze de 
standaardvragen moeten worden gebruikt.  Ook hiervoor zal de VNG een advies 
geven aan VWS. Mocht er een model cliëntervaringsonderzoek worden ontwikkeld 
dan volgt er ook een handleiding voor het uitzetten van het onderzoek. De VNG pleit 
ervoor dat gemeenten zelf kunnen bepalen wie het onderzoek gaat uitvoeren.   


