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Burgerparticipatie omtrent de Wmo

Voorwoord
Voor u ligt het bachelor rapport, onderdeel van leerpakket 9.2 “Bachelor onderzoek”. De
opdrachtgever betreft Stichting Gehandicaptenraad Hengelo (SGH). Voorafgaand aan dit
rapport is er een onderzoeksplan opgesteld, waarin theoretisch beschreven staat op welke
manier dit rapport vorm zal krijgen.
De titel van dit bachelor rapport is: “Burgerparticipatie omtrent de Wmo”. In dit onderzoek
wordt onderzocht welke wensen de Hengelose burgers hebben ten aanzien van
burgerparticipatie omtrent de veranderingen binnen de Wmo. Dit wordt onderzocht
doormiddel van een enquête. De uitkomsten worden geanalyseerd, waaruit de conclusie
voortkomt. Vanuit deze conclusie worden aanbevelingen gedaan en deze worden uiteindelijk
voorgelegd aan de gemeente Hengelo.
Graag willen wij onze docent Leonie Slots bedanken voor de begeleiding tijdens het opstellen
en uitvoeren van dit bachelor rapport. Daarnaast willen wij André Mosman en Paul Kemperink
bedanken voor de begeleiding vanuit SGH. Verder willen wij de gemeente Hengelo bedanken
voor het mogelijk maken van dit onderzoek, de informatieve gesprekken die wij met hen
gevoerd hebben en de medewerking die zij hebben verleend ten tijde van het onderzoek. Ten
slotte bedanken wij alle respondenten voor hun medewerking.

M. ter Brake en I. Duursma, Enschede, 27-01-2015.
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Samenvatting
Per januari 2015 vinden er verschillende veranderingen binnen de zorg plaats, waaronder de
overname van verschillende zorgtaken door de gemeenten. Zij worden verantwoordelijk voor
de extramurale zorg, maar krijgen minder geld om dit uit te voeren. Dit betekent dat er keuzes
gemaakt moeten worden en dat de gevolgen aanzienlijk zijn voor onder andere burgers, zorg-/
hulpverleners en zorginstellingen.
De opdrachtgever van dit onderzoek is Stichting Gehandicaptenraad Hengelo (SGH). Zij ervaren
enige ruis in de communicatie tussen de Hengelose burger en de gemeente. Zij willen graag
onderzocht hebben welke ervaringen Hengelose burgers hebben wat betreft burgerparticipatie.
Dit onderzoek zal in samenwerking met de gemeente Hengelo uitgevoerd worden.
De vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt: Wat zijn de wensen van de Hengelose burger
ten aanzien van burgerparticipatie omtrent de veranderingen binnen de Wmo? Onderzocht
wordt op welke manier de Hengelose burger de betrokkenheid omtrent de veranderingen
binnen de Wmo momenteel ervaart en hoe men dit graag anders ziet.
Om een antwoord te krijgen op de vraagstelling is gebruik gemaakt van een diagnostisch
onderzoek. Dit houdt in dat het onderzoek zich in de fase van diagnose, ofwel onderzoek,
bevindt. Er wordt een enquête gebruikt als middel om een antwoord op de hoofdvraag te
formuleren. Deze enquête wordt afgenomen onder de Hengelose burger die een beroep doet
of heeft gedaan op de Wmo. De verkregen data uit deze vragenlijst wordt kwantitatief verwerkt
met behulp van het dataverwerkingsprogramma Suprior Package for Statistical Services (SPSS).
Uit de enquête is naar voren gekomen dat burgers het liefst via de post geïnformeerd worden.
Wat betreft het betrekken van burgers bij de veranderingen binnen de Wmo geven zij aan dit
het liefst doormiddel van persoonlijke gesprekken te willen. Verder geven zij aan mail- en
telefonisch contact als wens te hebben wat betreft burgerparticipatie. De conclusie hierop is
dat burgers zich weinig betrokken voelen door de gemeente bij de veranderingen en dat zij dit
graag op een andere manier zien. Zo vinden zij het prettig persoonlijke informatie via de post te
verkrijgen. Een aanbeveling van ons is om belangrijke informatie via de post te verstrekken en
informatie die voor alle burgers hetzelfde is via bijvoorbeeld het weekblad te verstrekken.
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1 Inleiding
De inleiding bestaat uit drie paragrafen. In de eerste paragraaf wordt de aanleiding beschreven,
waarin het onderwerp uitgewerkt wordt en de motivatie en verantwoording beschreven zal
worden. Paragraaf twee bestaat uit de korte- en lang termijn doelstelling en de vraagstelling,
welke bestaat uit de hoofdvraag en de daaruit voortvloeiende deelvragen. De laatste paragraaf
bestaat uit een leeswijzer, waarin wordt beschreven hoe de rest van dit bachelor rapport is
vormgegeven.
1.1 Aanleiding

Veranderingen thuiszorg bij meesten onbekend.
RIJSWIJK (ANP) - Veel Nederlanders die een beroep doen op de thuiszorg hebben nog geen
idee wat er volgend jaar precies voor hen gaat veranderen.
Slechts drie op de tien hulpbehoevenden hebben daarover een bericht van de gemeente
gekregen. Dat meldde het programma EenVandaag zaterdag op basis van eigen
onderzoek.
Van de mensen die al wel geïnformeerd zijn zegt bijna de helft (48 procent) dat ze er in
2015 op achteruitgaan of dat de hulp helemaal stopt. Een op de vijf (21 procent) begrijpt
ook na contact met de gemeente nog niet precies wat de gevolgen zijn. Veel zorgtaken
worden per 1 januari overgeheveld van de overheid naar de gemeenten. Dan gaat de
nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in. Die gaat gepaard met flinke
bezuinigingen in de zorgsector (Tubantia, 2014).

Met ingang van 1 januari 2015 zal er een grote verandering binnen de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) plaatsvinden, namelijk de komst van extra zorgtaken bij de gemeenten.
De overheid zal de lichtere vormen van hulp en ondersteuning, vanuit de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) door gemeenten laten organiseren. Onder deze lichtere
vormen worden onder andere ambulante begeleiding, verpleging en verzorging verstaan
(Rijksoverheid, 2014). Vanwege deze decentralisatie zal een deel van de formele zorg
verschuiven naar meer informele zorg en ondersteuning (Dollekamp & Smits, 2014). Zoals in
het artikel (Tubantia, 2014) hierboven beschreven staat, is het voor veel burgers onduidelijk
wat er voor hen gaat veranderen per 1 januari 2015. Zij worden onvoldoende geïnformeerd en
betrokken bij de huidige veranderingen binnen de Wmo.
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Door de decentralisatie hoopt men dat er een “krachtige, kleine en dienstverlenende” overheid
ontstaat. Het idee is dat de gemeenten hierdoor dichter bij de burgers komen te staan en
daardoor beter weten welke zorgvraag zij hebben (Pardijs, 2012).
Voorafgaand aan Nederland zijn er een aantal andere landen die de afgelopen jaren bepaalde
transities rondom de Wmo en de zorg hebben ingevoerd. Zo hebben Denemarken, Zweden,
Canada en Duitsland de zorg gedecentraliseerd. Mossialos (in Deirdre, Tellings & Gelissen,
2009) heeft onderzoek gedaan naar de tevredenheid van burgers omtrent de veranderingen
binnen de zorg. Hij heeft burgers in 15 verschillende landen gevraagd naar hun mening. Hieruit
is naar voren gekomen dat burgers graag meer betrokken willen worden rondom het beleid van
de zorg. Burgerparticipatie en keuzevrijheid van cliënten zijn tegenwoordig één van de
belangrijkste begrippen voor het beleid van de zorg. In Nederland wordt steeds meer gebruikt
gemaakt van burgerparticipatie. De initiatieven van de burgers worden meer betekenisvol,
krachtig en authentiek. Steeds meer gemeenten willen aansluiten bij de ontwikkelingen binnen
burgerparticipatie (VNG, 2014).
Door de komende decentralisatie is burgerparticipatie in de gemeenten een cruciaal thema
geworden. Bij burgerparticipatie gaat het om het betrekken van burgers bij het opstellen,
uitvoeren en evalueren van overheidsbeleid (Zorgbelang Noord-Holland, geraadpleegd in
Verschelling et al., 2014). Men kan hierbij denken aan burgerraadplegingen, Wmo-raden,
burgerinitiatieven en –projecten. Hierbij staat het algemeen belang van burgers voorop.
Belangrijk om te weten voor de gemeente is hoe burgers optimaal kunnen worden betrokken
bij het nieuwe Wmo-beleid, welke wensen zij hebben ten aanzien van formele vormen van
medezeggenschap en hoe minder mondige burgers hun stem kunnen laten horen of voor hun
belangen kunnen opkomen. Een aantal belangrijke begrippen in de burgerparticipatie zijn
medezeggenschap, inspraak en belangenbehartiging (Verschelling et al., 2014).
Burgerparticipatie is in veel gemeenten nog onvoldoende geïntegreerd. Een reden hiervoor is
dat er onvoldoende tijd en middelen zijn om dit te organiseren. Verder wordt aangegeven dat
er onduidelijkheid bestaat over de rolverdeling tussen gemeenten en burgers. De burgers
zoeken te snel hulp bij de gemeente, waarna de gemeente te snel initiatief neemt om de
burgers te helpen. Hierdoor komt de besluitvorming bij de gemeente te liggen en wordt de
mening van de burgers niet gehoord (Bos, 2014; Malmberg, van Eijs & Clarijs, 2014).
Verschillende gemeenten in de regio Twente hebben aangegeven de mening van burgers te
willen meenemen in hun beleid rondom de Wmo. Dit zal gebeuren door direct contact tussen
burgers en gemeenten en burgers onderling waarbij gedachten, meningen en ervaringen
uitgewisseld kunnen worden. Jongeren, allochtonen, uitkeringsgerechtigden en kwetsbare
groepen, zoals mensen met een beperking, zullen zich eerder laten horen als de gemeente ze
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op informele wijze betrekt en zich meer aansluit bij hun beleving (Samen14, 2014; Dinkelland,
2014).
In het beleidsplan van de gemeente Hengelo staan de belangrijkste keuzes voor het nieuwe
stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. Het doel van het nieuwe stelsel is dat alle
inwoners van Hengelo zo snel mogelijk zelf, met hulp van het netwerk, een antwoord vinden op
hun zorgvraag. Wanneer dit de burger zelf of met behulp van het netwerk niet lukt, kan er
beroep gedaan worden op de gemeente voor hulp en ondersteuning, waarbij de ingekochte
hulpverleners maatwerk leveren (ten Heuw, Bron & Lievers, 2014). In Hengelo zijn verschillende
belangenverenigingen actief voor de burger. Een van deze verenigingen is Stichting
Gehandicaptenraad Hengelo (SGH), de opdrachtgever van dit onderzoek. In gesprekken met
hen is naar voren gekomen dat zij veel onduidelijkheid en onrust ervaren vanuit de burger
omtrent de veranderingen binnen de Wmo. Veel burgers vragen zich af waar ze voortaan
terecht kunnen met hun zorgvraag en in hoeverre ze nog recht hebben op zorg (A. Mosman,
persoonlijke communicatie, 14 augustus 2014). Tijdens een gesprek met een ambtenaar van de
Wmo Hengelo is aangegeven dat er verschillende informele avonden georganiseerd zijn vanuit
de gemeente waaraan burgers kunnen deelnemen. Het doel van deze avonden is om burgers te
laten meepraten en meedenken over het beleid rondom de Wmo. Echter blijkt de opkomst
tijdens deze avonden erg laag te zijn (G. Overbeek, persoonlijke communicatie, 24 september
2014). De vraag die dit oproept is; in hoeverre zijn de burgers geïnformeerd over het bestaan
van deze informele avonden? Wanneer ze hier wel over geïnformeerd zijn is de vraag waarom
ze niet hebben deelgenomen aan deze avonden.
Uit gesprekken met de opdrachtgever SGH en de gemeente Hengelo blijkt dat er nog een aantal
onduidelijkheden zijn wat betreft het betrekken van de burgers bij de veranderingen rondom
de zorg, ofwel de burgerparticipatie. Dit onderzoek richt zich op de wensen en behoeften van
de Hengelose burger wat betreft burgerparticipatie omtrent de veranderingen binnen de Wmo.
1.1.1 Projectkader
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van SGH. Zij willen graag onderzocht hebben welke
wensen de ruim 11.000 betrokken burgers hebben ten aanzien van burgerparticipatie. De
ervaring vanuit SGH is namelijk dat deze burgerparticipatie niet optimaal verloopt en zij willen
doormiddel van dit onderzoek erachter komen hoe de burgerparticipatie geoptimaliseerd kan
worden. Echter kan dit onderzoek niet zonder hulp van de gemeente Hengelo uitgevoerd
worden. De gemeente zal zorgen voor de adressen van de respondenten van de enquête. Zij
zullen uiteindelijk ook belang hebben bij de uitkomsten van het onderzoek, gezien zij hiermee
verbeteringen binnen de burgerparticipatie kunnen aanbrengen. Het doel van dit onderzoek is
duidelijk te krijgen op welke manier de burgers in Hengelo betrokken willen worden bij de
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komende veranderingen binnen de Wmo.
1.2 Doel- en vraagstelling
In deze paragraaf wordt de doel- en vraagstelling opgesteld en toegelicht door middel van
theorie. De doelstelling is opgedeeld in een korte en lange termijn doelstelling. De vraagstelling
bestaat uit een hoofdvraag met daarbij verschillende deelvragen.
1.2.1 Doelstelling
Korte termijn:
- In kaart brengen hoe de burgerparticipatie omtrent de Wmo er momenteel uitziet in de
gemeente Hengelo.
- In kaart brengen op welke manier Hengelose burgers willen participeren rondom de
veranderingen binnen de Wmo.
Lange termijn:
- Anticiperen op de wensen en behoeften van de Hengelose burger wat betreft de
burgerparticipatie omtrent de Wmo.
1.2.2 Vraagstelling
Hoofdvraag
- Wat zijn de wensen van de Hengelose burger ten aanzien van burgerparticipatie omtrent de
veranderingen binnen de Wmo?
Deelvragen
Theoretisch:
1. Welke veranderingen vinden er momenteel plaats binnen de Wmo?
2. Wat doet de gemeente Hengelo momenteel om zijn burgers in te lichten wat betreft de
komende veranderingen?
3. Wat houdt burgerparticipatie in en welke vormen zijn er?
Praktisch:
4. Hoe ervaren Hengelose burgers informatieverstrekking vanuit de gemeente Hengelo omtrent
de huidige veranderingen binnen de Wmo?
5. Hoe vinden de Hengelose burgers dat zij momenteel betrokken worden bij de veranderingen
binnen de Wmo?
6. Welke wensen hebben Hengelose burgers ten aanzien van burgerparticipatie?
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1.3 Leeswijzer
In de volgende hoofdstukken wordt relevante informatie beschreven die uiteindelijk antwoord
zal geven op de deelvragen en de hoofdvraag. In bovenstaand hoofdstuk is de aanleiding
beschreven en zijn doelstellingen, deelvragen en de hoofdvraag opgesteld. In hoofdstuk twee
wordt het theoretisch kader uitgewerkt. Daarin worden belangrijke begrippen binnen het
onderzoek uitgewerkt en wordt aan de hand van deze informatie antwoord gegeven op de
theoretische deelvragen. In hoofdstuk drie wordt de methode van onderzoek beschreven,
waarin onder andere de onderzoeksomvang, betrouwbaarheid en validiteit aan bod komen. In
hoofdstuk vier worden de resultaten van het onderzoek geanalyseerd en weergegeven aan de
hand van tabellen en grafieken. Vervolgens wordt in hoofdstuk vijf een conclusie gegeven op de
praktische deelvragen en op de hoofdvraag. Tevens worden er vanuit deze conclusies
aanbevelingen gedaan. Tot slot worden in hoofdstuk zes sterke en zwakke punten van het
onderzoek beschreven en wordt er een discussie beschreven.

10

Saxion Enschede, Bachelor rapport: Marlou ter Brake en Iris Duursma

Burgerparticipatie omtrent de Wmo

2 Burgerparticipatie omtrent de Wmo
In dit hoofdstuk worden de theoretische deelvragen uit de inleiding aan de hand van relevante
informatie beantwoord en beargumenteerd.
2.1 Huidige veranderingen Wmo
Deelvraag 1: Welke veranderingen vinden er momenteel plaats binnen de Wmo?
Vanaf 2015 zullen er meerdere zorgtaken bij de gemeente komen te liggen. Zij zullen
verantwoordelijk worden voor de extramurale zorg. Dit houdt in dat zorgtaken zoals ambulante
begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf onderdeel gaan worden van de vernieuwde
Wmo. De burger moet de zorg aanvragen bij de gemeente en zij zullen vervolgens de keuze
maken bij welke instellingen zij deze zorg gaan inkopen (Lammers, 2014). Iedere gemeente kan,
binnen bepaalde kaders, zelf bepalen welke burgers recht hebben op welke zorg. Per een
januari 2015 zal de gemeente gekort worden op het budget voor de zorg. Voor de burger gaat
dit inhouden dat het eigen netwerk steeds belangrijker wordt. Professionele hulp zal afnemen
en er zal meer beroep moeten worden gedaan op het netwerk van de burger (Movisie, 2014).
Wanneer de omgeving van de burger deze hulp en zorg zal geven is er sprake van
mantelzorgers. Belangrijk is dat er goed samengewerkt wordt door de professional en de
mantelzorgers, zodat de zorg voor de burger optimaal is en de kwaliteit van het netwerk
verbeterd wordt (Hendrix, 1997).
Voor burgers die na 2015 gebruik blijven maken van intramurale zorg zal er een nieuwe wet
komen ter vervanging van de AWBZ, namelijk de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet zal via de
overheid georganiseerd worden (Rijksoverheid, 2014).
Door de decentralisatie hoopt men dat er een “krachtige, kleine en dienstverlenende” overheid
ontstaat. Het idee is dat de gemeenten dichter bij de burgers komen te staan en daardoor beter
weten welke zorgvraag zij hebben (Pardijs, 2012).
2.1.1 Zorgtaken
De gemeente Hengelo wordt, net als alle andere gemeenten in Nederland, per 2015
verantwoordelijk voor een groot aantal zorgtaken binnen de Wmo. Zo moet de gemeente er op
toezien dat iemand die jeugdbescherming of jeugdreclassering nodig heeft dit krijgt. Verder
worden een aantal functies, welke momenteel door de AWBZ worden betaald, overgeheveld
naar de gemeente. Hierbij gaat het om groepsbegeleiding zoals dagbesteding en dagopvang,
individuele begeleiding en kortdurend verblijf om het thuisfront tijdelijk te ontlasten. Dit komt
onder andere in de nieuwe Wmo 2015 (ten Heuw, Bron & Lievers, 2014; Hengelo, 2014).
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2.1.2 Huishoudelijke hulp
Momenteel krijgen 2300 Hengelose burgers hulp in de huishouding, geregeld en betaald vanuit
de Wmo (gemeente Hengelo, 2014). Hier wordt per 2015 echter flink op gekort. Uit een
gesprek met ambtenaar G. Overbeek (24 september, 2014) kwam naar voren dat de
huishoudelijke hulp 1 (HH1) blijft en alle huishoudelijke hulp 2 (HH2) verdwijnt in de gemeente
Hengelo. Onder HH1 valt onder andere afstoffen, stofzuigen en dweilen. Onder HH2 valt onder
andere boodschappen doen en koken. Hier komt ook een stukje begeleiding/ toezicht bij kijken.
Voor de huishoudelijke hulp krijgt de gemeente Hengelo ongeveer 40% minder geld dan in
2014. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden en de hulp in de huishouding anders
geregeld moet worden (gemeente Hengelo, 2014).
2.1.3 Burger en omgeving
De bezuinigingen die gepaard gaan met deze decentralisaties zijn fors, wat maakt dat de
gemeenten meer moeten gaan doen met minder geld. Dat betekent dat men keuzes moet
maken: wat doet men wel en wat niet (meer) of anders. Eén ding staat vast: de samenleving
moet mensen de mogelijkheid bieden om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven,
zorgen voor meer gelijke deelname en meer eigen regie. Wie ondersteuning nodig heeft krijgt
dit zoveel mogelijk dichtbij, in de eigen leefomgeving. Men moet dus eerst met hun sociale
omgeving zoeken naar een oplossing voor hun behoefte aan ondersteuning. Lukt dit niet, dan
kunnen zij een beroep doen op de gemeente via de Wmo. Mensen die echt niet (meer) in hun
thuisomgeving kunnen wonen, kunnen een beroep doen op Wlz (ten Heuw, Bron & Lievers,
2014).
Het scheiden van wonen en zorg en extramularisering houdt direct verband met de komst van
de Wmo 2015. Extramuralisering is het streven om buiten de muren van een intramurale
instelling (waar iemand opgenomen wordt) gelijkwaardige zorg te bieden, bijvoorbeeld in de
eigen woning doormiddel van thuiszorg. De ZZP’s, ofwel zorgzwaartepakketten, die iemand
nodig heeft die niet zelfstandig kan wonen, worden afgebouwd. Dit betreft de verpleging,
verzorging, verstandelijk en lichamelijk gehandicapten en de geestelijke gezondheidszorg.
Mensen met een lichte zorgvraag komen sinds 2013 al niet meer in aanmerking voor een
verblijf in een zorginstelling. Mensen met een zwaardere zorgvraag zullen de komende jaren
ook thuis moeten blijven wonen. Een deel van de burgers die diensten en ondersteuning via
een ZZP uit de AWBZ ontvingen, zullen per 2015 een beroep op de Wmo moeten doen (ten
Heuw, Bron & Lievers, 2014).
2.2 Huidige werkwijze gemeente Hengelo
Deelvraag 2: Wat doet de gemeente Hengelo momenteel om zijn burgers in te lichten wat
betreft de komende veranderingen?
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Uit een gesprek met ambtenaar G. Overbeek (24 september, 2014) is naar voren gekomen dat
de gemeente Hengelo de burger op verschillende manieren informeert. Echter blijkt dat deze
informatie niet aankomt bij de burger of dat er door de burger geen actie ondernomen wordt.
2.2.1 Bezuinigingen
De burgers die op dit moment huishoudelijke hulp ontvangen, krijgen een Wmo-consulent van
de gemeente Hengelo op huisbezoek. Deze consulent gaat met de burgers in gesprek over de
veranderingen in de huishoudelijke hulp per 2015 en maakt afspraken over deze hulp.
Daarnaast voert de gemeente gesprekken met organisaties die de huishoudelijke hulp leveren
over de afspraken in 2015 (gemeente Hengelo, 2014).
2.2.2 Samen14
De gemeente Hengelo heeft een ‘beleidsplan decentralisatie’ opgesteld door zowel intensieve
samenwerking met inwoners en partners als met de veertien gemeenten in Twente. Er zijn veel
werkbezoeken afgelegd waarbij gesprekken zijn gevoerd met professionals uit zorginstellingen,
binnen het onderwijs, met vrijgevestigde hulpverleners, met cliënten, met bedrijven en met
werkgevers. Met die informatie zijn in Twente visies over inhoud en samenwerking ontwikkeld.
Vervolgens zijn deze lokaal vastgesteld. Dit is lokaal vastgelegd, aangezien de uitvoering van de
wetgeving een verantwoordelijkheid van de Hengelose gemeenteraad zelf is en blijft. Dit staat
los van het feit dat er (soms verplicht) wordt samengewerkt in de regio (ten Heuw, Bron &
Lievers, 2014).
De gemeente Hengelo werkt samen met veertien verschillende Twentse gemeenten om op tijd
klaar te zijn voor de taken die per 1 januari 2015 ingevoerd gaan worden. De lokale taken
worden lokaal geregeld en de regionale taken worden regionaal geregeld. Voor een deel van de
taken zijn de gemeenten verplicht om samen te werken. Ook wanneer het slimmer en
efficiënter is om samen te werken wordt dit gedaan. Door deze samenwerking zorgen de
gemeenten er echter ook voor dat de verschillen tussen de gemeenten niet al te groot zijn. De
gemeente Hengelo geeft op de site van samen14 antwoorden op uiteenlopende vragen
omtrent de komende veranderingen binnen de Wmo (samen14, 2014).
2.2.3 Betrekking en informatieverstrekking
Tijdens een gesprek met ambtenaar G. Overbeek (24 september, 2014) werd uitgelegd dat men
de burger op verschillende manieren probeert te betrekken en te informeren over de komende
veranderingen binnen de Wmo. Zo worden er openbare informele bijeenkomsten gehouden
waar iedereen naar toe kan. De Hengelose burger kan naar deze bijeenkomst komen om mee
te denken over de veranderingen. Ook mag de burger eigen ideeën inbrengen. Echter wordt
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hier weinig gebruik van gemaakt door de Hengelose burger. Mogelijke oorzaken hiervan
worden aan de hand van de praktische deelvragen geanalyseerd.
Dhr. Overbeek (24 september, 2014) geeft aan dat de burger op meerdere manieren informatie
kan verkrijgen over de veranderingen. Zo staat er geregeld wat in het Hengelose weekblad,
wordt de site van de gemeente bijgewerkt en worden er individuele brieven gestuurd aan de
Hengelose burgers. De vraag is echter of iedere burger dit weekblad ontvangt en of iedereen de
mogelijkheden heeft om op internet te zoeken naar informatie over de veranderingen binnen
de Wmo.
2.2.4 De ‘Wat doet Hengelo’ app
Op de site van gemeente Hengelo is te vinden dat er een nieuwe app is ontwikkeld om zo een
beter inzicht in de taken en kosten van de gemeente te krijgen. De app ‘Wat doet Hengelo’ kan
bekeken worden via www.watdoethengelo.nl. De app is openbaar, gratis en door iedere burger
te bekijken. Deze app geeft inzicht in alle taken die de gemeente doet, waarom de gemeente
deze taken uitvoert en hoeveel geld daarbij in omloop is. Dit inzicht krijgt men aan de hand van
‘feitenkaarten’ (gemeente Hengelo, 2014).
De gemeente Hengelo realiseert zich dat de veranderingen van de Wmo niet alleen impact
hebben op de inwoners van Hengelo, maar ook op de bestaande maatschappelijke structuren
in de stad. Het gaat hierbij niet van vandaag op morgen, maar wel op de wat langere termijn.
Wat voor de gemeente Hengelo in ieder geval centraal staat is de individuele (hulp)vraag van
de Hengelose burgers (ten Heuw, Bron & Lievers, 2014).
2.3 Burgerparticipatie en de vormen
Deelvraag 3: Wat houdt burgerparticipatie in en welke vormen zijn er?
Er zijn verschillende definities en vormen van burgerparticipatie. In onderstaande paragraaf
worden deze uitgewerkt en wordt aangegeven welke vormen gebruikt worden binnen de
gemeente Hengelo.
2.3.1 Definities
Burgerparticipatie is een term die de laatste jaren een hedendaags begrip is geworden. Er zijn
verschillende definities voor de term burgerparticipatie. Dinjens (2010, p.6) omschrijft
burgerparticipatie als volgt: ‘Burgerparticipatie is een manier van beleidsvoering waarbij
burgers (al dan niet georganiseerd in maatschappelijke organisaties) direct of indirect bij het
lokale beleid betrokken worden om door middel van samenwerking tot de ontwikkeling,
uitvoering en/of evaluatie van beleid te komen’. Eemsmond (2005) stelt de volgende definitie
voor burgerparticipatie: ‘burgerparticipatie houdt in dat de burger een aandeel heeft in het
beleid van de overheid’. Vanwege de verschillend geformuleerde definities van de term
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burgerparticipatie is in dit onderzoek gekozen voor de volgende definitie: burgers betrekken bij
het opstellen, uitvoeren en evalueren van overheidsbeleid, in het bijzonder bij het
gemeentelijke (Wmo-)beleid.
2.3.2 In relatie tot de Wmo
Burgerparticipatie wordt met de decentralisatie van taken naar de gemeente een begrip waar
men niet meer omheen kan. Met de komst van de Wmo in 2007 was burgerparticipatie al een
belangrijk begrip. Er werd van de gemeente verwacht dat zij burgers betrokken bij het opstellen
van een beleid rondom de maatschappelijke ondersteuning. Hierbij moest ook aandacht zijn
voor de behoefte van individuele burgers (Verschelling et al., 2014). Een eerste stap van het
betrekken van burgers bij het opstellen van het Wmo-beleid was het achterhalen van de
wensen van de burger. Van de ambtenaren geeft 90% aan dat hun gemeente zich van tevoren
heeft laten informeren hierover. Groepsgesprekken blijken het meest gekozen middel om hier
inzicht in te krijgen. Echter zijn deze gesprekken incidenteel en wordt hierbij slechtst een klein
deel van de burgers gehoord (van Houten, Tuynman & Gisling, 2008).
Met de veranderingen binnen de Wmo in 2015 wordt van de gemeente verwacht dat zij hun
burgers hierin zullen betrekken op een manier die in 2007 al van hen verwacht werd, maar ook
op vernieuwende manieren. De gemeente moet nagaan hoe burgers optimaal betrokken
kunnen worden bij het vernieuwde Wmo-beleid, welke vormen van medezeggenschap daarbij
gewenst zijn en wie er voor de belangen van de burger opkomt (Verschelling et al., 2014). Deze
uitgangspunten hangen sterk samen met de uitgangspunten van het Wmo-beleid, namelijk dat
alle burgers kunnen meedoen in de maatschappij (Daenen & Vermeulen, 2012).
Met de vernieuwde Wmo zal er ook voor de zorgvraag van de burger verandering optreden.
Waar de burger eerst nog een beroep kon doen op de AWBZ en de Wmo, zal vanaf 2015
verwacht worden dat de burger meer hulp vraagt en ontvangt van personen in het eigen
netwerk. Deze verandering komt voort uit de korting op het budget voor de Wmo en de
gedachte dat de burger zelfredzamer zal worden wanneer zij eerst zorg vragen in het eigen
netwerk. Echter zit hier ook een keerzijde aan, namelijk de schaamte van hulpbehoevenden om
zorg te vragen aan personen in het eigen netwerk. Hierin zal ook burgerparticipatie een grote
rol spelen. Er wordt van de burger verwacht dat men zorg zal dragen voor de buren, kennissen,
familie en vrienden (Steyaert & Kwekkeboom, 2012).
2.3.3 Doel van burgerparticipatie
Burgerparticipatie heeft verschillende doelen. Het belangrijkste doel voor de burger is veelal
het vergroten van het draagvlak. De gedachten hierachter is dat door samenwerking tussen
burgers en overheidsinstanties en gemeenten beter kan worden ingespeeld op de belangen en
wensen van de burger. Hierdoor zal tevens een beter beleid ontstaan voor de burger. Andere
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belangrijke doelen van burgerparticipatie zijn door ideeën van burgers de kwaliteit van het
beleid verhogen, inbreng van burgers garanderen en het beleid meer zichtbaar maken voor de
burgers (Bos, 2014; de Gouw, Meuwese & Sok, 2013). Steeds meer gemeenten en Wmo-raden
zien het belang ervan in meer tijd te besteden aan de signalen en ideeën uit de samenleving.
Hierdoor besteden zij minder aandacht aan de beleidsnotities en het formuleren van reacties
daarop. Deze verandering sluit goed aan bij de verandering van burgerparticipatie, namelijk dat
de burgers actiever betrokken worden bij en zelf participeren in projecten en initiatieven
(Verschelling et al., 2014). Echter blijkt dat de gemeente zich vroegtijdig bemoeid met de
initiatieven van de burgers. Hierdoor bestaat de kans dat er voorbij wordt gegaan aan de
mening van de burgers (Malmberg, van Eijs & Clarijs, 2014).
2.3.4 Vormen
Bij burgerparticipatie gaat het om het betrekken van burgers bij het opstellen, uitvoeren en
evalueren van het overheidsbeleid. Men kan hierbij denken aan burgerraadplegingen, Wmoraden, jongerenraden burgerinitiatieven en –projecten. Hierbij staat het algemeen belang van
burgers voorop. Belangrijk om te weten is hoe burgers optimaal kunnen worden betrokken bij
het nieuwe Wmo-beleid, welke wensen zij hebben ten aanzien van formele vormen van
medezeggenschap en hoe minder mondige burgers hun stem kunnen laten horen of voor hun
belangen op kunnen komen (Zorgbelang Noord-Holland, geraadpleegd in Verschelling et al.,
2014).
Ook wethouders, ambtenaren en gemeenteraadsleden zetten steeds vaker de stap naar
burgerparticipatie. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door gesprekken te voeren met dorps- en
wijkraden (Verschelling et al., 2014). Wanneer er in een vroeg stadium van beleidsvorming
gebruik wordt gemaakt van burgerparticipatie zorgt dit veelal voor een vergroot draagvlak en
grotere acceptatie vanuit de burger (Alofs en van Oers, 2013).
Het gebruik maken van een Wmo-raad is een vorm van burgerparticipatie. Een Wmo-raad
bestaat uit burgers die de gehele achterban vertegenwoordigen. Zij zullen in gesprekken met de
gemeente de wensen van de burgers overbrengen. In deze raden wordt vooral gebruik gemaakt
van ervaringsdeskundigen. Zij signaleren wat er gaande is op het gebied van de veranderingen
binnen de Wmo en brengen dit tijdens een bijeenkomst met de Wmo-raad in, zodat de
gemeente hiervan op de hoogte is. De leden van de Wmo-raad zijn vanaf het begin van het
beleidsproces betrokken. Dit kan zijn door mee te denken, mee te produceren of adviezen te
geven. Door deze samenwerking wordt de afstand tussen de Wmo-raad en de gemeente
kleiner, waardoor communicatie goed verloopt en er wederzijds vertrouwen ontstaat (de
Gouw, Meuwese & Sok, 2013). Een voorwaarde voor het slagen van burgerparticipatie middels
een Wmo-raad is openheid vanuit beide partijen en duidelijkheid over de verwachtingen
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onderling. Verder is het van belang om als Wmo-raad op de hoogte te zijn van eigen
beperkingen. Het kan lastig zijn om vanaf de start van de Wmo-raad alle onderwerpen te
behandelen, vanwege de breedte van de Wmo-wet. Daarnaast is het van belang dat de Wmoraad het Wmo-beleid en het functioneren van het bestuur begrijpt. Dit maakt dat de Wmo-raad
beter in staat is om invloed uit te oefenen op het bestuur (Bremmer, 2010). In gesprekken met
de opdrachtgever, die tevens lid is van de Wmo-raad van Hengelo, werd aangegeven dat er
weinig gebruik gemaakt wordt van de Wmo-raad. Bijeenkomsten worden gehouden en plannen
worden gemaakt, maar de daaropvolgende acties blijven uit (A. Mosman, persoonlijke
communicatie, 8 januari 2015).
Naast de Wmo-raden wordt er ook gebruik gemaakt van civiele burgerverbanden zoals
verenigingen. Dit zijn vaak kleine verbanden die niet centraal vertegenwoordigd worden. Uit
voorgaande rapporten van MOVISIE bleek al dat deze burgerverbanden zich weinig betrokken
voelen en/of weinig betrokken worden bij de veranderingen binnen de Wmo. Na vernieuwde
trendonderzoeken blijkt dat de burgerverbanden zich nog steeds weinig betrokken voelen bij
de veranderingen, tenzij ze werkzaam zijn binnen de zorg sector (Winsemius, 2012).
Naast de Wmo-raad wordt in veel gemeenten gebruik gemaakt van een jongerenraad. Een
jongerenraad bestaat uit vijf tot vijftien jongeren in de leeftijd tussen vijftien en twintig jaar.
Deze jongeren hebben veelal een Nederlands culturele achtergrond. Het doel van deze raden is
jongeren de mogelijkheid te bieden mee te denken en beslissen in besluitvormingsprocessen
welke de interesse hebben van de jongeren, zoals jongerenhuisvesting, de inrichting van de
stad en de wijze waarop jeugdhulp kan aansluiten bij de behoeften van de jongeren. Echter zijn
deze raden weinig bekend onder de burgers en wordt er weinig gebruik van gemaakt. Redenen
hiervoor zijn dat bijeenkomsten van de jongerenraad veelal op ongunstige tijden en locaties
worden gehouden. Verder hebben jongeren uit de raad weinig contact met de jongeren die zij
vertegenwoordigen waardoor zij niet representatief zijn voor de groep die zij
vertegenwoordigen. Ondanks deze redenen vinden jongeren het meedenken en beslissen over
thema’s die hen interesseren vaak wel interessant. Om tot meer bruikbare adviezen te komen
voor de gemeente is belangrijk dat er gezorgd wordt voor goede begeleiding tijdens
bijeenkomsten van de jongerenraad. Deze begeleiding moet erop gericht zijn jongeren sturing
te bieden wanneer dit nodig is, maar wanneer de jongeren het zelf kunnen ze vrij te laten in de
beslissingen die zij nemen (Feringa, 2014).
Er zijn twee verschillende vormen van burgerraadpleging, namelijk schriftelijke en mondelinge
burgerraadpleging. Schriftelijke burgerraadpleging kan bijvoorbeeld gehouden worden door
middel van vragenlijsten op het internet of het versturen van een enquête. Hierdoor wordt een
grote groep burgers gevraagd naar hun meningen en ervaringen. Dit is een methode die tijdens
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alle momenten van het opstellen van het beleidsplan ingezet kan worden. Mondelinge
burgerraadpleging wordt vaak gehouden door middel van panelgesprekken of
huiskamergesprekken. Deze gesprekken vinden vaak plaats in kleine groepen. Net als bij
schriftelijke burgerraadpleging is mondelinge burgerraadpleging een vorm van
burgerparticipatie waarbij burgers gevraagd worden naar hun meningen en ervaringen.
Doordat mondelinge burgerraadpleging vaak intensiever is dan schriftelijke burgerraadpleging
vindt deze vorm van burgerparticipatie minder vaak plaats (Ossewaarde et al., z.j.).
Een andere vorm van burgerparticipatie is co-creatie. Co-creatie is een actief proces om met
elkaar diensten te verbeteren. De burgers die gebruik maken van de Wmo hebben hier veel
ervaringen mee en weten goed welke wensen zij hebben ten opzichte van de veranderingen
binnen de Wmo. Co-creatie is een mogelijkheid om deze ervaringen, wensen en behoeften van
de burger uit te wisselen met de gemeente. Hierbij worden veelal creatieve methoden ingezet
om het creatieve proces te vergroten en met ideeën te komen (Verschelling et al., 2014)
Een andere manier van burgerraadpleging is de kwaliteit van de zorg bekijken vanuit
burgerperspectief. Er wordt van de gemeente verwacht dat zij de aankomende jaren het
kwaliteitsbeeld in samenspraak met burgers zullen ontwikkelen. Hierbij zal de burger centraal
staan. In dialoogsessies tussen gemeenteleden en burgers kunnen meningen over de vorming
van kwaliteit besproken worden (Verschelling et al., 2014).
Burgerinitiatief is een vorm van burgerparticipatie waarbij burgers een initiatief kunnen
indienen bij de gemeenteraad. De gemeenteraad zal bepalen wat er met het initiatief gedaan
wordt. Deze vorm van burgerparticipatie wordt vaak gebruikt bij agendavorming.
Burgerinitiatief kan ertoe leiden dat burgers samen met de gemeenteraad mogen werken aan
het beleidsplan. Elke burger kan burgerinitiatief indienen bij de gemeenteraad, echter is het van
belang dat hierbij een of meerdere personen zijn die steun betuigen (Ossewaarde et al., z.j.).
2.3.5 Vormen burgerparticipatie Hengelo
In tabel 1 is te zien welke vormen van burgerparticipatie in Hengelo gebruikt worden. Zo wordt
er gebruik gemaakt van een Wmo-raad wat tevens beschreven staat in paragraaf 2.3.4. Verder
wordt er gebruik gemaakt van zowel schriftelijke als mondelinge burgerraadpleging in de vorm
van enquêtes en huiskamergesprekken. De gemeente Hengelo houdt jaarlijks een enquête
onder de burgers die gebruik maken van de Wmo om inzicht te krijgen in de ervaringen van de
burgers (G. Overbeek, persoonlijke communicatie, 24 september 2014). Naast Wmo-raad en
burgerraadpleging maakt de gemeente Hengelo gebruik van een debat in de stad over
veranderingen binnen de Wmo. Voorlichtingen worden (vrijwel) niet toegepast evenals
burgerinitiatieven.
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Tabel 1 Burgerparticipatie Hengelo

Aangepast van ‘Effectieve vormen van burgerparticipatie’ van Ossewaarde et al., z.j. p.26
2.4 Conclusies
In deze paragraaf worden de conclusies op de theoretische deelvragen beschreven.
2.4.1 Conclusie huidige veranderingen Wmo
Deelvraag 1: Welke veranderingen vinden er momenteel plaats binnen de Wmo?
De veranderingen die momenteel plaatsvinden binnen de Wmo houden concreet in dat de
gemeenten verantwoordelijk worden voor meerdere zorgtaken. Zo worden zij verantwoordelijk
voor de extramurale zorg. Verder mag iedere gemeente zelfstandig beslissen welke burgers
welke zorg ontvangen. Met deze decentralisatie ontstaat er een krachtige, kleine en
dienstverlenende overheid (Pardijs, 2012). Het doel is dat de gemeenten hierdoor dichter bij de
burgers komen te staan en daardoor beter weten welke zorgvraag zij hebben (Rijksoverheid,
2014). Er moet flink bezuinigd worden, wat inhoudt dat er keuzes gemaakt moeten worden.
Wat vast staat, is dat de samenleving burgers de mogelijkheid moet bieden om
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. De hulp die de burger nodig heeft, moet
eerst gezocht worden in hun eigen leefomgeving. Lukt dit niet, dan kunnen zij een beroep doen
op de Wmo (ten Heuw, Bron & Lievers, 2014).
2.4.2 Conclusie huidige werkwijze gemeente Hengelo
Deelvraag 2: Wat doet de gemeente Hengelo momenteel om zijn burgers in te lichten wat
betreft de komende veranderingen?
Er is op verschillende manieren informatie te vinden voor de Hengelose burger betreffende de
huidige veranderingen. Zo kan men stukken lezen in het Hengelose weekblad, is er informatie
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over de veranderingen binnen de Wmo te vinden op de site van de gemeente Hengelo zelf en
op de site van samen14 (gemeente Hengelo, 2014). Echter het daadwerkelijk betrekken van de
burger bij deze veranderingen blijkt minder voor te komen. De burger wordt op verschillende
manieren ingelicht over de veranderingen, maar in hoeverre daadwerkelijk ingespeeld wordt op
de wensen en behoeften van de burgers blijft nog onduidelijk. De burger wordt in de
mogelijkheid gesteld naar informele avonden/bijeenkomsten op het gemeentehuis te gaan,
waar gesproken wordt over de komende veranderingen. De burger heeft tijdens deze
bijeenkomsten ook inspraak. Verder worden huisbezoeken afgelegd bij burgers die gebruik
maken van huishoudelijke hulp om hen in te lichten over de veranderingen op dat gebied.
Tijdens deze bezoeken worden afspraken gemaakt en overleg gepleegd over hoe de
huishoudelijke hulp er per 2015 uit zal komen te zien. Als laatste geeft de gemeente Hengelo
aan dat de individuele (hulp)vraag van de Hengelose burgers centraal staat (ten Heuw, Bron &
Lievers, 2014). Deze zou in beeld worden gebracht door huisbezoeken, maar of dat
daadwerkelijk op deze manier gebeurd is de vraag.
2.4.3 Conclusie burgerparticipatie en de vormen
Deelvraag 3: Wat houdt burgerparticipatie in en welke vormen zijn er?
Burgerparticipatie kan gezien worden als een begrip wat erg belangrijk is geworden de
afgelopen jaren en met de komende decentralisatie nog belangrijker gaat worden (Verschelling
et al., 2014). Burgerparticipatie is het betrekken van burgers bij het opstellen, uitvoeren en
evalueren van overheidsbeleid, in het bijzonder bij het gemeentelijke (Wmo-)beleid. Er zijn
verschillende vormen van burgerparticipatie te noemen. De meest gebruikte zijn;
burgerraadpleging, Wmo-raden en burgerinitiatieven (de Gouw, Meuwese & Sok, 2013;
Ossewaarde et al., z.j). Het doel van burgerparticipatie is veelal het vergroten van het draagvlak
en de samenwerking tussen burger en overheidsinstellingen optimaliseren (Bos, 2014).
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3 Methode van onderzoek
In dit hoofdstuk wordt allereerst het type onderzoek beschreven. Vervolgens wordt de
onderzoeksomvang uitgewerkt en het instrument beschreven. Daarna wordt de procedure van
het onderzoek verantwoordt. In paragraaf vijf wordt de methode van analyseren uitgewerkt.
Hierna wordt de betrouwbaarheid weergegeven, welke gevolgd wordt door de validiteit.
Paragraaf acht richt zich op de ethische overwegingen binnen dit onderzoek. Dit hoofdstuk
wordt afgesloten door middel van een samenvatting.
3.1 Type onderzoek
Praktijkgerichte onderzoeken zijn onderzoeken waarin de onderzoeker als doelstelling heeft
een bijdrage te leveren aan een interventie van bestaande praktijksituaties (Verschuren &
Doorewaard, 2007). Het doel van dit onderzoek is om naar aanleiding van de resultaten,
verkregen uit de enquêtes, de bestaande situatie te kunnen aanpassen en/of verbeteren door
middel van aanbevelingen.
Dit onderzoek bevindt zich in de fase van diagnose, waardoor het een diagnostisch onderzoek
betreft. Het probleem van het onderzoek is duidelijk en is door de betrokkenen geaccepteerd.
Dit wil zeggen dat de gemeente ervan op de hoogte is dat de burgerparticipatie in Hengelo niet
optimaal is en er verbeterpunten aan te dragen zijn (Verschuren & Doorewaard, 2007). In het
contact met de opdrachtgever is gebleken dat er vele klachten binnen zijn gekomen wat betreft
de communicatie omtrent de komende veranderingen binnen de Wmo in de gemeente
Hengelo. Burgers ervaren onduidelijkheid en weten niet welke regels er voor hun zorgvraag
zullen gaan gelden.
Dit onderzoek betreft een kwantitatief onderzoek, omdat in dit onderzoek wordt gekeken naar
de wensen van de burger in Hengelo. Dit betreft een grote populatie. Het onderzoek zal
doormiddel van een enquête onder ongeveer 600 burgers worden afgenomen. Het doel is om
een algemeen beeld te krijgen wat betreft de wensen van de Hengelose burger. Vanwege deze
elementen kan dit onderzoek worden beschouwd als een kwantitatief onderzoek (Baarda,
2014).
3.2 Onderzoeksomvang
De onderzoeksomvang bestaat uit de populatie en de steekproef. Onderzoekseenheden, ofwel
de populatie, van een onderzoek zijn de personen of objecten waarover in de specifieke
onderzoeksvraag een uitspraak wordt gedaan en die eveneens betrokken worden bij het
onderzoek (Baarda & de Goede, 2001). In dit onderzoek betreft de populatie alle burgers van de
gemeente Hengelo die een beroep doen of hebben gedaan op de Wmo. Er zijn ruim 11.000
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burgers die momenteel een beroep doen op de Wmo (ten Heuw, Bron & Lievers, 2014). Bekend
is dat er per 2015 ongeveer 1500 burgers overkomen van de AWBZ naar de Wmo (ten Heuw,
Bron & Lievers, 2014). Deze populatie is echter te groot om geheel te enquêteren. Om deze
reden is gekozen voor een selecte steekproef. Er wordt van een steekproef gesproken wanneer
men niet de gehele populatie, maar slechts een deel daarvan, in het onderzoek betrekt. Voor
dit onderzoek wordt een selectie gemaakt van verschillende leeftijdscategorieën. Vervolgens
wordt binnen deze selecte steekproef nog weer een gestratificeerde aselecte steekproef
gehouden. Dit wil zeggen dat de deelsteekproeven (de verschillende leeftijdscategorieën)
worden samengesteld als één steekproef, waaruit de antwoorden zullen worden geanalyseerd
(Baarda & de Goede, 2001). De enquête zal onder ruim 600 burgers verspreid worden die
momenteel gebruik maken van de Wmo, of hier de afgelopen twee jaar gebruik van hebben
gemaakt. Er is gekozen voor dit aantal enquêtes, omdat uit ervaring van de gemeente Hengelo
is gebleken dat er gemiddeld 50 tot 60 procent van de enquêtes ingevuld worden. Op deze
manier wordt verwacht voldoende enquêtes terug te krijgen om uitspraak te kunnen doen over
de gehele populatie. Er wordt gebruik gemaakt van de volgende drie leeftijdscategorieën: 0-35
jaar, 36-59 jaar en 60 plussers. Voor elke leeftijdscategorie worden een zelfde aantal
respondenten uitgenodigd voor het invullen van de enquête.
3.3 Instrument
Er is gekozen voor een enquête, omdat er onderzoek wordt gedaan onder een brede
bevolkingsgroep. Na het bepalen van de onderzoeksmethode moet duidelijk worden welke
begrippen er gemeten worden en vooral hoe die begrippen gemeten worden. In dit onderzoek
is het belangrijk hoe de participatie van de Hengelose burger is vorm gegeven rondom de
veranderingen binnen de Wmo. Doormiddel van de concepten Wmo, burgerparticipatie,
gemeente Hengelo en gesprekken met de opdrachtgever is gekozen voor drie dimensies. De
dimensies die door middel van indicatoren in de enquête uitgewerkt worden zijn:
informatieverstrekking vanuit de gemeente, betrokkenheid door de gemeente en wensen van
de burger. In de enquête wordt vooral gebruik gemaakt van gesloten vragen. Op deze manier
kunnen deze gegevens goed in statistieken worden verwerkt en is het een kwantitatief
onderzoek (Baarda, 2014).
3.4 Procedure
In deze paragraaf wordt de uitvoering van het onderzoek beschreven, zodat duidelijk wordt
welke stappen zijn ondernomen om een zo groot mogelijke respons te krijgen.
- Aan de enquête is een brief bijgevoegd met uitleg over het doel van de enquête en het belang
van het invullen hiervan.
- De enquête wordt in een enveloppe van de gemeente Hengelo verstuurd om een
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professionele indruk te maken.
- De enquête wordt per post verstuurd, zodat iedereen de enquête daadwerkelijk te zien krijgt.
Hierbij wordt een retourenveloppe toegevoegd, zodat het terugsturen van de enquête geen
kosten met zich meebrengt.
- In de enquête wordt gevraagd om een mail adres wanneer de respondent een eventuele
terugkoppeling van de resultaten wil. Hierdoor zullen respondenten die benieuwd zijn naar de
uitkomsten gemotiveerd zijn de enquête in te vullen.
- Na ongeveer twee weken wordt een reminder verstuurd aan de burgers binnen de steekproef
die de enquête nog niet ingevuld hebben.
- Na de inlevertermijn worden er nog twee weken enquêtes aangenomen voor het onderzoek
om de respons te vergroten.
3.5 Methode van analyse
De data van dit onderzoek zal kwantitatief verwerkt worden middels het dataverwerkingsprogramma ‘Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)’’. Hierdoor is het mogelijk
verbanden binnen de data zichtbaar te maken. Daarnaast is SPSS een programma waarbij de
data, na eenmalige invoer, op een overzichtelijke manier in tabellen weergegeven kan worden
(SPSShandboek, 2014). In SPSS is gekozen voor twee opties van ‘’missing’’, waarbij onderscheid
wordt gemaakt tussen ‘’hoeft niet ingevuld te worden’’ en ‘’vergeten/niet ingevuld’’. Dit maakt
dat in de resultaten en conclusie hierin een specifieker onderscheid gemaakt kan worden.
3.6 Betrouwbaarheid
Een onderzoek kan als betrouwbaar gezien worden wanneer er over goede stabiliteit van de
meting gesproken kan worden. Dit houdt in dat wanneer je het onderzoek op een andere plek,
datum of onder een andere steekproef afneemt, de resultaten gelijk zullen blijven (Baarda & de
Goede, 2001). Als onderzoeksinstrument is gekozen voor een enquête. De respondenten
kunnen zelf indelen waar en wanneer ze de enquête gaan invullen, omdat deze per post
verstuurd zal worden en burgers ongeveer vier weken respons tijd krijgen. Ze kunnen een rustig
moment en een rustige ruimte kiezen om de enquête in te vullen, wat de betrouwbaarheid van
het onderzoek vergroot. Een andere maatregel die getroffen is voor een zo hoog mogelijke
betrouwbaarheid is dat de enquête niet door iemand afgenomen wordt, waardoor sociaal
wenselijke antwoorden grotendeels voorkomen kunnen worden. De enquête zal anoniem
afgenomen worden, waardoor men zich vrijer voelt een eerlijk en oprecht antwoord te geven,
wat de betrouwbaarheid waarborgt. Een goede vragenlijst is tevens een belangrijke factor voor
de betrouwbaarheid. De vragen zullen zo neutraal, specifiek en concreet mogelijk opgesteld
worden, waardoor suggestieve vragen vermeden worden. Als laatste punt van
betrouwbaarheid is gelet op het taalgebruik. Er is geprobeerd om de taal eenvoudig te houden,
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waardoor de begrijpbaarheid van de enquête en daardoor de betrouwbaarheid van het
onderzoek groter is (Baarda & de Goede, 2001).
3.7 Validiteit
Validiteit van een onderzoek betreft het vertrouwen van de inhoud van de gegevens. Gegevens
en resultaten zijn valide wanneer ze de werkelijkheid weerspiegelen en wanneer gemeten is
wat men wilde meten. Er zijn twee verschillende vormen van validiteit, namelijk interne en
externe validiteit (Baarda & de Goede, 2001). Om de interne validiteit zo optimaal mogelijk te
houden is ervoor gekozen in teamverband te werken. Met meerdere personen wordt er vanuit
verschillende kanten naar het onderzoek gekeken, waardoor men elkaar kan aanvullen en
verbeteren, wat als individu niet mogelijk is. Het theoretisch kader is met verschillende
wetenschappelijke bronnen onderbouwd. Door verschillende bronnen te gebruiken die
dezelfde informatie geven wordt het onderzoek meer valide. Een ander belangrijk punt voor
interne validiteit is het opstellen van een goede vragenlijst. Hiermee wordt bedoeld dat de
vragenlijst concreet en duidelijk is voor de geënquêteerde, zodat gemeten wordt wat de
onderzoeker beoogd te meten (Baarda & de Goede, 2001). Voor dit onderzoek is gebruik
gemaakt van een bestaande vragenlijst. Tevens is er bij het opstellen van de vragenlijst gebruik
gemaakt van het theoretisch kader. Hierdoor zijn de vragen in de enquête duidelijk en concreet
gesteld, zodat het antwoord hulp biedt bij het beantwoorden van de praktische deelvragen. Bij
de enquête is een antwoord goed te meten, omdat gebruik is gemaakt van meerkeuze vragen
met hierbij een open antwoord mogelijkheid.
Een belangrijke factor voor de externe validiteit van het onderzoek is de representativiteit van
de steekproef voor de populatie (Baarda & de Goede, 2001). Er is gekozen voor een selecte
steekproef waarbij uit drie leeftijdscategorieën het zelfde aantal burgers geënquêteerd wordt.
Deze uitkomsten samen vormen een goed beeld over de gehele populatie en maakt dat de
steekproef representatief is voor deze populatie. Tevens belangrijk voor de externe validiteit is
de representativiteit van de uitkomsten voor andere gemeenten in Nederland. Iedere
gemeente werkt op zijn eigen manier aan burgerparticipatie, maar de burger in Hengelo zal
voor een groot deel overeenkomstige wensen hebben met andere burgers in Nederlandse
gemeenten. Iedere gemeente in Nederland heeft momenteel te maken met de veranderingen
binnen de Wmo, waarbij de burger het op prijs stelt betrokken te worden bij deze
veranderingen, gezien het hen aangaat. Het is een thema wat in alle gemeenten in Nederland
leeft en daardoor representatief is voor andere gemeenten.
3.8 Ethische overwegingen
Een onderzoek is ethisch aanvaardbaar wanneer de respondenten hier vrijwillig aan
meewerken. De resultaten zullen anoniem verwerkt worden en de uitkomsten van het
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onderzoek zullen niet nadelig zijn voor de respondent. Tevens zal er geen valse voorstelling van
zaken gegeven worden (Baarda & de Goede, 2001). Ambtenaar G. Overbeek van de gemeente
Hengelo (persoonlijke communicatie, 19 januari 2014) verklaart dat de gemeente de
respondenten van dit onderzoek aan mag schrijven, aangezien de adresgegevens uit het
gemeentebestand komen en de respondenten bestaande klanten van hen zijn. Dit geldt echter
niet als er gegevens uit de bevolkingsadministratie van de gemeente worden gehaald. De
deelname van de burgers aan de enquête is vrijblijvend. Verder verklaart de gemeente dat
wanneer zij burgers uit hun eigen Wmo-bestand aanschrijven de beslissingsbevoegdheid bij
dhr. Overbeek ligt. Na overleg met de onderzoekers heeft dhr. Overbeek besloten toestemming
te verlenen aan de enquête met de voorwaarde dat deze anoniem is.
Dit onderzoek is ethisch aanvaardbaar gezien de vrijwilligheid en anonimiteit van de
respondenten gewaarborgd wordt. In de enquêtes die worden verstuurd zal er niet om naam
en geboortedatum gevraagd worden. De leeftijdscategorie zal echter wel gevraagd worden,
maar is erg breed en daarmee wordt de anonimiteit gewaarborgd. De enquête is op vrijwillige
basis, dus er is geen sprake van enige verplichting. Tevens zijn de resultaten in het belang van
de respondent zelf. Als laatste zal er in de enquête worden aangegeven dat de uitkomsten als
conclusie en aanbevelingen anoniem worden verwerkt en vervolgens worden voorgelegd aan
de gemeente. Op de enquête zal vermeld worden dat wij geen invloed hebben op hetgeen de
gemeente met deze informatie zal doen.
3.9 Samenvatting
Zoals in bovenstaande paragrafen te lezen is, wordt op verschillende manieren gewerkt aan het
onderzoek. Het type onderzoek is een diagnostisch onderzoek, vanwege de kennis over het
probleem en het doel om dit verder te onderzoeken. De populatie is de 11.000 burgers in
Hengelo die een beroep doen, of hebben gedaan, op de Wmo. Vanwege de grootte van deze
populatie is gekozen voor een steekproef. Deze steekproef zal select zijn wat betreft
leeftijdscategorie, omdat gestreefd wordt naar representativiteit voor de gehele populatie.
Voor de steekproef zullen ongeveer 600 burgers uit de populatie geënquêteerd worden. Het
gekozen instrument voor het verzamelen van de data is een enquête met merendeels gesloten
vragen. Er is voor dit instrument gekozen, omdat er een grote steekproef gedaan wordt en op
deze manier veel respondenten ondervraagd kunnen worden. De enquête zal geanalyseerd
worden met behulp van het programma SPSS. Dit programma zorgt voor een snelle, duidelijke
en overzichtelijke analyse van de data, waarna verbanden gelegd kunnen worden. De
betrouwbaarheid van het onderzoek zal onder andere worden gewaarborgd door anonimiteit
van de respondent, het voorkomen van sociaal wenselijke antwoorden en het concreet stellen
van de vragen in de enquête. De interne validiteit van dit onderzoek zal onder andere worden
gewaarborgd door het werken in teamverband, het gebruik van meerdere bronnen en het
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concreet maken van de vragenlijst waardoor gemeten wordt wat beoogd wordt te meten.
Externe validiteit wordt in dit onderzoek gewaarborgd door de representativiteit van het
onderzoek voor andere gemeenten in Nederland. Het onderzoek is ethisch aanvaardbaar gezien
de vrijwilligheid en anonimiteit van de respondenten. Tevens is het onderzoek in het belang van
de respondent zelf.
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4 Resultaten
In het vorige hoofdstuk staat beschreven op welke manier de data voor dit onderzoek
verkregen is. Daarop volgend wordt in dit hoofdstuk de verkregen data beschreven. De
resultaten van de enquêtes zijn doormiddel van het dataprogramma SPSS verwerkt. Er is
gebruik gemaakt van 171 enquêtes, wat de gehele respons betreft. De respondenten zijn
ingedeeld in verschillende leeftijdscategorieën van elk tien jaar. Er is gekozen voor 0-29 jaar in
plaats van 0-9 jaar, 10-19 jaar en 20-29 jaar, omdat in de groepen van 0-9 jaar en 10-19 jaar
slechts drie respondenten zaten. Verder is er gekozen voor een 80+ categorie, omdat in de
groep van 90-99 jaar slechts twee respondenten zaten en in de groep van 100-109 jaar een
respondent.
De resultaten zullen aan de hand van de praktische deelvragen geordend worden. Allereerst
worden grafieken weergegeven waarin de gegevens van de respondenten staan, om zo wat
achtergrond informatie over hen te krijgen. Per deelvraag zullen de belangrijkste resultaten in
tabellen worden weergegeven. Er zijn zowel tabellen met resultaten van een enkele vraag, als
kruistabellen waarin de combinatie tussen twee vragen wordt weergegeven. Deze correlaties
zijn veelal gemaakt om het verschil in leeftijd weer te geven. De respondenten die geen
antwoord hebben gegeven worden niet meegenomen in de resultaten, omdat informatie over
deze antwoorden ontbreekt (van Groningen en de Boer, 2010).
4.1 Gegevens respondenten
In deze paragraaf wordt in grafieken aangegeven wat het geslacht, de leeftijd, de nationaliteit
en het opleidingsniveau van de respondenten is.
Grafiek 1 Geslacht respondenten
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Aantallen zijn weergegeven in percentages.

In bovenstaande grafiek valt op dat ongeveer een derde van de respondenten mannen betreft
en twee derde vrouwen.
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Grafiek 2 Leeftijd respondenten
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Wat opvalt in grafiek 2 is dat ruim een kwart van de respondenten ouder is dan 80 jaar (26,3%).
Verder zijn 22,2% van de respondenten onder de 40 jaar. De groep 60-69 jaar betreft de
kleinste groep (6%).
Grafiek 3 Nationaliteit respondenten
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Uit bovenstaande grafiek blijkt dat 90% van de respondenten de Nederlandse nationaliteit
heeft. Van de respondenten die `anders´ hebben ingevuld zijn er twee Joegoslavisch. Verder
werd onder andere Frans, Indonesisch, Afghaans, Surinaams en Chinees als nationaliteit
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genoemd.

Grafiek 4 Opleidingsniveau respondenten
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Uit grafiek 4 blijkt dat minder dan 15% van de respondenten HBO of WO geschoold is. Verder is
ruim 43,1% MBO geschoold en heeft 42,5% ‘anders’ ingevuld. Van de respondenten die
´anders´ hebben ingevuld gaf 40,6% aan de basisschool te hebben afgerond, 30,4% lager
voortgezet onderwijs, 13,0% middelbaar voortgezet onderwijs en 7,2% speciaal onderwijs. De
overige 8,8% respondenten hebben onder andere ingevuld HAVO, HBO propedeuse of geen
i.v.m. handicap.
4.2 Ervaringen omtrent informatieverstrekking
In deze paragraaf worden resultaten beschreven die gebruikt worden om antwoord te geven op
de vierde deelvraag, namelijk: Hoe ervaren Hengelose burgers informatieverstrekking vanuit de
gemeente Hengelo omtrent de komende veranderingen binnen de Wmo?
Tabel 2 Informatieverstrekking via de post
Ik word via de post geïnformeerd
Ik begrijp deze informatie
Tevreden manier informatieverstrekking
Tevreden over frequentie

N
164
107
108
108

Nooit
31,7
4,7
3,7
4,6

Zelden
32,9
10,3
14,8
22,2

Neutraal
15,2
34,6
47,2
45,4

Vaak
13,4
31,8
19,4
14,8

Altijd
6,7
18,7
14,8
13,0

Mean
2,30
3,50
3,27
3,09

N= aantal respondenten. Aantallen zijn weergegeven in percentages.

Om de ervaring omtrent informatieverstrekking via de post te meten is gevraagd naar, indien
ontvangen, de begrijpbaarheid van deze post, de tevredenheid over de manier van
informatieverstrekking en de fequentie van de informatie via de post. In tabel 2 is te zien dat
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meer dan de helft van de respondenten nooit of zelden geinformeerd is via de post (64,6%).
Van de respondenten die zelden tot vaak geinformeerd worden via de post (68,3%) geeft
meer dan de helft aan deze informatie vaak tot altijd te begrijpen (50,5%), in tegenstelling tot
15% die de informatie nooit tot zelden begrijpt. Tevens is de gemiddelde score op de
vijfpuntschaal wat betreft de tevredenheid over de manier van informatieverstrekking 3,27,
wat inhoudt dat de respondenten gemiddeld genomen tevreden zijn over deze manier van
informatieverstrekking. Wat betreft de tevredenheid over de frequentie van de post is dit
gemiddelde 3,09, wat eveneens inhoudt dat het gemiddelde tussen neutraal en tevreden ligt.
Tabel 3 Informatieverstrekking via de site
Ik word via de site geïnformeerd

N
157

Ik begrijp deze informatie
Tevreden manier informatieverstrekking
Tevreden over frequentie

49
47
47

Nooit
105
66,9%
2
3
1

Zelden
14
8,9%
3
6
7

Neutraal
30
19,1%
16
23
31

Vaak
8
5,1%
21
12
4

Altijd
7
3
4

Mean
1,62
3,57
3,13
3,06

N= aantal respondenten

Om de ervaring omtrent informatieverstrekking via de site te meten is gevraagd naar, indien
bekeken, de begrijpbaarheid van deze informatie, de tevredenheid over de manier van
informatieverstrekking en de fequentie van bijgewerkte informatie op de site. Opvallend is dat
bijna 70% van de respondenten nooit geïnformeerd wordt via de site van de gemeente
tegenover 5,1% die vaak geinformeerd worden. Tevens blijkt dat van de respondenten die wel
geïnformeerd zijn via de site (52), zeven respondenten deze informatie altijd begrijpt. De
gemiddelde score voor de tevredenheid over de manier van informatieverstrekking is 3,13.
Deze score geeft aan dat het gemiddelde aan de positieve kant van neutraal ligt. Verder blijkt
dat acht van de geïnformeerde respondenten nooit tot zelden tevreden zijn over de frequentie
van de informatie op de site, evenals acht respondenten die daar vaak tot altijd tevreden over
zijn.
Tabel 4 Informatieverstrekking via gesprekken
Ik word via gesprekken geïnformeerd

N
162

Ik begrijp deze informatie
Tevreden manier informatieverstrekking
Tevreden over frequentie

44
44
41

Nooit
113
69,8%
2

Zelden
25
15,4%
4
10
10

Neutraal
12
7,4%
18
19
19

Vaak
7
4,3%
15
13
8

Altijd
5
3,1%
7
2
2

Mean
1,56
3,57
3,16
2,95

N= aantal respondenten
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Om de ervaring omtrent informatieverstrekking via gesprekken te meten is gevraagd naar,
indien de respondenten gesprekken gehad hebben, de begrijpbaarheid van deze informatie, de
tevredenheid over de manier van informatieverstrekking en de fequentie van de gesprekken.
Op de vraag of respondenten middels gesprekken zijn geïnformeerd is het gemiddelde
antwoord 1,56, wat inhoudt dat het gemiddelde ligt tussen nooit en zelden. Van de
respondenten die zelden tot altijd geïnformeerd zijn via gesprekken (49) geven er 22 aan deze
informatie vaak tot altijd te begrijpen. Verder zijn 15 respondenten vaak tot altijd tevreden over
de manier van informatieverstrekking. Wat betreft de tevredenheid over de frequentie van de
gesprekken is te zien dat de respondenten gemiddeld gezien neutraal tot ontevreden zijn
(2,95).
Tabel 5 Informatieverstrekking via weekblad
Ik word via het weekblad geïnformeerd
Ik begrijp deze informatie
Tevreden manier informatieverstrekking
Tevreden over frequentie

N
157
80
81
85

Nooit
38,9
2,1
2,8
1,4

Zelden
14,6
6,4
7,7
4,8

Neutraal
21,7
19,1
24,6
15,1

Vaak
17,2
14,9
13,4
19,9

Altijd
7,6
14,2
8,5
17,1

Mean
2,40
3,57
3,30
3,80

N= aantal respondenten. Aantallen zijn weergegeven in percentages.

Om de ervaring omtrent informatieverstrekking via het weekblad te meten is gevraagd naar,
indien ontvangen, de begrijpbaarheid van deze informatie, de tevredenheid over de manier van
informatieverstrekking en de fequentie van het weekblad. Ruim de helft van de respondenten
geeft aan nooit tot zelden via het weekblad geïnformeerd te worden (53,5%). Van de
respondenten die zelden tot altijd geinformeerd worden via het weekblad geeft 30,1% aan deze
informatie vaak tot altijd te begrijpen. Te zien is dat 10,5% van de respondenten nooit tot
zelden tevreden is over de manier van informatieverstrekking via het weekblad. De
respondenten begrijpen deze informatie (3.57), zijn tevreden over de informatieverstrekking
(3.30) en over de frequentie (3.80).
Tabel 6 Informatieverstrekking via bijeenkomsten
Ik word via bijeenkomsten geïnformeerd

N
158

Ik begrijp deze informatie
Tevreden manier informatieverstrekking
Tevreden over frequentie

10
10
9

Nooit
147
93,0%
-

Zelden
5
3,2%
1
1
-

Neutraal
5
3,2%
5
7
8

Vaak
1
0,6%
4
2
1

Altijd
-

Mean
1,11
3,30
3,10
3,11
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Om de ervaring omtrent informatieverstrekking via bijeenkomsten te meten is gevraagd naar,
indien bijgewoond, de begrijpbaarheid van deze informatie, de tevredenheid over de manier
van informatieverstrekking en de fequentie van de bijeenkomsten. Opvallend is dat 93% van de
respondenten aangeeft nooit geïnformeerd wordt via de bijeenkomsten van de gemeente.
Verder blijkt dat van de respondenten die wel geïnformeerd zijn via de bijeenkomst vier
respondenten deze informatie vaak begrijpen, twee respondenten tevreden zijn over deze
manier van informatieverstrekking en een respondent tevreden is over de frequentie van de
bijeenkomsten.
Grafiek 5 Geïnformeerd over bijeenkomstend
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In grafiek 5 is te zien op welke manier de respondenten over de bijeenkomsten zijn
geïnformeerd. Hieruit blijkt dat 60% aangeeft niet geïnformeerd te zijn over het plaatsvinden
van de bijeenkomsten. Verder is te zien dat de respondenten die wel geïnformeerd zijn over de
bijeenkomsten dit veelal via de post of het weekblad hebben vernomen. Een klein deel geeft
aan geïnformeerd te zijn via de site, via sociale contacten of op een andere manier. De
respondenten die anders hebben ingevuld, zijn o.a. geïnformeerd via de Gehandicaptenraad
Hengelo, Bartimeus, de radio en SIZ (Stichting Informele Zorg Twente).
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Tabel 7 Manier van informatieverstrekking
Leeftijd

0-29
81,3
18,8
12,5
25,0
25,0
12,5

Manier

Post
Site
Bijeenkomst
Gesprekken
Weekblad
Anders

30-39
85,7
4,8
4,8
52,4
4,8
4,8

40-49
95,2
4,8
33,3
19,0
14,3

50-59
81,5
22,2
3,7
18,5
25,9
7,4

60-69
77,8
22,2
22,2
22,2

70-79
92,0
4,0
40,0
20,0
-

80+
78,6
47,6
26,2
2,4

Totaal
84,5
6,2
3,7
36,6
21,1
6,8

De aantallen zijn weergegeven in percentages. Percentages bedragen in totaliteit meer dan 100% i.v.m. meerdere
gegeven antwoorden per respondent. N= 165.

In bovenstaande tabel is te zien welke manier van informatieverstrekking de respondenten
prettig vinden. Wat opvalt, is dat respondenten die via de post geïnformeerd willen worden de
grootste groep betreft (84,5%). Verder is te zien dat niemand van de respondenten ouder dan
60 jaar, geïnformeerd wil worden via de site. Enkel 4% van dezelfde leeftijdscategorie wil via
bijeenkomsten geïnformeerd worden. Van alle respondenten wil 36,6% graag via gesprekken
geïnformeerd worden. In de categorie 30 tot 39 jaar is dit ruim de helft (52,4%). Uit de tabel
blijkt dat de informatieverstrekking via het weekblad het meest doeltreffend is bij de categorie
80+ (26,2%), maar ook de categorie 50-59 (25,9%) en 0-29 (25%) wordt graag geïnformeerd via
het weekblad. Van de respondenten die ‘anders’ hebben ingevuld, geeft 50% aan graag via mail
geïnformeerd te willen worden. Verder worden SMS, radio, telefonisch contact en contact met
hulpverlening genoemd als prettige manieren van informatieverstrekking.
Grafiek 6 Cijfer informatieverstrekking
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In grafiek 6 is weergegeven welk cijfer de respondenten de gemeente gaven voor de algemene
informatieverstrekking. Het gemiddelde cijfer, gegeven door 161 respondenten, is een 5,54.
Het meest gegeven cijfer is een zes en een zeven. Verder wordt het cijfer negen of tien voor de
informatieverstrekking gegeven door 1,2% van de respondenten. Voor het cijfer een en twee
betreft dit 8,6%.
4.3 Betrokkenheid door de gemeente
In deze paragraaf worden resultaten beschreven die gebruikt worden om antwoord te geven op
de vijfde deelvraag, namelijk: Hoe vinden de Hengelose burgers dat zij momenteel betrokken
worden bij de veranderingen binnen de Wmo?
Tabel 8 Betrokkenheid door de gemeente (1)

Ik voel mij door gemeente
betrokken bij Wmo-beleid.
Ik voel mij door gemeente
betrokken bij vernieuwde
manier van zorgaanbieden.
Ik voel mij door gemeente
betrokken bij veranderingen
m.b.t. eigen situatie.

N
169

Nooit
55,0

Zelden
21,9

Neutraal Vaak
18,9
1,8

Altijd
2,4

Mean
1,75

166

52,4

21,1

21,7

2,4

2,4

1,81

167

45,5

21,6

20,4

7,8

4,8

2,05

10,8

3,6

1,8

1,56

23,0

6,1

2,4

1,95

19,4

5,5

1,8

1,83

De gemeente vraagt mij naar
167 67,7
16,2
mening/wensen veranderingen.
Ik heb het idee dat gemeente
165
47,3
21,2
waarde hecht aan mijn
mening/wensen.
Ik heb het idee dat gemeente
165
52,7
20,6
gebruik maakt van mijn
mening/wensen.
N= aantal respondenten. Aantallen zijn weergegeven in percentages.

De betrokkenheid van de respondenten door de gemeente bij de veranderingen is gemeten
met behulp van verschillende stellingen. Deze stellingen staan vermeld in tabel 9. De
ervaringen, wensen en meningen van de respondenten zijn gemeten aan de hand van de
vijfpuntschaal. Van de 169 respondenten geeft meer dan de helft aan zich nooit betrokken te
voelen door de gemeente bij het Wmo-beleid (55%). De gemiddelde score op de vraag of de
respondent zich betrokken voelt door de gemeente bij de vernieuwde manier van zorg
aanbieden is 1,81 wat inhoudt dat de respondenten gemiddeld genomen ontevreden zijn over
deze manier van zorg aanbieden. Twee derde van de respondenten geeft aan zich nooit tot
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zelden betrokken te voelen door de gemeente bij veranderingen met betrekking tot de eigen
situatie (67,1%). Meer dan 80% van de respondenten geeft aan dat de gemeente nooit tot
zelden vraagt naar de mening van de respondent over de veranderingen. Op de vraag of de
gemeente waarde hecht aan de meningen en wensen van de respondenten is de gemiddelde
score 1,95 wat inhoudt dat de respondenten het idee hebben dat de gemeente nooit tot zelden
waarde hecht aan hun meningen en wensen. Tot slot is het gemiddelde op de vraag of de
gemeente gebruik maakt van de meningen en wensen van de respondent 1,83. Dat wil zeggen
dat de respondenten het idee hebben dat de gemeente nooit tot zelden gebruik maakt van hun
meningen en wensen.
Tabel 9 Betrokkenheid door de gemeente (2)
N
160

Nooit
16,9

Zelden
6,3

Ik heb het idee dat gemeente
besluiten heeft genomen
voordat ze met mij overleggen
Ik heb het idee dat gemeente
156
15,4
11,5
onvolledige informatie verstrekt
wat betreft de veranderingen
N= aantal respondenten. Aantallen zijn weergegeven in percentages.

Neutraal Vaak
17,5
33,1

Altijd
26,3

Mean
3,46

42,3

10,3

2,99

20,5

Om het gevoel van de respondenten wat betreft de betrokkenheid door de gemeente te meten
zijn twee verschillende vragen opgesteld. Gevraagd is of de respondent het idee heeft dat de
gemeente besluiten neemt voordat ze met hen overleggen en of de respondent het idee heeft
dat de gemeente onvolledige informatie verstrekt over de veranderingen. Ruim de helft van de
160 respondenten geeft aan vaak tot altijd het idee te hebben dat de gemeente besluiten
neemt voordat zij met de respondent hebben overlegd (59,4%). Verder geeft 26,9% van de
respondenten aan het niet eens te zijn met de stelling dat de gemeente onvolledige informatie
verstrekt wat betreft de veranderingen.
Tabel 10 Manier van betrokkenheid
Leeftijd
Manier

Bijeenkomst
Gesprekken
Telefonisch
Anders

0-29
25,0
37,5
12,5
25,0

30-39
9,5
66,7
14,3
9,5

40-49
28,6
42,9
14,3
14,3

50-59
23,1
30,8
11,5
34,6

60-69
50,0
12,5
37,5

70-79
7,7
65,4
15,4
11,5

80+
2,5
75,0
12,5
10,0

Totaal
13,3
55,7
13,3
17,7

De aantallen zijn weergegeven in percentages. N= 162.
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In bovenstaande tabel is te zien op welke manier de respondenten het liefst betrokken worden
door de gemeente bij de veranderingen. Hierbij is de correlatie aangegeven met de leeftijd van
de respondenten. Opvallend is dat betrokkenheid door gesprekken met de gemeente over het
totaal het hoogste scoort. Enkel de 50-59 jarigen geven aan dit niet de prettigste manier van
betrokkenheid te vinden. Van de respondenten die ‘’anders’’ hebben ingevuld geeft meer dan
de helft aan het liefst betrokken te worden bij de veranderingen door post van de gemeente te
ontvangen. Verder is opvallend dat in de leeftijd van 60+ de respondent aangeeft vrijwel niet
via bijeenkomsten betrokken wil worden.
Grafiek 7 Cijfer betrokkenheid
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In grafiek 7 is weergegeven welk cijfer de respondenten te gemeente gaven voor de
betrokkenheid door de gemeente bij de veranderingen. Het gemiddelde cijfer gegeven door
159 respondenten is een 4,76, een onvoldoende. De modus is 6 en de mediaan is 5. Minder dan
6% van de respondenten geeft de gemeente een acht of hoger (5,7%). Verder geeft een kwart
de gemeente een drie of lager voor de betrokkenheid (25,2%).
4.4 Wensen van de burger
In deze paragraaf worden resultaten beschreven die gebruikt worden om antwoord te geven op
de zesde deelvraag, namelijk: Welke wensen hebben Hengelose burgers ten aanzien van
burgerparticipatie?

Saxion Enschede, Bachelor rapport: Marlou ter Brake en Iris Duursma

36

Burgerparticipatie omtrent de Wmo

Tabel 11 Frequentie betrokkenheid
N
162

Nooit
3,1

Zelden Neutraal
4,9
30,9 35,2

Ik wil graag meer betrokken worden door
gemeente bij dergelijke veranderingen
N= aantal respondenten. Aantallen zijn weergegeven in percentages.

Vaak
25,9

Altijd
3,76

Mean
de

Om te meten in welke mate de respondent meer betrokken wil worden door de gemeente bij
dergelijke veranderingen is bovenstaande vraag gesteld. Van de 162 respondenten geeft ruim
60% aan vaak tot altijd meer betrokken te willen worden door de gemeente. Minder dan 10%
geeft aan nooit tot zelden meer betrokken te willen worden door de gemeente.
Tabel 12 Wensen betrokkenheid
Leeftijd
Wensen

Individuele gesprekken
Groeps-/buurtgesprekken
Telefonisch contact
Mail contact
Wmo-raad
Anders

0-29
37,5
25,0
12,5
56,3
6,3
18,8

30-39
66,7
9,5
33,3
42,9
19,0
9,5

40-49
47,6
19,0
38,1
38,1
9,5
9,5

50-59
37,0
14,8
25,9
40,7
11,1
18,5

60-69
62,5
25,0
12,5
37,5

70-79
55,6
14,8
25,9
11,1
11,1
22,2

80+
65,9
14,6
29,3
17,1
9,8
14,6

Totaal
54,0
14,9
28,0
29,8
10,6
16,8

De aantallen zijn weergegeven in percentages. Percentages bedragen in totaliteit meer dan 100% i.v.m. meerdere
gegeven antwoorden per respondent. N= 165.

In bovenstaande tabel is te zien welke wensen de respondenten hebben wat betreft de
betrokkenheid door de gemeente bij dergelijke veranderingen. Hierbij is de correlatie
aangegeven met de leeftijd van de respondenten. Opvallend is dat betrokkenheid door
individuele gesprekken met de gemeente over het totaal het hoogste scoort (54%). Enkel de 029 jarigen en de 50-59 jarigen geven aan dit niet de prettigste manier van betrokkenheid te
vinden, zij geven de voorkeur aan mail contact. Na individuele gesprekken wordt telefonisch
contact (28%) en mail contact (29,8%) genoemd als prettige manier van betrokkenheid. Verder
geven de respondenten tot 60 jaar aan veelal graag via de mail betrokken te willen worden. De
Wmo-raad wordt door 10,6% van de respondenten genoemd als prettige manier van
betrokkenheid. Van de 16,8% van de respondenten die ‘’anders’’ hebben ingevuld geeft 75%
aan graag via de post van de gemeente betrokken willen worden.
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5 Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden conclusies op de praktische deelvragen en de hoofdvraag beschreven.
Verder worden naar aanleiding van deze conclusies aanbevelingen gedaan voor de gemeente
Hengelo.
5.1 Ervaringen informtieverstrekking
Deelvraag 4: Hoe ervaren Hengelose burgers informatieverstrekking vanuit de gemeente
Hengelo omtrent de huidige veranderingen binnen de Wmo?
In dit onderzoek kan gezegd worden dat de meest gewilde manieren van informatieverstrekking de post en persoonlijke gesprekken zijn, maar ook het weekblad wordt regelmatig
als informatiebron gebruikt. De burgers geven aan dat de begrijpbaarheid en frequentie van
deze informatie goed is. Informatieverstrekking via de site of bijeenkomsten wordt door de
respondenten als niet prettig beschouwd.
Uit een gesprek met G. Overbeek (24 september, 2014) werd gezegd dat de Hengelose burger
de meeste informatie over de veranderingen kan verkrijgen via de site van de gemeente en/of
de site van samen14 (gemeente Hengelo, 2014; samen14, 2014). Echter laten de uitkomsten
van het onderzoek wat anders zien. Zeer weinig burgers willen via de site geïnformeerd worden
en geen enkele 60 plusser van de respondenten wil op deze manier geïnformeerd worden. Een
reden hiervoor kan zijn dat de oudere burgers geen computer hebben of niet weten hoe ze met
een computer om moeten gaan. Verder kan het zijn dat burgers het niet gewend zijn informatie
te zoeken via een site. Verder blijkt uit een gesprek met A. Mosman (SGH, persoonlijke
communicatie, 8 januari 2015) dat burgers de site als ontoegankelijk ervaren. Wat betreft de
bijeenkomsten geven bijna alle burgers aan niet op deze manier geïnformeerd te zijn, maar hier
ook geen behoefte aan te hebben. Een klein deel van de respondenten, die wel op de hoogte
waren van de bijeenkomsten, geven eveneens aan er vrijwel geen behoefte aan te hebben. Een
belangrijke oorzaak van de lage opkomst kan zijn dat een ruime meerderheid van de burgers
niet op de hoogte is van het feit dat deze bijeenkomsten gegeven worden. Het gemiddelde
cijfer van de respondenten voor de informatieverstrekking over de veranderingen door de
gemeente is een vijfenhalf.
5.2 Ervaringen betrokkenheid
Deelvraag 5: Hoe vinden de Hengelose burgers dat zij momenteel betrokken worden bij de
veranderingen binnen de Wmo?
Uit dit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de burgers zich nooit betrokken voelt door de
gemeente bij het Wmo-beleid en de vernieuwde manier van zorg aanbieden. Verder geven de
burgers aan veelal het idee te hebben dat de gemeente niet vraagt naar hun ideeën en wensen
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en hier geen waarde aan hecht, terwijl dit belangrijke begrippen in de burgerparticipatie zijn
(Verschelling et al., 2014). Echter geeft de gemeente aan de burger wel te betrekken bij de
veranderingen, bijvoorbeeld doormiddel van gesprekken en bijeenkomsten. Uit dit onderzoek
blijkt echter dat er geen of weinig gesprekken plaatsvinden, hoewel de burgers het liefst op
deze manier betrokken worden. Verder geven de burgers aan dat ze, ondanks dat ze op dit
moment nauwelijks betrokken worden bij de veranderingen, dit wel graag zouden willen. Dit
komt overeen met de bevindingen van Mossialos, namelijk dat burgerparticipatie tegenwoordig
één van de belangrijkste begrippen voor het beleid van de zorg is (in Deirdre, Tellings &
Gelissen, 2009). De respondenten geven de gemeente gemiddeld een 4,8 voor het betrekken
van de burger bij de veranderingen.
5.3 Wensen burgerparticipatie
Deelvraag 6: Welke wensen hebben Hengelose burgers ten aanzien van burgerparticipatie?
Uit het onderzoek komt naar voren dat de meerderheid van de burgers meer betrokken wil
worden door de gemeente doormiddel van gesprekken. Waarschijnlijk heeft de gemeente hier
de tijd en het personeel niet voor. Een alternatief voor deze gesprekken zou telefonisch of,
waar mogelijk voor de burger, mail contact kunnen zijn. Dit komt overeen met de wensen van
de burgers.
Verschelling et al. (2014) geven aan dat er momenteel een verandering plaatsvindt wat betreft
burgerparticipatie. Burgers worden actiever betrokken en participeren zelf in projecten en
initiatieven. Dit komt echter niet overeen met de uitkomsten van dit onderzoek naar
burgerparticipatie in de gemeente Hengelo. De burger in Hengelo geeft namelijk aan weinig
betrokken te worden door de gemeente en wil hierin graag verbetering zien.
Uit het onderzoek blijkt dat de Hengelose burger Wmo-raden als een van de minst prettige
manieren van betrokkenheid ervaren. De Gouw, Meuwese & Sok (2013) en Ossewaarde et al.,
z.j. geven echter aan dat dit de meest gebruikte vorm van burgerparticipatie is. Een oorzaak
hiervan kan zijn dat, zoals A. Mosman al eerder aangaf, plannen in de Wmo-raad gemaakt
worden, maar de daarop volgende acties uitblijven (SGH, persoonlijke communicatie, 8 januari
2015).
5.4 Wensen Hengelose burger
Hoofdvraag: Wat zijn de wensen van de Hengelose burger ten aanzien van burgerparticipatie
omtrent de veranderingen binnen de Wmo?
Burgerparticipatie kan gaan om het inlichten van de burger, maar veelal gaat het over het
betrekken van de burger. In dit geval gaat het om het inlichten/informeren en betrekken van de
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Hengelose burger bij verandeingen binnen de Wmo.
Uit een aantal stellingen in de enquete blijkt dat meer dan de helft van de burgers zich weinig
betrokken voelt door de gemeente bij het opstellen van het Wmo-beleid en de vernieuwde
manier van zorg aanbieden. Ook geven zij aan het gevoel te hebben dat er weinig gevraagd
wordt naar hun meningen en wensen omtrent de veranderingen en dat de gemeente weinig
waarde hecht aan deze meningen en wensen. Dit terwijl een ruime meerderheid van de burgers
aangeeft wel graag betrokken te willen worden door de gemeente bij dergelijke veranderingen.
Bovenstaande is tegenstrijdig met de bevindingen van Verschelling et al. (2014), namelijk dat
brugers actiever betrokken worden en zelf participeren in projecten en initiatieven.
Gemiddeld geven de burgers aan het liefst geïnformeerd te worden over veranderingen
middels de post. Dit terwijl de Hengelose burger de meeste informatie over de veranderingen
kan verkrijgen via het weekblad en via de site van de gemeente en/of de site van samen14
(gemeente Hengelo, 2014; samen14, 2014). Echter blijkt uit het onderzoek dat vrijwel niemand
geïnformeerd wil worden via de site. Van de burgers ouder dan zestig is dit zelfs helemaal
niemand. Momenteel worden de meeste burgers ingelicht via het weekblad. Dit wordt na de
post, samen met persoonlijke gesprekken als een prettige manier van informatieverstrekking
beschouwd.
De meest gebruikte vormen van burgerparticipatie zijn burgerraadpleging, burgerinitiatieven en
Wmo-raden (de Gouw, Meuwese & Sok, 2013; Ossewaarde et al., z.j). Uit het onderzoek komt
echter naar voren dat betrokkenheid via Wmo-raden als een van de minst prettige manieren
wordt ervaren door de Hengelose burger. Een reden hiervoor kan zijn dat de meerderheid van
de burgers die gebruik maken van de Wmo MBO of lager geschoold zijn. Hierdoor kan het zijn
dat de burger het idee heeft niet ‘het niveau te hebben om’ mee te kunnen denken in een
dergelijke Wmo-raad. De burger geeft in de enquête aan het liefst betrokken te willen worden
bij de veranderingen door middel van individuele gesprekken. G. Overbeek van de gemeente
Hengelo heeft aangegeven dat er persoonlijke gesprekken worden gevoerd met burgers die
huishoudelijke hulp ontvangen, aangezien hierin een grote verandering plaatsvindt (Gemeente
Hengelo, persoonlijke communicatie, 24 september 2014). Veel van deze burgers hebben reeds
een of meerdere gesprekken gehad met de gemeente, maar uit opmerkingen in de enquêtes
blijkt dat er nog enkele burgers zijn die geen gesprek hebben gehad terwijl zij wel
huishoudelijke hulp ontvangen. Verder geeft G. Overbeek aan dat er openbare informele
bijeenkomsten worden georganiseerd door de gemeente voor de Hengelose burger om mee te
denken, maar dat hier tot op heden weinig gebruik van gemaakt wordt (Gemeente Hengelo,
persoonlijke communicatie, 24 september 2014). Uit de enquête blijkt dat bijna niemand ooit
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een van deze bijeenkomsten heeft bijgewoond. Een belangrijke oorzaak hiervan kan zijn dat
meer dan de helft van de burgers niet geïnformeerd is over het bestaan van deze
bijeenkomsten.
5.5 Aanbevelingen
Vanuit de resultaten en conclusies kunnen aanbevelingen worden gedaan aan zowel de
gemeente Hengelo als SGH. Het doel van de aanbevelingen is om de burgerparticipatie binnen
de gemeente Hengelo te optimaliseren.
Aanbeveling 1: Betrekken van burgers bij de veranderingen
Uit dit onderzoek is gebleken dat de burgers graag meer betrokken willen worden bij dergelijke
veranderingen. Om te zorgen dat alle burgers betrokken worden, waaronder jongeren,
allochtonen, uitkeringsgerechtigden en kwetsbare groepen is het belangrijk om dit op een
informele manier te doen. Dit wil zeggen door bijvoorbeeld gesprekken met kleine groepen
mensen te houden. Belangrijk is hierbij aan te sluiten bij het opleidingsniveau en de beleving
van de burgers en begeleiding en sturing te bieden tijdens deze gesprekken. Hierdoor kan
voorkomen worden dat alleen mondige en vaak hoog opgeleide burgers betrokken worden bij
de veranderingen (Samen14, 2014; Dinkelland, 2014).
Voorbeeld 1: Persoonlijke gesprekken
Burgers geven in de enquête aan het graag betrokken te willen worden bij veranderingen, het
liefst door middel van persoonlijke gesprekken bij de burger thuis. Belangrijk hierbij is dat er
aandacht is voor de wensen en meningen van de burgers en dat de burgers daadwerkelijk
inspraak hebben in het beleid. Verder zou het goed zijn een terugkoppeling te geven aan de
burgers via de post, zodat zij op de hoogte gehouden worden van de besluiten die genomen
worden.
Voorbeeld 2: Bijeenkomsten minimaliseren
Uit de enquête blijkt dat weinig burgers op de hoogte zijn van de georganiseerde
bijeenkomsten en dat tot op heden weinig burgers deze bijgewoond hebben. Tevens blijkt dat
er weinig belangstelling is voor en behoefte is aan dergelijke bijeenkomsten. De aanbeveling is
daarom om de bijeenkomsten te richten op specifieke doelgroepen, zoals een groep cliënten
die huishoudelijke hulp ontvangt, gezien zij te maken hebben met dezelfde veranderingen. Het
zou goed zijn om de bijeenkomsten te houden in bijvoorbeeld wijkcentra en buurthuizen,
gezien burgers zich hier vaak op hun gemak en/of veilig voelen en de drempel hierdoor lager
wordt om een bijeenkomst bij te wonen. Wanneer dit georganiseerd worden is het belangrijk
de burger hiervan, het liefst per post, te informeren.
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Aanbeveling 2: Manier van informatieverstrekking
Uit de conclusies van dit onderzoek komt duidelijk naar voren dat de Hengelose burgers het
liefst geïnformeerd worden via de post, persoonlijke gesprekken of het weekblad. De site,
mailcontact en bijeenkomsten scoren erg laag wat betreft informatieverstrekking en
betrokkenheid. Daarom is een aanbeveling om meer informatie te verstrekken via de post, het
weekblad en waar mogelijk gesprekken en minder via de site en/of bijeenkomsten. Een idee
kan zijn om algemene informatie per site en weekblad te verstrekken en belangrijke en
persoonlijk aangaande informatie via de post te verstrekken. Het zou goed zijn dat de
gemeente rekening houdt met de digitalisering, wat inhoudt dat steeds meer burgers in de
toekomst gebruik zullen maken van internet. Een extra aanbeveling is om de site van de
gemeente specifieker en toegankelijker te maken, omdat wij als onderzoekers ondervinden dat
het lastig is een specifiek thema/ onderwerp te vinden vanwege de vele beschikbare informatie
en er momenteel weinig gebruik van wordt gemaakt door de burgers.
Aanbeveling 3: Vervolg onderzoek
Een laatste aanbeveling voor de gemeente is het uitvoeren van een vervolgonderzoek. In dit
huidige onderzoek is gevraagd naar de ervaringen en wensen van de burgers omtrent
burgerparticipatie. Hierin is aangegeven dat burgers veelal meer betrokken willen worden bij
dergelijke veranderingen. Er is gevraagd op welke manier burgers dit zouden willen, maar de
motivatie hiervoor is niet duidelijk geworden. Volgens ons zou het goed zijn om dit onderzoek
uit te voeren om zo een beter beeld te krijgen van de behoeften van de Hengelose burgers.
Aanbeveling 4: Actieve houding SGH naar gemeente
Een aanbeveling vanuit ons naar SGH is om een actieve houding richting de gemeente te laten
zien. Er zijn momenteel al korte lijnen tussen SGH en de gemeente, maar het is van groot
belang dit te onderhouden of zelfs nog te verbeteren. Op deze manier wordt van twee
verschillende kanten naar de burger gekeken en kan samengewerkt worden aan de
optimalisering van burgerparticipatie in de gemeente Hengelo.
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6 Sterkte- en zwakte analyse en discussie
In dit hoofdstuk wordt een sterkte- en zwakte analyse gemaakt betreffende het onderzoek.
Daarnaast wordt een discussie beschreven omtrent de veranderingen die momenteel
plaatsvinden voor de burgers die huishoudelijk hulp ontvangen.
6.1 Sterkte- en zwakte analyse
In deze paragraaf zullen een aantal sterkte en zwakte punten beschreven worden die tijdens dit
onderzoek naar voren kwamen. Tevens worden punten beschreven die zowel sterke als zwakke
punten betreffen.
Sterke punten onderzoek











Een sterk punt van het onderzoek is dat er veel en goed contact is geweest met de
gemeente, door middel van een persoonlijk gesprek met ambtenaar G. Overbeek. Deze
informatie is gebruikt bij het opstellen van het theoretisch kader.
De vragenlijst bevat een aantal open vragen waardoor een duidelijk beeld gevormd kan
worden van de mening van de burgers.
De vragenlijst is getest in de intervisiegroep waardoor zeker is dat gemeten wordt wat
beoogd gemeten te worden. Hierdoor wordt de validiteit gewaarborgd.
De communicatie met de opdrachtgever is goed verlopen en er zijn regelmatig
overleggen/mail-contact geweest over de voortgang van het onderzoek, waardoor de
opdrachtgever goed op de hoogte bleef van de ontwikkelingen.
Er is voorafgaand aan het onderzoek een uitgebreid theoretisch kader opgesteld waarin
de huidige veranderingen beschreven zijn. Een goede basis voor dit onderzoek.
Anderhalf tot twee weken na het versturen van de enquête is er een ‘’reminder’’
verstuurd, wat de kans op meer respondenten vergroot.
Na de inlevertermijn worden er nog twee weken enquêtes aangenomen voor het
onderzoek om de respons te vergroten.
De enquête is opgesteld op basis van het theoretisch kader en aan de hand van een
bestaande vragenlijst wat de validiteit van het onderzoek vergroot.

Zwakke punten onderzoek


Neutraal is een te breed begrip om te kunnen meten. Er kan niet aangegeven worden
wat de respondent bedoeld wanneer hij of zij dit invult. Neutraal kan bijvoorbeeld
betekenen: ‘’ik weet het niet’’, ‘’het maakt mij niet uit’’ of ‘’gemiddeld’’.
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Bij de uitwerking van de resultaten is soms sprake van een dubbele ontkenning. Dit
heeft te maken met ontkenningen binnen de vraagstelling. Hierdoor wordt de
leesbaarheid van het rapport bemoeilijkt.

Sterke en zwakke punten onderzoek


Een sterk punt van dit onderzoek is dat er gekozen is voor drie leeftijdscategorieën. Van
iedere categorie zijn evenveel burgers aangeschreven deel te nemen aan de enquête.
Echter is een zwakte hierbij dat bij inname van de enquête gebleken is dat niet van elke
leeftijdscategorie hetzelfde aantal enquêtes is teruggekomen.
 Het aantal respondenten dat heeft meegewerkt aan de enquête is relatief groot (171)
wat zorgt voor een hoge externe validiteit. Een zwak punt hierbij is dat het niet de 5060% is die in de steekproef beschreven wordt.
 Een zwak punt van het onderzoek is dat alle gegevens handmatig zijn ingevoerd wat de
kans op fouten vergroot. Hierdoor kunnen resultaten vervormd worden. Een sterk punt
hierbij is dat er regelmatig is gewisseld van taak waardoor de concentratie hoog blijft.
Verder is er gebruik gemaakt van een code boek, welke gecontroleerd is door de
intervisiedocent.
 Bij het ethisch aspect staat beschreven dat de adresgegevens van de respondenten
verstrekt mochten worden, mits de anonimiteit gewaarborgd werd. Aan het einde werd
echter gevraagd om een e-mail adres, om op deze manier een terugkoppeling van de
resultaten te kunnen versturen. Dit doet af aan de anonimiteit van de enquête en is een
zwak punt van het onderzoek. Hierin tegen zijn we op een professionele manier met
deze gegevens omgegaan en zijn de gegevens anoniem verwerkt, ongeacht de mail
adressen. Deze adressen worden na afloop van het onderzoek verwijderd, wat maakt
dat het tevens een sterk punt van het onderzoek is.

6.2 Discussie
In deze paragraaf wordt de visie van de onderzoekers beschreven op de veranderingen in de
huishoudelijke hulp en de zelfredzaamheid die hierin van burgers verwacht wordt. Door de
bezuinigingen wordt nog maar een deel van de huishoudelijke hulp vergoed voor de burgers
met een zorgvraag. Voor het overige deel van deze huishoudelijke hulp wordt van de burger
verwacht dat hij meer participeert in de samenleving en hulp zoekt in het eigen netwerk.
De gemeenten geven vanaf 1 januari 2015 verschillende bedragen uit aan de huishoudelijke
hulp. Hierdoor kan een burger in de ene gemeente nog huishoudelijke hulp ontvangen, terwijl
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de kans bestaat dat hij, met de zelfde zorgvraag, dit in een andere gemeente niet meer zal
krijgen (Anbo, 2015). Wij zijn van mening dat burgers gelijk behandeld moeten worden en
overal dezelfde rechten op zorg moeten hebben, aangezien Nederland streeft naar gelijke
rechten voor iedere burger (van Thijn, 1994). Tevens vinden wij dat het niet zo kan zijn dat
burgers gedwongen worden te verhuizen om de zorg te krijgen die zij nodig hebben. Door deze
beslissingen creëert de gemeente zelf meer afstand tussen hen en de burger, wat tegenstrijdig
is met het doel van de huidige decentralisatie (Pardijs, 2012).
Echter vinden wij wel dat het goed is dat er meer initiatief bij de burger zelf is komen te liggen
wat betreft de hulp bij hun zorgvraag. Onze mening is dat veel burgers meer zelfredzaam zijn
dan zijzelf weten/ denken. De burger is gewend om hulp te krijgen vanuit de gemeente en nu
wordt verwacht dat zij eigen initiatief nemen door deze hulp zelf, in eigen omgeving te zoeken.
Er wordt dus een beroep gedaan op de burger zelf, wat anders is dan voorheen. Voor veel
burgers kan dit spannend en/of eng zijn en moeten zij hieraan wennen. Tevens denken wij dat
veel burgers ertoe in staat zijn zelf oplossingen te vinden voor problemen binnen het eigen
netwerk. Dit komt doordat burgers steeds vaker hoog opgeleid en onafhankelijk zijn en weten
wat er speelt in hun omgeving (de Best, 2012). Wel denken wij dat per individu door de
gemeente gekeken moet worden of er mogelijkheden voor hulp zijn binnen het netwerk. Uit
onderzoek van Jager-Vreugdenhil (2015) blijkt dat hoger opgeleide burgers liever afhankelijk
zijn van de overheid dan van het eigen netwerk. Verder blijkt uit het onderzoek van Linders
(2015) dat lager opgeleide burgers met een lager inkomen juist een afkeer hebben voor
professionele hulp, uit angst voor teveel bemoeienis of schaamte. In plaats van professionele
hulp of hulp uit de eigen omgeving, zoeken zij steun bij lotgenoten (in Jager-Vreugdenhil, 2015).
Wij denken dat hierdoor de burgers die de meeste hulp nodig hebben de minste hulp
ontvangen. Het zijn namelijk vaak de hoger opgeleiden die profiteren van de overheidsdiensten
(de Moor, 2012). Wij vinden het daarom belangrijk dat de gemeente extra aandacht heeft voor
de lager opgeleide burgers en burgers met een lager inkomen. Klaveren en Verschelling geven
aan dat deze burgers het vaak lastig vinden om een hulpvraag te formuleren, te zoeken naar
informatie en ze hebben vaak onvoldoende inzicht in de zorg die zij nodig hebben (in Movisie,
2012).
Wanneer burgers bij de start van de hulpvraag geholpen worden door de gemeente bij het
zoeken naar de juiste hulp in hun omgeving, denken wij dat zij vervolgens minder hulp van
professionals nodig hebben. De verantwoordelijkheid van goede zorg moet niet alleen bij de
gemeente of burger liggen, maar zij moeten hier samen zorg voor dragen. Wij vinden dat de
eerste verantwoordelijkheid voor het zoeken naar de juiste hulp bij de burger moet liggen,
maar dat de gemeente eindverantwoordelijke is en blijft wat betreft de zorg voor hun burgers.
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Bijlage 1: Enquête

Geachte heer/mevrouw,
Wij zijn twee studenten van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) aan het
Saxion te Enschede. Momenteel zijn wij bezig met ons afstudeeronderzoek in opdracht van
Stichting Gehandicaptenraad Hengelo (SGH).
Er veranderen momenteel een aantal zaken binnen de Wmo en dat heeft de nodige gevolgen
voor jullie als burger van Hengelo. Zo zal er bijvoorbeeld flink bezuinigd worden op de
huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging. Weet u als burger wat de veranderingen voor u
inhoudt? Hoe wordt u hierover geïnformeerd? Dit zijn vragen die de veranderingen binnen de
Wmo bij SGH oproept. Het doel van ons onderzoek is om te weten te komen wat uw wensen
zijn wat betreft de betrokkenheid van de burger bij de veranderingen binnen de Wmo.
Om dit onderzoek goed te kunnen uitvoeren is het voor ons van groot belang op de hoogte te
zijn van uw ervaringen en wensen wat betreft deze betrokkenheid. Daarom vragen we u deze
enquête in te vullen. Met de uitkomsten van dit onderzoek doen wij in samenwerking met SGH
aanbevelingen aan de gemeente wat betreft uw wensen en hopen wij dat hierin op een
positieve manier veranderingen zullen plaatsvinden. Wilt u, wanneer mogelijk, op de hoogte
gebracht worden van de resultaten van het onderzoek, vult u dan indien gewenst aan het einde
van de enquête uw e-mail adres in. Belangrijk om te weten is dat er zorgvuldig met uw emailadres wordt omgegaan en dat deze alleen voor een eventuele terugkoppeling van de
resultaten wordt gebruikt.
Deze enquête wordt anoniem afgenomen waardoor uw gegevens niet te herleiden zijn. Het
invullen van de enquête zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. De ingevulde enquête mag
u terug sturen in bijgevoegde retourneerenveloppe. Hiervoor is geen postzegel nodig. Graag
ontvangen wij deze enquête uiterlijk op vrijdag 21 november 2014. Wij willen u alvast
bedanken voor het invullen van de enquête en daarbij jullie hulp bij ons onderzoek.
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Wat is uw geslacht?
O Man
O Vrouw
Wat is uw leeftijd?
________________
Wat is uw hoogst voltooide opleiding?
O WO (Wetenschappelijk Onderwijs; Universiteit)
O HBO (Hoger Beroeps Onderwijs)
O MBO (Middelbaar Beroeps Onderwijs)
O Anders, namelijk: _________________________________
Wat is uw nationaliteit? (Geboorteland)
O Nederlands(e)
O Duits(e)
O Marokkaans(e)
O Turks(e)
O Anders, namelijk: _______________________________
Kruis aan wat voor u van toepassing is

Helemaal
niet

Vrijwel Neutraal Vrijwel
Helemaal
niet
helemaal

Nooit

Zelden

1. Ik ben bekend met de Wmo
2. Ik weet wat de Wmo doet
3. Ik weet wat de Wmo voor mij
betekend
Informatieverstrekking
4. Ik word via de post door de gemeente
geïnformeerd over de veranderingen
(Bij nooit  ga door naar vraag 8)

Neutraal Vaak

Altijd

5. Ik begrijp deze informatie
6. Ik ben tevreden over deze manier van
informatieverstrekking
7. Ik ben tevreden over hoe vaak ik deze
post ontvang
8. Ik word via de site van de gemeente
geïnformeerd over de veranderingen
(Bij nooit  ga door naar vraag 12)
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9. Ik begrijp deze informatie
10. Ik ben tevreden over deze manier van
informatieverstrekking
11. Ik ben tevreden over hoe vaak deze
informatie bijgewerkt wordt
12. Ik heb wel eens een bijeenkomst van
de gemeente over de veranderingen
bijgewoond
(Bij nooit  ga door naar vraag 16)
13. Ik begrijp deze informatie
14. Ik ben tevreden over deze manier van
informatieverstrekking
15. Ik ben tevreden over hoe vaak deze
bijeenkomsten plaatsvinden
16. Hoe bent u over deze bijeenkomsten geïnformeerd?
O Niet
O Via post van de gemeente
O Via het Hengelose weekblad
O Via de site van de gemeente
O Via sociale contacten
O Anders, namelijk:________________________________________________________
Nooit

Zelden

Neutraal Vaak

Altijd

17. Ik word via gesprekken met de
gemeente bij mij thuis geïnformeerd
over de veranderingen
(Bij nooit  ga door naar vraag 21)
18. Ik begrijp deze informatie
19. Ik ben tevreden over deze
informatieverstrekking
20. Ik ben tevreden over hoe vaak deze
gesprekken plaats vinden
21. Ik word via het Hengelose weekblad
geïnformeerd over de veranderingen
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(Bij nooit  ga door naar vraag 25)
22. Ik begrijp deze informatie
23. Ik ben tevreden over deze manier van
informatieverstrekking
24. Ik ben tevreden over hoe vaak ik het
Hengelose weekblad ontvang
25. Welke manier van informatieverstrekking vindt u prettig? (Maximaal 2 antwoorden)
O Post van de gemeente
O Site van de gemeente
O Bijeenkomst van de gemeente
O Gesprekken thuis met de gemeente
O Hengelose weekblad
O Anders, namelijk: ____________________________________________
26. Welk cijfer geeft u de informatieverstrekking vanuit de gemeente in het algemeen?
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10
Betrokkenheid door de gemeente
27. Ik voel mij door de gemeente
betrokken bij het opstellen van het
Wmo-beleid

Nooit

Zelden

Neutraal Vaak

Altijd

28. Ik voel mij door de gemeente
betrokken bij de vernieuwde manier
van zorg aanbieden
29. Ik voel mij door de gemeente
betrokken bij de veranderingen die
gelden voor mijn eigen situatie
30. De gemeente vraagt naar mijn mening
en wensen over de komende
verandering
31. Ik heb het idee dat de gemeente
waarde hecht aan mijn mening en
wensen
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32. Ik heb het idee dat de gemeente
gebruik maakt van mijn mening en
wensen
33. Ik heb het idee dat de gemeente al
besluiten heeft genomen voordat ze
met mij overlegd hebben
34. Ik heb het idee dat de gemeente
onvolledige informatie verstrekt wat
betreft de komende veranderingen
35. Op welke manier wordt u het liefst betrokken door de gemeente bij de veranderingen?
O Bijeenkomsten bij de gemeente
O Gesprekken thuis met de gemeente
O Telefonisch contact met de gemeente
O Anders, namelijk: ___________________________________________________
36. Welk cijfer geeft u de gemeente voor het betrekken van uzelf bij de veranderingen?
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10
Wensen van de burger
37. Ik wil graag meer betrokken worden
door de gemeente bij dergelijke
veranderingen

Nooit

Zelden

Neutraal Vaak

Altijd

38. Ik zou graag op de volgende manier betrokken worden door de gemeente bij dergelijke
veranderingen (Maximaal 2 antwoorden)
O Individuele gesprekken
O Groepsgesprekken/buurtgesprekken
O Telefonisch contact
O Mail contact
O Wmo-raad
O Anders, namelijk:__________________________________________________
Opmerkingen:
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Bijlage 2: Model overeenkomst onderzoeksopdracht
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Bijlage 3: Evaluatieformulier opdrachtgever

EVALUATIE ONDERZOEKSOPDRACHT

Naam
Onderwerp bachelor onderzoek

STUDENTGEGEVENS
Marlou ter Brake
Iris Duursma
Burgerparticipatie omtrent de Wmo

Opleiding

Sociaal Pedagogische Hulpverlening
GEGEVENS INSTELLING/ORGANISATIE
Naam organisatie + afdeling
Stichting Gehandicaptenraad Hengelo
Onderzoeksbegeleider
Dhr. A.F.Mosman
Adres
p/o Uitslagweg 47
Postcode/woonplaats
7556 LN Hengelo
Telefoonnummer
06-53155146
Email
info@grhengelo.nl
Datum
27-01-2015
Hieronder kunt u aangeven wat uw mening is over het bachelor onderzoek.
1. Graag uw mening over het product dat het bachelor onderzoek heeft opgeleverd (aankruisen wat van toepassing
is):
Onvoldoende

Voldoende

Ruim
voldoende

Goed

Inhoud
X
(duidelijk, juiste weergave van feiten,
voldoende diepgang etc.)
Argumentatie
X
(m.n. conclusies en aanbevelingen)
Bereiken van de afgesproken doelen
X
Bruikbaarheid voor de organisatie
X
Heeft u aanvullende opmerkingen over de opdracht? (bijvoorbeeld welke nieuwe gezichtspunten heeft het
opgeleverd) Vermeld ze dan hieronder:
Het onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat de gemeente Hengelo meer naar de bewoners dient te
luisteren hoe zij geïnformeerd willen worden.
Laat dit onderzoek leiden tot een goede communicatie voor nu en in de toekomst van de gemeente
naar haar burgers.

Dit onderzoek heeft betrekking op WMO cliënten van de gemeente, het lijkt ons dat deze enquête
betrekking heeft op alle bewoners van de gemeente Hengelo.
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2. Graag uw mening over de wijze waarop het bachelor onderzoek tot stand is gekomen:
Onvoldoende

Voldoende

Ruim
voldoende

Goed

Samenwerking tussen studenten
(o.a. taakverdeling)
Samenwerking studenten vs. organisatie
Zelfstandigheid studenten

X

Effectiviteit van werken van studenten
Omgaan met afspraken/planning

X
X

Communicatie van studenten

X

X
X

Afronding van de opdracht door
X
studenten
Heeft u aanvullende opmerkingen over de wijze waarop de opdracht tot stand is gekomen? (bijvoorbeeld
individuele inbreng in geval van groepen / de mate, waarin de uitvoering binnen de organisatie heeft
plaatsgevonden, etc).

De enquête is tot stand gekomen naar aanleiding dat veel burgers van Hengelo de afgelopen jaren
zich negatief hebben uitgelaten over de wijze van informatie of geen informatie hebben ontvangen
van de gemeente of zorgloket

-

Geen dagblad
Hengelo’s weekblad niet overal bezorgd.
Geen computer
Niet kunnen omgaan met E-mail en Internet
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