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Bijlage 1 Vragenlijst websurvey 
 

Wmo monitor 2011 - uw organisatie 

 
Vraag 1 

Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) 
Professionele organisaties 
�  Welzijnsorganisatie 
�  Vrijwilligerscentrale 
�  Woningcorporatie 
�  Thuiszorg 
�  Verpleeginstelling 
�  Steunpunt mantelzorg 
�  Welzijn ouderen 

�  GGZ 
�  OGGZ 
�  Maatschappelijke opvang 
�  Algemeen Maatschappelijk Werk 

Vertegenwoordiging/inspraak 
�  Wijkraad 
�  Wmo-platform 
�  Bewonersplatform/organisatie 
�  Belangenvereniging 

Verenigingen / vrijwilligersorganisaties op het terrein van: 
�  Sport 
�  Zorg 
�  Maatschappelijke dienstverlening 
�  Levensbeschouwing 
�  Jeugd 
�  Cultuur 

Anders 
�  Anders: ______________________________________ 
 

Wmo monitor 2011 - achtergrondvragen over uw organisatie 

 
Vraag 2 

Hoeveel beroepskrachten werken er bij uw organisatie? 
  0-20 
  20-50 
  50-100 
  100-200 
  200-500 
  500 of meer 
 
 

Vraag 3 

Zijn er vrijwilligers betrokken bij uw organisatie? 
  Ja 
  Nee 
 

Wmo monitor 2011 - vragen vrijwilligers 

 
Vraag 4 
Hoeveel vrijwilligers zijn er betrokken bij uw organisatie? 
  0-20 
  20-50 
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  50-100 
  100-200 
  200-500 

  500 of meer 
 
 

Vraag 5 

Welk percentage van de activiteiten wordt uitgevoerd door vrijwilligers? 
  100% 
  75 - 100% 

  50 - 75% 
  25 - 50% 
  10 - 25% 
  < 10% 
 
 

Vraag 6 

Hoe moeilijk is het om vrijwilligers te vinden voor de activiteiten van uw organisatie? 
zeer makkelijk            zeer moeilijk 
 

Wmo monitor 2011 - waar richt uw organisatie zich op 

 
Vraag 7 

Op welk territoriaal niveau is uw organisatie actief? (meerdere antwoorden mogelijk) 
�  Landelijk 
�  Provinciaal 
�  Regionaal 
�  Gemeentebreed 
�  Op het niveau van de wijk of de buurt of het dorp 
 
 

Vraag 8 
Richt uw organisatie zich vooral op de stad of op het platteland?              (Bij Platteland denken 

we aan een omgevings-adressendichtheid van minder dan 1000 inwoners per km2) 
  Vooral platteland 
  Vooral stad 
  Beiden evenveel 
 

Wmo monitor 2011 - prestatievelden Wmo 

 
Vraag 9 

Op welk prestatieveld van de Wmo is uw organisatie actief? 

 sterk actief    niet actief 

Leefbaarheid en sociale samenhang (prestatieveld 1)      

Opvoedingsondersteuning (prestatieveld 2)      

Informatie, advies en cliëntondersteuning (prestatieveld 3)      

Vrijwilligers en mantelzorgers (prestatieveld 4)      

Mensen met beperkingen (prestatievelden 5 en 6)      

Kwetsbare burgers (prestatievelden 7, 8 en 9)      

 

 

Vraag 10 
Ervaart uw organisatie knelpunten bij de uitvoering van activiteiten op één of meer 

prestatievelden? 
  Ja 
  Nee 
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Wmo monitor 2011 - prestatievelden Wmo 

 
Vraag 11 
Wat zijn per prestatieveld de belangrijkste knelpunten? 

 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 

 

Wmo monitor 2011 - Welzijn Nieuwe Stijl 

 
Vraag 12 

Bent u bekend met Welzijn Nieuwe Stijl? 
  Ja 

  Nee 

Wmo monitor 2011 - Welzijn Nieuwe Stijl 

 
Vraag 13 

Hoe actief is uw organisatie bezig met de implementatie van Welzijn Nieuwe Stijl? 
  Sterk actief 
  Enigzins actief 

  Niet actief 
 

Wmo monitor 2011 - Welzijn Nieuwe Stijl 
 

Vraag 14 
Waarom is uw organisatie hierin niet actief? (meerdere antwoorden mogelijk) 
�  Wij werken al zo 
�  Het kost teveel tijd 
�  Het kost te veel geld 
�  De gemeente vraagt het niet van ons 

�  Wij willen wel, maar de gemeente geeft ons niet de ruimte 
�  Weet ik niet 
�  Anders: ______________________________________ 
 

Wmo monitor 2011 - Welzijn Nieuwe Stijl 
 
U heeft aangegeven niet bekend te zijn met Welzijn Nieuwe Stijl. Welzijn Nieuwe Stijl is een landelijk Wmo 
stimuleringsprogramma dat gelanceerd is door het ministerie van VWS, de VNG en MOgroep W&MD. Het programma heeft 
tot doel om een verbeterslag te maken in de (sturings)relatie tussen gemeenten en welzijnsorganisaties en het stimuleren van 
kwaliteit en professionaliteit van welzijnswerk. Welzijn Nieuwe Stijl kent acht bakens. Deze geven richting aan de 
kwaliteitsontwikkeling van de welzijnssector, en zijn daarmee ook voor gemeenten in hun rol als opdrachtgever relevant. 
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Wmo monitor 2011 - veranderingen in het aanbod van de organisatie 

 
Vraag 15 
In hoeverre is het aanbod van uw organisatie veranderd onder de invloed van de Wmo? 
  Door de Wmo is ons aanbod sterk veranderd 
  Door de Wmo is ons aanbod enigszins veranderd 
  De Wmo heeft geen invloed op ons aanbod 
  Anders: ______________________________________ 

 

Wmo monitor 2011 - veranderingen in het aanbod van de organisatie 

 
Vraag 16 

Op welke terreinen is het aanbod veranderd? (meerdere antwoorden mogelijk) 
�  We richten ons op andere doelgroepen dan voorheen 
�  We richten ons meer op kwetsbare groepen en individuen 

�  We proberen nadrukkelijker het potentieel van burgers aan te boren 
�  We sluiten meer aan bij initiatieven die burgers zelf nemen 
�  We richten ons meer op het sociale netwerk van onze deelnemers / cliënten / doelgroepen 
�  We richten ons meer op informele zorg, bijvoorbeeld via maatjesprojecten, buurtzorg, mantelzorgondersteuning, etc.
   
�  We werken meer vraaggestuurd 
�  We werken meer outreachend naar onze doelgroep 
�  Anders: ______________________________________ 

 

Wmo monitor 2011 - betrokkenheid van burgers bij beleid 

 
Vraag 17 

Betrekt u burgers (doelgroepen, deelnemers, cliënten) bij het meedenken over het beleid van uw 
organisatie? 
  Ja 
  Nee 

Wmo monitor 2011 - betrokkenheid van burgers bij beleid 

 
Vraag 18 
Beslissen burgers (doelgroepen, deelnemers, cliënten) mee over het beleid van uw organisatie 

van uw organisatie? 
  Ja 
  Nee 

Wmo monitor 2011 - betrokkenheid van burgers bij uitvoering van 
activiteiten 

 
Vraag 19 

Betrekt u burgers (doelgroepen, deelnemers, cliënten) bij het uitvoeren van activiteiten die met 

de Wmo te maken hebben? 
  ja 
  nee 
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Wmo monitor 2011 - betrokkenheid van burgers bij uitvoering van 
activiteiten 

 
Vraag 20 

Is de inzet van burgers (doelgroepen, deelnemers, cliënten) in uw organisatie als gevolg van de 
Wmo veranderd? 
sterk toegenomen            sterk afgenomen       n.v.t. 
 

Wmo monitor 2011 - samenwerking met andere organisaties 

 
Vraag 21 
Bent u sinds 2009 meer gaan samenwerken met andere organisaties? 
  Ja 
  Nee 

Wmo monitor 2011 - samenwerking met andere organisaties 

 
Vraag 22 

Met welk type organisaties bent u meer gaan samenwerken? (meerdere antwoorden mogelijk) 
Professionele organisaties 
�  Welzijnsorganisaties 
�  Vrijwilligerscentrales 
�  Woningcorporaties 
�  Thuiszorg 
�  Verpleeginstellingen 

�  Steunpunten mantelzorg 
�  Welzijn ouderen 
�  GGZ 
�  OGGZ 
�  Maatschappelijke opvang 
�  Algemeen Maatschappelijk Werk 

Vertegenwoordiging/inspraak 
�  Wijkraden 

�  Wmo-platforms 
�  Bewonersplatforms/organisaties 
�  Belangenverenigingen 

Verenigingen / vrijwilligersorganisaties op het terrein van: 
�  Sport 
�  Zorg 
�  Maatschappelijke dienstverlening 
�  Levensbeschouwing 

�  Jeugd 
�  Cultuur 

Anders 
�  Anders: ______________________________________ 
 

Wmo monitor 2011 - samenwerking met andere organisaties 

 
Vraag 23 

Werkt uw organisatie samen met organisaties uit het eigen domein en andere domeinen? 

 Vaak Soms Nooit 

Organisaties uit het eigen 
domein 

   

Organisaties uit een 
ander domein 

   



      WMO trendonderzoek 2011 

14-10-2011 - This report has been generated by SyncForce Surveyworld - www.surveyworld.net 6 

 

Wmo monitor 2011 - multifunctionele accomodaties 

 
Vraag 24 

Maakt uw organisatie deel uit van een multifunctionele accommodatie? 
  Ja 
  Nee 

Wmo monitor 2011 - vormen van samenwerking 

 
Vraag 25 

Is er in de samenwerking met andere organisaties sinds 2009 iets veranderd? 
�  Nee, er is sinds 2009 in de samenwerking met andere organisaties niets veranderd. 
�  Ja, wij schuiven sinds 2009 vaker aan bij afstemmingsoverleggen (bijvoorbeeld over multiprobleemhuishoudens, over 
langdurig werklozen, over jongeren met probleemgedrag). 
�  Ja, wij wisselen sinds 2009 vaker gegevens uit over onze cliënten/gebruikers. 
�  Ja, wij verwijzen sinds 2009 cliënten vaker door naar andere organisaties. 
�  Anders: ______________________________________ 
 

Wmo monitor 2011 - concurrentie met andere organisaties 

 
Vraag 26 
Ervaart u sinds 2009 meer of minder concurrentie met andere organisaties? 
  Meer concurrentie 
  Evenveel concurrentie 
  Minder concurrentie 
 

Wmo monitor 2011 - relatie met gemeente 

 
Vraag 27 

Is uw relatie met de gemeente sinds 2009 gewijzigd? (meerdere antwoorden mogelijk) 
�  In de periode van 2009 tot nu hadden wij geen relatie met de gemeente 
�  ja, nu hebben wij geen relatie meer met de gemeente, in 2009 nog wel 
�  ja, de gemeente treedt sterker op als regisseur 

�  ja, de gemeente maakt meer prestatie afspraken 
�  ja, de gemeente vraagt meer samenwerking (in ketens en netwerken) 
�  ja, wij zijn meer op afstand van de gemeente te komen staan 
�  ja, wij hebben een relatie opgebouwd met de gemeente door de Wmo 
�  Nee, er is niets veranderd 
�  Anders: ______________________________________ 
 
 

Vraag 28 
Bevordert de gemeente de onderlinge concurrentie tussen de organisaties die bij de Wmo 

betrokken zijn? 
  Ja 
  Nee 
 

Wmo monitor 2011 - relatie met gemeente 

 
Vraag 29 

Hoe tevreden bent u over de relatie met de gemeente? Geef een cijfer van 1 - 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n.v.t. 
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Vraag 30 
Wat zou wat u betreft moeten veranderen in uw relatie met de gemeente? 

 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________   n.v.t. 

 
 

Vraag 31 

Waarover bent u vooral tevreden? 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 

 
______________________________________   n.v.t. 
 

Wmo monitor 2011 - financiering organisatie 

 
Vraag 32 

De totale begroting van de organisatie is sinds 2009: 
  Sterk afgenomen 
  Afgenomen 
  Gelijk gebleven 
  Toegenomen 
  Sterk toegenomen 
 
 

Vraag 33 

De structurele subsidie van de organisatie is sinds 2009: 
  Sterk afgenomen 
  Afgenomen 
  Gelijk gebleven 
  Toegenomen 
  Sterk toegenomen 
  Wij krijgen nooit structurele subsidie 

 
 

Vraag 34 

De projectsubisidie is sinds 2009: 
  Sterk afgenomen 
  Afgenomen 
  Gelijk gebleven 

  Toegenomen 
  Sterk toegenomen 
  Wij krijgen nooit projectsubsidie 
 
 

Vraag 35 

Het meedoen aan  aanbestedingsprocedures is sinds 2009: 
  Sterk afgenomen 
  Afgenomen 
  Gelijk gebleven 
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  Toegenomen 
  Sterk toegenomen 
  Wij doen nooit mee aan aanbestedingsprocedures 

 
 

Vraag 36 

De mate waarin wij andere geldbronnen moeten aanboren is sinds 2009: 
  Sterk afgenomen 
  Afgenomen 
  Gelijk gebleven 

  Toegenomen 
  Sterk toegenomen 
  Wij hoeven nooit andere geldbronnen aan te boren 
 
 

Vraag 37 

De mate waarin wij aan  financiers rekenschap moeten afleggen over de besteding is sinds 2009: 
  Sterk afgenomen 
  Afgenomen 
  Gelijk gebleven 
  Toegenomen 
  Sterk toegenomen 
  Wij hoeven nooit rekenschap af te leggen aan financiers 
 

Wmo monitor 2011 - intern beleid 

 
Vraag 38 
Is uw organisatie door de komst van de Wmo meer aandacht gaan besteden aan de opbrengst 

van activiteiten? 
  Ja, we proberen meer dan voor die tijd vast te stellen of we met onze activiteiten de beoogde resultaten bereiken 
  Ja, we denken na over manieren om vast te stellen of we met onze activiteiten de beoogde resultaten bereiken 
  Nee, ook al voor de komst van de Wmo besteedden we veel aandacht aan de opbrengst van onze activiteiten 
  Nee, we zijn niet meer aandacht gaan besteden aan de opbrengt van onze activiteiten 
  Anders: ______________________________________ 
 

 

Vraag 39 
Is uw organisatie sinds 2009 efficiënter gaan werken? 
  Ja 
  Nee 

Wmo monitor 2011 - intern beleid 

 
Vraag 40 
Hoe bent u efficiënter gaan werken? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
�  Door meer te doen met minder mensen 
�  Door meer te werken met vrijwilligers 
�  Door activiteiten uit te besteden aan vrijwilligersorganisaties 
�  Door meer collectief aanbod aan te bieden 

�  Door gericht te werken aan het versterken van de eigen kracht van mensen 
�  Door gericht te werken aan het versterken van het sociale netwerk van mensen 
�  Door gericht te werken aan de versterking van informele netwerken, 
�  Door meer aandacht te besteden aan mantelzorgondersteuning 
�  Door meer samen te werken met vrijwillige zorg 
�  Anders: ______________________________________ 
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Wmo monitor 2011 - intern beleid - deskundigheidsbevordering 

 
Vraag 41 
Heeft uw organisatie  door de komst van de Wmo geïnvesteerd in de deskundigheid van de eigen 

medewerkers (beroepskrachten en/of vrijwilligers)? 
  Ja, we hebben meer geïnvesteerd dan daarvoor 
  Ja, we hebben ongeveer evenveel geïnvesteerd als daarvoor 
  Ja, maar minder dan daarvoor 
  Nee 
 

Wmo monitor 2011 - intern beleid - investeringen in verschillende typen 
functies 
 

De laatste tijd zien we de opkomst van combifunctionarissen en van andere functies waarin een integrale benadering en 
maatwerk centraal staat.  
De volgende vraag gaat over de investering die uw organisatie doet in de volgende typen functies: 
- specialisten, zoals jongerenwerkers, vrouwenwerkers, verpleegkundigen; 
- combifunctionarissen, die sectoren verbinden, zoals welzijn en sport; 
- generalisten, die vanuit meerdere disciplines werkzaam zijn, zoals omtinkers, dorpsondersteuners en wijkverpleegkundigen. 
 

Vraag 42 

In hoeverre investeert uw organisatie in deze verschillende  typen functies? 

 Sterk Enigzins Niet 

Specialisten    

Combifunctionarissen    

Generalisten    

 

Wmo monitor 2011 - kwetsbare burgers 
  
 

Vraag 43 
Heeft u een aanbod voor doelgroepen van prestatieveld 7, 8 en/of 9? (Maatschappelijke opvang, 

OGGZ, Verslavingszorg) 
  Ja 
  Nee 
  Weet niet 
 
 

Vraag 44 

Hoe makkelijk of moeilijk is het om die doelgroepen te bereiken? 
Zeer makkelijk            Zeer moeilijk       n.v.t. 
 
 

Vraag 45 

Werkt uw organisatie in de ondersteuning van deze doelgroepen samen met andere 
organisaties? 
  Ja, we werken samen met andere organisaties in dezelfde gemeente 
  Ja we werken samen met organisaties in andere gemeenten 
  Ja we werken samen, met organisaties uit onze eigen gemeente en met organisaties in andere gemeenten. 

  Nee, we werken niet met andere organisaties samen. 
  n.v.t. 
 
Ruimte voor toelichting: ______________________________________ 
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Wmo monitor 2011 - stellingen over de Wmo 
  
Nu volgen enkele stellingen over de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met deze 
stellingen? 
 

Vraag 46 
De Wmo leidt tot een betere kwaliteit van zorg voor kwetsbare burgers 
volledig eens            volledig oneens 
 
 

Vraag 47 

De Wmo maakt dat sommige doelgroepen ten onrechte buiten beeld raken 
volledig eens            volledig oneens 
 
 

Vraag 48 

Op het platteland is het moeilijker om kwetsbare burgers te bereiken 
volledig eens            volledig oneens 
 
 

Vraag 49 

De Wmo is gebaseerd op onrealistische verwachtingen over de toename van vrijwillige inzet 
door burgers 
volledig eens            volledig oneens 
 
 

Vraag 50 

De Wmo heeft geleid tot een betere kwaliteit van onze diensten 
volledig eens            volledig oneens 
 
 

Vraag 51 

De Wmo bevordert een afrekencultuur 
volledig eens            volledig oneens 
 
 

Vraag 52 

Onze organisatie is een belangrijke speler in de uitvoering van het (lokaal) Wmo-beleid 
volledig eens            volledig oneens 
 

 

Vraag 53 
Het is onduidelijk wat er van onze organisatie wordt verwacht binnen de Wmo 
volledig eens            volledig oneens 
 
 

Vraag 54 

De gemeente stelt voor ons voldoende middelen beschikbaar om Wmo-beleid goed uit te voeren 
volledig eens            volledig oneens 
 
 

Vraag 55 

De Wmo? Over een paar jaar heeft niemand het meer over de Wmo! 
volledig eens            volledig oneens 
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Wmo monitor 2011 - stellingen over Welzijn Nieuwe Stijl 
  
 

Vraag 56 

Welzijn Nieuwe Stijl biedt onze organisatie een duidelijk inhoudelijk kader 
volledig eens            volledig oneens 
 
 

Vraag 57 

Gemeenten moeten als subsidievoorwaarde stellen dat welzijnsorganisaties aantoonbaar een 

bijdrage leveren aan het bereiken van beleidsdoelstellingen 
volledig eens            volledig oneens 
 
 

Vraag 58 
Het is niet realistisch om te verwachten dat welzijnsorganisaties volgende de bakens van Welzijn 

Nieuwe Stijl gaan werken 
volledig eens            volledig oneens 
 
 

Vraag 59 

De deskundigheid van welzijnswerkers is voldoende om een goede bijdrage te kunnen leveren 
aan de uitvoering van de Wmo. 
volledig eens            volledig oneens 
 
 

Vraag 60 
Welzijnsorganisaties vormen de belangrijkste schakel tussen gemeente en civil society 
volledig eens            volledig oneens 
 

Wmo monitor 2011 - rapportcijfers 

 
Vraag 61 

Kunt u een rapportcijfer geven voor: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

de consequenties van de Wmo voor de eigen 
organisatie 

          

de consequenties van de Wmo voor de samenleving           

de consequenties van Welzijn Nieuwe Stijl voor de 
eigen organisatie 

          

 

Wmo monitor 2011 - laatste vraag 

 
Vraag 62 

Welk Wmo-thema speelt voor uw organisatie en is in de enquête niet aan orde gekomen? 

 
______________________________________ 
 

______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 


