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De vragenlijst kan, net zoals vorige jaren, zowel digitaal (middels een inlogcode) als 
schriftelijk ingevuld worden.
De inwoner krijgt geen informatie over de planning en voortgang, over het verwerken 
van de gegevens of het aantal respondenten.

Aan de leden van de
Adviesraad Sociaal Domein Druten
Heuvel 1
6651 AD Druten

Ter voorbereiding op het opstellen van de vragenlijsten, vroegen we aan jullie om een 
reactie te geven op de lijst met thema's van Zorgfocuz.
Na ontvangst van jullie reactie zijn we opnieuw in gesprek gegaan met Zorgfocuz.

Vanuit VWS is er een verplichting om jaarlijks een CEO te doen. Gezien de huidige 
(corona)omstandigheden, heeft VWS de mogelijkheid geboden om over 2019 geen 
onderzoek te doen. Er is besloten om van deze mogelijkheid gebruik te maken. 
De belangrijkste reden hiervan is, is dat we starten met continu meten. In plaats van 
eenmaal per jaar, wordt per kwartaal een vragenlijst verspreid onder de inwoners met 
een nieuwe indicatie.
Op deze manier zorgen we ervoor dat de opbrengsten actueel en representatief zijn. 
Hierdoor kunnen we beter sturen en inspelen op de behoeften van de inwoner(s). 
De inwoner krijgt de vragenlijst korte tijd nadat hij contact met de gemeente heeft 
gehad. Dit is voor hem/haar een logisch moment en de ervaring van Zorgfocuz is dat de 
respons dan ook hoger is.

De aanbevelingen met betrekking tot onafhankelijk cliëntondersteuner, het informeren 
over de wachttijden en de communicatie hebben wij overgenomen. Een aantal vragen is 
aangepast of gespecificeerd.
Door middel van het toevoegen van vrije invulvelden, bieden we de inwoners de ruimte 
om aan te geven waarover men niet tevreden is.
Aan het einde van de brief wordt gevraagd of de inwoner vaker mee wil werken aan 
(groeps-)gesprekken.
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In deze brief geven wij een reactie op het gevraagde advies over de vragenlijsten van 
"Zorgfocuz" ten behoeve van het CEO Wmo en Jeugd 2020 van 15 april 2020. 
Wij danken jullie hartelijk voor deze reactie.
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De aanbevelingen ten aanzien van de uitwerking van de thema's ten aanzien van 
eenzaamheid en aansluiting bij familie of anderen, zijn niet meegenomen in de 
vragenlijst. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat het doel van het onderzoek is om 
de kwaliteit van hulp en ondersteuning te meten en waar mogelijk te verbeteren. Bij het 
onderzoek wordt niet inhoudelijk ingegaan op de eventuele
hulpvragen/hulpbehoevendheid van de inwoner.

Door de vragenlijst kort na het contact met de gemeente/ het Sociaal Team aan te 
bieden hopen we op een hogere respons over bij doelgroepen. Met name ten aanzien van 
de jeugd is de respons laag. Dit is ook besproken met Zorgfocuz.
Zij geven aan dat een respons van 22% geen slecht resultaat is en over het algemeen in 
andere gemeenten niet gehaald wordt.

Het is mogelijk om de vragenlijsten en de brieven per kwartaal aan te passen. We zullen 
aan de hand van de uitkomsten van het eerste onderzoek en de reacties die we van 
inwoners ontvangen, bekijken of de vragenlijsten en brieven aangepast moeten worden.
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