
Haal meer uit uw Wmo cliëntervaringsonderzoek

U kunt er voor kiezen om alleen het wettelijk verplichte 
basisonderzoek uit te voeren. Dit schriftelijke onderzoek
bestaat uit 10 vragen en voldoet aan de richtlijnen van
de VNG en de verplichtingen vanuit de Wmo. Dit houdt in
dat wij de enquête schriftelijk en online uitzetten onder
Wmo-cliënten in uw gemeente. 

Wilt u weten hoe uw inwoners en cliënten de uitvoering van de Wmo  in uw gemeente ervaren? En wilt u ideeën 
krijgen voor het verbeteren van de dienstverlening richting uw inwoners? Dat kan!

Er is veel veranderd in het beleid en de uitvoering van de ondersteuning. Zo is de toegang tot zorg en ondersteuning 
veranderd. De eigen kracht, het sociale netwerk en algemene voorzieningen zijn belangrijker geworden. Ook de rol 
van gemeenten is veranderd. Uiteraard merken uw inwoners de effecten hiervan. 
Panteia brengt graag voor u in kaart hoe cliënten in uw gemeente de uitvoering van de Wmo ervaren. Zo kunnen we 
voor u het beknopte verplichte jaarlijkse onderzoek uitvoeren. Daarnaast bieden we u met aanvullende 
onderzoeksmodules gedetailleerd inzicht in “het waarom”. We kunnen het onderzoek ook verdiepen naar 
doelgroepen, zorggebruik, zorgaanbieders en wijkteams. Zo weet u waar u staat, waarom u daar staat en wat u kunt 
doen om de ervaringen van uw inwoners verder te verbeteren. 

Wettelijk verplicht onderzoek

De resultaten ontvangt u in de vorm van een rapportage
bestaande uit factsheets met een beknopte toelichting.
Daarnaast verzorgen wij de aanlevering van de gegevens
bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.



Veel gemeenten kiezen ervoor om de uitgebreidere 
modelvragenlijst (10 wettelijk verplichte vragen +
57 aanvullende vragen) in te zetten. Hiermee kunt u de 
totaaloordelen met betrekking tot het contact, de kwaliteit 
van ondersteuning en de bijdrage van de ondersteuning 
koppelen aan de verschillende ondersteuningsbehoeftes 
en de achtergronden van uw cliënten. Dit uitgebreidere 
onderzoek geeft u een meer gedetailleerd inzicht in de 
kwaliteit van uw dienstverlening. Het helpt u ook om 
verbeterprioriteiten te definiëren.

Cliënten vertellen u hoe het beter kan

Het standaard onderzoek en de uitgebreidere
modelvragenlijst vertellen u in gedetailleerde mate waar 
u staat met uw dienstverlening. Aanvullend kwalitatief 
onderzoek kan u helpen om de scores te verklaren en biedt 
concrete handvatten ter verbetering van uw dienstverlening. 
In overleg met gemeentes kiezen we hierbij vaak voor 
telefonisch onderzoek. De doelgroep is telefonisch vaak goed 
bereikbaar en over het algemeen graag bereid om te vertellen 
over de ervaringen met de Wmo-dienstverlening. Panteia heeft 
een zeer professioneel eigen call center en veel ervaring 
met onderzoek onder kwetsbare doelgroepen.

Meer weten?

Neem contact op met Wouter Jacobs.

w.jacobs@panteia.nl

T. 079 322 26 27 
M. 06 29 505 602

www.panteia.nl

Het standaard onderzoek is er op gericht om betrouwbare
uitspraken te kunnen doen op totaalniveau (het totaal aan
Wmo-cliënten in uw gemeente). We zien echter vaak in
grotere gemeenten dat de Wmo-zorg door wijkteams is
georganiseerd. Als u inzicht wenst in de afzonderlijke scores 
van de wijkteams, kan het onderzoek worden uitgebreid.
Ook als u gericht inzicht wenst in bepaalde vormen van 
Wmo-dienstverlening zoals hulp in de huishouding of
levering van hulpmiddelen, dan kunnen we het onderzoek
daarop inrichten. Op deze manier kunt u ook gericht 
ervaringen meten met specifieke leveranciers.

Over Panteia

Meer inzicht met de uitgebreidere modelvragenlijst

Inzichten in wijken, doelgroepen en leveranciers

Oplossing op maat

Soms volstaat het wettelijk verplichte onderzoek, 
misschien ziet u aanleiding om wat uitgebreider en
meer verdiepend onderzoek uit te voeren. Dat kan bestaan
uit een van de hierboven genoemde oplossingen of een
combinatie daarvan. In alle gevallen is Panteia u graag van
dienst. Als u contact met ons opneemt, zullen we uw wensen
en behoeften inventariseren en ontvangt u van ons een
vrijblijvend voorstel op maat.

Panteia is een allround onderzoeksbureau voor

economisch en sociaal beleidsonderzoek,

transportonderzoek en marktonderzoek. Wij helpen 

organisaties betere besluiten te nemen door 

praktijkgericht onderzoek en data gedreven inzichten.

Panteia is lid van de brancheorganisaties MOA en 

VBO,houdt zich aan de Gedragscode voor Onderzoek 

enStatistiek en is ISO 9001, ISO 20252 en ISO 27001 

gecertificeerd.

Kostenindicaties

Standaard onderzoek (incl. en excl. 

productie en verzending van vragenlijsten)

Meerprijs voor uitbreiding onderzoek 

met modelvragenlijst

Meerprijs voor uitbreiding naar 

wijken/doelgroepen/leveranciers

Meerprijs voor verdiepend telefonisch 

onderzoek

Drukwerk, verzenden en retourporti

CEO Jeugd

Panteia kan ook het eveneens verplichte 

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd voor u uitvoeren.

Meer informatie op aanvraag.

€1.750

€2.500

v.a. €500

v.a. €1.500

ca. €2.000 *

* Afhankelijk van steekproefomvang


