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1. Inleiding. 

 

De WMO-coöperatie de Meierij is een samenwerkingsverband van verschillende 

zorgaanbieders. Zij hebben zich verenigd in een vereniging op coöperatieve grondslag 

teneinde zorg en ondersteuning te kunnen bieden op basis van Hulp in natura (HIN).  

De coöperatie is opdracht nemer voor WMO-zorg en contractpartner van de gemeente t.b.v. 

het leveren van deze zorg en ondersteuning. De leden van de coöperatie voeren specialistische 

WMO-zorg uit en worden door de coöperatie ontzorgd door een gezamenlijke backoffice. 

 

De leden van de coöperatie leveren specialistische WMO-zorg op basis van HIN en zijn 

grofweg te verdelen in 3 groepen:  

• Kleine ondernemers met personeel in loondienst. 

• Kleine ondernemers die specialisten (ZZP-ers) inhuren t.b.v. de continuïteit van zorg. 

• Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP-ers). 

 

Omdat er sprake is van de coöperatie als opdrachtnemer terwijl deze niet de uitvoerder van de 

zorg is, is het van belang de coöperatie als organisatie te evalueren.  

De leden van de coöperatie zijn, naast “belanghebbende” ook de uitvoerders van zorg en 

hebben te maken met ondersteuning vanuit het backoffice van de coöperatie. De coöperatie is 

een lerende organisatie en wil graag van haar leden en cliënten weten waar mogelijk 

aanpassingen nodig of noodzakelijk zijn om de efficiëntie van zorg en ont- zorgen te 

verbeteren. 

 

Aan alle leden is voor alle cliënten “van” de coöperatie een gedigitaliseerd cliënt- 

tevredenheidsonderzoek – in de vorm van een enquête aangeboden.  

Sommige leden voeren ook al binnen de eigen organisatie cliënt – tevredenheidonderzoek(en) 

uit. Om de cliënten niet meerdere keren te belasten met vragen, enquêtes en onderzoek is het 

voor deze leden  mogelijk de rapportage en/of conclusies aan te leveren aan de coöperatie 

zodat voor de coöperatie alle informatie (per lid) beschikbaar is. In deze rapportage zijn de 

door de leden aangeleverde totaal-gegevens verwerkt. 

 

In 2017 is een eerste clienttevredenheid – enquête gehouden. De resultaten, opmerkingen van 

dat onderzoek zijn verwerkt in de enquête van 2019.  

De enquête 2019 is o.a. in het kader van duurzaam ondernemen ook geheel digitaal van opzet 

m.u.v. deze rapportage. 

 

De resultaten van het onderzoek zijn in dit verslag weergegeven. 

 

Gerard Verhagen 
kwaliteitsfunctionaris 

WMO coöperatie de Meierij 
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2. Waarom een clienttevredenheidsonderzoek? 

 

2.1. Belang van clienttevredenheid. 
 

Het succes van een organisatie wordt mede bepaald door de tevredenheid van de klant en 

medewerkers. Voor de uitvoering van zorg is tevredenheid een van de factoren die bepalen of 

cliënten de zorg wel van die aanbieder wil blijven afnemen. Cliënten geven door het meedoen 

aan onderzoek richting aan het verbetermanagement van de organisatie. De cliënt uit zijn 

tevredenheid over het lid van de coöperatie. Hiermee krijgt de coöperatie een beeld van haar 

aanbieders op het gebied van kwaliteit van zorg en kan, samen met de leden, het ontzorgen 

van de leden nog beter organiseren om aan de eventuele wensen van de cliënt tegemoet te 

komen. 

 

2.2. Opzet en begrippen. 
 

2.2.1. Begripsbepalingen: 

• Clienttevredenheid 

o De mate waarin een cliënt van de coöperatie tevreden is over de uitvoering van 

zorg door het lid van de coöperatie. 

• Coöperatie. 

o Vereniging op coöperatieve grondslag: De leden van de coöperatie zijn zowel 

uitvoerder als belanghebbende. 

• Zorgaanbieder: in dit verslag ZA: aanbieder van specialistische WMO-zorg of diens 

vertegenwoordiger zoals (persoonlijk) begeleiders. 

 

2.2.2. Opzet en doel van het onderzoek. 

 

Het doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen over de tevredenheid van de cliënt over het 

lid van de coöperatie, de uitvoerder van zorg voor de cliënt van de coöperatie. Er is gekozen 

voor een kwantitatieve onderzoeksmethode in de vorm van een (digitale) enquête omdat dit 

het minst belastend is op begeleiding en een dergelijke enquête is goedkoop en makkelijk te 

organiseren. 

 

In de opzet van de enquête is ervoor gekozen om onderwerpen in thema-blokken te bevragen 

om inzicht te krijgen in de volgende hoofdthema’s. 

 

• Thema-blok 1: Algemene gegevens en type zorg en dienstverlening. 

• Thema-blok 2: Informatie aan cliënten. (vooraf en tijdens het zorgtraject). 

• Thema-blok 3: Contact en bereikbaarheid van de aanbieder. 

• Thema-blok 4: Begeleidingsplan, afspraken, inspraak en evaluatie. 

• Thema-blok 5: Flexibiliteit, professionaliteit en aanvullende informatie. 

• Blok 6: Open vragen en opmerkingen. 

 

Cliënten is ook gevraagd een rapportcijfer schaal 1-10 te geven per thema-blok.  

Dit is gedaan om een inschatting te kunnen maken van hoe het “thema” wordt ervaren en of 

hier bijzondere verschillen in zijn.  
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Een cliënt die bv alle vragen over bereikbaarheid “positief” beantwoord maar het thema met 

een 4 beoordeeld ervaart de bereikbaarheid blijkbaar anders dan met gesloten vragen wordt 

gemeten. 

 

Er is in de enquête geen Net Promotor score, (NPS) de mate waarin de cliënt de aanbieder zou 

aanbevelen bij anderen gevraagd. Dit is voor het individuele lid een interessant gegeven maar 

voor de coöperatie als ontzorgende eenheid is dat meer passend in het leden- 

tevredenheidsonderzoek. (LTO) 

 

2.3. Methode van data verzamelen. 
 

Op 5 augustus 2019 is een e-mail met hyperlink opgesteld en naar alle leden gestuurd met het 

verzoek een email met hyperlink naar alle cliënten van de coöperatie te sturen waarin uitleg 

wordt gegeven over het onderzoek en het verzoek deel te nemen. Tevens is in de e-mail aan 

de leden kenbaar gemaakt dat een eigen onderzoek t.b.v. client tevredenheid als datamateriaal 

naar het backoffice kon worden gestuurd. 

 

Cliënten konden in de verschillende blokken een keuze maken uit een aantal 

antwoordmogelijkheden en/of een zogenaamde keuzelijst waarbij meerdere keuzes of slechts 

1 keuze mogelijk was .Er is gekozen voor gesloten vragen omdat deze eenvoudiger te 

beantwoorden zijn en gemakkelijker te verwerken per lid. Zowel de email aan de leden als de 

gedigitaliseerde vragenlijst is als bijlage aan dit verslag opgenomen. 

 

2.3.1 Verwerken van data. 

 

Data wordt op 2 verschillende manieren beschikbaar: 

• Dor het retourneren van het door de coöperatie middels hyperlink verstuurde 

enquêteformulier. 

• Door verslag c.q. aanbevelingen van het door het betreffende lid uitgevoerde 

clienttevredenheidsonderzoek. 

 

De antwoorden van de enquêteformulieren zijn verwerkt in een verzamelblad waarmee de 

gesloten vragen cijfermatig inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Daarnaast is er met het 

verwerken van de data direct rekening gehouden met opvallende verschillen zoals positieve 

scores met een laag rapportcijfer of een constant niet ingevuld rapportcijfer (allemaal score 

“5”). In dit verslag worden deze opvallende verschillen per blok vermeld t.b.v. eventueel 

nader onderzoek. 

 

De data, aangeleverd in de vorm van een verslag of rapportage is, daar waar dat mogelijk is 

aan de “blokken van de uitgezette enquête, toegevoegd. Het aantal respondenten in het verslag 

is doorgerekend naar het aantal cliënten van de coöperatie van het betreffende lid. Zo kan het 

zijn dat een van de leden een verslag CTO met 50 respondenten heeft ingediend wat voor dat 

lid 80% respons is. Er zijn voor de WMO-coöperatie de Meierij bij dat lid 20 cliënten in zorg, 

hiervan is voor de registratie dan ook 80% als respondent (=16 cliënten) ingevoerd. Ook voor 

deze data geldt dat er per blok aanbevelingen, opvallende zaken worden vermeld in deze 

rapportage. 
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Daar waar mogelijk zijn grafieken ter verduidelijking toegevoegd. In bijlage 1 is de totale 

respons per lid als grafiek opgenomen. 

 

Bij de vragen in de enquête zijn steeds 3 antwoordmogelijkheden aangegeven 

- “Ja”- “Nee” –  “Zeg ik liever niet”/ “Niet van toepassing”. In de uitwerking en deze 

rapportage is ervoor gekozen “zeg ik liever niet” (ziln) te hanteren voor beide termen. 

 

2.4. Opzet rapportage 
 

De rapportage is uitgewerkt in paragrafen per lid. Ook worden per lid, per blok, indien daar 

aanleiding toe bestaat aanbevelingen, adviezen vermeld. In de conclusie wordt een totaal t.b.v. 

de coöperatie weergegeven en aanbevelingen die de coöperatie zou kunnen overnemen om de 

cliënttevredenheid te verhogen, waarborgen of wellicht op een ander wijze te meten, 

registreren en verbeteren (pdca) 

 

3. Respons en resultaten. 

 

Er is op het moment van versturen van de enquête sprake van totaal 58 leden met 558 

geregistreerde, geïndiceerde cliënten die via de WMO coöperatie zorg en begeleiding 

ontvangen. 

 

3.1. Verhouding respons per lid. 
  

Niet alle leden hebben evenveel cliënten en niet alle cliënten hebben de enquête 

geretourneerd. Hieronder een overzicht van respons per lid. ( voor totaaloverzicht: bijlage 1) 

 

• Bureau voor ind. en gezinsbegeleiding  1 

• Burger Coaching     20 

• Coach duo      1 

• Dagbesteding Uniek     2 

• Laura van Rengs     4 

• Osperon      7 

• PlanHwerkt      16 

• Regel Recht      3 

• TS-Coaching      13 

• TMP-Talent      14 

• Trajectvol      20 

• Transparant zorg     1 

• Verbeelderij      3 

• Victoria Vitae      1 

• Zorgatelier Kwarté     4 

▪ Totale respons   109 van 558 = 19.5% 
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3.2. Aantal respondenten en ev. anonimiteit 
 

In de vragenlijst is aangegeven dat er al dan niet anoniem gereageerd kan worden. Van de 109 

respondenten zijn er 55 anoniem ingediend. Respondenten die door de aanbieder op basis van 

eigen rapportage zijn ingediend zijn ook als anoniem in deze uitwerking opgenomen. 

 

3.3. Waar wordt de zorg geleverd? 
 

De WMO-coöperatie de Meierij levert in een groot gebied zorg. De aanbieders verbonden aan 

de Meierij leveren veelal niet alleen WMO-zorg in de inkooporganisatie “Meierij” . Omdat er 

gebruik gemaakt is van een hyperlink is de vraag gesteld waar de cliënt zijn of haar zorg 

ontvangt, in relatie tot de woonplaats om vergissing in respons uit andere gemeenten te 

kunnen filteren. 

 

Van de 109 respondenten was er slechts 1 respondent die een beschikking voor zorg in een 

andere gemeente had en toch de enquête had ontvangen. Deze is in het aantal respondenten en 

de uitwerking van de enquêtes niet verwerkt. 

 

Ook is in deze vraag naar locatie van zorg gevraagd, wordt de zorg individueel ambulant in de 

woonomgeving van de cliënt geleverd, is er sprake van dagbesteding op locatie, of krijgt 

cliënt begeleiding op locatie van de aanbieder. 

 

Onderstaande grafiek geeft een beeld van locatie van zorg.  

 

Waarbij opvalt dat er 13 respondenten aangeven zowel op locatie als in de eigen woning zorg 

en begeleiding geleverd krijgt. Het betreft hier ; 

1. De aanbieder levert ambulante begeleiding en dagbesteding in eigen beheer. 

2. De aanbieder levert individuele begeleiding in de woning van de cliënt en voert 

begeleidingsgesprekken op (eigen) locatie. 

3. Respondenten hebben naast WMO-begeleiding ook dagbesteding (in onderaannemer-

schap bij een andere aanbieder)  
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3.4. Opbouw rapportage. 
 

Voor de vragenlijst is gebruik gemaakt van thema’s met gesloten vragen en waar dit relevant 

zou kunnen zijn is de mogelijkheid voor opmerkingen en aanvullingen aangegeven.  

De thema’s zijn als volgt opgebouwd: 

- Algemeen en type zorg 

- Informatieverstrekking aan cliënt voor en tijdens zorg en dienstverlening. 

- Contact en bereikbaarheid. 

- Begeleiding, plan, uitvoering en inbreng cliënt. 

- Overig en eventuele mantelzorg / andere professionele zorg. 

 

In deze rapportage is de respons per lid weergegeven.  

Leden die een clienttevredenheidonderzoek hebben toegestuurd zijn alleen op basis van aantal 

cliënten (zie 2.3.1.) opgenomen. De resultaten van het onderzoek van deze leden is n.a.v. dat 

onderzoek weergegeven in deze rapportage omdat de vraagstelling van andere onderzoeken 

anders zijn opgebouwd terwijl het thema van onderzoek vaak zeer dicht bij elkaar ligt. De 

rapportage van de betreffende aanbieder is dan ook als basis gebruikt voor de hoofdthema’s 

zoals deze in het onderzoek van de coöperatie zijn opgezet. In H4 is dit nader uitgewerkt. 

 

In de enquête is per blok ook d.m.v. een zgn. slider gevraagd naar een rapportcijfer. Idee was 

om laag of hoog scorende blokken in combinatie met een gemiddeld cijfer te kunnen 

“beoordelen”. Dit is helaas door heel veel respondenten niet ingevuld waardoor de standaard 

score op “5” is blijven staan en bij anderen is de sores vermoedelijk omgekeerd 

geïnterpreteerd waardoor 10 en 1 relatief veel voorkomen maar niet in relatie tot de gegeven 

antwoorden. De rapportcijfers zijn hierdoor in de uitwerking komen te vervallen. 
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4. Respons per lid. 

 

4.1. Trajectvol. 
 

4.1.1. Trajectvol heeft in 2018 een cliënt-tevredenheids-onderzoek uitgezet, uitgevoerd door 

Mobers adviesbureau.. De rapportage van dit onderzoek is gebruikt om in verhouding met het 

aantal cliënten van Trajectvol van de coöperatie in de verschillende thema’s te verwerken. 

 

Trajectvol heeft ca. 28 cliënten van de coöperatie en de respons aan het cliënt-tevredenheids-

onderzoek was ca. 68.5%. Er is in deze enquête derhalve gerekend met 68,5% van 28 cliënten 

wat ca.20 respondenten voor/van de coöperatie is. 

Het onderzoek is uitgevoerd op “stellingen” waar respondenten eens, oneens of weet niet op 

konden scoren. Deze resultaten zijn per thema op onderwerp in 4.1.2. in verhouding van het 

aantal cliënten van de coöperatie overgenomen. 

 

4.1.2. Resultaten enquête per thema-blok. 

 

Onderwerp uit het onderzoek van Trajectvol: 

• Onderwerp: Benaderingswijze. 

 

 Eens Oneens Weet niet 

1. De begeleider neemt mij serieus en behandelt mij 

met respect. 

100% 0% 0% 

2. De begeleider is bereid met mij te praten over zaken 

die niet goed zijn verlopen 

95,8% 0% 4,2% 

 

 

Vragen uit de enquête van de coöperatie die overeenkomen in dit thema: 

• Thema blok 3: bereikbaarheid en contact: 

o 3.3.Ik wordt door mijn ZA correct benaderd, bejegend en aangesproken 

o 3.4.Ik kan zaken die niet goed gaan bespreken met mijn ZA. 

 

Resultaat: 

▪ Stelling 1: 20 respondenten zijn het eens en voelen zich serieus en correct 

benaderd door de begeleiders van trajectvol. 

▪ Stelling 2: 19 respondenten zijn het eens met deze stelling en 1 heeft aangegeven 

dat niet te weten. 
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• Onderwerp:  Eigen regie. 

 

 Eens Oneens Weet niet 

3. De begeleider luistert bij het maken van afspraken 

ook naar wat voor mij belangrijk is. 

100% 0% 0% 

4. De begeleider stelt samen met mij de doelen en 

maakt met mij een plan van aanpak. 

89.6% 8.3% 2.1% 

 

 

Vragen uit de enquête van de coöperatie die overeenkomen in dit thema: 

• Thema blok 4 Begeleiding inbreng en afspraken: 

o 4.1.Er is met mij een zorg/begeleidingsplan opgesteld. 

o 4.2.Dit plan is met mij besproken 

o 4.3.Ik heb voldoende invloed gehad op de inhoud van dat plan 

o 4.4.Er zijn doelen geformuleerd die voor mijn begeleiding(traject) belangrijk 

zijn. 

 

Resultaat: 

▪ Stelling 3 is door 100% van de respondenten(20)  met “eens” beantwoord. 

▪ Stelling 4 wordt ook positief beoordeeld, 17 cliënten zijn het eens, 2 oneens en 1 

weet niet. 

 

Bovenstaande grafiek is gebaseerd op de vragen per thema i.p.v. de stellingen uit het CTO 

van Trajectvol. De score “anders” komt omdat op die vragen geen resultaten zijn ingegeven. 
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• Onderwerp: Begeleiding en ondersteuning. 

 

 Eens Oneens Weet niet 

5. De begeleider is telefonisch goed bereikbaar? 91,7% 0% 8,3% 

6. De begeleider houdt zich aan de gemaakte afspraken 100% 0% 0% 

7. Ik ben tevreden over de wijze waarop met mij 

regelmatig de stand van zaken wordt besproken. 

 

100% 

 

0% 

 

0% 
 

 

Vragen uit de enquête van de coöperatie die overeenkomen in dit thema: 

• Thema blok 3 en 4. 

o 3.1. mijn zorgaanbieder is goed bereikbaar. 

o 4.7. Ik heb een PB-er waarmee ik regelmatig de behaalde resultaten bespreek 

o 4.6. Ik vind de manier van begeleiden voor mijn persoonlijke situatie de juiste 

o Stelling 6 is in het onderzoek van de coöperatie ziet zo expliciet gesteld. 
 

Resultaat: 

 

Van de 20 respondenten geeft 100% aan tevreden te zijn over de evaluatie en bespreekmomenten. 18 

cliënten vinden de bereikbaarheid goed en 2 weten dat niet zo goed. 

 

 

• Onderwerp: Kennis en vaardigheden. 

 

 Eens Oneens Weet niet 

8.Ik vind dat mijn begeleider goed is in wat hij/zij doet 97.9% 0% 2,1% 

9. Ik vind dat mijn begeleider mij adviezen geeft waar 

ik wat aanheb.. 

 

95.8% 

 

0% 

 

4.2% 
 

Vragen uit de enquête van de coöperatie die overeenkomen in dit thema: 

• Thema blok 3, 4 en 5 

o 3.7 mijn zorgaanbieder is deskundig. 

o 4.5. Ik heb de indruk dat ik door de inspanningen van mijn zorgaanbieder ook 

vooruitgang boek. 

 

Resultaat 

 

Deskundigheid en vaardigheid wordt door resp. 19 en 18 van de respondenten als “eens” 

gescoord, 2 cliënten geven aan dat zijn niet goed weten of de gegeven adviezen door de 

begeleider(s) passend zijn. 
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• Onderwerp: Voorlichting en informatie. 

 

 Eens Oneens Weet niet 

10. Ik ben geïnformeerd over wat ik moet doen als ik 

een klacht heb over de begeleiding. 

 

85,4% 

 

6,3% 

 

8,3% 

11. Ik ben geïnformeerd dat ik mijn dossier kan inzien 

wanneer ik dat wil. 

 

85,4% 

 

8,3% 

 

6,3% 

12. Ik ben geïnformeerd over hoe medezeggenschap 

van cliënten is geregeld (de cliëntenraad) . 

 

64,4% 

 

12,5% 

 

22,9% 
 

 

Vragen uit de enquête van de coöperatie die overeenkomen in dit thema: 

• Thema blok 2: Informatie van uw zorgaanbieder: 

o 2.7. Klachtenregeling en procedure 

o 2.9. Relevante wet- en regelgeving (AVG – WKKGZ) 

o 2.2. werkwijze en. 2.8 de organisatiestructuur. 
 

Voorlichting van cliënten over rechten en plichten is een essentieel onderdeel van het leveren 

van kwalitatieve zorg. Cliënten kunnen op basis van deze voorlichting hun keuze voor een 

bepaalde aanbieder maken én weten vervolgens wat te doen als er sprake is van een 

meningsverschil of klacht. Daarnaast zijn er in de AVG bepalingen opgenomen t.a.v. privacy, 

inzage, wijzigen en vernietigen van dossier(gegevens). 

 

Van de 20 respondenten geven 17 cliënten aan geïnformeerd te zijn over de klachtenregeling, 

1 cliënt geeft aan niet geïnformeerd te zijn. Dezelfde verhouding in aantal cliënten zien we 

ook bij stelling 11, dossier-inzage-recht. 

Over medezeggenschap zijn 12 cliënten geïnformeerd, 8 geven aan niet te zijn geïnformeerd 

of dit niet meer te weten. 

 

In het cliënttevredenheidsonderzoek van Trajectvol is in tegenstelling tot de enquête van de 

coöperatie wel een NPS (Net promotor score)  opgenomen (zie 2.2.2) 

De NPS scoort tussen de -100 en +100 en geen percentage maar een absoluut getal 

De rekenkundige mate waarin de respondenten van Trajectvol, deze zorgaanbieder 

aanbevelen aan anderen is 42 ( positieve NPS staat voor een positief resultaat). 

 

24 promotors 

19 Passief tevredenen 

4 criticasters 

= 51% promotors -/- 9% criticasters = NPS 42 

 

 

 

 

(NB: Deze score is niet naar aantal cliënten van de coöperatie doorgerekend percentage blijft gelijk)  
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4.1.3. Conclusies en aanbevelingen (Trajectvol) (uit rapportage CTO Trajectvol 2018) 

 

• Met behulp van een schriftelijke enquête is onderzocht in hoeverre de actuele cliënten 

tevreden zijn over de zorg- en dienstverlening die ze ontvangen van Trajectvol . Het 

gemiddelde rapportcijfer van 8,6 laat zien dat de respondenten in het algemeen zeer 

tevreden zijn hierover. De meeste respondenten zijn het dan ook eens met de positieve 

stellingen die zijn genoemd in de vragenlijst.  

• Enkele resultaten laten toch zien dat er nog ruimte is voor verbetering. Daar waar een 

bepaald percentage respondenten het niet eens is met de vooraf gegeven positieve 

stelling of daar waar men de vraagstellingen beantwoord met "weet niet".  

• De belangrijkste resultaten die na verdere analyse gesorteerd kunnen worden op 

verbeterpunten, zijn de resultaten met betrekking tot het onderwerp "Voorlichting en 

informatie":  

 6,3 % van de respondenten geeft aan niet geïnformeerd te zijn over wat men 

moet doen wanneer men een klacht heeft over de begeleiding en nog eens 8,3% 

van de respondenten weet niet of ze hierover geïnformeerd zijn.  

 8,3 % van de respondenten geeft aan dat men niet is geïnformeerd over dat 

zij hun dossiers kunnen inzien wanneer zij dat willen en nog eens 6,3 % van de 

respondenten weet niet of ze hierover geïnformeerd zijn.  

 12,5% van de respondenten geeft aan niet geïnformeerd te zijn over hoe 

medezeggenschap geregeld is en 22,9 % van de respondenten geeft aan niet te 

weten of men geïnformeerd is over hoe medezeggenschap van cliënten is 

geregeld.  

• De ontvangen opmerkingen van respondenten bestaan uit een enkele suggestie, enkel 

toelichtingen over de vragenlijst en complimenten richting de begeleiding. 

  

4.1.4.Aanbevelingen  

 

1. Op welke wijze de informatievoorziening richting cliënten is geregeld binnen de 

organisatie en wordt dit ook door de medewerkers uitgevoerd zoals dat is afgesproken. 

Onderzoeksresultaten tonen namelijk aan dat bij enkele cliënten ontevredenheid of 

onwetendheid bestaat over: hoe men een klacht moet indienen, het inzagerecht in 

eigen dossiers en hoe medezeggenschap is geregeld bij de organisatie. Een directe 

maatregel zou kunnen zijn om de juiste informatie over de voorheen genoemde 

onderwerpen nog eens duidelijk toe te lichten:  

 tijdens het volgende contactmoment of evaluatiegesprek met een cliënt of  

 via een nieuwsbrief die naar alle cliënten wordt gestuurd waarin een 

samenvatting van de CTO resultaten en eventuele ingevoerde 

verbetermaatregelen worden beschreven.  
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Tevens kunnen de onderzoeksresultaten besproken worden in een overleg met alle 

begeleiders, waarbij resultaten na een verdere gezamenlijke analyse worden gesorteerd op 

verbeterpunten. De ingevoerde verbetermaatregelen zullen worden vastgelegd en op een later 

tijdstip kan worden gecontroleerd of met de ingevoerde verbetermaatregelen het gewenste 

effect is behaald.  

 

Een belangrijke succesfactor van een cliënttevredenheidsonderzoek betreft de woorden en 

daden na afloop van het onderzoek. Communiceer de resultaten van het onderzoek naar de 

cliënten en geef aan wat de directie van Trajectvol met de uitkomsten heeft gedaan of gaat 

doen. 
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4.2. Burger coaching. 
 

4.2.1. Onderzoek. 

 

Burger coaching heeft in 2019 een cliënt-tevredenheids-onderzoek uitgezet. De rapportage 

van dit onderzoek is gebruikt om in verhouding met het aantal cliënten van Burger coaching 

van de coöperatie in de verschillende thema’s te verwerken. 

 

Burger coaching heeft ca.31 cliënten van de coöperatie en de respons aan het cliënt-

tevredenheids-onderzoek was ca. 62.5%. Er is in deze enquête derhalve gerekend met 62,5% 

van 31 cliënten wat ca. 20 respondenten voor/van de coöperatie is. 

Het onderzoek van Burger coaching is uitgevoerd op verschillende thema’s en gesplitst in 

ambulante begeleiding en beschermd wonen. Voor deze rapportage zijn beide resultaten bij 

elkaar gevoegd omdat in het CTO van de coöperatie hierin geen onderscheid wordt gemaakt 

Deze resultaten zijn per thema in verhouding van het aantal cliënten van de coöperatie 

overgenomen en zoveel als mogelijk in de “blokken van de enquête van de coöperatie 

verwerkt. 

 

 

4.2.2. Resultaten per blok. 

 

Onderwerp uit het onderzoek van Burger Coaching 

• Onderwerp: Type zorg en ondersteuning. 

 

    

1. Waar wordt je in begeleid? (meerdere antwoorden zijn mogelijk.) 

 

 

Vragen uit de enquête van de coöperatie die overeenkomen in dit thema: 

• Thema blok 1: Welke zorg levert uw aanbieder; 

 

Resultaat: Zie grafiek “Blok 1. Type geleverde zorg (volgende pagina) 

 

 

De nadruk van begeleiding ligt m.n. op begeleiding i.v.m. psychiatrische problematiek  

administratieve ondersteuning en vaak het tijdrovende bezoek aan officiële instanties zoals 

gemeenten, justitie en medici.  

De combinatie psychiatrische ondersteuning, administratie is ook in de totale score van de 

respondenten terug te zien. Bezoek aan instanties is in de totale score eveneens hoog maar 

significant minder in verhouding dan bij de respondenten van Burger coaching. 
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• Onderwerp; Informatie. (Blok 2)  

 

In de enquête van Burger coaching is, in tegenstelling tot de enquête van de coöperatie, dit 

onderwerp niet expliciet uitgevraagd.\ 

In de vraagstelling van Burger Coaching is ten aanzien van dit onderwerp wel de vraag 

gesteld over de vervanging van persoonlijk begeleiders. 

 
 Ja Nee, niet 

aangeboden 

Nee, wel aangeboden, geen 

behoefte aan. 

10. Wanneer je begeleider afwezig is kun je altijd bij een 

andere begeleider terecht? 

15 2 3 

V2. Hoe tevreden ben je over de organisatie Burger 

Coaching? 

Ontevreden: 1 

Tevreden: 19 

 

Vragen uit de enquête van de coöperatie die overeenkomen in dit thema: 

• Thema blok 2: Informatie van mijn zorgaanbieder; 

o 2.5. Ik heb voldoende informatie gekregen over vervanging. 

o 2.8. De organisatiestructuur. 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Hulp in huishouding

Hulp pers. verz.

Hulp bij admin.

Beg. Psych-probl.

Beg. Versl-probl.

Beg. Recl / justitieel

Beg. Dagritme

Beg. opvoed-probl.

Beg. Organ huish

Beg. Wonen vaardigh

Beg. Omgang omgeving

Beg. Bezoek instanties

Beg. Re-int. / Jobcoaching

Dagbest.

Dagbest. + begeleiding.

Anders

Zeg ik liever niet

18

16

3

10

7

6

14

11

Blok 1; Type geleverde zorg.
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Resultaat: 

Van de 20 respondenten weet het overgrote deel dat er bij afwezigheid van de persoonlijk 

begeleider een vervanger beschikbaar is. Het blok informatie zoals dat is opgenomen in de 

enquête van de coöperatie  is gericht op de (verplichte) informatievoorziening aan de cliënt, 

voorafgaande aan het begeleidingstraject. Hierin hebben de klachtenregeling en het privacy-

beleid prioriteit. Helaas is dit uit de enquête van Burger coaching niet te herleiden. 

 

In de enquête is algemene tevredenheid over de organisatie én begeleiding bevraagd, dit is in 

de enquête van de coöperatie algemener gesteld. 

V2: Hoe tevreden ben je in het algemeen over de organisatie Burger Coaching? 

V3: Hoe tevreden ben je in het algemeen over de begeleiding van Burger Coaching? 

 

Voor deze vragen is een score van resp. 97% en 98% tevredenheid gescoord. Variërend van 

zeer tevreden tot tevreden. De overige scores zijn “neutraal” en “zeer ontevreden”. 

Waarbij opgemerkt moet worden dat de score “zeer ontevreden” of “helemaal oneens” ook in 

de andere vraagstelling van 1 respondent steeds consequent terug komt. 

 

 

• Onderwerp:  Bereikbaarheid / contact (Blok 3) 

 

In dit onderwerp zijn de volgende vragen uit de enquête van Burger coaching herleid: 
 

 

In het schema wordt +x vermeld, dit is de respons van de apart ge-enquêteerde beschermd 

wonen cliënten (4). In de telling van de coöperatie wordt geen onderscheid gemaakt tussen 

ambulante en beschermd wonen respondenten. 

 

Vragen uit de enquête van de coöperatie die overeenkomen in dit thema: 

• Thema blok 3; Bereikbaarheid en contact 

o 3.1. Mijn zorgaanbieder is goed bereikbaar. 

o 3.3. Ik wordt correct bejegend – aangesproken. 

o 3.4. Ik kan zaken die niet goed gaan bespreekbaar maken. 

o 3.7. Mijn zorgaanbieder is deskundig. 

o 3.8. Mijn zorgaanbieder heeft ook aandacht voor mijn behoeften. 

 

Resultaat: 

De resultaten (verrekend naar rato) zijn over het algemeen goed/positief te noemen. Op de 

gevraagde onderwerpen is geen verbeterplan anders dan continueren van toepassing. 

 Helemaal 

oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 

eens 

V8.Je begeleider is voldoende bereikbaar 1 0 0 6 + 2  17 + 2 

V9. Je hebt het gevoel alles tegen je begeleider te 

kunnen zeggen, als je daar behoefte aan hebt 

 

1 

  

1 

 

6 + 2 

 

16 + 2 

V6 (alleen BW) Je hebt in het algemeen het gevoel 

voldoende aandacht te krijgen van de begeleiding 

    

3 

 

1 

V7. (alleen amb) Je begeleider is voldoende deskundig 1  1 7 16 

V7. (alleen BW) Je hebt regelmatig een gesprek met je 

persoonlijk begeleider 

    

4 
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• Onderwerp; Inbreng begeleiding, vastleggen afspraken. (Blok 4) 

 

In dit onderwerp zijn de volgende vragen uit de enquête van Burger Coaching herleid; 

 

 

Vragen uit de enquête van de coöperatie die overeenkomen in dit thema: 

• Thema blok 4; inbreng begeleiding en afspraken. 

o 4.3. Ik heb voldoende invloed gehad op mijn begeleidingsplan 

o 4.7. Ik heb een persoonlijk begeleider waarmee ik regelmatig mijn behaalde 

resultaten bespreek. 

o 4.8. Mijn begeleidingsplan wordt regelmatig aangepast, doelen bijgesteld. 

 

Resultaat; 

De resultaten in dit blok zijn lastig vergelijkbaar, de meeste respondenten geven aan dat zij 

voldoende regie, ondersteuning in het behalen van doelen ervaren.  

Aandachtspunt: Evaluatiemomenten: 12+ maanden en “nooit” zijn in een traject van 

begeleiding op doelen slecht te noemen.  

 

• Onderwerp; Overig, opmerkingen en aanvullende informatie. 

 

In dit onderwerp zijn geen vragen uit de enquête van Burger Coaching herleid; 

 

In dit blok is vooral navraag gedaan m.b.t. de “kennis” van de aanbieder t.a.v. bv de sociale 

kaart en de flexibiliteit van de aanbieder in de zorgmomenten. Daarnaast wordt ook de vraag 

gesteld of er naast de professionele zorg ook sprake is van mantelzorg of specialistische 

professionele zorg vanuit bv. de zorgverzekeringswet. 

 

In de enquête van Burger Coaching zijn hierover verder geen vragen gesteld. 

 

  

 Helemaal 

oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 

eens 

V4 (alleen amb) Je hebt voldoende eigen regie in het 

hulpverleningstraject. 

 

1 

 

0 

 

3 

 

10 

 

11 

V5 (alleen amb) Je word goed ondersteunt in het 

behalen van je doelen 

 

1 

 

0 

 

0 

 

16 

 

8 

V10 (alleen BW) Er wordt voldoende aandacht 

besteedt aan de stap na beschermd wonen… 

   

2 

  

2 

 3-6 

mnd 

6-12 

mnd 

12+ 

mnd 

 

nooit 

 

V6 Je evalueert doelen samen met je begeleider 12 9 1 3  
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4.2.3. Conclusies en aanbevelingen. 

 

In de rapportage van Burger Coaching zijn geen conclusies of aanbevelingen vermeld, 

Uit de resultaten van de enquête zijn enkele aandachtspunten af te leiden: 

 

Thema blok 2. Informatie. 

 

De vragen in blok 2 gaan over informatie die de cliënt vooraf over de zorgverlener ontvangt 

teneinde een goede keuze te kunnen maken. Hierbij zijn o.a. het privacy- en 

klachtenreglement van de organisatie een verplicht onderdeel. 

Advies;  In het clienttevredenheidsonderzoek navragen of der cliënt de (verplichte) informatie 

heeft ontvangen, op welke wijze én of deze ook vindbaar is op bijv. de website. 

 

Thema blok 3. Bereikbaarheid en contact 

 

Bereikbaarheid, beschikbaarheid van begeleiding wordt, m.u.v. 1 respondent, positief 

gescoord. Kunst is nu om deze score “vast te houden” en contact en bereikbaarheid op dit 

niveau te continueren. 

 

Thema blok 4. Inbreng in begeleiding, plannen en afspraken. 

 

De inbreng van de cliënt in zijn of haar begeleidingstraject wordt als voldoende ervaren. De 

respons op vraag V6 (Evaluatie) verdient wel aandacht. 

Evaluatiemomenten zijn in relatie tot het “bijstellen / afschalen” van het begeleidingstraject 

essentieel. 3 respondenten geven aan helemaal geen evaluatiemomenten te kennen, dit is aan 

te merken als verbeterpunt met prioriteit. 

 

Thema blok 5. Overig, flexibiliteit en aanvullende informatie. 

 

Deze onderwerpen zijn niet in de enquête van Burger coaching uitgevraagd. Hierdoor is 

bijvoorbeeld de flexibiliteit en invloed van ev. betrokken mantelzorgers en de kennis van 

sociale kaart van begeleiders niet inzichtelijk. Wellicht een goed idee dit onderwerp in een 

vervolgonderzoek mee te nemen. 
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4.3. TMP-talent. 
 

4.3.1.  Onderzoek. 

 

TMP-talent heeft het “proces” van clienttevredenheid geïntegreerd in het begeleidingstraject 

en bevraagt de cliënten in een hoge frequentie d.m.v. 8 vragen. 

Hierdoor is er sprake van veel informatie waarop per periode bijgesteld kan worden t.a.v. 

onderwerpen die de cliënt ervaart als onvoldoende of de aandacht die onderwerpen/doelen in 

begeleiding belangrijk gevonden worden. 

 

Van TMP-talent is een overzicht van de gestelde vragen met 14 respondenten over de periode 

van 1 maand aangeleverd ter informatie. 

Het is helaas niet mogelijk deze respons te herleiden naar de blokken van het 

clienttevredenheidsonderzoek van de coöperatie vandaar dat de vragenlijst van TMP-talent 

hieronder is weergegeven met de respons over 1 maand. 

 

 

1. Bent u tevreden over de werkwijze van de begeleider(s)? 

a. Ja; 14 Nee; 0 Nvt; 0  

2. Bent u tevreden over de kennis van de begeleiders over uw problematiek? 

a. Ja; 14 Nee; 0 Nvt; 0 

3. Bent u tevreden over de hoeveelheid evaluatiemomenten? 

a. Ja; 11 Nee; 1 Nvt; 2 

4. Bent u tevreden over de afstemming met andere zorgaanbieders? (ind.dit het geval is) 

a. Ja; 10 Nee; 1 Nvt; 3 

5. Wordt het aantal afgesproken uren ingezet? 

a. Ja; 14 Nee; 0 Nvt; 0 

6. Krijgt u , indien gewenst voldoende antwoord op en ondersteuning op zorgvragen? 

a. Ja; 14 Nee; 0  Nvt; 0 

7. Is de indicatie toereikend? 

a. Ja; 12 Nee; 1 Nvt; 1 

8. Krijgt u, indien gewenst, voldoende hulp bij de aanvraag van de herindicatie? 

a. Ja; 10 Nee; 0 Nvt; 4 

 

Afspraken en verbeterpunten volgende periode: 

 

 

Opvallend in de respons is dat m.n. 1 respondent, onbekend of het dezelfde respondent is, op 

vraag 3 de manier/aantal evaluatiemomenten en 7 “nee” scoort. 
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Omdat het proces van clienttevredenheid is geïntegreerd in begeleidingsgesprekken is het bij 

uitgesproken en opvallende respons mogelijk direct te reageren en indien nodig zaken snel af 

te stemmen en/of wijzigen.  

Nadeel van deze manier is dat cliënten wellicht in een gesprek “anders” antwoorden dan bv. 

in een (anonieme) enquête en dat bij een hoge frequentie van vragen over tevredenheid 

cliënten “het wel goed” vinden. 

 

Wat ook opvalt in de vragen is dat deze erg gericht zijn op inzet en in combinatie een andere 

lading krijgen waardoor deze zich meer richten op externe factoren en organisatie van 

begeleiding van TMP-Talent dan op de tevredenheid van de cliënt. (1-3-5-6-7) – vraag 1 is 

waarschijnlijk gericht op inhoud maar kan door respondenten ook op inzet worden gescoord. 

En vraag 7 zou meer een vraag aan de begeleiders moeten zijn om zorg op maat te kunnen 

leveren. De cliënt kan hier natuurlijk wel een uitspraak over doen maar alleen in de context 

van de ervaren ondersteuning. 

 

4.3.3. Conclusie en aanbevelingen. 

 

Door de client tevredenheid te integreren in het begeleidingsproces is snel handelen mogelijk. 

Dat is voor de cliënt prettig en zichtbaar wat tevredenheid zeker ten goede komt. Risico is 

zoals benoemd, wenselijke antwoorden en “interview-vermoeidheid”. 

 

Advies is om bij een hoge frequentie van vragen over tevredenheid de vragen te variëren in 

(op dat moment spelende) thema’s waardoor in een periode van bv. een kwartaal een 

overzicht te maken is van speerpunten (ook handig voor een plan) zoals veiligheid, 

communicatie/informatie, werkwijze, kennis – enz.  

Uiteindelijk kan hiermee dan na een periode van interview (jaarlijks of meer jaarlijks) een 

cliënt-tevredenheids-rapportage op basis van speerpunten en aanpak worden opgesteld. 
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4.4. TS-Coaching. 
 

4.4.1. Onderzoek. 

 

TS-Coaching heeft gebruik gemaakt van het enquête- formulier van de coöperatie en alle 

cliënten een e-mail met hyperlink gestuurd met het verzoek deze te retourneren. 

Dit heeft geresulteerd in een respons van 13 cliënten van TS-coaching. 

 

4.4.2. Resultaten per blok. 

 

4.4.2.1. Blok 1 gegevens zorgaanbieder en leveren van zorg. 

 

Vr.1.1. Waar krijgt u de zorg geleverd? 

 

De respondenten geven aan dat TS coaching zowel in de eigen woning als in een 

gespreksruimte van de aanbieder begeleidt worden. 

Op locatie van de aanbieder (gespreksruimte) + eigen woonruimte ; 9 respondenten. 

Op locatie van de aanbieder (gespreksruimte)    ; 4 respondenten. 

 

 

Vr.1.2. Welke zorg levert uw aanbieder? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 

Alle 13 respondenten van TS-Coaching geven aan begeleiding/ondersteuning ontvangen bij 

administratie. Daarnaast scoren de “omgaan met de omgeving”  en “bezoek aan officiële 

instanties” en “psychiatrische problematiek” hoog. 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

Hulp in huishouding

Hulp bij admin.

Beg. Versl-probl.

Beg. Dagritme

Beg. Organ huish

Beg. Omgang omgeving

Beg. Re-int. / Jobcoaching

Dagbest. + begeleiding.

Zeg ik liever niet

3

3

13

10

1

6

7

5

5

9

12

11

6

4

0

0

1

Blok 1; Type geleverde zorg.
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4.4.2.2. Blok 2 Informatie van uw zorgaanbieder. 

 

Informatie is een essentieel onderdeel in het CTO. Met name omdat informatie aan cliënten 

over o.a. privacy- en andere vigerende wet- regelgeving een verplicht karakter heeft. Cliënten 

moeten op de hoogte gesteld zijn van: 

- Privacy- regelement (relatie coöperatie – aanbieder als leverancier). 

- Klachtenregeling – geschillencommissie 

- Hoe wordt omgegaan met “meldingen – incidenten en calamiteiten”. 

- Contact informatie en continuïteit van zorg. 

 

Vragen blok 2 Informatie van uw zorgaanbieder; Ik heb voldoende informatie gekregen over; 

o Type zorg en dienstverlening    Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o De werkwijze van de zorgaanbieder   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De contactgegevens van de zorgaanbieder  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De begeleiding en contactpersoon   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Hoe vervanging geregeld is    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Hoe wordt omgegaan met gegevens en privacy Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De klachtenregeling en procedure   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De organisatiestructuur    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Relevante wet- regelgeving    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o (Zorg) contract en voorwaarden.   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

 

 

Zoals in de grafiek is af  te lezen geeft 100% van de respondenten van TS-Coaching aan 

voldoende informatie te hebben gekregen over de verschillende onderwerpen. 

 

 

 

 

 

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Blok 2;Informatie gekregen;

Ja Nee Ziln Anders
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4.4.2.3 Blok 3; Bereikbaarheid en contact. 

 

Bereikbaarheid en contact is voor cliënten zeer belangrijk. De mate waarin de zorgaanbieder 

bereikbaar is en de cliënt voldoende tijd en aandacht ervaart is, samen met de – voor de cliënt 

– juiste manier van bejegening een van de onderwerpen die veel bijdraagt aan de tevredenheid 

van de cliënt. 

 

Vragen blok 3:Bereikbaarheid en contact. 

o Mijn zorgaanbieder is goed bereikbaar   Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o Ik heb een persoonlijk begeleider    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik wordt correct benaderd, bejegend, aangesproken  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik kan zaken die niet goed gaan goed bespreekbaar maken Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Afspraken worden vastgelegd ( in een zorgplan)  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft voldoende tijd voor mij   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is deskundig    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft aandacht voor mijn behoeften Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft ook aandacht voor andere zaken  

die mij bezighouden      Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

 

Ook in dit blok een hoge score van de respondenten op bereikbaarheid en contact. 1 

respondent geeft aan op de onderdelen bejegening en voldoende tijd liever geen antwoord te 

geven, de overige elementen worden met 100%  “ja” gescoord. 
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Blok 3; Zorgaanbieder - Bereikbaarheid en contact.
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4.4.2.4. Blok 4: Begeleiding- inbreng en afspraken. 

 

Is er een begeleidingsplan met de cliënt opgesteld, heeft de cliënt voldoende inspraak gehad, 

komt aanbieder de afspraken na, allemaal aspecten die bepalend zijn voor de tevredenheid van 

de cliënt en wellicht nader informatie / een eye- opener kunnen zijn voor de aanbieder. 

In dit blok is ook specifiek gevraagd naar eenzaamheid, een thema wat ook maatschappelijk 

aandacht heeft en te vaak “onderschat” wordt. 

 

Vragen Blok 4:Begeleiding, inbreng en afspraken. 

o Er is met mij een zorg- begeleidingsplan opgesteld  Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o Dit plan is met mij besproken    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb voldoende invloed gehad op het plan   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o In het plan zijn doelen geformuleerd die voor mij  

(mijn begeleidingstraject) belangrijk zijn   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb de indruk dat ik door de inspanning van mijn 

zorgaanbieder ook vooruitgang boek    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik vind de manier van begeleiden de juiste manier  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb een persoonlijk begeleider waarmee ik regel- 

matig mijn behaalde resultaten bespreek   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn begeleidingsplan wordt regelmatig aangepast, 

Doelen bijgesteld      Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik voel me vaak eenzaam-ondanks begeleiding  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

 

 

Het merendeel van de cliënten van TS-Coaching geeft aan voldoende inspraak en inbreng te 

hebben in het begeleidingstraject zoals dat dor TS-Coaching wordt geboden. Respondenten 

hebben ook het idee vooruitgang te boeken en de manier van bejegening als prettig te ervaren.  
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Het thema eenzaamheid verdient meer aandacht, dat is een van de redenen om dit apart op te 

nemen in dit onderzoek en ook bij de respondenten van TS-Coaching een opvallend verschil 

met de anders scores en blokken; 

 

Slechts 2 respondenten geven aan zich niet eenzaam te voelen ondanks begeleiding, 7 ervaren 

wel enige vorm van eenzaamheid en 4 respondenten geven aan deze vraag liever niet te 

beantwoorden 

 

4.4.2.5. Blok 5 Overig, flexibiliteit en aanvullende informatie. 

 

Vragen Blok 5; 

o Mijn zorgaanbieder is flexibel en heeft voldoende  

tijd voor mij       Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik kan met mijn zorgaanbieder (begeleiding) momenten 

afspreken op een voor mij passend moment   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de mogelijk- 

heden in mijn omgeving om – naast de begeleiding-  

zelf activiteiten te kunnen ondernemen   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de mogelijk- 

heden ook op andere gebieden professionele ondersteuning 

te verkrijgen zoals bijv. bewind voering, therapieën e.d. Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de ver- 

schillende wetten en voorwaarden t.b.v. de juiste zorg 

en ondersteunt mij ook bij ev. aanvragen ervan  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik krijg naast de WMO-begeleiding ook ondersteuning van : (meer opties mogelijk) 

o Diverse mogelijkheden .. 
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Een aantal respondenten (12) geeft aan ook nog andere ondersteuning te krijgen dan 

begeleiding en coaching door TS-Coaching.  

4 respondenten willen liever niet aangeven welke andere zorg zij ervaren, 1 respondent geeft 

aan geen andere zorg te hebben. 

Van de respondenten die wel andere zorg krijgen geeft het merendeel ( en niet hetzelfde deel) 

aan ondersteuning te krijgen van familie of vrienden. (mantelzorg) . Daarnaast is er sprake 

van ondersteuning in “woonzorg” door de omgeving, buurt van de respondenten en 1 

respondent geeft aan ook professionele ondersteuning t.b.v. verslavingsproblematiek te 

krijgen. 

 

4.4.2.6. Opmerkingen. 

 

Uiteraard is respondenten de mogelijkheid geboden aanvullende opmerkingen te vermelden: 

Er is t.a.v. TS-Coaching slechts 1 respondent die een aanvullende opmerking heeft gemaakt: 

- “Hij is goei mann”. 

 

 

4.4.3. Conclusie en aanbevelingen. 

 

Uit de scores in de verschillende blokken is te concluderen dat de respondenten van TS-

Coaching over het algemeen zeer tevreden zijn.  

Het apart bevraagde thema eenzaamheid verdient wel aandacht en zou onderwerp van 

gesprek/begeleiding moeten worden, er is immers sprake van meer dan 50% respondenten die 

eenzaamheid ervaren. 

 

 

 

 

  



 
 

  Pagina 29 

GV Cliënt - tevredenheid 2019 

4.5.  Bureau voor gezins- en individuele begeleiding.  
 

4.5.1. Onderzoek. 

 

Bureau voor gezins- en individuele begeleiding heeft gebruik gemaakt van het enquête- 

formulier van de coöperatie en alle cliënten een e-mail met hyperlink gestuurd met het 

verzoek deze te retourneren.  Dit heeft geresulteerd in een respons van 1 cliënt. 

Vanwege de leesbaarheid is de respons niet opgenomen in grafiekvorm met tekst maar in 

tekst per blok. Hiervoor is de indeling per blok wel aangehouden in de rapportage maar de 

visuele weergave is in tekst samengevat. 

 

4.5 2. Resultaten per blok. 

 

4.5.2.1. Blok 1 gegevens zorgaanbieder en leveren van zorg. 

 

Vr.1.1. Waar krijgt u de zorg geleverd? 

Respondent geeft aan de zorg op een niet nader te benoemen locatie t.w. “anders”  ontvangt. 

 

Vr.1.2. Welke zorg levert uw aanbieder? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Respondent geeft aan  begeleiding en ondersteuning te ontvangen t.b.v. 

- Psychiatrische problematiek. 

- Omgaan en vasthouden van dag-structuur 

- Omgaan met de (woon)omgeving. 

- Bezoek aan /contact met instanties. 

 

 

4.5.2.2. Blok 2 Informatie van uw zorgaanbieder. 

 

Informatie is een essentieel onderdeel in het CTO. Met name omdat informatie aan cliënten 

over o.a. privacy- en andere vigerende wet- regelgeving een verplicht karakter heeft. Cliënten 

moeten op de hoogte gesteld zijn van: 

- Privacy- regelement (relatie coöperatie – aanbieder als leverancier). 

- Klachtenregeling – geschillencommissie 

- Hoe wordt omgegaan met “meldingen – incidenten en calamiteiten”. 

- Contact informatie en continuïteit van zorg. 

 

Vragen blok 2 Informatie van uw zorgaanbieder; Ik heb voldoende informatie gekregen over; 

o Type zorg en dienstverlening    Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o De werkwijze van de zorgaanbieder   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De contactgegevens van de zorgaanbieder  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De begeleiding en contactpersoon   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Hoe vervanging geregeld is    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Hoe wordt omgegaan met gegevens en privacy Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De klachtenregeling en procedure   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De organisatiestructuur    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Relevante wet- regelgeving    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o (Zorg) contract en voorwaarden.   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 
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Respondent scoort in dit blok op alle vragen “Ja”, voldoende informatie verkregen over de 

diverse onderwerpen die in de vragen van dit blok zijn benoemd. 

 

4.5.2.3 Blok 3; Bereikbaarheid en contact. 

 

Bereikbaarheid en contact is voor cliënten zeer belangrijk. De mate waarin de zorgaanbieder 

bereikbaar is en de cliënt voldoende tijd en aandacht ervaart is, samen met de – voor de cliënt 

– juiste manier van bejegening een van de onderwerpen die veel bijdraagt aan de tevredenheid 

van de cliënt. 

 

Vragen blok 3:Bereikbaarheid en contact. 

o Mijn zorgaanbieder is goed bereikbaar   Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o Ik heb een persoonlijk begeleider    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik wordt correct benaderd, bejegend, aangesproken  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik kan zaken die niet goed gaan goed bespreekbaar maken Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Afspraken worden vastgelegd ( in een zorgplan)  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft voldoende tijd voor mij   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is deskundig    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft aandacht voor mijn behoeften Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft ook aandacht voor andere zaken  

die mij bezighouden      Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

 

Ook in dit blok wordt 100% “Ja” gescoord. Waarmee de tevredenheid over bereikbaarheid, 

contactmomenten en  bejegening van respondent zonder meer goed te noemen is. 

 

4.5.2.4. Blok 4: Begeleiding- inbreng en afspraken. 

 

Is er een begeleidingsplan met de cliënt opgesteld, heeft de cliënt voldoende inspraak gehad, 

komt aanbieder de afspraken na, allemaal aspecten die bepalend zijn voor de tevredenheid van 

de cliënt en wellicht nader informatie / een eye- opener kunnen zijn voor de aanbieder. 

In dit blok is ook specifiek gevraagd naar eenzaamheid, een thema wat ook maatschappelijk 

aandacht heeft en te vaak “onderschat” wordt. 

 

Vragen Blok 4:Begeleiding, inbreng en afspraken. 

o Er is met mij een zorg- begeleidingsplan opgesteld  Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o Dit plan is met mij besproken    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb voldoende invloed gehad op het plan   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o In het plan zijn doelen geformuleerd die voor mij  

(mijn begeleidingstraject) belangrijk zijn   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb de indruk dat ik door de inspanning van mijn 

zorgaanbieder ook vooruitgang boek    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik vind de manier van begeleiden de juiste manier  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb een persoonlijk begeleider waarmee ik regel- 

matig mijn behaalde resultaten bespreek   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn begeleidingsplan wordt regelmatig aangepast, 

Doelen bijgesteld      Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik voel me vaak eenzaam-ondanks begeleiding  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 
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Ook op de vragen over begeleidingsplan, voldoend inbreng en afspraken heeft respondent 

geen andere antwoord dan “Ja” ik ben hierover tevreden. Respondent heeft ook het idee 

vooruitgang te boeken.  

  

Het thema eenzaamheid verdient meer aandacht, dat is een van de redenen om dit apart op te 

nemen in dit onderzoek. Respondent geeft aan hier liever niet op te antwoorden. 

 

4.5.2.5. Blok 5 Overig, flexibiliteit en aanvullende informatie. 

 

Vragen Blok 5; 

o Mijn zorgaanbieder is flexibel en heeft voldoende  

tijd voor mij       Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik kan met mijn zorgaanbieder (begeleiding) momenten 

afspreken op een voor mij passend moment   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de mogelijk- 

heden in mijn omgeving om – naast de begeleiding-  

zelf activiteiten te kunnen ondernemen   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de mogelijk- 

heden ook op andere gebieden professionele ondersteuning 

te verkrijgen zoals bijv. bewind voering, therapieën e.d. Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de ver- 

schillende wetten en voorwaarden t.b.v. de juiste zorg 

en ondersteunt mij ook bij ev. aanvragen ervan  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik krijg naast de WMO-begeleiding ook ondersteuning van : (meer opties mogelijk) 

o Diverse mogelijkheden .. 

 

Respondent is ook in dit blok positief, aanbieder is goed op de hoogte en er zijn voldoende 

momenten om afspraken te plannen. Respondent geeft verder aan geen andere ondersteuning 

dan de WMO-ondersteuning van Bureau voor gezins- en individuele begeleiding te 

ontvangen.  

 

4.5.2.6. Opmerkingen. 

 

Uiteraard is respondenten de mogelijkheid geboden aanvullende opmerkingen te vermelden: 

Bij O1. Wilt u nog iets opmerken t.a.v. uw zorgaanbieder? 

- Het gaat goed met mij zolang deze vorm van begeleiding in stand wordt gehouden. 

Bij O3. Wat moet volgens u verbeteren? 

- Er moet over het algemeen gezien meer naar de mensen en hun zorgvraag worden 

gekeken en minder naar procedures en beleid/regelgeving. 

 

4.5.3. Conclusie en aanbevelingen. 

 

Uit de scores in de verschillende blokken is te concluderen dat de zeer tevreden is.  

Het apart bevraagde thema eenzaamheid verdient ondanks de respons wel enige aandacht. 
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4.6. Coachduo. 
 

4.6.1. Onderzoek. 

 

Coachduo is pas kort lid van de WMO-coöperatie de Meierij en heeft gebruik gemaakt van 

het enquête- formulier van de coöperatie en cliënten een e-mail met hyperlink gestuurd met 

het verzoek deze te retourneren.  Dit heeft geresulteerd in een respons van 1 cliënt. 

Vanwege de leesbaarheid is de respons niet opgenomen in grafiekvorm met tekst maar in 

tekst per blok. Hiervoor is de indeling per blok wel aangehouden in de rapportage maar de 

visuele weergave is in tekst samengevat. 

 

4.6 2. Resultaten per blok. 

 

4.6.2.1. Blok 1 gegevens zorgaanbieder en leveren van zorg. 

 

Vr.1.1. Waar krijgt u de zorg geleverd? 

Respondent geeft aan op locatie en in de eigen woning zorg en begeleiding te krijgen. 

 

Vr.1.2. Welke zorg levert uw aanbieder? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Respondent geeft aan  begeleiding en ondersteuning te ontvangen t.b.v. 

- Vasthouden dag- nachtritme 

- Organisatie van het huishouden. 

- Dagbesteding. 

 

4.6.2.2. Blok 2 Informatie van uw zorgaanbieder. 

 

Informatie is een essentieel onderdeel in het CTO. Met name omdat informatie aan cliënten 

over o.a. privacy- en andere vigerende wet- regelgeving een verplicht karakter heeft. Cliënten 

moeten op de hoogte gesteld zijn van: 

- Privacy- regelement (relatie coöperatie – aanbieder als leverancier). 

- Klachtenregeling – geschillencommissie 

- Hoe wordt omgegaan met “meldingen – incidenten en calamiteiten”. 

- Contact informatie en continuïteit van zorg. 

 

Vragen blok 2 Informatie van uw zorgaanbieder; Ik heb voldoende informatie gekregen over; 

o Type zorg en dienstverlening    Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o De werkwijze van de zorgaanbieder   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De contactgegevens van de zorgaanbieder  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De begeleiding en contactpersoon   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Hoe vervanging geregeld is    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Hoe wordt omgegaan met gegevens en privacy Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De klachtenregeling en procedure   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De organisatiestructuur    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Relevante wet- regelgeving    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o (Zorg) contract en voorwaarden.   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

 

 



 
 

  Pagina 33 

GV Cliënt - tevredenheid 2019 

Respondent scoort in dit blok op de vragen 2.5. en 2.8 resp. “nee” ; niet bekend hoe 

vervanging geregeld is en “zeg ik liever niet” op de vraag of de organisatiestructuur (relatie 

met de WMO-coöperatie)  bekend is. Op de andere vragen ion dit blok wordt “ja” 

geantwoord. 

 

4.6.2.3 Blok 3; Bereikbaarheid en contact. 

 

Bereikbaarheid en contact is voor cliënten zeer belangrijk. De mate waarin de zorgaanbieder 

bereikbaar is en de cliënt voldoende tijd en aandacht ervaart is, samen met de – voor de cliënt 

– juiste manier van bejegening een van de onderwerpen die veel bijdraagt aan de tevredenheid 

van de cliënt. 

 

Vragen blok 3:Bereikbaarheid en contact. 

o Mijn zorgaanbieder is goed bereikbaar   Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o Ik heb een persoonlijk begeleider    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik wordt correct benaderd, bejegend, aangesproken  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik kan zaken die niet goed gaan goed bespreekbaar maken Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Afspraken worden vastgelegd ( in een zorgplan)  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft voldoende tijd voor mij   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is deskundig    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft aandacht voor mijn behoeften Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft ook aandacht voor andere zaken  

die mij bezighouden      Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

 

Ook in dit blok wordt 100% “Ja” gescoord. Hierbij speelt blijkbaar bij de respondent het 

gegeven van vervanging niet, respondent is tevreden over de beschikbaar- en bereikbaarheid 

van de aanbieder.  

 

4.6.2.4. Blok 4: Begeleiding- inbreng en afspraken. 

 

Is er een begeleidingsplan met de cliënt opgesteld, heeft de cliënt voldoende inspraak gehad, 

komt aanbieder de afspraken na, allemaal aspecten die bepalend zijn voor de tevredenheid van 

de cliënt en wellicht nader informatie / een eye- opener kunnen zijn voor de aanbieder. 

In dit blok is ook specifiek gevraagd naar eenzaamheid, een thema wat ook maatschappelijk 

aandacht heeft en te vaak “onderschat” wordt. 

 

Vragen Blok 4:Begeleiding, inbreng en afspraken. 

o Er is met mij een zorg- begeleidingsplan opgesteld  Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o Dit plan is met mij besproken    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb voldoende invloed gehad op het plan   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o In het plan zijn doelen geformuleerd die voor mij  

(mijn begeleidingstraject) belangrijk zijn   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb de indruk dat ik door de inspanning van mijn 

zorgaanbieder ook vooruitgang boek    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik vind de manier van begeleiden de juiste manier  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb een persoonlijk begeleider waarmee ik regel- 

matig mijn behaalde resultaten bespreek   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 
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o Mijn begeleidingsplan wordt regelmatig aangepast, 

Doelen bijgesteld      Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik voel me vaak eenzaam-ondanks begeleiding  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

 

Ook op de vragen over begeleidingsplan, voldoend inbreng en afspraken heeft respondent 

geen andere antwoord dan “Ja” ik ben hierover tevreden. Respondent heeft ook het idee 

vooruitgang te boeken. 

  

Het thema eenzaamheid verdient meer aandacht, dat is een van de redenen om dit apart op te 

nemen in dit onderzoek. Respondent geeft aan eenzaamheid te ervaren, dit zou nog een 

onderwerp van begeleidingsgesprek kunnen worden. 

 

4.6.2.5. Blok 5 Overig, flexibiliteit en aanvullende informatie. 

 

Vragen Blok 5; 

o Mijn zorgaanbieder is flexibel en heeft voldoende  

tijd voor mij       Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik kan met mijn zorgaanbieder (begeleiding) momenten 

afspreken op een voor mij passend moment   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de mogelijk- 

heden in mijn omgeving om – naast de begeleiding-  

zelf activiteiten te kunnen ondernemen   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de mogelijk- 

heden ook op andere gebieden professionele ondersteuning 

te verkrijgen zoals bijv. bewind voering, therapieën e.d. Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de ver- 

schillende wetten en voorwaarden t.b.v. de juiste zorg 

en ondersteunt mij ook bij ev. aanvragen ervan  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik krijg naast de WMO-begeleiding ook ondersteuning van : (meer opties mogelijk) 

o Diverse mogelijkheden .. 

 

Respondent is ook in dit blok positief, op de vragen 5.3, kennis sociale kaart, 5.4, andere 

professionals,  en 5.5, wet en regelgeving, wordt “zeg ik liever niet” gescoord. Mogelijk dat 

deze topics voor respondent niet van toepassing of zelfs niet aan de orde zijn in deze fase van 

begeleiding. Naast de WMO-begeleiding is respondent ook onder behandeling bij een GGZ-

professional. 
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4.5.2.6. Opmerkingen. 

 

Uiteraard is respondenten de mogelijkheid geboden aanvullende opmerkingen te vermelden: 

Bij O1. Wilt u nog iets opmerken t.a.v. uw zorgaanbieder? 

- Ik word er altijd zo blij van als hun hier komen. Ze zijn altijd even behulpzaam en 

vriendelijk en correct en staan open voor mijn behoefte! Gewoon super! 

 

4.6.3. Conclusie en aanbevelingen. 

 

Uit de scores in de verschillende blokken is te concluderen dat de respondent zeer tevreden is.  

Het apart bevraagde thema eenzaamheid verdient ondanks de positieve respons wel enige 

aandacht. 
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4.7. Transparant zorg. 
 

4.7.1. Onderzoek. 

 

Transparant zorg heeft gebruik gemaakt van het enquête- formulier van de coöperatie en alle 

cliënten een e-mail met hyperlink gestuurd met het verzoek deze te retourneren. 

Dit heeft helaas geresulteerd in een respons van 1 respondent. 

 

Vanwege de leesbaarheid is de respons niet opgenomen in grafiekvorm met tekst maar in 

tekst per blok. Hiervoor is de indeling per blok wel aangehouden in de rapportage maar de 

visuele weergave is in tekst samengevat. 

 

4.7 2. Resultaten per blok. 

 

4.7.2.1. Blok 1 gegevens zorgaanbieder en leveren van zorg. 

 

Vr.1.1. Waar krijgt u de zorg geleverd? 

Respondent geeft aan de zorg in de eigen (huur)woning te krijgen. 

 

Vr.1.2. Welke zorg levert uw aanbieder? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Respondent geeft aan  begeleiding en ondersteuning te ontvangen t.b.v. 

- Organisatie huishouden 

- Organisatie administratie en financiën 

- Psychiatrische problematiek. 

- Dag structuur en dagbesteding. 

 

4.7.2.2. Blok 2 Informatie van uw zorgaanbieder. 

 

Informatie is een essentieel onderdeel in het CTO. Met name omdat informatie aan cliënten 

over o.a. privacy- en andere vigerende wet- regelgeving een verplicht karakter heeft. Cliënten 

moeten op de hoogte gesteld zijn van: 

- Privacy- regelement (relatie coöperatie – aanbieder als leverancier). 

- Klachtenregeling – geschillencommissie 

- Hoe wordt omgegaan met “meldingen – incidenten en calamiteiten”. 

- Contact informatie en continuïteit van zorg. 

 

Vragen blok 2 Informatie van uw zorgaanbieder; Ik heb voldoende informatie gekregen over; 

o Type zorg en dienstverlening    Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o De werkwijze van de zorgaanbieder   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De contactgegevens van de zorgaanbieder  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De begeleiding en contactpersoon   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Hoe vervanging geregeld is    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Hoe wordt omgegaan met gegevens en privacy Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De klachtenregeling en procedure   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De organisatiestructuur    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Relevante wet- regelgeving    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o (Zorg) contract en voorwaarden.   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 
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Respondent scoort in dit blok op alle vragen “Ja”, voldoende informatie verkregen over de 

diverse onderwerpen die in de vragen van dit blok zijn benoemd. 

 

4.7.2.3 Blok 3; Bereikbaarheid en contact. 

 

Bereikbaarheid en contact is voor cliënten zeer belangrijk. De mate waarin de zorgaanbieder 

bereikbaar is en de cliënt voldoende tijd en aandacht ervaart is, samen met de – voor de cliënt 

– juiste manier van bejegening een van de onderwerpen die veel bijdraagt aan de tevredenheid 

van de cliënt. 

 

Vragen blok 3:Bereikbaarheid en contact. 

o Mijn zorgaanbieder is goed bereikbaar   Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o Ik heb een persoonlijk begeleider    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik wordt correct benaderd, bejegend, aangesproken  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik kan zaken die niet goed gaan goed bespreekbaar maken Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Afspraken worden vastgelegd ( in een zorgplan)  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft voldoende tijd voor mij   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is deskundig    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft aandacht voor mijn behoeften Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft ook aandacht voor andere zaken  

die mij bezighouden      Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

 

Ook in dit blok wordt 100% “Ja” gescoord. Waarmee de tevredenheid over bereikbaarheid, 

contactmomenten en  bejegening van respondent zonder meer goed te noemen is. 

 

4.7.2.4. Blok 4: Begeleiding- inbreng en afspraken. 

 

Is er een begeleidingsplan met de cliënt opgesteld, heeft de cliënt voldoende inspraak gehad, 

komt aanbieder de afspraken na, allemaal aspecten die bepalend zijn voor de tevredenheid van 

de cliënt en wellicht nader informatie / een eye- opener kunnen zijn voor de aanbieder. 

In dit blok is ook specifiek gevraagd naar eenzaamheid, een thema wat ook maatschappelijk 

aandacht heeft en te vaak “onderschat” wordt. 

 

Vragen Blok 4:Begeleiding, inbreng en afspraken. 

o Er is met mij een zorg- begeleidingsplan opgesteld  Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o Dit plan is met mij besproken    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb voldoende invloed gehad op het plan   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o In het plan zijn doelen geformuleerd die voor mij  

(mijn begeleidingstraject) belangrijk zijn   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb de indruk dat ik door de inspanning van mijn 

zorgaanbieder ook vooruitgang boek    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik vind de manier van begeleiden de juiste manier  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb een persoonlijk begeleider waarmee ik regel- 

matig mijn behaalde resultaten bespreek   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn begeleidingsplan wordt regelmatig aangepast, 

Doelen bijgesteld      Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik voel me vaak eenzaam-ondanks begeleiding  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 



 
 

  Pagina 38 

GV Cliënt - tevredenheid 2019 

 

Ook op de vragen over begeleidingsplan, voldoend inbreng en afspraken heeft respondent 

geen andere antwoord dan “Ja” ik ben hierover tevreden. Respondent heeft ook het idee 

vooruitgang te boeken.  

  

Het thema eenzaamheid verdient meer aandacht, dat is een van de redenen om dit apart op te 

nemen in dit onderzoek. Respondent geeft aan hier liever niet op te antwoorden. 

 

4.7.2.5. Blok 5 Overig, flexibiliteit en aanvullende informatie. 

 

Vragen Blok 5; 

o Mijn zorgaanbieder is flexibel en heeft voldoende  

tijd voor mij       Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik kan met mijn zorgaanbieder (begeleiding) momenten 

afspreken op een voor mij passend moment   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de mogelijk- 

heden in mijn omgeving om – naast de begeleiding-  

zelf activiteiten te kunnen ondernemen   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de mogelijk- 

heden ook op andere gebieden professionele ondersteuning 

te verkrijgen zoals bijv. bewind voering, therapieën e.d. Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de ver- 

schillende wetten en voorwaarden t.b.v. de juiste zorg 

en ondersteunt mij ook bij ev. aanvragen ervan  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik krijg naast de WMO-begeleiding ook ondersteuning van : (meer opties mogelijk) 

o Diverse mogelijkheden .. 

 

Respondent is ook in dit blok positief, aanbieder is goed op de hoogte en er zijn voldoende 

momenten om afspraken te plannen. Respondent geeft verder aan ook andere ondersteuning 

dan de WMO-ondersteuning van Transparantzorg te ontvangen t.w. Medisch (somatiek) en 

GGZ- behandeltraject. 

 

4.7.2.6. Opmerkingen. 

 

Uiteraard is respondenten de mogelijkheid geboden aanvullende opmerkingen te vermelden: 

Bij O1. Wilt u nog iets opmerken t.a.v. uw zorgaanbieder? 

• Ik word er altijd zo blij van als hun hierkomen. Ze zijn altijd even behulpzaam en 

vriendelijk en correct en staan open voor mijn behoefte! Gewoon super! 

 

4.7.3. Conclusie en aanbevelingen. 

 

Uit de scores in de verschillende blokken is te concluderen dat de respondent zeer tevreden is.  

Het apart bevraagde thema eenzaamheid verdient ondanks de respons wel enige aandacht. 
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4.8 Victoria Vitae. 
 

4.8.1. Onderzoek. 

 

Victoria Vitae heeft gebruik gemaakt van het enquête- formulier van de coöperatie en alle 

cliënten een e-mail met hyperlink gestuurd met het verzoek deze te retourneren. 

Dit heeft geresulteerd in een respons van 1 respondent. 

Vanwege de leesbaarheid is de respons niet opgenomen in grafiekvorm met tekst maar in 

tekst per blok. Hiervoor is de indeling per blok wel aangehouden in de rapportage maar de 

visuele weergave is in tekst samengevat. 

 

4.8 2. Resultaten per blok. 

 

4.8.2.1. Blok 1 gegevens zorgaanbieder en leveren van zorg. 

 

Vr.1.1. Waar krijgt u de zorg geleverd? 

Respondent geeft aan de zorg in de eigen (huur)woning te krijgen. 

 

Vr.1.2. Welke zorg levert uw aanbieder? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Respondent geeft aan  begeleiding en ondersteuning te ontvangen t.b.v. 

- Organisatie administratie en financiën 

- Psychiatrische- en verslavings- problematiek. 

- Begeleiding in contact met reclassering/justitie 

- Organisatie huishouden, wonen en woonomgeving 

- Bezoek aan instanties en jobcoaching. 

 

4.8.2.2. Blok 2 Informatie van uw zorgaanbieder. 

 

Informatie is een essentieel onderdeel in het CTO. Met name omdat informatie aan cliënten 

over o.a. privacy- en andere vigerende wet- regelgeving een verplicht karakter heeft. Cliënten 

moeten op de hoogte gesteld zijn van: 

- Privacy- regelement (relatie coöperatie – aanbieder als leverancier). 

- Klachtenregeling – geschillencommissie 

- Hoe wordt omgegaan met “meldingen – incidenten en calamiteiten”. 

- Contact informatie en continuïteit van zorg. 

 

Vragen blok 2 Informatie van uw zorgaanbieder; Ik heb voldoende informatie gekregen over; 

o Type zorg en dienstverlening    Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o De werkwijze van de zorgaanbieder   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De contactgegevens van de zorgaanbieder  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De begeleiding en contactpersoon   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Hoe vervanging geregeld is    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Hoe wordt omgegaan met gegevens en privacy Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De klachtenregeling en procedure   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De organisatiestructuur    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Relevante wet- regelgeving    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o (Zorg) contract en voorwaarden.   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 
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Respondent scoort in dit blok op alle vragen “Ja”, met uitzondering van vr. 2.6; data en 

privacy. Respondent geeft aan hier niet op te willen antwoorden. 

 

4.8.2.3 Blok 3; Bereikbaarheid en contact. 

 

Bereikbaarheid en contact is voor cliënten zeer belangrijk. De mate waarin de zorgaanbieder 

bereikbaar is en de cliënt voldoende tijd en aandacht ervaart is, samen met de – voor de cliënt 

– juiste manier van bejegening een van de onderwerpen die veel bijdraagt aan de tevredenheid 

van de cliënt. 

 

Vragen blok 3:Bereikbaarheid en contact. 

o Mijn zorgaanbieder is goed bereikbaar   Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o Ik heb een persoonlijk begeleider    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik wordt correct benaderd, bejegend, aangesproken  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik kan zaken die niet goed gaan goed bespreekbaar maken Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Afspraken worden vastgelegd ( in een zorgplan)  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft voldoende tijd voor mij   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is deskundig    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft aandacht voor mijn behoeften Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft ook aandacht voor andere zaken  

die mij bezighouden      Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

 

Ook in dit blok wordt 100% “Ja” gescoord. Waarmee de tevredenheid over bereikbaarheid, 

contactmomenten en  bejegening van respondent zonder meer goed te noemen is. 

 

4.8.2.4. Blok 4: Begeleiding- inbreng en afspraken. 

 

Is er een begeleidingsplan met de cliënt opgesteld, heeft de cliënt voldoende inspraak gehad, 

komt aanbieder de afspraken na, allemaal aspecten die bepalend zijn voor de tevredenheid van 

de cliënt en wellicht nader informatie / een eye- opener kunnen zijn voor de aanbieder. 

In dit blok is ook specifiek gevraagd naar eenzaamheid, een thema wat ook maatschappelijk 

aandacht heeft en te vaak “onderschat” wordt. 

 

Vragen Blok 4:Begeleiding, inbreng en afspraken. 

o Er is met mij een zorg- begeleidingsplan opgesteld  Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o Dit plan is met mij besproken    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb voldoende invloed gehad op het plan   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o In het plan zijn doelen geformuleerd die voor mij  

(mijn begeleidingstraject) belangrijk zijn   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb de indruk dat ik door de inspanning van mijn 

zorgaanbieder ook vooruitgang boek    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik vind de manier van begeleiden de juiste manier  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb een persoonlijk begeleider waarmee ik regel- 

matig mijn behaalde resultaten bespreek   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn begeleidingsplan wordt regelmatig aangepast, 

Doelen bijgesteld      Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik voel me vaak eenzaam-ondanks begeleiding  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 



 
 

  Pagina 41 

GV Cliënt - tevredenheid 2019 

 

Ook op de vragen over begeleidingsplan, voldoend inbreng en afspraken heeft respondent 

geen andere antwoord dan “Ja” ik ben hierover tevreden. Respondent heeft ook het idee 

vooruitgang te boeken.  

  

4.8.2.5. Blok 5 Overig, flexibiliteit en aanvullende informatie. 

 

Vragen Blok 5; 

o Mijn zorgaanbieder is flexibel en heeft voldoende  

tijd voor mij       Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik kan met mijn zorgaanbieder (begeleiding) momenten 

afspreken op een voor mij passend moment   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de mogelijk- 

heden in mijn omgeving om – naast de begeleiding-  

zelf activiteiten te kunnen ondernemen   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de mogelijk- 

heden ook op andere gebieden professionele ondersteuning 

te verkrijgen zoals bijv. bewind voering, therapieën e.d. Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de ver- 

schillende wetten en voorwaarden t.b.v. de juiste zorg 

en ondersteunt mij ook bij ev. aanvragen ervan  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik krijg naast de WMO-begeleiding ook ondersteuning van : (meer opties mogelijk) 

o Diverse mogelijkheden .. 

 

Respondent is ook in dit blok positief, aanbieder is goed op de hoogte en er zijn voldoende 

momenten om afspraken te plannen. Respondent geeft verder aan dat er geen andere 

hulpverlener c.q. begeleiding betrokken is dan Victoria Vitae. 

 

4.8.2.6. Opmerkingen. 

 

Uiteraard is respondenten de mogelijkheid geboden aanvullende opmerkingen te vermelden: 

Bij O1. Wilt u nog iets opmerken t.a.v. uw zorgaanbieder? 

 

• Prima zorgaanbieder. We werken al jaren goed samen. Erg tevreden. 

 

4.8.3. Conclusie en aanbevelingen. 

 

Uit de scores in de verschillende blokken is te concluderen dat de respondent zeer tevreden is.  

Een aandachtspunt is de onbekendheid van cliënt hoe wordt omgegaan met data en privacy.  
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4.9. Osperon (Osperon II) 
 

4.9.1. Onderzoek. 

 

Osperon heeft gebruik gemaakt van het enquête- formulier van de coöperatie en alle cliënten 

een e-mail met hyperlink gestuurd met het verzoek deze te retourneren. 

Dit heeft geresulteerd in een respons van 7 cliënten van Osperon 

 

4.9.2. Resultaten per blok. 

 

4.9.2.1. Blok 1 gegevens zorgaanbieder en leveren van zorg. 

 

Vr.1.1. Waar krijgt u de zorg geleverd? 

De respondenten geven aan dat Osperon zowel in de eigen woning als in een (gespreks)ruimte 

van de aanbieder begeleidt worden. 1 Respondent heeft als locatie “anders” zonder verdere 

opgave ingevuld. 

Op locatie van de aanbieder (gespreksruimte) + eigen woonruimte ; 2 respondenten. 

Eigen (huur)woning        ; 4 respondenten. 

Anders, niet gespecificeerd       ; 1 respondenten. 

 

Vr.1.2. Welke zorg levert uw aanbieder? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 
 

Alle respondenten van Osperon geven aan begeleiding/ondersteuning ontvangen bij 

administratie. Daarnaast scoren  “omgaan met de omgeving”  en “bezoek aan officiële 

instanties” en “opvoedingsproblemen” hoog. 
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Blok 1; Type geleverde zorg.
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4.9.2.2. Blok 2 Informatie van uw zorgaanbieder. 

 

Informatie is een essentieel onderdeel in het CTO. Met name omdat informatie aan cliënten 

over o.a. privacy- en andere vigerende wet- regelgeving een verplicht karakter heeft.  

Cliënten moeten op de hoogte gesteld zijn van: 

- Privacy- regelement (relatie coöperatie – aanbieder als leverancier). 

- Klachtenregeling – geschillencommissie 

- Hoe wordt omgegaan met “meldingen – incidenten en calamiteiten”. 

- Contact informatie en continuïteit van zorg. 

 

Vragen blok 2 Informatie van uw zorgaanbieder; Ik heb voldoende informatie gekregen over; 

o Type zorg en dienstverlening    Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o De werkwijze van de zorgaanbieder   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De contactgegevens van de zorgaanbieder  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De begeleiding en contactpersoon   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Hoe vervanging geregeld is    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Hoe wordt omgegaan met gegevens en privacy Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De klachtenregeling en procedure   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De organisatiestructuur    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Relevante wet- regelgeving    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o (Zorg) contract en voorwaarden.   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

 

 
De verkregen informatie iw zoals in de grafiek is af te lezen m.b.t. type zorg, werkwijze, 

contact en begeleiders prima. De overige bevraagde thema’s scoren beduidend minder. 
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4.9.2.3 Blok 3; Bereikbaarheid en contact. 

 

Bereikbaarheid en contact is voor cliënten zeer belangrijk. De mate waarin de zorgaanbieder 

bereikbaar is en de cliënt voldoende tijd en aandacht ervaart is, samen met de – voor de cliënt 

– juiste manier van bejegening een van de onderwerpen die veel bijdraagt aan de tevredenheid 

van de cliënt. 

 

Vragen blok 3:Bereikbaarheid en contact. 

o Mijn zorgaanbieder is goed bereikbaar   Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o Ik heb een persoonlijk begeleider    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik wordt correct benaderd, bejegend, aangesproken  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik kan zaken die niet goed gaan goed bespreekbaar maken Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Afspraken worden vastgelegd ( in een zorgplan)  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft voldoende tijd voor mij   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is deskundig    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft aandacht voor mijn behoeften Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft ook aandacht voor andere zaken  

die mij bezighouden      Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

 

 
 

In dit blok een hoge score van de respondenten op bereikbaarheid en contact. 1 respondent 

geeft aan op twee onderdelen aan liever geen antwoord te geven, de overige elementen 

worden met 100%  “ja” gescoord. 
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4.9.2.4. Blok 4: Begeleiding- inbreng en afspraken. 

 

Is er een begeleidingsplan met de cliënt opgesteld, heeft de cliënt voldoende inspraak gehad, 

komt aanbieder de afspraken na, allemaal aspecten die bepalend zijn voor de tevredenheid van 

de cliënt en wellicht nader informatie / een eye- opener kunnen zijn voor de aanbieder. 

In dit blok is ook specifiek gevraagd naar eenzaamheid, een thema wat ook maatschappelijk 

aandacht heeft en te vaak “onderschat” wordt. 

 

Vragen Blok 4:Begeleiding, inbreng en afspraken. 

o Er is met mij een zorg- begeleidingsplan opgesteld  Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o Dit plan is met mij besproken    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb voldoende invloed gehad op het plan   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o In het plan zijn doelen geformuleerd die voor mij  

(mijn begeleidingstraject) belangrijk zijn   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb de indruk dat ik door de inspanning van mijn 

zorgaanbieder ook vooruitgang boek    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik vind de manier van begeleiden de juiste manier  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb een persoonlijk begeleider waarmee ik regel- 

matig mijn behaalde resultaten bespreek   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn begeleidingsplan wordt regelmatig aangepast, 

Doelen bijgesteld      Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik voel me vaak eenzaam-ondanks begeleiding  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

 

 
 

7 7

4

7

4 4

7

4 4

2 2

11

3 3

1

2

Blok 4: Begeleiding inbreng en afspraken.

Ja Nee Ziln



 
 

  Pagina 46 

GV Cliënt - tevredenheid 2019 

Het merendeel van de cliënten van Osperon geeft aan voldoende inspraak en inbreng te 

hebben in het begeleidingstraject zoals dat wordt geboden. Respondenten hebben ook het idee 

vooruitgang te boeken en de manier van bejegening als prettig te ervaren.  

2 respondenten geven aan geen invloed of inspraak te hebben gehad op het begeleidingsplan, 

dezelfde respondenten geven aan dit ook niet bij evaluatie of aanpassing van het plan te 

hebben ervaren ondanks het feit dat het plan wel besproken is met respondenten (100%) 

  

Het thema eenzaamheid verdient zeker aandacht, dat is een van de redenen om dit apart op te 

nemen in dit onderzoek en ook bij de respondenten van Osperon een opvallende score. 4 

respondenten geven aan eenzaam te zijn, 2 willen liever niets zeggen over dit thema en slechts 

1 respondent geeft aan niet eenzaam te zijn. 

 

4.9.2.5. Blok 5 Overig, flexibiliteit en aanvullende informatie. 

 

Vragen Blok 5; 

o Mijn zorgaanbieder is flexibel en heeft voldoende  

tijd voor mij       Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik kan met mijn zorgaanbieder (begeleiding) momenten 

afspreken op een voor mij passend moment   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de mogelijk- 

heden in mijn omgeving om – naast de begeleiding-  

zelf activiteiten te kunnen ondernemen   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de mogelijk- 

heden ook op andere gebieden professionele ondersteuning 

te verkrijgen zoals bijv. bewind voering, therapieën e.d. Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de ver- 

schillende wetten en voorwaarden t.b.v. de juiste zorg 

en ondersteunt mij ook bij ev. aanvragen ervan  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik krijg naast de WMO-begeleiding ook ondersteuning van : (meer opties mogelijk) 

o Diverse mogelijkheden .. 
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Blok 5; 1. Aanbieder. aanvullend.
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De repondenten geven inblok 5 vrijwel allemaal aan dat er voldoende tijd en mogelijkheid is 

om de begeleiidngsmomenten af te stemmen. Ook de kennis van andere professionals en de 

sociale kaart wordt als positief gescoord. Slechts 1 respondent geeft aan ook andere zorg dan 

begeleiding van Osperon te ontvangen. Het betreft hier mantelzorg buurt / mantelzorg 

vrienden. 

 

4.9.2.6. Opmerkingen. 

 

Uiteraard is respondenten de mogelijkheid geboden aanvullende opmerkingen te vermelden: 

Er is t.a.v. Osperon het volgende aan opmerkingen gemaakt:  

 

O1: Wilt u verder nog iets opmerken over uw zorgaanbieder? 

• Geen, ik wil graag zorg houden 

• Ze is aardig 

• Gat Goed 2x 

• Veel vragen begrijp ik niet 

 

O2: Heeft u in deze enquête iets gemist, wat kan beter? 

• Weet ik niet, moeilijke vragen 

• Vragen zijn ingewikkeld 

 

4.9.3. Conclusie en aanbevelingen. 

 

Uit de scores in de verschillende blokken is te concluderen dat de respondenten van Osperon 

over het algemeen zeer tevreden zijn.  

In de informatie; blok 2 is aandacht voor de verschillende “verplichte” thema’s nodig. 

Het apart bevraagde thema eenzaamheid verdient wel aandacht en zou onderwerp van 

gesprek/begeleiding moeten worden, er is immers sprake van meer dan 50% respondenten die 

eenzaamheid ervaren. 

 

 

 

  



 
 

  Pagina 48 

GV Cliënt - tevredenheid 2019 

4.10. Laura van Rengs. 
 

4.10.1. Onderzoek. 

 

Laura heeft gebruik gemaakt van het enquête- formulier van de coöperatie en alle cliënten een 

e-mail met hyperlink gestuurd met het verzoek deze te retourneren. 

Dit heeft geresulteerd in een respons van 4 cliënten van Laura van Rengs. 

 

4.10.2. Resultaten per blok. 

 

4.10.2.1. Blok 1 gegevens zorgaanbieder en leveren van zorg. 

 

Vr.1.1. Waar krijgt u de zorg geleverd? 

De respondenten geven aan dat begeleiding op verschillende locaties geboden wordt; 

Op locatie van de aanbieder (gespreksruimte) + eigen woonruimte ; 1 respondent. 

Eigen (huur)woning        ; 2 respondenten. 

Anders, niet gespecificeerd       ; 1 respondent. 

 

Vr.1.2. Welke zorg levert uw aanbieder? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 
 

Respondenten geven aan verschillende zorgvragen te hebben, de nadruk ligt zoals te zien is 

op begeleiding vasthouden dagritme en psychiatrische problematiek. 

 

4.10.2.2. Blok 2 Informatie van uw zorgaanbieder. 
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Informatie is een essentieel onderdeel in het CTO. Met name omdat informatie aan cliënten 

over o.a. privacy- en andere vigerende wet- regelgeving een verplicht karakter heeft.  

Cliënten moeten op de hoogte gesteld zijn van: 

- Privacy- regelement (relatie coöperatie – aanbieder als leverancier). 

- Klachtenregeling – geschillencommissie 

- Hoe wordt omgegaan met “meldingen – incidenten en calamiteiten”. 

- Contact informatie en continuïteit van zorg. 

 

Vragen blok 2 Informatie van uw zorgaanbieder; Ik heb voldoende informatie gekregen over; 

o Type zorg en dienstverlening    Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o De werkwijze van de zorgaanbieder   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De contactgegevens van de zorgaanbieder  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De begeleiding en contactpersoon   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Hoe vervanging geregeld is    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Hoe wordt omgegaan met gegevens en privacy Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De klachtenregeling en procedure   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De organisatiestructuur    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Relevante wet- regelgeving    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o (Zorg) contract en voorwaarden.   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

 

De verkregen informatie iw zoals in de grafiek is af te lezen m.b.t. type zorg, werkwijze, 

contact en begeleiders prima. Organisatiestructuur vinden respondenten lastig en 1 respondent 

geeft aan liever niets te zeggen over al dan niet verkregen informatie wet-regelgeving. 
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4.10.2.3 Blok 3; Bereikbaarheid en contact. 

 

Bereikbaarheid en contact is voor cliënten zeer belangrijk. De mate waarin de zorgaanbieder 

bereikbaar is en de cliënt voldoende tijd en aandacht ervaart is, samen met de – voor de cliënt 

– juiste manier van bejegening een van de onderwerpen die veel bijdraagt aan de tevredenheid 

van de cliënt. 

 

Vragen blok 3:Bereikbaarheid en contact. 

o Mijn zorgaanbieder is goed bereikbaar   Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o Ik heb een persoonlijk begeleider    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik wordt correct benaderd, bejegend, aangesproken  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik kan zaken die niet goed gaan goed bespreekbaar maken Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Afspraken worden vastgelegd ( in een zorgplan)  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft voldoende tijd voor mij   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is deskundig    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft aandacht voor mijn behoeften Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft ook aandacht voor andere zaken  

die mij bezighouden      Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

 

 
 

In dit blok een hoge score van de respondenten op bereikbaarheid en contact. Hierop wordt 

100%  “ja” gescoord. 
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4.10.2.4. Blok 4: Begeleiding- inbreng en afspraken. 

 

Is er een begeleidingsplan met de cliënt opgesteld, heeft de cliënt voldoende inspraak gehad, 

komt aanbieder de afspraken na, allemaal aspecten die bepalend zijn voor de tevredenheid van 

de cliënt en wellicht nader informatie / een eye- opener kunnen zijn voor de aanbieder. 

In dit blok is ook specifiek gevraagd naar eenzaamheid, een thema wat ook maatschappelijk 

aandacht heeft en te vaak “onderschat” wordt. 

 

Vragen Blok 4:Begeleiding, inbreng en afspraken. 

o Er is met mij een zorg- begeleidingsplan opgesteld  Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o Dit plan is met mij besproken    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb voldoende invloed gehad op het plan   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o In het plan zijn doelen geformuleerd die voor mij  

(mijn begeleidingstraject) belangrijk zijn   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb de indruk dat ik door de inspanning van mijn 

zorgaanbieder ook vooruitgang boek    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik vind de manier van begeleiden de juiste manier  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb een persoonlijk begeleider waarmee ik regel- 

matig mijn behaalde resultaten bespreek   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn begeleidingsplan wordt regelmatig aangepast, 

Doelen bijgesteld      Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik voel me vaak eenzaam-ondanks begeleiding  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 
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Alle respondenten van Laura van Rengs geven aan voldoende inspraak en inbreng te hebben 

in het begeleidingstraject zoals dat wordt geboden. Respondenten hebben ook het idee 

vooruitgang te boeken en de manier van bejegening als prettig te ervaren.  

  

Op het thema eenzaamheid geven 2 respondenten aan niet eenzaam te zijn en 2 willen hier 

liever niet op antwoorden, misschien verdient dit wat aandacht.  

 

4.10.2.5. Blok 5 Overig, flexibiliteit en aanvullende informatie. 

 

Vragen Blok 5; 

o Mijn zorgaanbieder is flexibel en heeft voldoende  

tijd voor mij       Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik kan met mijn zorgaanbieder (begeleiding) momenten 

afspreken op een voor mij passend moment   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de mogelijk- 

heden in mijn omgeving om – naast de begeleiding-  

zelf activiteiten te kunnen ondernemen   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de mogelijk- 

heden ook op andere gebieden professionele ondersteuning 

te verkrijgen zoals bijv. bewind voering, therapieën e.d. Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de ver- 

schillende wetten en voorwaarden t.b.v. de juiste zorg 

en ondersteunt mij ook bij ev. aanvragen ervan  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik krijg naast de WMO-begeleiding ook ondersteuning van : (meer opties mogelijk) 

o Diverse mogelijkheden .. 

 

0

1

2

3

4

5

Blok 5; 1. Aanbieder. aanvullend.

Ja Nee Ziln Anders



 
 

  Pagina 53 

GV Cliënt - tevredenheid 2019 

 

De repondenten geven inblok 5 vrijwel allemaal aan dat er voldoende tijd en mogelijkheid is 

om de begeleiidngsmomenten af te stemmen. Slechts 1 respondent geeft aan geen antwoord te 

willen geven op het afstemmen van momenten én of de aanbieder voldoende zicht heeft op 

andere aanbieders. 

 

3 respondenten geven aan ook andere (professionele) zorg / ondersteuning te ontvangen te 

ontvangen: 

 

Mantelzorg van familie    1 repondent 

Financiele ondersteuning ( zoals bewindvoering )  3 respondenten 

Wooncoach (professional)    1 respondent 

Professionele therapeutische zorg   1 respondent 

Professionele medische zorg    1 respondent. 

 

 

4.10.2.6. Opmerkingen. 

 

Uiteraard is respondenten de mogelijkheid geboden aanvullende opmerkingen te vermelden: 

Er is t.a.v. Laura het volgende aan opmerkingen gemaakt:  

 

O1: Wilt u verder nog iets opmerken over uw zorgaanbieder? 

• Dat mijn zorgaanbieder Laura van Rengs de beste is die er is. Door haar heb ik 

vooruitgang geboekt sneller dan met jaren therapie. 

 

O3: Heeft u in deze enquête iets gemist, wat kan beter? 

• Sommige vragen zijn vaag en kunnen beter gedefinieerd worden. 

 

O5: Overige opmerkingen. 

• Het invullen van deze enquête duurde 3x langer dan aangegeven was. 

 

 

4.10.3. Conclusie en aanbevelingen. 

 

Uit de scores in de verschillende blokken is te concluderen dat de respondenten van Laura van 

Rengs over het algemeen zeer tevreden zijn.  

Het apart bevraagde thema eenzaamheid verdient wel aandacht en zou onderwerp van 

gesprek/begeleiding kunnen worden, er is immers sprake van 2 respondenten die hier geen 

antwoord op wensen te geven. 
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4.11. Regelrecht. 
 

4.11.1. Onderzoek. 

 

Regelrecht heeft gebruik gemaakt van het enquête- formulier van de coöperatie en alle 

cliënten een e-mail met hyperlink gestuurd met het verzoek deze te retourneren. 

Dit heeft geresulteerd in een respons van 3 cliënten van Regelrecht. Voor de leesbaarheid is 

niet alle respons van deze 3 respondenten in grafiekvorm verwerkt. 

 

4.11.2. Resultaten per blok. 

 

4.11.2.1. Blok 1 gegevens zorgaanbieder en leveren van zorg. 

 

Vr.1.1. Waar krijgt u de zorg geleverd? 

2 respondenten geven aan dat begeleiding vnl. wordt geboden op lokatie van de aanbieder. 1 

Respondent heeft als locatie “anders” zonder verdere opgave ingevuld. 

Op locatie van de aanbieder (gespreksruimte)    ; 2 respondenten. 

Anders, niet gespecificeerd       ; 1 respondent. 

 

Vr.1.2. Welke zorg levert uw aanbieder? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 

Regelrecht biedt ondersteuning en begeleiding bij: 

• Administratie. 

• Opvoedingsvragen 

• Organisatie huishouden en omgaan met de (woon)omgeving. 

• Psychische (ASS) problematiek. 

 

Respondenten geven aan verschillende zorgvragen te hebben, de nadruk ligt zoals te zien is 

op begeleiding in het omgaan met psychiatrische problematiek en administratie. 

 

4.11.2.2. Blok 2 Informatie van uw zorgaanbieder. 

 

Informatie is een essentieel onderdeel in het CTO. Met name omdat informatie aan cliënten 

over o.a. privacy- en andere vigerende wet- regelgeving een verplicht karakter heeft.  

Cliënten moeten op de hoogte gesteld zijn van: 

- Privacy- regelement (relatie coöperatie – aanbieder als leverancier). 

- Klachtenregeling – geschillencommissie 

- Hoe wordt omgegaan met “meldingen – incidenten en calamiteiten”. 

- Contact informatie en continuïteit van zorg. 

 

 

 

 



 
 

  Pagina 55 

GV Cliënt - tevredenheid 2019 

Vragen blok 2 Informatie van uw zorgaanbieder; Ik heb voldoende informatie gekregen over; 

o Type zorg en dienstverlening    Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o De werkwijze van de zorgaanbieder   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De contactgegevens van de zorgaanbieder  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De begeleiding en contactpersoon   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Hoe vervanging geregeld is    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Hoe wordt omgegaan met gegevens en privacy Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De klachtenregeling en procedure   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De organisatiestructuur    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Relevante wet- regelgeving    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o (Zorg) contract en voorwaarden.   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

 

 

De verkregen informatie is zoals in de grafiek is af te lezen m.b.t. type zorg, werkwijze, 

contact en begeleiders prima. 1 respondent wil liever niet antwoorden op “vervanging”, 

organisatiestructuur vinden respondenten lastig en 1 respondent geeft aan liever niets te 

zeggen over al dan niet verkregen informatie wet-regelgeving. 

 

 

4.11.2.3 Blok 3; Bereikbaarheid en contact. 

 

Bereikbaarheid en contact is voor cliënten zeer belangrijk. De mate waarin de zorgaanbieder 

bereikbaar is en de cliënt voldoende tijd en aandacht ervaart is, samen met de – voor de cliënt 

– juiste manier van bejegening een van de onderwerpen die veel bijdraagt aan de tevredenheid 

van de cliënt. 
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Vragen blok 3:Bereikbaarheid en contact. 

o Mijn zorgaanbieder is goed bereikbaar   Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o Ik heb een persoonlijk begeleider    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik wordt correct benaderd, bejegend, aangesproken  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik kan zaken die niet goed gaan goed bespreekbaar maken Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Afspraken worden vastgelegd ( in een zorgplan)  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft voldoende tijd voor mij   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is deskundig    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft aandacht voor mijn behoeften Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft ook aandacht voor andere zaken  

die mij bezighouden      Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

 

In dit blok een hoge score van de respondenten op bereikbaarheid en contact. Hierop wordt 

99%  “ja” gescoord. Slechts 1 respondent geeft aan dat liever geen antwoord wordt gegeven 

op de vraag zaken die niet goed gaan bespreekbaar te kunnen maken. 

 

4.11.2.4. Blok 4: Begeleiding- inbreng en afspraken. 

 

Is er een begeleidingsplan met de cliënt opgesteld, heeft de cliënt voldoende inspraak gehad, 

komt aanbieder de afspraken na, allemaal aspecten die bepalend zijn voor de tevredenheid van 

de cliënt en wellicht nader informatie / een eye- opener kunnen zijn voor de aanbieder. 

In dit blok is ook specifiek gevraagd naar eenzaamheid, een thema wat ook maatschappelijk 

aandacht heeft en te vaak “onderschat” wordt. 

 

Vragen Blok 4:Begeleiding, inbreng en afspraken. 

o Er is met mij een zorg- begeleidingsplan opgesteld  Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o Dit plan is met mij besproken    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb voldoende invloed gehad op het plan   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o In het plan zijn doelen geformuleerd die voor mij  

(mijn begeleidingstraject) belangrijk zijn   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb de indruk dat ik door de inspanning van mijn 

zorgaanbieder ook vooruitgang boek    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik vind de manier van begeleiden de juiste manier  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb een persoonlijk begeleider waarmee ik regel- 

matig mijn behaalde resultaten bespreek   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn begeleidingsplan wordt regelmatig aangepast, 

Doelen bijgesteld      Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik voel me vaak eenzaam-ondanks begeleiding  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

 

Alle respondenten van Regelrecht geven aan voldoende inspraak en inbreng te hebben in het 

begeleidingstraject zoals dat wordt geboden. Respondenten hebben ook het idee vooruitgang 

te boeken en de manier van bejegening als prettig te ervaren.  

  

Op het thema eenzaamheid geven alle respondenten aan niet eenzaam te zijn. 
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4.11.2.5. Blok 5 Overig, flexibiliteit en aanvullende informatie. 

 

Vragen Blok 5; 

o Mijn zorgaanbieder is flexibel en heeft voldoende  

tijd voor mij       Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik kan met mijn zorgaanbieder (begeleiding) momenten 

afspreken op een voor mij passend moment   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de mogelijk- 

heden in mijn omgeving om – naast de begeleiding-  

zelf activiteiten te kunnen ondernemen   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de mogelijk- 

heden ook op andere gebieden professionele ondersteuning 

te verkrijgen zoals bijv. bewind voering, therapieën e.d. Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de ver- 

schillende wetten en voorwaarden t.b.v. de juiste zorg 

en ondersteunt mij ook bij ev. aanvragen ervan  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik krijg naast de WMO-begeleiding ook ondersteuning van : (meer opties mogelijk) 

o Diverse mogelijkheden .. 

 

 

De repondenten geven in blok 5 allemaal aan dat er voldoende tijd en mogelijkheid is om 

zaken af te stemmen. 1 respondent geeft aan geen antwoord te willen geven op de vraag of de 

aanbieder voldoende op de hoogtre is van wet- regelegeving. 

 

1 respondent geeft aan naast de professionele ondersteuning van Regelrecht ook 

ondersteuning te ervaren van familie (mantelzorg). Beide andere respondenten geven aan 

geen andere zorg te hebben. 

 

4.11.2.6. Opmerkingen. 

 

Uiteraard is respondenten de mogelijkheid geboden aanvullende opmerkingen te vermelden: 

Er is t.a.v. Regelrecht het volgende aan opmerkingen gemaakt:  

 

O1: Wilt u verder nog iets opmerken over uw zorgaanbieder? 

• Ben erg blij met mijn zorgaanbieder 

• Ben erg blij met mijn zorgaanbieder die mij op alle vlakken kan helpen /ondersteunen 

/begeleiden. 

 

4.11.3. Conclusie en aanbevelingen. 

 

Uit de scores in de verschillende blokken is te concluderen dat de respondenten van 

Regelrecht zeer tevreden zijn. Kleine aandachtspunten: Blok 2; vervanging en Blok 3; 

bespreekbaar maken van zaken die niet goed lopen. 
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4.12. PlanHwerkt. 
 

4.12.1. Onderzoek. 

 

PlanHwerkt heeft gebruik gemaakt van het enquête- formulier van de coöperatie en alle 

cliënten een e-mail met hyperlink gestuurd met het verzoek deze te retourneren. 

Dit heeft geresulteerd in een respons van 18 cliënten van PlanHwerkt, waarbij van 2 

respondenten de gegevens niet zijn overgenomen omdat zij zorg geleverd krijgen in een 

andere zorgregio dan de Meierij onder een andere beschikking/contractgemeente. 

 

4.12.2. Resultaten per blok. 

 

4.12.2.1. Blok 1 gegevens zorgaanbieder en leveren van zorg. 

 

Vr.1.1. Waar krijgt u de zorg geleverd? 

De respondenten geven aan dat begeleiding op verschillende locaties geboden wordt; 

Op locatie van de aanbieder + eigen woonruimte     ; 1 respondent. 

Eigen (huur)woning        ; 15 respondenten. 

Anders, niet gespecificeerd – niet opgenomen in het resultaat -   ; 2 respondent. 

 

Vr.1.2. Welke zorg levert uw aanbieder? (meerdere antwoorden mogelijk) 
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Respondenten geven aan verschillende zorgvragen te hebben, de nadruk ligt zoals te zien is 

op begeleiding vasthouden dagritme en psychiatrische problematiek. Daarnaast zijn er horgere 

scores in ondersteuning in de organisatie van het huishouden en administratie 

 

4.12.2.2. Blok 2 Informatie van uw zorgaanbieder. 

 

Informatie is een essentieel onderdeel in het CTO. Met name omdat informatie aan cliënten 

over o.a. privacy- en andere vigerende wet- regelgeving een verplicht karakter heeft.  

Cliënten moeten op de hoogte gesteld zijn van: 

- Privacy- regelement (relatie coöperatie – aanbieder als leverancier). 

- Klachtenregeling – geschillencommissie 

- Hoe wordt omgegaan met “meldingen – incidenten en calamiteiten”. 

- Contact informatie en continuïteit van zorg. 

 

Vragen blok 2 Informatie van uw zorgaanbieder; Ik heb voldoende informatie gekregen over; 

o Type zorg en dienstverlening    Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o De werkwijze van de zorgaanbieder   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De contactgegevens van de zorgaanbieder  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De begeleiding en contactpersoon   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Hoe vervanging geregeld is    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Hoe wordt omgegaan met gegevens en privacy Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De klachtenregeling en procedure   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De organisatiestructuur    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Relevante wet- regelgeving    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o (Zorg) contract en voorwaarden.   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

 

De verkregen informatie is zoals in de grafiek is af te lezen m.b.t. type zorg, werkwijze, 

contact en begeleiders prima.  
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De verplichte onderdelen over wet- regelgeving en organisatie scoren minder, waarbij 1 

respondent aangeeft helemaal geen informatie te hebben ontvangen. Dit mag als 

aandachtspunt kan worden beschouwd, cliënten dienen immers op de hoogte gesteld te 

worden over de klachtenregeling en procedures en relevante wet- regelgeving die door de 

aanbieder gehanteerd dienen te worden of tenminste gewezen worden op de vindbaarheid van 

regelingen van de aanbieder. 

 

4.12.2.3 Blok 3; Bereikbaarheid en contact. 

 

Bereikbaarheid en contact is voor cliënten zeer belangrijk. De mate waarin de zorgaanbieder 

bereikbaar is en de cliënt voldoende tijd en aandacht ervaart is, samen met de – voor de cliënt 

– juiste manier van bejegening een van de onderwerpen die veel bijdraagt aan de tevredenheid 

van de cliënt. 

 

Vragen blok 3:Bereikbaarheid en contact. 

o Mijn zorgaanbieder is goed bereikbaar   Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o Ik heb een persoonlijk begeleider    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik wordt correct benaderd, bejegend, aangesproken  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik kan zaken die niet goed gaan goed bespreekbaar maken Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Afspraken worden vastgelegd ( in een zorgplan)  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft voldoende tijd voor mij   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is deskundig    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft aandacht voor mijn behoeften Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft ook aandacht voor andere zaken  

die mij bezighouden      Ja / Nee / Zeg ik liever niet 
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In dit blok een hoge score van de respondenten op bereikbaarheid en contact. Hierop wordt 

door 15 van de 16 respondenten positief gescoord. Slechts 1 respondent geeft op het hebben 

van een persoonlijk begeleider én alertheid van zijn begeleider aan hier liever geen uitspraken 

over te willen doen. 

 

4.12.2.4. Blok 4: Begeleiding- inbreng en afspraken. 

 

Is er een begeleidingsplan met de cliënt opgesteld, heeft de cliënt voldoende inspraak gehad, 

komt aanbieder de afspraken na, allemaal aspecten die bepalend zijn voor de tevredenheid van 

de cliënt en wellicht nader informatie / een eye- opener kunnen zijn voor de aanbieder. 

In dit blok is ook specifiek gevraagd naar eenzaamheid, een thema wat ook maatschappelijk 

aandacht heeft en te vaak “onderschat” wordt. 

 

Vragen Blok 4:Begeleiding, inbreng en afspraken. 

o Er is met mij een zorg- begeleidingsplan opgesteld  Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o Dit plan is met mij besproken    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb voldoende invloed gehad op het plan   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o In het plan zijn doelen geformuleerd die voor mij  

(mijn begeleidingstraject) belangrijk zijn   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb de indruk dat ik door de inspanning van mijn 

zorgaanbieder ook vooruitgang boek    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik vind de manier van begeleiden de juiste manier  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb een persoonlijk begeleider waarmee ik regel- 

matig mijn behaalde resultaten bespreek   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn begeleidingsplan wordt regelmatig aangepast, 

Doelen bijgesteld      Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik voel me vaak eenzaam-ondanks begeleiding  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 
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1 Respondent vermeld liever niets te zeggen over de inbreng of invloed op de inhoud van het 

begeleidingsplan. Alle respondenten geven aan dat het zorg- of begeleidingsplan is besproken 

en dat er sprake is van relevante doelen en methode om vooruitgang te kunnen boeken door 

de geboden ondersteuning.  

  

Op het speerpunt - thema eenzaamheid geven 4 respondenten (25%) aan zich eenzaam te 

voelen ondanks begeleiding.7 ervaren dit niet en 1 respondent wil hier liever niets over kwijt.  

Een score waar in gesprekken wellicht wat aandacht aan besteedt kan gaan worden? 

 

4.10.2.5. Blok 5 Overig, flexibiliteit en aanvullende informatie. 

 

Vragen Blok 5; 

o Mijn zorgaanbieder is flexibel en heeft voldoende  

tijd voor mij       Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik kan met mijn zorgaanbieder (begeleiding) momenten 

afspreken op een voor mij passend moment   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de mogelijk- 

heden in mijn omgeving om – naast de begeleiding-  

zelf activiteiten te kunnen ondernemen   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de mogelijk- 

heden ook op andere gebieden professionele ondersteuning 

te verkrijgen zoals bijv. bewind voering, therapieën e.d. Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de ver- 

schillende wetten en voorwaarden t.b.v. de juiste zorg 

en ondersteunt mij ook bij ev. aanvragen ervan  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik krijg naast de WMO-begeleiding ook ondersteuning van : (meer opties mogelijk) 

o Diverse mogelijkheden .. 
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De repondenten geven inblok 5 vrijwel allemaal aan dat er voldoende tijd en mogelijkheid is 

om de begeleidngsmomenten af te stemmen. Slechts 1 respondent geeft aan geen antwoord te 

willen geven op het afstemmen van momenten én of de aanbieder voldoende zicht heeft op 

andere aanbieders. 

 

3 respondenten geven aan ook andere (professionele) zorg / ondersteuning te ontvangen te 

ontvangen: 

Mantelzorg van familie    1 repondent 

Financiele ondersteuning ( zoals bewindvoering )  3 respondenten 

Wooncoach (professional)    1 respondent 

Professionals – Thuiszorg    3 respondenten 

Professionals – Therapeuten    3 respondenten 

Professionele medische zorg    1 respondent. 

 

 

4.12.2.6. Opmerkingen. 

 

Uiteraard is respondenten de mogelijkheid geboden aanvullende opmerkingen te vermelden: 

Er is t.a.v. PlanHwerkt het volgende aan opmerkingen gemaakt:  

 

O1: Wilt u verder nog iets opmerken over uw zorgaanbieder? 

• Eerlijkheid is belangrijk en dat is mijn begeleider 

• Ik ben tevreden. 

• Heel blij met PlanH en Brabantzorg 

• Ik ben blij met PlanH, goed bereikbaar en steunt mij waar nodig. 

• Ik fin de begeleiding van PlanH fijn 

 

O3: Heeft u in deze enquête iets gemist, wat kan beter? 

• Sommige vragen zijn moeilijk. 

• Het zijn wel allemaal moeilijke vragen. 

 

O5: Overige opmerkingen. 

• Goed blijven luisteren. Daar word de hulpverlening niet slechter van. Mijn begeleider 

kan goed luisteren 

• nee ik ben tevreden en hoop dat de begeleiding blijft 

• Ik heb eerder een andere hulpverlener gehad was daar niet tevreden over, ben erg blij 

met PlanHwerkt. 

 

4.12.3. Conclusie en aanbevelingen. 

 

Uit de scores in de verschillende blokken is te concluderen dat de respondenten over het 

algemeen zeer tevreden zijn.  Het apart bevraagde thema eenzaamheid verdient wel aandacht 

en zou onderwerp van gesprek/begeleiding kunnen worden, er is immers sprake van  een 

aantal respondenten die aangeven eenzaam te zijn. 
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4.13. Zorgatelier Kwarté 
 

4.13.1. Onderzoek. 

 

Zorgatelier Kwarté heeft gebruik gemaakt van het enquête- formulier van de coöperatie en 

alle cliënten een e-mail met hyperlink gestuurd met het verzoek deze te retourneren. 

Dit heeft geresulteerd in een respons van 4 cliënten.  

 

4.13.2. Resultaten per blok. 

 

4.13.2.1. Blok 1 gegevens zorgaanbieder en leveren van zorg. 

 

Vr.1.1. Waar krijgt u de zorg geleverd? 

De respondenten geven aan dat begeleiding op verschillende locaties geboden wordt; 

Op locatie van de aanbieder + eigen woonruimte     ; 1 respondent. 

Eigen (huur)woning        ; 15 respondenten. 

Anders, niet gespecificeerd – niet opgenomen in het resultaat -   ; 2 respondent. 

 

Vr.1.2. Welke zorg levert uw aanbieder? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 

 
 

Respondenten geven aan verschillende zorgvragen te hebben, de nadruk ligt zoals te 

verwachten bij een aanbieder van specialistische dagbesteding op dagbesteding en 

begeleiding in het vasthouden van de dag structuur en dagritme. 
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4.13.2.2. Blok 2 Informatie van uw zorgaanbieder. 

 

Informatie is een essentieel onderdeel in het CTO. Met name omdat informatie aan cliënten 

over o.a. privacy- en andere vigerende wet- regelgeving een verplicht karakter heeft.  

Cliënten moeten op de hoogte gesteld zijn van: 

- Privacy- regelement (relatie coöperatie – aanbieder als leverancier). 

- Klachtenregeling – geschillencommissie 

- Hoe wordt omgegaan met “meldingen – incidenten en calamiteiten”. 

- Contact informatie en continuïteit van zorg. 

 

Vragen blok 2 Informatie van uw zorgaanbieder; Ik heb voldoende informatie gekregen over; 

o Type zorg en dienstverlening    Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o De werkwijze van de zorgaanbieder   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De contactgegevens van de zorgaanbieder  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De begeleiding en contactpersoon   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Hoe vervanging geregeld is    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Hoe wordt omgegaan met gegevens en privacy Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De klachtenregeling en procedure   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De organisatiestructuur    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Relevante wet- regelgeving    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o (Zorg) contract en voorwaarden.   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

 

De verkregen informatie is zoals in de grafiek is af te lezen m.b.t. type zorg, werkwijze, 

contact en begeleiders prima.  

1 Respondent geeft aan zien (meer) te weten of er informatie is verstrekt m.b.t. de 

klachtenprocedure. 
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4.13.2.3 Blok 3; Bereikbaarheid en contact. 

 

Bereikbaarheid en contact is voor cliënten zeer belangrijk. De mate waarin de zorgaanbieder 

bereikbaar is en de cliënt voldoende tijd en aandacht ervaart is, samen met de – voor de cliënt 

– juiste manier van bejegening een van de onderwerpen die veel bijdraagt aan de tevredenheid 

van de cliënt. 

 

Vragen blok 3:Bereikbaarheid en contact. 

o Mijn zorgaanbieder is goed bereikbaar   Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o Ik heb een persoonlijk begeleider    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik wordt correct benaderd, bejegend, aangesproken  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik kan zaken die niet goed gaan goed bespreekbaar maken Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Afspraken worden vastgelegd ( in een zorgplan)  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft voldoende tijd voor mij   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is deskundig    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft aandacht voor mijn behoeften Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft ook aandacht voor andere zaken  

die mij bezighouden      Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

 

 

In dit blok een hoge score van de respondenten op bereikbaarheid en contact. Slechts 1 

respondent geeft op het hebben van een persoonlijk begeleider aan hier liever geen uitspraken 

over te willen doen. 
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4.13.2.4. Blok 4: Begeleiding- inbreng en afspraken. 

 

Is er een begeleidingsplan met de cliënt opgesteld, heeft de cliënt voldoende inspraak gehad, 

komt aanbieder de afspraken na, allemaal aspecten die bepalend zijn voor de tevredenheid van 

de cliënt en wellicht nader informatie / een eye- opener kunnen zijn voor de aanbieder. 

In dit blok is ook specifiek gevraagd naar eenzaamheid, een thema wat ook maatschappelijk 

aandacht heeft en te vaak “onderschat” wordt. 

 

Vragen Blok 4:Begeleiding, inbreng en afspraken. 

o Er is met mij een zorg- begeleidingsplan opgesteld  Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o Dit plan is met mij besproken    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb voldoende invloed gehad op het plan   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o In het plan zijn doelen geformuleerd die voor mij  

(mijn begeleidingstraject) belangrijk zijn   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb de indruk dat ik door de inspanning van mijn 

zorgaanbieder ook vooruitgang boek    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik vind de manier van begeleiden de juiste manier  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb een persoonlijk begeleider waarmee ik regel- 

matig mijn behaalde resultaten bespreek   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn begeleidingsplan wordt regelmatig aangepast, 

Doelen bijgesteld      Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik voel me vaak eenzaam-ondanks begeleiding  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 
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Ook in dit blok geeft 1 respondent aan liever niets te zeggen over eventuele vooruitgang en 2 

respondenten willen liever niets kwijt over het als dan niet regelmatig hebben van contact met 

een begeleider. Alle respondenten geven aan dat er een plan is en dat zij voldoende inbreng 

hebben gehad om dit plan op te stellen.  

  

Op het speerpunt - thema eenzaamheid geven alle 4 respondenten de respondenten aan zich 

niet eenzaam te voelen. Een score waar geen extra aandacht aan besteedt hoeft te worden? 

 

4.13.2.5. Blok 5 Overig, flexibiliteit en aanvullende informatie. 

 

Vragen Blok 5; 

o Mijn zorgaanbieder is flexibel en heeft voldoende  

tijd voor mij       Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik kan met mijn zorgaanbieder (begeleiding) momenten 

afspreken op een voor mij passend moment   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de mogelijk- 

heden in mijn omgeving om – naast de begeleiding-  

zelf activiteiten te kunnen ondernemen   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de mogelijk- 

heden ook op andere gebieden professionele ondersteuning 

te verkrijgen zoals bijv. bewind voering, therapieën e.d. Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de ver- 

schillende wetten en voorwaarden t.b.v. de juiste zorg 

en ondersteunt mij ook bij ev. aanvragen ervan  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik krijg naast de WMO-begeleiding ook ondersteuning van : (meer opties mogelijk) 

o Diverse mogelijkheden .. 
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De repondenten geven inblok 5 vrijwel allemaal aan dat er voldoende tijd is t.b.v. 

ondersteuning. De overige scores in dit blok zijn steeds 2 om 2 wat gezien het aanbod en de 

vraag van de respondenten t.a.v. met name dagbesteding niet vreemd is. 

 

3 respondenten geven aan ook andere (professionele) zorg / ondersteuning te ontvangen te 

ontvangen: 

• Mantelzorg van familie 

• Mantelzorg vanuit omgeving 

• Professionals – Financieel / bewind voering 

• Professionals – GGZ en Medisch. 

 

4.13.2.6. Opmerkingen. 

 

Uiteraard is respondenten de mogelijkheid geboden aanvullende opmerkingen te vermelden: 

Er is t.a.v. Kwarté  het volgende aan opmerkingen gemaakt:  

 

O1: Wilt u verder nog iets opmerken over uw zorgaanbieder? 

• Het is fijn en goed om hier te kunnen zijn. 

 

4.12.3. Conclusie en aanbevelingen. 

 

Uit de scores in de verschillende blokken is te concluderen dat de respondenten over het 

algemeen zeer tevreden zijn.  Het apart bevraagde thema eenzaamheid speelt voor deze 

respondenten niet. 
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4.14. Dagbesteding Uniek. 
 

4.14.1. Onderzoek. 

 

Dagbesteding Uniek, heeft gebruik gemaakt van het enquête- formulier van de coöperatie en 

alle cliënten een e-mail met hyperlink gestuurd met het verzoek deze te retourneren. 

Dit heeft geresulteerd in een respons van 2 

 

Vanwege de leesbaarheid is de respons niet opgenomen in grafiekvorm met tekst maar in 

tekst per blok. Hiervoor is de indeling per blok wel aangehouden in de rapportage maar de 

visuele weergave is in tekst samengevat. 

 

4.14 2. Resultaten per blok. 

 

4.7.2.1. Blok 1 gegevens zorgaanbieder en leveren van zorg. 

 

Vr.1.1. Waar krijgt u de zorg geleverd? 

Respondenten geven aan ondersteuning op locatie geleverd te krijgen. 

 

Vr.1.2. Welke zorg levert uw aanbieder? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Respondenten geven aan  begeleiding en ondersteuning te ontvangen t.b.v. 

- Dag structuur en dagbesteding. 

 

4.14.2.2. Blok 2 Informatie van uw zorgaanbieder. 

 

Informatie is een essentieel onderdeel in het CTO. Met name omdat informatie aan cliënten 

over o.a. privacy- en andere vigerende wet- regelgeving een verplicht karakter heeft. Cliënten 

moeten op de hoogte gesteld zijn van: 

- Privacy- regelement (relatie coöperatie – aanbieder als leverancier). 

- Klachtenregeling – geschillencommissie 

- Hoe wordt omgegaan met “meldingen – incidenten en calamiteiten”. 

- Contact informatie en continuïteit van zorg. 

 

Vragen blok 2 Informatie van uw zorgaanbieder; Ik heb voldoende informatie gekregen over; 

o Type zorg en dienstverlening    Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o De werkwijze van de zorgaanbieder   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De contactgegevens van de zorgaanbieder  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De begeleiding en contactpersoon   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Hoe vervanging geregeld is    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Hoe wordt omgegaan met gegevens en privacy Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De klachtenregeling en procedure   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De organisatiestructuur    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Relevante wet- regelgeving    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o (Zorg) contract en voorwaarden.   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

 

 



 
 

  Pagina 71 

GV Cliënt - tevredenheid 2019 

Beide respondenten scoort in dit blok op alle vragen “Ja”, met uitzondering van “wet- 

regelegving. Op dit onderwerp wenst 1 respondent liever geen antwoord te geven. 

 

4.14.2.3 Blok 3; Bereikbaarheid en contact. 

 

Bereikbaarheid en contact is voor cliënten zeer belangrijk. De mate waarin de zorgaanbieder 

bereikbaar is en de cliënt voldoende tijd en aandacht ervaart is, samen met de – voor de cliënt 

– juiste manier van bejegening een van de onderwerpen die veel bijdraagt aan de tevredenheid 

van de cliënt. 

 

Vragen blok 3:Bereikbaarheid en contact. 

o Mijn zorgaanbieder is goed bereikbaar   Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o Ik heb een persoonlijk begeleider    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik wordt correct benaderd, bejegend, aangesproken  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik kan zaken die niet goed gaan goed bespreekbaar maken Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Afspraken worden vastgelegd ( in een zorgplan)  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft voldoende tijd voor mij   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is deskundig    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft aandacht voor mijn behoeften Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft ook aandacht voor andere zaken  

die mij bezighouden      Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

 

Ook in dit blok wordt 100% “Ja” gescoord. Waarmee de tevredenheid over bereikbaarheid, 

contactmomenten en  bejegening van respondent zonder meer goed te noemen is. 

 

4.14.2.4. Blok 4: Begeleiding- inbreng en afspraken. 

 

Is er een begeleidingsplan met de cliënt opgesteld, heeft de cliënt voldoende inspraak gehad, 

komt aanbieder de afspraken na, allemaal aspecten die bepalend zijn voor de tevredenheid van 

de cliënt en wellicht nader informatie / een eye- opener kunnen zijn voor de aanbieder. 

In dit blok is ook specifiek gevraagd naar eenzaamheid, een thema wat ook maatschappelijk 

aandacht heeft en te vaak “onderschat” wordt. 

 

Vragen Blok 4:Begeleiding, inbreng en afspraken. 

o Er is met mij een zorg- begeleidingsplan opgesteld  Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o Dit plan is met mij besproken    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb voldoende invloed gehad op het plan   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o In het plan zijn doelen geformuleerd die voor mij  

(mijn begeleidingstraject) belangrijk zijn   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb de indruk dat ik door de inspanning van mijn 

zorgaanbieder ook vooruitgang boek    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik vind de manier van begeleiden de juiste manier  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb een persoonlijk begeleider waarmee ik regel- 

matig mijn behaalde resultaten bespreek   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn begeleidingsplan wordt regelmatig aangepast, 

Doelen bijgesteld      Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik voel me vaak eenzaam-ondanks begeleiding  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 
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Ook op de vragen over begeleidingsplan, voldoend inbreng en afspraken hebben de 

respondenten “Ja” ik ben hierover tevreden gescoord. Respondenten geven ook aan  het idee 

te hebben met de ondersteuning in dagbesteding vooruitgang te boeken.  

  

Het thema eenzaamheid verdient meer aandacht, dat is een van de redenen om dit apart op te 

nemen in dit onderzoek. Beide respondenten geven aan zich niet eenzaam te voelen. 

 

4.14.2.5. Blok 5 Overig, flexibiliteit en aanvullende informatie. 

 

Vragen Blok 5; 

o Mijn zorgaanbieder is flexibel en heeft voldoende  

tijd voor mij       Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik kan met mijn zorgaanbieder (begeleiding) momenten 

afspreken op een voor mij passend moment   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de mogelijk- 

heden in mijn omgeving om – naast de begeleiding-  

zelf activiteiten te kunnen ondernemen   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de mogelijk- 

heden ook op andere gebieden professionele ondersteuning 

te verkrijgen zoals bijv. bewind voering, therapieën e.d. Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de ver- 

schillende wetten en voorwaarden t.b.v. de juiste zorg 

en ondersteunt mij ook bij ev. aanvragen ervan  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik krijg naast de WMO-begeleiding ook ondersteuning van : (meer opties mogelijk) 

o Diverse mogelijkheden .. 

 

Respondenten zijn ook in dit blok positief, en/of geven aan hier geen antwoord op te kunnen / 

willen geven wat past in het aanbod van dagbesteding i.p.v. individuele begeleiding. 1 

respondent geeft aan naast dagbesteding van Dagbesteding Uniek ook nog andere 

ondersteuning te krijgen t.w. professionals thuiszorg en woonzorg. 

 

4.14.2.6. Opmerkingen. 

 

Uiteraard is respondenten de mogelijkheid geboden aanvullende opmerkingen te vermelden: 

Bij O1. Wilt u nog iets opmerken t.a.v. uw zorgaanbieder? 

• ik geef een dikke 10 aan deze dagbesteding. 2 fijne meiden die mij begeleiden 

• Ik ben tevreden, ga vooral zo door 

 

 

4.7.3. Conclusie en aanbevelingen. 

 

Uit de scores in de verschillende blokken is te concluderen dat de respondent zeer tevreden is.  

Het apart bevraagde thema eenzaamheid is voor deze respondenten ook niet van toepassing.. 

 

 

  



 
 

  Pagina 73 

GV Cliënt - tevredenheid 2019 

4.15 Verbeelderij. 
 

4.15.1. Onderzoek. 

 

Verbeelderij heeft gebruik gemaakt van het enquête- formulier van de coöperatie en alle 

cliënten een e-mail met hyperlink gestuurd met het verzoek deze te retourneren. 

Dit heeft geresulteerd in een respons van 3 

Vanwege de leesbaarheid is de respons niet altijd opgenomen in grafiekvorm met tekst maar 

in tekst per blok.  

 

4.15 2. Resultaten per blok. 

 

4.15.2.1. Blok 1 gegevens zorgaanbieder en leveren van zorg. 

 

Vr.1.1. Waar krijgt u de zorg geleverd? 

Respondenten geven aan ondersteuning op locatie geleverd te krijgen. 

 

Vr.1.2. Welke zorg levert uw aanbieder? (meerdere antwoorden mogelijk) 

- Dag structuur en dagbesteding.    2 respondenten 

- Dagbesteding en ondersteunende begeleiding (gesprek) 1 respondent. 

 

4.15.2.2. Blok 2 Informatie van uw zorgaanbieder. 

 

Informatie is een essentieel onderdeel in het CTO. Met name omdat informatie aan cliënten 

over o.a. privacy- en andere vigerende wet- regelgeving een verplicht karakter heeft. Cliënten 

moeten op de hoogte gesteld zijn van: 

- Privacy- regelement (relatie coöperatie – aanbieder als leverancier). 

- Klachtenregeling – geschillencommissie 

- Hoe wordt omgegaan met “meldingen – incidenten en calamiteiten”. 

- Contact informatie en continuïteit van zorg. 

 

Vragen blok 2 Informatie van uw zorgaanbieder; Ik heb voldoende informatie gekregen over; 

o Type zorg en dienstverlening    Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o De werkwijze van de zorgaanbieder   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De contactgegevens van de zorgaanbieder  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De begeleiding en contactpersoon   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Hoe vervanging geregeld is    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Hoe wordt omgegaan met gegevens en privacy Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De klachtenregeling en procedure   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De organisatiestructuur    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Relevante wet- regelgeving    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o (Zorg) contract en voorwaarden.   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 
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In de grafiek van dit blok is afte lezen dat ten aanzien van de onderwerpen data en privacy, 

klachtenprocedure, relevante wet- regelgeving en de zorgcontracten, respondenten liever geen 

antwoord willen invullen. Deze onderwerpen verdienen wel; aandacht, respondenten moeten 

van alle thema’s in dit blok op de hoogte gestedl worden en/of weten waar zij de informatie 

ten aanzien van deze onderwerpen van de aanbieder kunnen vinden. 

 

4.14.2.3 Blok 3; Bereikbaarheid en contact. 

 

Bereikbaarheid en contact is voor cliënten zeer belangrijk. De mate waarin de zorgaanbieder 

bereikbaar is en de cliënt voldoende tijd en aandacht ervaart is, samen met de – voor de cliënt 

– juiste manier van bejegening een van de onderwerpen die veel bijdraagt aan de tevredenheid 

van de cliënt. 

 

Vragen blok 3:Bereikbaarheid en contact. 

o Mijn zorgaanbieder is goed bereikbaar   Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o Ik heb een persoonlijk begeleider    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik wordt correct benaderd, bejegend, aangesproken  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik kan zaken die niet goed gaan goed bespreekbaar maken Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Afspraken worden vastgelegd ( in een zorgplan)  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft voldoende tijd voor mij   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is deskundig    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft aandacht voor mijn behoeften Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft ook aandacht voor andere zaken  

die mij bezighouden      Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

 

 

 

3 3 3 3 3

2 2

3
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Blok 2;Informatie gekregen;
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2 respondenten hebben op de vraag “persoonlijk begeleider” aangegeven hier liever niet op te 

antwoorden. Dit is gezien het aanbod c.q. de specialisatie van Verbeelderij niet vreemd, er is 

immers sprake van aanbod van het product dagbesteding in plaats van individuele ambulante 

begeleiding waarbij de rol van persoonlijk begeleider anders wordt ingevuld. 

 

 

4.15.2.4. Blok 4: Begeleiding- inbreng en afspraken. 

 

Is er een begeleidingsplan met de cliënt opgesteld, heeft de cliënt voldoende inspraak gehad, 

komt aanbieder de afspraken na, allemaal aspecten die bepalend zijn voor de tevredenheid van 

de cliënt en wellicht nader informatie / een eye- opener kunnen zijn voor de aanbieder. 

In dit blok is ook specifiek gevraagd naar eenzaamheid, een thema wat ook maatschappelijk 

aandacht heeft en te vaak “onderschat” wordt. 

 

Vragen Blok 4:Begeleiding, inbreng en afspraken. 

o Er is met mij een zorg- begeleidingsplan opgesteld  Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o Dit plan is met mij besproken    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb voldoende invloed gehad op het plan   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o In het plan zijn doelen geformuleerd die voor mij  

(mijn begeleidingstraject) belangrijk zijn   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb de indruk dat ik door de inspanning van mijn 

zorgaanbieder ook vooruitgang boek    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik vind de manier van begeleiden de juiste manier  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb een persoonlijk begeleider waarmee ik regel- 

matig mijn behaalde resultaten bespreek   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn begeleidingsplan wordt regelmatig aangepast, 

Doelen bijgesteld      Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik voel me vaak eenzaam-ondanks begeleiding  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

 

Alle respondenten geven aan dat er een begeleidingsplan is opgesteld en dat er sprake is van 

inbreng in de uitvoering. 2 respondenten geven aan niet op de hoogte te zijn van eventuele 

aanpassingen of evaluaties op resultaat. 

Ook bij het product dagbesteding is evaluatie en een dynamisch plan van belang. Dit verdient 

enige aandacht. 

 

Het thema eenzaamheid verdient meer aandacht, dat is een van de redenen om dit apart op te 

nemen in dit onderzoek. 1 respondent geeft aan eenzaamheid te ervaren, 1 respondent wil hier 

liever niet op antwoorden en 1 geeft aan geen eenzaamheid te ervaren. Wellicht dat het thema 

eenzaamheid onderwerp van gesprek zou kunnen worden als speerpunt-thema van de 

coöperatie voor 2020. 
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4.15.2.5. Blok 5 Overig, flexibiliteit en aanvullende informatie. 

 

Vragen Blok 5; 

o Mijn zorgaanbieder is flexibel en heeft voldoende  

tijd voor mij       Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik kan met mijn zorgaanbieder (begeleiding) momenten 

afspreken op een voor mij passend moment   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de mogelijk- 

heden in mijn omgeving om – naast de begeleiding-  

zelf activiteiten te kunnen ondernemen   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de mogelijk- 

heden ook op andere gebieden professionele ondersteuning 

te verkrijgen zoals bijv. bewind voering, therapieën e.d. Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de ver- 

schillende wetten en voorwaarden t.b.v. de juiste zorg 

en ondersteunt mij ook bij ev. aanvragen ervan  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik krijg naast de WMO-begeleiding ook ondersteuning van : (meer opties mogelijk) 

o Diverse mogelijkheden .. 

 

Respondenten zijn ook in dit blok positief, en/of geven aan hier geen antwoord op te kunnen / 

willen geven wat past in het aanbod van dagbesteding i.p.v. individuele begeleiding. 2 

respondenten geven aan naast dagbesteding van Verbeelderij ook nog andere ondersteuning te 

krijgen t.w. professionals thuiszorg en financiële ondersteuning /bewind voering. 

 

4.15.2.6. Opmerkingen. 

 

Uiteraard is respondenten de mogelijkheid geboden aanvullende opmerkingen te vermelden: 

Bij O1. Wilt u nog iets opmerken t.a.v. uw zorgaanbieder? 

• Het is voor mij een zegen dat ik binnen de WMO kan worden begeleid. 

 

Bij O2. Opmerking over de enquête. 

• Alles is in ja-nee vragen. Maar soms had ik het antwoord "deels" willen geven. 

 

4.7.3. Conclusie en aanbevelingen. 

 

Uit de scores in de verschillende blokken is te concluderen dat de respondenten over het 

algemeen tevreden zijn. Informatievoorziening en evaluatie op het plan / doelaanpassing 

verdienen nog wel nadere aandacht. Het thema eenzaamheid is wellicht ook een te bespreken 

onderwerp. 
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4.16. WMO-coöperatie de Meierij. 
 

Uit de verschillende blokken zijn voor de gehele WMO-coöperatie aandachtspunten te 

genereren waar, samen met leden en ledenraad aandacht of zelfs een speerpunt voor een 

bepaalde periode van kan worden gemaakt. 

 

Opvallend en zeker niet verwacht is het resultaat op het thema eenzaamheid wat in deze 

enquête als speerpunt is opgenomen, weliswaar met 1 vraag maar met voldoende resultaat dit 

in ieder geval onder de aandacht te brengen. 

 

Omdat er ook sprake is van verwerken van informatie uit rapportages van leden zijn 

onderstaande grafieken van toepassing op de cliënten die daadwerkelijk (individueel) de 

digitale versie hebben geretourneerd. ( n=56 ) van de overige cliënten (nn=54) is alleen indien 

relevant of ernstig afwijkend nadere informatie vermeld. 

 

Hieronder zijn de totale scores in grafiek per blok weergegeven: 

 

 

4.16.1Blok 1:  Waar wordt zorg geleverd? 

 

Het merendeel van de zorg wordt bij de cliënt thuis geleverd. 13 respondenten geven aan zorg 

/ondersteuning te ontvangen “bij” de zorgaanbieder en in de eigen woning (cliënt is dan ook 

huurder of er is een combinatie van ambulante begeleiding en dagbesteding). En 11 cliënten 

ontvangen zorg op locatie van de aanbieder (Dit is m.n. het geval bij het product 

dagbesteding). Voor 6 respondenten is er sprake van ondersteunende gespreksvoering in een 

door de aanbieder georganiseerde ruimte en voor 1 respondent is dit aan huis bij de aanbieder. 
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4.16.2. Blok 1;Welke zorg wordt geleverd? 

 

Opvallend is dat veel respondenten – en dat is ook zo bij nn=54 – aangeven hulp bij hun 

administratie (financieel en post) te hebben. GGZ-problematiek, dag-nachtritme en 

(woon)omgeving, woonvaardigheden en bezoek aan officiële instanties zijn daarnaast hoog 

scorende items waarop zorg en ondersteuning geboden wordt. 

Bij de door de leden ingediende rapportages is – indien daar navraag naar gedaan is – een iets 

andere verhouding; Hier ligt de nadruk meer op GGZ-verslavings- of omgevings- 

(woon)problematiek en organisatie van het huishouden waarbij administratie ook een 

significante rol kan spelen.  
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4.16.3. Blok 2; Informatie van uw zorgaanbieder. 

 

Informatie is een essentieel onderdeel in het CTO. Met name omdat informatie aan cliënten 

over o.a. privacy- en andere vigerende wet- regelgeving een verplicht karakter heeft. Cliënten 

moeten op de hoogte gesteld zijn van: 

- Privacy- regelement (relatie coöperatie – aanbieder als leverancier). 

- Klachtenregeling – geschillencommissie 

- Hoe wordt omgegaan met “meldingen – incidenten en calamiteiten”. 

- Contact informatie en continuïteit van zorg. 

 

Vragen blok 2 Informatie van uw zorgaanbieder; Ik heb voldoende informatie gekregen over; 

o Type zorg en dienstverlening    Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o De werkwijze van de zorgaanbieder   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De contactgegevens van de zorgaanbieder  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De begeleiding en contactpersoon   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Hoe vervanging geregeld is    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Hoe wordt omgegaan met gegevens en privacy Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De klachtenregeling en procedure   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De organisatiestructuur    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Relevante wet- regelgeving    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o (Zorg) contract en voorwaarden.   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

 

 

Respondenten geven aan dat de informatievoorziening over het type zorg, de werkwijze, 

contact en eventuele persoonlijke begeleiding goed geregeld is.  

54 54 56 56
51 52

44 43
40

49

0 0 0 0 3 3 6 5 5 12 2 0 0 2 1 6 8 11 6

Blok 2;Informatie gekregen;

Ja Nee Ziln Anders



 
 

  Pagina 80 

GV Cliënt - tevredenheid 2019 

De (verplichte) informatie zoals hoe wordt omgegaan met data en privacy, de 

klachtenregeling, wettelijke bepalingen en het contract (zorg overeenkomst) wordt minder 

expliciet benoemd of uitgelegd. Respondenten geven op sommige van deze thema’s zelfs aan 

helemaal geen informatie (of vindbaarheid) van het onderwerp te hebben ontvangen. Bij de 

aangeleverde eigen rapportages zien we resultaten in dezelfde verhouding. 

4.16.4. Blok 3; Bereikbaarheid en contact. 

 

Bereikbaarheid en contact is voor cliënten zeer belangrijk. De mate waarin de zorgaanbieder 

bereikbaar is en de cliënt voldoende tijd en aandacht ervaart is, samen met de – voor de cliënt 

– juiste manier van bejegening een van de onderwerpen die veel bijdraagt aan de tevredenheid 

van de cliënt. 

 

Vragen blok 3:Bereikbaarheid en contact. 

o Mijn zorgaanbieder is goed bereikbaar   Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o Ik heb een persoonlijk begeleider    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik wordt correct benaderd, bejegend, aangesproken  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik kan zaken die niet goed gaan goed bespreekbaar maken Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Afspraken worden vastgelegd ( in een zorgplan)  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft voldoende tijd voor mij   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is deskundig    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft aandacht voor mijn behoeften Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft ook aandacht voor andere zaken  

die mij bezighouden      Ja / Nee / Zeg ik liever niet 
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Blok 3; Zorgaanbieder - Bereikbaarheid en contact.

Ja Nee Ziln Anders
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Van de n=56 respondenten zijn er slechts 4 die liever geen antwoord willen geven op het 

thema bereikbaarheid en contact. Over het algemeen zijn respondenten zeer te spreken over 

de bereikbaarheid en contactmomenten van de leden/aanbieders. Ook wordt de bejegening en 

het bespreekbaar maken van wat er niet goed gaat positief gelabeld. 

4.16.5. Blok 4;  Begeleiding- inbreng en afspraken. 

 

Is er een begeleidingsplan met de cliënt opgesteld, heeft de cliënt voldoende inspraak gehad, 

komt aanbieder de afspraken na, allemaal aspecten die bepalend zijn voor de tevredenheid van 

de cliënt en wellicht nader informatie / een eye- opener kunnen zijn voor de aanbieder. 

In dit blok is ook specifiek gevraagd naar eenzaamheid, een thema wat ook maatschappelijk 

aandacht heeft en te vaak “onderschat” wordt. 

 

Vragen Blok 4:Begeleiding, inbreng en afspraken. 

o Er is met mij een zorg- begeleidingsplan opgesteld  Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o Dit plan is met mij besproken    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb voldoende invloed gehad op het plan   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o In het plan zijn doelen geformuleerd die voor mij  

(mijn begeleidingstraject) belangrijk zijn   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb de indruk dat ik door de inspanning van mijn 

zorgaanbieder ook vooruitgang boek    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik vind de manier van begeleiden de juiste manier  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb een persoonlijk begeleider waarmee ik regel- 

matig mijn behaalde resultaten bespreek   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn begeleidingsplan wordt regelmatig aangepast, 

Doelen bijgesteld      Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik voel me vaak eenzaam-ondanks begeleiding  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 
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Blok 4: Begeleiding inbreng en afspraken.

Ja Nee Ziln
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Het merendeel van de respondenten (gem. 54) geeft aan voldoende inbreng te hebben gehad 

op een (100%) persoonlijk zorg- of begeleidingsplan. Of en op welke wijze vervolg gegeven 

wordt aan dit plan is slechts voor gem. 3 respondenten niet duidelijk en/of zij willen daar niet 

op antwoorden. 

In het clienttevredenheid onderzoek is dit keer een thema vraag “eenzaamheid” opgenomen. 

Van de respondenten die individueel hebben gereageerd zijn de antwoorden op deze vraag 

opmerkelijk te noemen en zeker de moeite waard om in de komende periode als 

gespreksonderwerp en aandachtspunt op te nemen: 

Van de 56 respondenten geven 18 aan eenzaamheid te ervaren ondanks de geboden 

begeleiding / ondersteuning. 14 respondenten geven liever geen antwoord op deze vraag en 

slechts 24 (<50%) hebben de vraag met “nee” ik voel me niet eenzaam beantwoord. 

 

 

4.16.6. Blok 5; Overig, flexibiliteit en aanvullende informatie. 

 

Vragen Blok 5; 

o Mijn zorgaanbieder is flexibel en heeft voldoende  

tijd voor mij       Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik kan met mijn zorgaanbieder (begeleiding) momenten 

afspreken op een voor mij passend moment   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de mogelijk- 

heden in mijn omgeving om – naast de begeleiding-  

zelf activiteiten te kunnen ondernemen   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de mogelijk- 

heden ook op andere gebieden professionele ondersteuning 

te verkrijgen zoals bijv. bewind voering, therapieën e.d. Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de ver- 

schillende wetten en voorwaarden t.b.v. de juiste zorg 

en ondersteunt mij ook bij ev. aanvragen ervan  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik krijg naast de WMO-begeleiding ook ondersteuning van : (meer opties mogelijk) 

o Diverse mogelijkheden .. 
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De repondenten geven in blok 5 vrijwel allemaal aan dat er voldoende tijd en mogelijkheid is 

om de begeleidngsmomenten af te stemmen. Slechts 1 respondent geeft aan dat er niet 

voldoende kennis is over collega professionals die wellicht iets voor betr. cliënt zouden kunne 

betekenen Over de onderwerpen kennis andere professionals en wet en regelgeving willen 12 

van de 56 respondenten liever geen uitspraak doen. Deze verhouding ligt  bij de overige 

rapportages ongeveer gelijk (daar waar navraag is gedaan mbt dit onderwerp). 

 

Een aantal respondenten geven aan ook andere dan de zorg te ervaren: 

• Mantelzorg – familie of gezin  21 r. 

• Mantelzorg – vrienden  10 r. 

• Woonzorg – buurt   6 r. 

• Prof. Thuiszorg   4 r. 

• Prof. Financieel   6 r. 

• Prof. GGZ-behandeling  10 r. 

• Prof. Verslavingszorg   1 r. 

• Prof. Wooncoaching   2 r. 

• Prof. Therapeutisch   6 r. 

• Prof. Medisch – somatisch  5 r. 

 

Opvallend is dat de respondenten in de overige categorie, indien bevraagd, in verhouding 

hoger scoren op aanvuillende ondersteuning zoals prof. Thuiszorg en behandeling ( GGZ-

Therapeutisch). 
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Blok 5; 1. Aanbieder. aanvullend.

Ja Nee Ziln Anders
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3.8. Coöperatie. 

 

Leden en cliënten. 

 

Voor de coöperatie is dit CTO (Cliënt tevredenheidsonderzoek) een van de middelen om 

vorm te geven aan een lerende organisatie. De cliënten van de coöperatie, als opdrachtnemer, 

worden begeleidt door de leden van de coöperatie als uitvoerder. Daardoor is een CTO ook 

een van de middelen om de hulp en zorgverlening van de leden te bevragen. 

 

Aandachtspunten t.b.v. de komende periode ( jaarplannen ): 
 

• Thema eenzaamheid; vraag opgenomen in de enquête t.b.v. info over eventueel te 

ondernemen actie. Door een groot deel van de respondenten wordt liever gen 

antwoord gegeven op deze vraag of volmondig “Ja, ik voel me vaak eenzaam” 

geantwoord. Reden genoeg om dit thema (vaker) met cliënten te bespreken en 

mogelijke gevolgen van eenzaamheid te voorkomen. 

• Informatie; Uit de respons blijkt dat respondenten niet goed danwel onvoldoende op 

de hoogte worden gesteld van o.a. klachtenprocedures, AVG en geldende regelgeving. 

Deze onderwerpen  mogen derhalve meer aandacht.  

Advies en informatie zou een van de thema’s mogen zijn bij intakegesprekken en 

evaluaties. 

 

 

Over het algemeen kan uit de respons geconcludeerd worden dat de meeste respondenten 

tevreden zijn over m.n. contact afspraken en bejegening. Daarnaast is af te leiden dat de 

meeste respondenten ook ontwikkeling ten positieve ervaren en dat de manier van 

ondersteuning en begeleiding die door de betreffende aanbieder geboden wordt voor veel 

respondenten de juiste is. 

 

Belangrijke is dat na het cliënttevredenheidsonderzoek ook daden zichtbaar worden die 

betrekking hebben op het onderzoek. Hierdoor zullen respondenten eerder gehoor geven aan 

vervolgonderzoek of “herhaling”. Een manier is om resultaat of daaruit ontstane plannen te 

communiceren met alle betrokkenen. 
 

Opvallend;  

Opvallend is dat veel respondenten – en dat is ook zo bij nn=54 – aangeven hulp bij hun 

administratie (financieel en post) te hebben. GGZ-problematiek, dag-nachtritme en 

(woon)omgeving, woonvaardigheden en bezoek aan officiële instanties zijn daarnaast hoog 

scorende items waarop zorg en ondersteuning geboden wordt. Bij de door de leden ingediende 

rapportages is – indien daar navraag naar gedaan is – een iets andere verhouding; Hier ligt de 

nadruk meer op GGZ-verslavings- of omgevings- (woon)problematiek en organisatie van het 

huishouden waarbij administratie ook een significante rol kan spelen.  
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Opmerkingen respondenten. 

 

• Hij is goei mann 

• Altijd op tijd 

• Ik word er altijd zo blij van als hun hierkomen. Ze zijn altijd even behulpzaam en 

vriendelijk en correct en staan open voor mijn behoefte! Gewoon super! 

• Prima zorgaanbieder. We werken al jaren goed samen. Erg tevreden. 

• Geen, ik wil graag zorg houden 

• Deze vraag is erg vaag, defineer in welk onderwerp verbetering 

• Enquete invullen duurde drie keer langer dan verwacht 

• Dat mijn zorgaanbieder de beste is die er is. Door haar heb ik vooruitgang geboekt 

sneller dan met jaren therapie. 

• Het gaat goed met mij zo lang deze vorm van begeleiding in stand wordt gehouden 

• Er moet over het algemeen gezien meer naar de mensen en hun zorgvraag worden 

gekeken en minder naar procedures en beleid/regelgeving 

• Ben erg blij met mijn zorgaanbieder 

• Eerlijkheid is belangrijk en dat is mijn begeleider 

• Goed blijven luisteren. Daar word de hulpverleng niet slechter van. Mijn begeleider 

kan goed luisteren 

• Ik ben tevreden 

• Ze is aardig Gat goed 

• moeilijke vragen 

• Heel blij met beide organisaties (thuiszorg /  beg. ) 

• Veel vragen begrijp ik niet 

• Ik heb vroeger andere hulp gekregen daar was ik ontevreden over. Ik ben blij  

• ben er blij met mijn zorgaanbieder die op alle vlakken mij kan 

helpen/ondersteunen/begeleiden. 

• ik geef een dikke 10 aan deze dagbesteding. 2 fijne meiden die mij begeleiden 

• ik ben blij met mijn begeleider. Het is een stok achter de deur. Altijd goed bereikbaar. 

Steunt me waar nodig 

• Het is voor mij een zegen dat ik binnen de WMO kan worden opgevangen en 

begeleid. 

• Alles is in ja-nee vragen. Maar soms had ik het antwoord "deels" willen geven. 

• nee ik ben tevreden en hoop dat de begeleiding blijft 
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Bijlagen 

 

 

 

- Grafiek respons    Bijlage 1 

- e-mail met hyperlink vragenlijst.  Bijlage 2 

- Vragenlijst     Bijlage 3.  
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BIJLAGE 1. 
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BIJLAGE 2. 
 

Aan alle leden van de WMO-coöperatie de Meierij, 

 

Beste leden, 

 

De coöperatie is zoals jullie allemaal weten opdrachtnemer van de WMO-zorg, waardoor alle 

cliënten formeel cliënten “van” de coöperatie zijn. 

De uitvoering van zorg  wordt door de leden van de coöperatie (als leveranciers) 

vormgegeven. 

 

De coöperatie is daardoor ook verplicht een aantal meetinstrumenten te 

hanteren;  leveranciersbeoordelingen, ledentevredenheid én clienttevredenheid. Eind dit jaar 

(2019)  moet er weer een cliënt-tevredenheids-onderzoek zijn uitgevoerd.  

Omdat veel cliënten de beschikking hebben over e-mail en internet en/of de persoonlijk 

begeleiders de beschikking hebben over een internetverbinding via verschillende device ’s 

hebben we het clienttevredenheidsonderzoek gedigitaliseerd.  

Hiermee kunnen we sneller de data verwerken en het is dan ook niet nodig om heel veel 

papier te verbruiken. 

 

Hieronder is een link “Enquête starten” én een URL opgenomen. 

Bij dezen het vriendelijke verzoek aan alle cliënten van de coöperatie die in de gelegenheid 

zijn deze enquête zelfstandig (digitaal)  in te vullen deze link aan hen door te mailen zodat zij 

deze direct kunnen retourneren aan het backoffice (via onze internetsite).  

 

Voor cliënten die geen internet/e-mail hebben het vriendelijke verzoek samen met deze 

cliënten de enquête in te vullen tijdens een contactmoment via een device van u of uw 

persoonlijk begeleiders, dat kan door de link of URL per cliënt opnieuw te openen. 

Het invullen van de enquête zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen.  In verband met de 

vakantieperiode is de termijn dit te organiseren ruim opgezet. Invullen kan tot en met 15 

OKTOBER 2019. 

 

Direct naar de enquête:  Klik hier ; ENQUETE STARTEN of kopieer deze URL in uw 

internetbrowser:  https://www.wmodemeierij.nl/client-tevredenheid-onderzoek-2019/  

 

 

Wij hopen op uw medewerking, alvast hartelijk dank, 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur en Backoffice WMO-coöperatie de Meierij. 

 

NB: Heeft u in verband met “eigen” certificering een clienttevredenheid-onderzoek 

uitgevoerd of laten uitvoeren dan s.v.p. de resultaten en/of conclusies doorsturen aan: 

g.verhagen@wmodemeierij.nl .  

Het is niet nodig om cliënten 2x met een tevredenheidsonderzoek te belasten, het “eigen” 

onderzoek kan dan in het resultaat (per lid) van de coöperatie worden opgenomen. 

 

https://www.wmodemeierij.nl/client-tevredenheid-onderzoek-2019/
https://www.wmodemeierij.nl/client-tevredenheid-onderzoek-2019/
mailto:g.verhagen@wmodemeierij.nl
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BIJLAGE 3 
 

WMO- coöperatie de Meierij. 
De WMO coöperatie de Meierij bestaat uit verschillende zorgaanbieders. Deze 

zorgaanbieders leveren WMO- zorg aan cliënten “van de WMO-coöperatie”. 

De coöperatie en haar leden (zorgaanbieders) willen graag weten of de zorg zoals 

die wordt aangeboden passend is en op welke manier deze zorg door u als cliënt / 

klant wordt ervaren. 

Om dit aan u te kunnen vragen hebben we een (digitale) enquête ontwikkeld. 

Het invullen van dit formulier wijst zichzelf. 

Er zijn geen goede of foute antwoorden, u mag uw mening geven en uiteraard is er 

ook ruimte voor tips, opmerkingen en aanvullingen. 

De enquête is opgebouwd in blokken. Aan het einde van een blok is een balk gezet 

waarmee u op dat onderwerp een rapportcijfer kan geven. 

Als u op onderstaande link klikt wordt de enquête actief. Aan het einde klikt u op de 

knop “verzenden” waarmee uw antwoorden worden vastgelegd en verzonden naar 

het backoffice van de coöperatie. 

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. 

Naar de enquête  

 

 

 

 

Algemene Gegevens (Wilt u liever anoniem reageren dan deze niet invullen) 

 

Achternaam      Voornaam 

Adres/PC en plaats 

e- mailadres 

 

  

https://www.wmodemeierij.nl/enqueteformulier-clienttevredenheid-2019/
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Blok 1. Gegevens van uw zorgaanbieder: 

 

- Vul hier de bedrijfsnaam van uw zorgaanbieder in 

 

Ik krijg zorg geleverd in (keuze) 

o Mijn (huur) woning 

o Woning van de zorgaanbieder waar ik tijdelijk woon (groepswonen of beschermd 

wonen) 

o In een (gesprek) ruimte bij de aanbieder. 

o Op locatie (bv bij dagbesteding) 

o Op locatie en eigen woning (dagbesteding en begeleiding) 

o Anders. 

 

In welke (woon)plaats ontvangt u deze zorg? 

 

Welke zorg levert uw aanbieder? (meerdere opties zijn mogelijk) 

 

o Hulp in de huishouding 

o Hulp bij persoonlijke verzorging 

o Hulp bij mijn administratie 

o Begeleiding t.b.v. psychiatrische problematiek 

o Begeleiding bij verslavingsproblematiek 

o Begeleiding t.b.v. reclassering en justitie 

o Begeleiding t.b.v. dagritme en dagindeling 

o Begeleiding bij opvoeding 

o Begeleiding bij organisatie van huishouden 

o Begeleiding bij  het “wonen” aanleren van woonvaardigheden. 

o Begeleiding bij het omgaan met mijn “omgeving” 

o Hulp bij bezoek aan “officiële instanties”  

o Begeleiding t.b.v. re-integratie en jobcoaching. 

o Dagbesteding 

o Dagbesteding met ondersteunende begeleiding 

o Anders / Zeg ik liever niet. 

 

 

< Volgende pagina>   
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De vragen zijn verdeeld in blokken: 

 

Inleiding blokken en vragen: 

U ontvangt zorg van een professional, hiervoor zijn, in het kader van kwaliteitszorg, een 

aantal criteria opgesteld waaraan de zorgaanbieder moet voldoen. 

In de blokken van deze enquête zijn deze voorwaarden in vragende vorm opgesteld. 

 

Blok 2 gaat over de informatie die de zorgaanbieder aan u dient te verstrekken. 

Blok 3 gaat over de bereikbaarheid. 

Blok 4 gaat over begeleiding, uw inbreng en het vastleggen van bv. afspraken. 

Blok 5 Uw opmerkingen, aanvullingen en tips om de begeleiding nog beter uit te kunnen 

voeren maar ook wat gaat er minder goed. 

 

 

 

Blok 2:  Informatie van uw zorgaanbieder. 

 

Ik heb voldoende informatie gekregen over: 

o Type zorg en dienstverlening    Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o De werkwijze van de zorgaanbieder   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De contactgegevens van de zorgaanbieder  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De begeleiding en contactpersoon   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Hoe vervanging geregeld is    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Hoe wordt omgegaan met gegevens en privacy Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De klachtenregeling en procedure   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o De organisatiestructuur    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Relevante wet- regelgeving    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o (Zorg) contract en voorwaarden.   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

 

Waardering blok 2 in rapportcijfer. 

 

1 10 

 

 

< Vorige pagina> 

<Volgende pagina> 
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Blok 3 Bereikbaarheid en contact. 

 

o Mijn zorgaanbieder is goed bereikbaar   Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o Ik heb een persoonlijk begeleider    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik wordt correct benaderd, bejegend, aangesproken  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik kan zaken die niet goed gaan goed bespreekbaar maken Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Afspraken worden vastgelegd ( in een zorgplan)  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft voldoende tijd voor mij   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is deskundig    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft aandacht voor mijn behoeften Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder heeft ook aandacht voor andere zaken  

die mij bezighouden      Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

 

Waardering blok 3 in rapportcijfer. 

 

1 10 

 

< Vorige pagina> 

<Volgende pagina> 

 

 

Blok 4. Begeleiding inbreng en afspraken. 

o Er is met mij een zorg- begeleidingsplan opgesteld  Ja / Nee / Zeg ik liever niet. 

o Dit plan is met mij besproken    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb voldoende invloed gehad op het plan   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o In het plan zijn doelen geformuleerd die voor mij  

(mijn begeleidingstraject) belangrijk zijn   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb de indruk dat ik door de inspanning van mijn 

zorgaanbieder ook vooruitgang boek    Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik vind de manier van begeleiden de juiste manier  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik heb een persoonlijk begeleider waarmee ik regel- 

matig mijn behaalde resultaten bespreek   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn begeleidingsplan wordt regelmatig aangepast, 

Doelen bijgesteld      Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik voel me vaak eenzaam-ondanks begeleiding  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

 

Waardering blok 4 in rapportcijfer. 

 

1 10 

 

< Vorige pagina> 

<Volgende pagina> 
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Blok 5 Overige zaken, flexibiliteit, aanvullingen en opmerkingen. 

o Mijn zorgaanbieder is flexibel en heeft voldoende  

tijd voor mij       Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik kan met mijn zorgaanbieder (begeleiding) momenten 

afspreken op een voor mij passend moment   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de mogelijk- 

heden in mijn omgeving om – naast de begeleiding-  

zelf activiteiten te kunnen ondernemen   Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de mogelijk- 

heden ook op andere gebieden professionele ondersteuning 

te verkrijgen zoals bijv. bewind voering, therapieën e.d. Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Mijn zorgaanbieder is goed op de hoogte van de ver- 

schillende wetten en voorwaarden t.b.v. de juiste zorg 

en ondersteunt mij ook bij ev. aanvragen ervan  Ja / Nee / Zeg ik liever niet 

o Ik krijg naast de WMO-begeleiding ook ondersteuning van : (meer opties mogelijk) 

o Mantelzorg – Familie 

o Mantelzorg – Vrienden 

o Woonzorg – Buurtbewoners 

o Professionals – Thuiszorg 

o Professionals – Financieel (bewind voering) 

o Professionals – GGZ-zorg – behandeling 

o Professionals – Verslavingszorg – behandeling 

o Professionals – coaching woonvaardigheden 

o Professionals – Therapeuten 

o Professionals – behandeling – Medisch 

o Geen andere ondersteuning dan van de zorgaanbieder. 

 

Waardering blok 5 in rapportcijfer. 

 

1 10 

 

< Vorige pagina> 

Open vragen: 

• Wilt u verder nog iets opmerken over uw zorgaanbieder? 

• Heeft u in deze enquête iets gemist? Wat kan beter? 

• Wat moet volgens u verbeteren? 

• Heeft u tips? 

• Overige opmerkingen? 

• Indien er geen zorg meer is, is er een exit-gesprek gevoerd? 

Wat is uw algemene “rapportcijfer” voor uw zorgaanbieder? _________van 10. 

<Antwoorden verzenden>  


