Wmo Adviesraad
GEMEENTE LOON OP ZAND

Aan: Het college van B&W van de gemeente Loon op Zand
Betreft: Cliëntonderzoek WMO
Loon op Zand, 2 april 2021
Geacht College
Gaarne wil de Wmo Adviesraad met betrekking tot het cliëntenonderzoek WMO het volgende onder uw
aandacht brengen.
Enkele contacten in onze achterban wijzen ons erop dat met betrekking tot het door Kurtosis in uw opdracht
uit te voeren cliëntenonderzoek WMO niet alles verloopt zoals dat wenselijk ware. Wat is het geval?
Op 1 april plofte bij hen een brief van de gemeente op de mat waarin zij opgeroepen worden om hun
ervaringen te delen over de geleverde Wmo-zorg. Daar is een vragenlijst voor bijgevoegd. Dat is natuurlijk
prima en naar het oordeel van de Wmo-Adviesraad een goede actie. Het vragen en verkrijgen van feedback
komt nu eenmaal de uitvoering van beleid ten goede. Als men mee doet dan heeft men zelfs kans op een
cadeaubon t.w.v. € 50,--. Dat kleurt natuurlijk het verzoek op een plezierige manier in. Tot zover alles prima in
orde. Echter op 1 april 2021 wordt in die brief medegedeeld dat er meegedaan kan worden tot 2 april 2021?
Een dergelijke termijnstelling is met zekerheid de beste manier om te zorgen dat er geen feedbak binnenkomt
en dat de € 50,-- in de kas blijft zitten.
De Wmo Adviesraad neemt zonder meer aan dat dit een vergissing is. Vergissen is uiteraard menselijk maar
het zou naar het oordeel van de Wmo Adviesraad gepast zijn om deze vergissing per omgaande te laten
herstellen.
Voorts zet de Wmo Adviesraad vraagtekens bij de toegezegde anonimiteit door Kurtosis. Niet dat wij twijfelen
aan de integriteit van het bureau. Maar indien brieven moeten worden geretourneerd naar de gemeente en
niet rechtstreeks naar Kurtosis dan wringt dat toch. Het kan twijfels oproepen ten aanzien van de anonimiteit
en daardoor onnodig drempels opwerpen bij inwoners om aan het onderzoek deel te nemen.
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