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Inleiding 
 
‘Of het nu gaat om wonen, werk, opleidingen, relaties of een goede gezondheid, bij Siza stellen we 

onszelf steeds de vraag: Voegt onze dienstverlening waarde toe aan het leven? Wat wilt u? Wat 

kunt u? Maar vooral: wat wilt u kunnen?’ [Kwaliteitshandvest Siza]  

 

‘Dit vind ik er van!’2.0 is een aanpak om met cliënten en/of verwanten in gesprek te gaan over hoe 

zij zorg- en dienstverlening ervaren. Deze aanpak leidt niet alleen tot betekenisvolle informatie op 

niveau van de individuele cliënt. Ook op geaggregeerd niveau kunnen ervaringen en hun betekenis 

worden verzameld en benut voor ontwikkeling en verbetering in de vorm van rapportages voor 

verschillende actoren, zoals team/eenheden, regio’s, raad van bestuur, raad van toezicht, 

cliëntenraad en zorgkantoor’. [Platform ‘dit vind ik ervan!’ Stand van zaken september 2015] 

 

Deze rapportage 

De opdracht voor het opstellen van deze rapportage bestond uit twee onderdelen: 

1. Analyse en aggregatie van de resultaten van ‘Dit vind ik ervan!’’ op het niveau van de 

organisatie voor 2016. 

Analyse en duiding van de resultaten van ‘Dit vind ik ervan!’ is in de aanpak geborgd op het 

niveau van de cliënt en in de methodische cyclus. Duiding vindt daarnaast idealiter plaats 

‘op de plek waar het speelt’; op locatieniveau.  

Voor het benutten van de gegevens op geaggregeerd niveau is daarnaast een organisatie 

brede analyse nodig van de resultaten van ‘Dit vind ik ervan!’. Daarin voorziet deze 

rapportage voor het jaar 2016. 

Deze rapportage beperkt zich tot een analyse en beschrijving van de resultaten. Duiding 

van de gegevens vindt plaats in reflectie met de managers en de raad van bestuur. 

Rapportage daarvan is te vinden in de overkoepelende kwaliteitsrapportage.  

2. Vergelijking resultaten 2016 met resultaten 2015 

Sinds 2015 wordt gewerkt met de variant ‘Dit vind ik ervan!’ 2.0. In de jaren daarvoor 

(2013 en 2014) werd gebruik gemaakt van een andere variant van het instrument, met 

andere thema’s.  

In deze rapportage worden de kwantitatieve resultaten van 2015 en 2016 vergeleken. De 

‘Ik toon’ variant is in 2015 niet geanalyseerd en wordt daarom in deze vergelijking buiten 

beschouwing gelaten.  

 

Met vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze rapportage kunt u contact opnemen met  

Juliette Vaal, coördinator kwaliteit Siza; Juliette.Vaal@siza.nl; T 06 125 36 691  

mailto:Juliette.Vaal@siza.nl
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1. Overwegingen bij de analyse op niveau van de 

organisatie 
 

‘Dit vind ik ervan!’2.0 levert een combinatie op van kwantitatieve en kwalitat ieve resultaten. 

In deze rapportage worden de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten weergegeven van de 

varianten: 

 Ik vertel 

 Ik zie en vertel 

 Ik toon 

 

Kwantitatieve resultaten 

Voor alle thema’s die onderdeel uitmaken van de gesprekslijsten van de varianten ‘Ik vertel’, ‘Ik zie 

en vertel’ en ‘Ik toon’ (zie bijlage 2) worden de kwantitatieve resultaten weergegeven. 

Volgens de uitgangspunten van ‘Dit vind ik ervan!’2.0 worden de  kwantitatieve resultaten gezien 

als signaal. De kwantitatieve resultaten geven inzicht in: 

 de ervaring (ervaringsscores) van cliënten (‘Ik vertel’), verwanten (‘Ik zie en vertel’) en 

cliënten (‘Ik toon’) op de verschillende thema’s.  

 de thema’s waarop volgens cliënten en verwanten verandering gewenst is en  

 de thema’s die volgens cliënten en verwanten het belangrijkst zijn.  

Aan de kwantitatieve resultaten op zich kan geen waarde-oordeel of norm worden toegekend. De 

kwantitatieve resultaten moeten in samenhang worden gezien met de kwalitatieve gegevens. 

Alleen dan kan richting en duiding worden gegeven aan de kwantitatieve gegevens.  

 
Kwalitatieve resultaten 

Naast het geven van richting en duiding aan de kwantitatieve gegevens, is de kwalitatieve 

informatie met name bedoeld om te leren, te ontwikkelen en te verbeteren. De kwalitatieve 

informatie is de kern van datgene wat de cliënt vertelt over wat voor hem of haar belangrijk is bij 

een thema. 

Door de grote hoeveelheid kwalitatieve informatie die ‘Dit vind ik ervan! 2.0 op het niveau van de 

organisatie als geheel oplevert, is het een uitdaging om de balans te vinden tussen enerzijds de 

tijdsinvestering die het op zinvolle wijze aggregeren van deze informatie vraagt en anderzijds de 

relevantie van de opbrengst. Binnen Siza wordt gezocht naar een manier waarop op een 

verantwoorde en zinvolle manier kan worden omgegaan met geaggregeerde kwalitatieve resultaten 

van ‘Dit vind ik ervan!’ 2.0. Vorig jaar is er, in afstemming met de raad van bestuur, voor gekozen 

om in de analyse en rapportage van de kwalitatieve resultaten in te zoomen op drie thema’s en 

deze door middel van kwalitatieve analyse verder uit te diepen. Vanwege de positieve ervaringen 
hiermee wordt de analyse dit jaar op dezelfde manier aangepakt voor drie andere thema’s. 

Voor de keuze van de thema’s voor de kwalitatieve analyse is gekeken naar het totaaloverzicht met 

de kwantitatieve scores over 2015 en 2016. Hierbij zijn de volgende overwegingen gemaakt: 

 Lijf  

Voor dit thema is gekozen om inzicht te krijgen in wat hierover wordt verteld en in hoeverre 

Siza van betekenis kan zijn in wat cliënten vertellen. Dit thema scoort relatief laag bij cliënten, 

er is veel verandering gewenst en het wordt belangrijk gevonden. Het scoort ook relatief laag 

bij verwanten, er is veel verandering gewenst en wordt belangrijk gevonden. 

 Hulp 

Voor dit thema is gekozen, omdat het zowel bij verwanten als bij cliënten lager scoort dan in 

2015, terwijl het percentage verandering gewenst bij cliënten en verwanten hoger is dan in 

2015. Hulp wordt door verwanten ook als belangrijker gescoord in 2016 dan in 2015. Het zou 

waardevol zijn om daar meer over te weten te komen.   

 Huis 

Voor dit thema is gekozen in verband met de verbouwplannen en investeringen in vastgoed. 

Hoe ervaren cliënten en verwanten dit en wat vertellen ze erbij? Het staat in de top 5 van 

verandering gewenst bij cliënten en in de middenmoot van belangrijk gevonden. Bij verwanten 

scoort het relatief lager en staat het op de tweede plek van verandering gewenst.  

Voor een beschrijving van de methodologische overwegingen wordt u verwezen naar hoofdstuk 5. 
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2. Methode ‘Dit vind ik ervan!’2.0 
 

In de aanpak ‘Dit vind ik ervan!’2.0 staat de onderzoekende dialoog centraal. Door de 

onderzoekende dialoog kunnen in een ontmoeting nieuwe betekenissen worden ontdekt. De cliënt 

onderzoekt hardop wat hij op dit moment belangrijk vindt en hoe de zorg- en dienstverlening 

daarbij aansluit. De begeleider ondersteunt.  

 

‘Dit vind ik ervan!’2.0, kent drie varianten: (De thema’s en uitgangpunten zijn gelijk bij alle 

varianten).  

 Ik vertel 

Deze variant is ontwikkeld voor cliënten die in staat zijn verbaal hun ervaringen te delen en 

kenbaar te maken wat ze belangrijk vinden. Bij ‘Ik vertel’ staat de onderzoekende dialoog 

centraal, waarbij de cliënt kan vertellen hoe hij zijn kwaliteit van bestaan ervaart en hoe de 

zorg- en dienstverlening hierop aansluit. Om de kern van wat gezegd is te ordenen en te 

registreren, is de gesprekslijst ontwikkeld. Deze is ingericht aan de hand van de thema’s (zie 

bijlage). Per thema is ruimte om de ervaring, de ervaringsscore en de wens tot verandering te 

noteren en aan te geven welke thema’s de cliënt belangrijk vindt.  

 Ik zie en vertel 

Deze variant is ontwikkeld voor de onderzoekende dialoog met verwanten: mensen die 

belangrijk zijn voor de cliënt en die nauw berokken zijn bij de zorg- en dienstverlening. De 

ervaring van de verwant is niet hetzelfde als die van de cliënt. Verwanten spreken dan ook niet 

namens de cliënt. Aan hen wordt gevraagd vanuit hun eigen perspectief te delen wat zij 

belangrijk vinden in het licht van kwaliteit van bestaan van hun familielid, vriend of bekende en 

hoe de zorg- en dienstverlening hierbij volgens hen aansluit.  

 Ik toon 

Ik toon is ontwikkeld voor cliënten die non-verbaal communiceren. Bij deze variant wordt 

gebruik gemaakt van filmfragmenten van de cliënt. Via deze fragmenten observeert de 

begeleider samen met andere betrokkenen wat deze unieke cliënt laat zien over wat hij 

belangrijk, prettig en onprettig vindt in de zorg- en dienstverlening en wat zij verder kunnen 
ontwikkelen. Dit gebeurt in dialoog tussen de betrokkenen.  

Opbrengsten van de methode 

De gesprekslijst is een hulpmiddel bij het voeren van de dialoog. De uitkomsten van de dialoog 

worden door de regiebegeleider geregistreerd op de gesprekslijst en vervolgens digitaal ingevoerd 

in een database. De regiebegeleider legt bij ‘Ervaring’ de kern van de dialoog vast. Daarbij worden, 

zoveel als mogelijk, de woorden van de cliënt gebruikt. Het is immers zijn of haar ervaring. 

Daarnaast wordt een ervaringsscore gevraagd. Hier wordt ingevuld wat de cliënt aangeeft. De 

keuze bestaat uit Top!, Goed, Matig of Slecht. Het kan voorkomen dat een cliënt een thema niet 

relevant vindt of er niet over wil praten, dan wordt de ervaring open gelaten en bij de 

ervaringsscore ‘geen antwoord’ ingevuld. Per thema staat in de laatste kolom ook de vraag: 

Verandering gewenst? Hierbij bestaat de keus uit ja en nee. Deze kolom geeft een extra 

geheugensteuntje om te noteren wat later nog aandacht vraagt, en zeker besproken moet worden 

bij de evaluatie/ planbespreking. ‘Verandering gewenst’ hoeft dus niet voort te komen uit een 

negatieve motivatie, maar kan ook aangeven dat een cliënt ergens mee verder wil, zich wil door 

ontwikkelen op een bepaald punt.  

Onderaan de gesprekslijst wordt tot slot gevraagd aan te geven welke thema’s de cliënt belangrijk 

vindt. Als de cliënt aangeeft geen enkel thema belangrijk te vinden, dan wordt hier ‘geen antwoord’ 

ingevuld. 

 

‘Dit vind ik ervan!’2.0 levert een combinatie op van kwantitatieve en kwalitatieve resultaten. 

 

Zie voor meer achtergrondinformatie over de aanpak www.platformditvindikervan.nl. 

Zie bijlage 1 voor de belangrijkste wijzigingen in de onderzoeksaanpak ten opzichte van eerdere 

versies. 

Zie bijlage 2 voor de voorbeelden van de gesprekslijsten die gebruikt worden ter ondersteuning 

van de dialoog. 
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3. Kwantitatieve resultaten 
 
Dit vind ik er van! 2.0 in 2016 

 

Ingevulde gesprekslijsten in de periode 1/1/2016 – 31/12/2016 

 Ik vertel  1008 

 Ik zie en vertel 205 

 Ik toon  97  

 

De gesprekslijsten zijn geregistreerd  

 binnen 4 regio’s 

 op 95 locaties 

 in 72 woonplaatsen  

 voor 5 typeringen, namelijk;  

o Ernstig matig verstandelijk gehandicapt/Intensieve begeleiding (EMVB/IB) 

o Ernstig meervoudig beperkt (EMB) 

o Lichamelijk gehandicapt (LG) 

o Licht verstandelijk beperkt/Autisme spectrum stoornis (LVB/ASS) 

o Niet aangeboren hersenletsel (NAH) 

o Nader te bepalen 

 

Deze rapportage is gebaseerd op de geregistreerde gesprekslijsten van de cliënten die wonen en 

verblijven binnen Siza.  
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3.1 Kwantitatieve resultaten ‘Ik vertel’ 
 

Ervaringsscores 

In onderstaande grafiek is de verdeling van de ervaringsscores per thema te zien in 2015 en in 

2016. 
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Verandering gewenst 

In onderstaande grafiek is het percentage verandering gewenst aangegeven per thema in 2015 en 

in 2016. 
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Belangrijke thema’s 

In onderstaande grafiek is per thema te zien welk percentage cliënten heeft aangegeven een 

thema belangrijk te vinden in 2015 en in 2016.  

 

 

Beschrijving van de kwantitatieve resultaten van ‘Ik vertel’ 20161 
Aan de thema’s ‘Veilig voelen’, ‘Familie’ en ‘Doen’ wordt door het hoogste percentage cliënten de 

ervaringsscore ‘Top!’ of ‘Goed’ gegeven. De thema’s ‘Gevoel’, ‘Lijf’ en ‘Vrienden en kennissen’ 

krijgen van het hoogste percentage cliënten de score ‘Matig’ of ‘Slecht’. Bij het thema ‘Meedoen’ is 
door het grootste aantal cliënten geen antwoord gegeven. 

Voor de thema’s ‘Lijf’, ‘Gevoel’ en ‘Doen’ is door het hoogste percentage cliënten aangegeven dat 

verandering gewenst is. Voor de thema’s ‘Meedoen’, ‘Familie’, ‘Veilig voelen’ heeft het laagste 

percentage cliënten aangegeven dat verandering gewenst is.  

De thema’s ‘Familie’, ‘Gevoel’ en ‘Lijf’ zijn door het hoogste percentage cliënten benoemd als 
belangrijk. De thema’s ‘Kiezen’, ‘Doen’ en ‘Meedoen’ door het laagste percentage cliënten. 

 

Vergelijking van de kwantitatieve resultaten ‘Ik vertel’ van 2015 en 2016 

Het aantal ingevulde gesprekslijsten ligt in 2016 voor de variant ‘Ik vertel’ (n = 1008) iets lager 

dan in 2015 (n = 1168)   

 

Net als vorig jaar wordt aan de thema’s ‘Veilig voelen’, ‘Familie’ en ‘Doen’ door het hoogste 

percentage cliënten de ervaringsscore ‘Top!’ of ‘Goed’ gegeven. Twee thema’s die de hoogste score 

‘Matig’ of ‘Slecht’ krijgen, komen overeen met de resultaten van vorig jaar, namelijk ‘Gevoel’, ‘Lijf’. 

Het thema ‘Meedoen’ stond vorig jaar ook bij de drie thema’s met de hoogste score ‘Matig’ en 

‘Slecht’, maar is dit jaar vervangen door het thema ‘Vrienden en kennissen’.  

                                                 
1 De exacte cijfers staan in bijlage 1. 
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De gemiddelde ervaringsscore voor 2016 komt overeen met de gemiddelde 

ervaringsscore over 2015. 

Bij het thema ‘Meedoen’ is zowel dit jaar als vorig jaar door het grootste aantal cliënten geen 

antwoord gegeven. 

 

Voor de thema’s ‘Lijf’ en ‘Gevoel’ is net als vorig jaar, door het hoogste percentage cliënten 

aangegeven dat verandering gewenst is. Vorig jaar werd voor de thema’s ‘Familie, ‘Kiezen’ en  

‘Veilig voelen’ door het laagste percentage cliënten aangegeven dat verandering gewenst is . Dit 

jaar geldt dit eveneens voor het thema ‘Familie’ en ‘Veilig voelen’. Het thema ‘Kiezen’ is vervangen 

door ‘Meedoen’. 

Net als vorig jaar zijn de thema’s ‘Familie’, ‘Gevoel’ en ‘Lijf’ door het hoogste percentage cliënten 

benoemd als belangrijk. Ook de thema’s die door het laagste percentage cliënten als belangrijk 

worden genoemd komen overeen met 2015, namelijk de thema’s ‘Kiezen’, ‘Doen’ en ‘Meedoen’. 

De kwantitatieve resultaten voor de variant ‘Ik vertel’ komen in 2016 dus grotendeels overeen met 

de resultaten van 2015. Verschillen met vorig jaar zijn alleen te zien bij de drie thema’s met het 

hoogste percentage ervaringsscore ‘matig’ en ‘slecht’. Daarbij is het  thema ‘Meedoen’ vervangen 

door het thema ‘Vrienden en kennissen’. Verder is er een verandering te zien bij de drie thema’s 

met het laagste percentage ‘verandering gewenst’. Het thema ‘Kiezen’ is hier vervangen door 

‘Meedoen’.  
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3.2 Kwantitatieve resultaten ‘Ik zie en vertel’ 

 
Ervaringsscores 

In onderstaande grafiek is de verdeling van de ervaringsscores per thema te zien in 2015 en in 

2016. 

 

 

 

 

9%

10%

5%

10%

9%

11%

8%

7%

7%

11%

3%

7%

10%

9%

16%

21%

5%

8%

8%

11%

79%

76%

88%

80%

80%

76%

77%

74%

79%

79%

82%

69%

76%

72%

68%

65%

73%

69%

73%

74%

12%

12%

6%

10%

10%

11%

12%

17%

13%

8%

11%

22%

13%

18%

14%

12%

19%

21%

17%

14%

1%

2%

1%

1%

1%

2%

3%

2%

1%

1%

4%

2%

1%

1%

2%

3%

3%

2%

1%

1%

V E I L I G V O E L EN  2 0 1 6

V E I L I G V O E L EN  2 0 1 5

K I E Z E N  2 0 1 6

K I E Z E N  2 0 1 5

D O E N  2 0 1 6

D O E N  2 0 1 5

H U I S  2 0 1 6

H U I S  2 0 1 5

H U L P  2 0 1 6

H U L P  2 0 1 5

M E E D O E N  2 0 1 6

M E E D O E N  2 0 1 5

V R I E N D E N E N  K E N NI SS EN  2 0 1 6

V R I E N D E N E N  K E N NI SS EN  2 0 1 5

F A M I L I E 2 0 1 6

F A M I L I E 2 0 1 5

L I J F  2 0 1 6

L I J F  2 0 1 5

G E V O E L  2 0 1 6

G E V O E L  2 0 1 5

Top! Goed Matig Slecht



 

12 

 

Verandering gewenst 

In onderstaande grafiek is het percentage verandering gewenst aangegeven per thema in 2015 en 

in 2016. 
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Belangrijke thema’s  

In onderstaande grafiek is per thema te zien welk percentage verwanten heeft aangegeven een 

thema belangrijk te vinden in 2015 en in 2016.  

 
 

 

Beschrijving van de kwantitatieve resultaten ‘Ik zie en vertel’23 

Aan de thema’s ‘Kiezen’ en ‘Doen’ en ‘Veilig voelen’ wordt door het hoogste percentage verwanten 

de ervaringsscore ‘Top!’ of ‘Goed’ gegeven. De thema’s ‘Lijf’, ‘Gevoel’ en ‘Familie’ krijgen van het 

hoogste percentage verwanten de score ‘Matig’ of ‘Slecht’. Bij het thema ‘Meedoen’ is door het 

grootste aantal verwanten geen antwoord gegeven. 

Voor de thema’s ‘Lijf’, ‘Huis’ en ‘Gevoel’ is door het hoogste percentage verwanten aangegeven dat 

verandering gewenst is. Voor de thema’s ‘Familie’ en ‘Kiezen’ heeft het laagste percentage 
verwanten aangegeven dat verandering gewenst is.  

De thema’s, ‘Lijf’, ‘Veilig voelen’ en ‘Gevoel’ zijn door het hoogste percentage verwanten benoemd 

als belangrijk. De thema’s ‘Vrienden en kennissen’, ‘Doen’ en ‘Kiezen’ door het laagste percentage 
verwanten. 

 

Vergelijking van de kwantitatieve resultaten ‘Ik zie en vertel’ van 2015 en 2016 

Het aantal ingevulde gesprekslijsten ligt voor de variant ‘Ik zie en vertel’, net als voor de variant ‘Ik 

vertel’ in 2016 iets lager (n = 198) dan in 2015 (n= 243).  

 

Dit jaar wordt aan de thema’s ‘Kiezen’ en ‘Doen’ en ‘Veilig voelen’ door het hoogste percentage 

verwanten de ervaringsscore ‘Top!’ of ‘Goed’ gegeven. Vorig jaar stond in plaats van ‘Veilig voelen’, 

het thema ‘Hulp’ in dit rijtje. De thema’s ‘Lijf’, ‘Gevoel’ en ‘Familie’ krijgen dit jaar van het hoogste 

percentage verwanten de score ‘Matig’ of ‘Slecht’. Het thema ‘Lijf’ stond vorig jaar ook bij de 

thema’s met de hoogste score ‘Matig’ of ‘Slecht’. Andere thema’s waren toen ‘Meedoen’ en 

                                                 
2 De exacte cijfers staan in bijlage 1. 
3 Bij ‘Ik zie en vertel’ worden verwanten uitgenodigd voor een onderzoekende dialoog. 
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‘Vrienden en kennissen’. De gemiddelde ervaringsscore bij ‘Ik zie en vertel’ 

voor 2016 ligt iets hoger dan de gemiddelde ervaringsscore voor 2015 (resp. 85,5% en 83,9% 

‘Top’ en ‘Goed’). 

Bij het thema ‘Meedoen’ is ook dit jaar, en net als bij de variant ‘Ik vertel’, door het groo tste aantal 

verwanten geen antwoord gegeven. 

Voor de thema’s ‘Lijf’, ‘Huis’ en ‘Gevoel’ is, net als vorig jaar, door het hoogste percentage 

verwanten aangegeven dat verandering gewenst is. Het percentage bij het thema ‘Lijf’ ligt dit jaar 

wel duidelijk hoger dan vorig jaar (resp. 41% en 33%). Voor de thema’s ‘Familie’ en ‘Kiezen’ heeft 

ook vorig jaar het laagste percentage verwanten aangegeven dat verandering gewenst is . Het 

thema ‘Hulp’ stond toen ook in dit rijtje. 

De thema’s, ‘Lijf’, ‘Veilig voelen’ en ‘Gevoel’ zijn, net als vorig jaar, door het hoogste percentage 

verwanten benoemd als belangrijk. De thema’s ‘Vrienden en kennissen’, ‘Doen’ en ‘Kiezen’ zijn dit 
jaar door het laagste percentage verwanten genoemd als belangrijk. Vorig jaar stond het thema 

‘Huis’ in dit rijtje in plaats van ‘Doen’.  

 

De kwantitatieve resultaten voor de variant ‘Ik zie en vertel’ komen in 2016 op veel punten 

overeen met 2015. Er zijn verschillen te zien bij de ervaringsscores (zowel in top 3 ‘matig’, ’slecht’ 

als in top 3 ‘top’, ‘goed’), ‘verandering gewenst’ (bij de top 3 met laagste percentage verandering 

gewenst) en de ‘belangrijke thema’s’ (bij de thema’s met laagste percentage benoemd als 

belangrijk). Opvallendste verschil met vorig jaar is het percentage cliënten dat verandering wenst 

bij het thema ‘Lijf’. Dit percentage ligt dit jaar duidelijk hoger dan vorig jaar. 
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3.3 Kwantitatieve resultaten ‘Ik toon’ 
 

Ervaringsscores 

In onderstaande grafiek is de verdeling van de ervaringsscores per thema te zien in 2016 

 

Verandering gewenst 

In onderstaande grafiek is het percentage verandering gewenst aangegeven per thema in 2016 
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Belangrijke thema’s  

In onderstaande grafiek is per thema te zien welk percentage cliënten (non verbaal) heeft 

aangegeven een thema belangrijk te vinden in 2015 en in 2016.  

 

Beschrijving van de kwantitatieve resultaten van ‘Ik toon’456 

Aan de thema’s ‘Vrienden en kennissen’, ‘Kiezen’ en ‘Meedoen’ wordt door het hoogste percentage 

cliënten (non verbaal) de ervaringsscore ‘Top!’ of ‘Goed’ gegeven. De thema’s ‘Gevoel’, ‘Lijf’ en 

‘Doen’ krijgen van het hoogste percentage cliënten (non verbaal) de score ‘Matig’ of ‘Slecht’. Bij 

het thema ‘Vrienden en kennissen’ is door het grootste aantal cliënten (non verbaal) geen 

antwoord ingevuld. 

Voor de thema’s ‘Lijf’, ‘Gevoel’ en ‘Doen’ is door het hoogste percentage cliënten (non verbaal) 

aangegeven dat verandering gewenst is. Voor de thema’s ‘Meedoen’, ‘Familie’ en ‘Vrienden en 

kennissen’ heeft het laagste percentage cliënten (non verbaal) aangegeven dat verandering 

gewenst is.  

De thema’s, ‘Lijf’, ‘Veilig voelen’ en ‘Gevoel’ zijn door het hoogste percentage cliënten (non 
verbaal) aangegeven als belangrijk. De thema’s ‘Meedoen’, ‘Hulp’ en ‘Vrienden en kennissen’ 

worden door het laagste percentage cliënten (non verbaal) als belangrijk aangegeven.  
 

Vergelijking van de kwantitatieve resultaten ‘Ik toon’ van 2015 en 2016 

De ‘Ik toon’ variant is in 2015 niet geanalyseerd. 

 

                                                 
4 De exacte cijfers staan in bijlage 1. 
5 Bij de variant ‘Ik Toon’ wordt de ervaring van de cliënt bepaald vanuit het onderzoek vanuit 

meerdere perspectieven. Met het onderzoeksteam (OT) en de cliënt wordt op onderzoek uit 

gegaan, om zo dicht mogelijk te komen bij wat voor de cliënt belangrijk is  en hoe hij/zij de zorg 

ervaart.  
6 Om in deze rapportage de cliënten bij de variant ‘Ik toon’ te onderscheiden van de cliënten bij de 

variant ‘Ik vertel’, wordt bij cliënten waarvoor gebruik wordt gemaakt van de variant ‘Ik toon’ 
steeds de toevoeging (non verbaal) gedaan. 
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3.4 Samenvatting van de kwantitatieve resultaten 
 

De kwantitatieve resultaten laten zien dat de ervaringen van zowel cliënten als verwanten 

overwegend positief zijn. Toch is er ook ruimte voor verbetering; er zijn thema’s waarover cliënten 

en verwanten minder positief zijn en waar verandering gewenst is.  

Ervaringsscores 

Het percentage cliënten dat de ervaringsscore Top!/Goed geeft als ervaringsscore bij de thema’s 

ligt tussen 70,3% (‘Gevoel’) en 86,4% (‘Veilig voelen’). Voor verwanten ligt dit tussen 77,7% 

(‘Lijf’) en 92,9% (‘Kiezen’). Voor cliënten (non verbaal) tussen de 87% (‘Gevoel’) en 95,2 

(‘Vrienden en kennissen’).  

De thema’s ‘Veilig voelen’ en ‘Doen’ staan zowel voor de variant ‘Ik vertel’ als ‘Ik zie en vertel’ in 

de top 3 van hoogste percentage ervaringsscore ‘Top!’ of ‘Goed’. Bij cliënten staat het thema 

‘Familie’ in de top 3, bij verwanten ‘Kiezen’. Het thema ‘Kiezen’ staan ook bij cliënten (non verbaal) 

in de top 3, naast de thema’s ‘Vrienden en kennissen’ en ‘Meedoen’. 

 

Over de thema’s ‘Gevoel’ en ‘Lijf’ zijn cliënten en verwanten minder positief. Deze thema’s staan 

voor alle drie de varianten in de top 3 van hoogste percentage score ‘Matig’ en ‘Slecht’. Voor de 

variant ‘Ik vertel’ is het derde thema ‘Vrienden en kennissen’, voor de variant ‘Ik zie en vertel’ 

‘Familie’ en voor ‘Ik toon’ ‘Doen’.   

De ervaringsscores van ‘Ik toon’ zijn in vergelijking met de ervaringsscores van ‘Ik vertel’ en ‘Ik zie 

en vertel’ relatief hoog. Het gemiddeld percentage cliënten (non verbaal) dat ervaringsscore ‘Top’ 
en ‘Goed’ geeft bij ‘Ik toon’ is 90,9%, bij ‘Ik vertel’ is dit 81,3% en het gemiddelde percentage 

verwanten dat ‘Top’ of ‘Goed’ scoort bij de ervaringsscores is  85,5%. Cliënten die de variant ‘Ik 
vertel’ gebruiken scoren dus lager dan verwanten (‘Ik zie en vertel’) en cliënten die de variant ‘Ik 

toon’ gebruiken. Daarnaast is bij ‘Ik toon’ bij 6 van de 10 thema’s door cliënten (non verbaal) nooit 

de score ‘Slecht’ gegeven. Dit komt bij de varianten ‘Ik vertel’ en ‘Ik zie en vertel’ niet voor.  
 

Belangrijke thema’s 

Bij alle drie de varianten staan de thema’s ‘Familie’, ‘Gevoel’, ‘Lijf’ in de top 4 van belangrijke 

thema’s. Voor de variant ‘Ik vertel’ is ‘Huis’ het vierde thema. Voor de varianten ‘Ik zie en vertel’ is 

dat ‘Veilig voelen’. 

 

Verandering gewenst 

De top 3 van thema’s waarop verandering gewenst is, komt overeen voor de varianten ‘Ik vertel’ 

en ‘Ik toon’, namelijk op de thema’s ‘Lijf’, ‘Gevoel’ en ‘Doen’. ‘Lijf’ en ‘Gevoel’ staan ook bij 

verwanten in de top 3 van verandering gewenst, naast het thema ‘Huis’.   

 

 

  



 

18 

 

4. Kwalitatieve resultaten 
 

Zoals vermeld in de inleiding wordt voor de kwalitatieve analyse ingezoomd op drie thema’s, nl: 

 ‘Lijf’ 

 ‘Hulp’ 

 ‘Huis’ 

 

4.1 Kwalitatieve resultaten ‘Ik vertel’  

4.1.1 Lijf 

Onderwerpen waar het over kan gaan bij dit thema: 

 Gezondheid 

 Uiterlijk 

 Eten en drinken 

 Bewegen 

 Activiteiten in het dagelijks leven 

 Knuffelen en seks 

 Verzorging 

 

 

 

Aantal beantwoord: 968/ Geen antwoord: 24 Percentage cliënten 

Verandering gewenst 37% (n=324) 

‘Lijf’ genoemd als belangrijk onderwerp 39,1% (n=323) 

 

Positieve ervaringen ‘Lijf’  

Als reden voor een positieve ervaring op het thema ‘Lijf’ wordt door cliënten het volgende 

genoemd: 

 

Meest genoemd Minder genoemd Minst genoemd 

 Gezondheid (ervaren 

gezondheid: het gaat goed/ 
cliënt is tevreden met 

gezondheid) 
 Bewegen (cliënten hechten 

waarde aan bewegen sporten 

(vooral veel fietsen en 
wandelen,..) 

 Eten en drinken (tevreden 
over eten, eten is lekker en 

gezond, zelf bereiden eten) 

 Verzorging (verzorging is 

goed) 
 Uiterlijk (belang van goed 

uiterlijk, tevreden over 
uiterlijk)  

 Activiteiten (tevreden over 

huidige activiteiten; voldoende 
deelname aan activiteiten, 

werk) 

 Knuffelen 

 

Citaten bij ‘meest genoemd’ en ‘minder genoemd’i 

 

Meest genoemd door cliënten 

 

Gezondheid (ervaren gezondheid; het gaat goed/cliënt is tevreden met gezondheid) 

‘Ik ben tevreden met mijn gezondheid.’  

‘Ik voel mij lichamelijk gezond en fit.’  
‘Met mijn gezondheid gaat het goed. Slaap goed en lichamelijk boek ik nog steeds vooruitgang. 

Ik maak nog steeds stappen in mijn revalidatieproces. Het gaat voor mijn gevoel heel langzaam, 
maar wel vooruit.’ 

8% 66% 22% 4%L I J F  2 0 1 6

Top! Goed Matig Slecht
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‘Met mijn gezondheid gaat het over het algemeen goed. Maar heb soms kwaaltjes dat gaat ook 
wel weer over. Maar soms baal ik hiervan.’ 

‘Ik voel mezelf zeer gezond. Ik beweeg veel. Ik fiets van en naar mijn werk en sport met mijn 
vrienden.’  

 

Bewegen (cliënten hechten waarde aan bewegen: vooral veel fietsen en wandelen) 

‘Bewegen is top zo. Ik sport en beweeg goed zo.’  

‘Ik fiets veel, want goed bewegen is ook belangrijk.’ 

‘[naam cliënt] vindt het fijn om te fietsen en te wandelen.’  

‘Ik wandel iedere ochtend door het park, dat is heel fijn.’ 
‘Ik fiets naar werk en jog of loop. Maak een fietstocht.  

‘Aan bewegen ga ik werken. 1x per 2 weken zwemmen, ik ga gewoon baantjes trekken vanaf 
morgen. Sinds de driewieler voel ik me zekerder op de fiets.’ 

‘Wat betreft bewegen doe ik mijn oefeningen ’s avonds. Soms doe ik er maar 60 i.p.v. 100. 

Soms vind ik dat ik wel heel erg met mijn been sleep! Hier is wel naar gekeken, daarom is het zo 
belangrijk dat ik mijn oefeningen blijf doen.’  

‘Het gaat perfect wat betreft bewegen: 3 keer per week naar de sportschool. Ik word lekker 
uitgedaagd op de sportschool, en ik kom steeds verder qua prestaties met het sporten. Dit vind 

ik ook belangrijk.’ 

 

Eten en drinken (tevreden over eten; eten is lekker en gezond, zelf bereiden van eten) 

‘Ben tevreden over het eten en drinken.’ 

‘Ik mag zelf bepalen wanneer ik eet/drink.’  

‘Ik kook zelfstandig en vind dat heerlijk om te doen. Ik kan bereiden wat ik zelf wil.’  

‘Sinds een jaar verzorg ik mijn eigen maaltijden en dat bevalt goed.’ 

‘Ik vind het fijn dat ik nog zelf kan koken wat ik ook erg leuk vind om te doen .’ 

‘Eerst geprobeerd om zelf te ontdekken wat ik allemaal kon eten. Daarna heb ik de diëtiste 

gevraagd om voedingsadvies, voor een goed eetpatroon. Sinds 2015 gaat het eten goed.’ 

‘Het eten is prima: ik kan zelf bepalen wat ik eet en dat vind ik een fijn idee. Wel wordt het eten 

erg snel koud, maar dit warmen ze dan op in de magnetron. Ik krijg tegenwoordig voor de 

warme maaltijd een kop soep, omdat ik niet genoeg heb aan 1 maaltijd. Hier ben ik erg blij 

mee.’  

 

Minder genoemd door cliënten 

Verzorging (verzorging is goed) 

‘Ik verzorg mezelf goed door elke dag te douchen en schone kleding aan te doen.’ 

‘Hulp wordt gewaardeerd: Vind het fijn dat ik hulp krijg met douchen.’ 

‘Ik mag zelf kiezen wanneer ik wil douchen en of ik mijn hare wil wassen. Dit vind ik erg fijn.’ 

‘Ik verzorg mijzelf erg goed, trek regelmatig schone kleren aan en vind het erg belangrijk om mij 

mooi aan te kleden. Deze koop ik regelmatig nieuw via internet.’ 

‘Ik verzorg mezelf heel goed. Ben altijd netjes. Dit vind ik ook belangrijk. Ik ben blij dat m’n 

dubbele buik weg is. Toen ik in een rolstoel zat was ik veel dikker. Nu heb ik gewoon een goed 

figuur.’ 

‘Aankleden kan ik nog zelf. Verzorging: Dit gaat goed, krijg hier en daar nog wat hulp zoals met 

de steunkousen aantrekken en het douchen.’ 

 

Uiterlijk (belang van goed uiterlijk, tevreden over uiterlijk) 

‘Uiterlijk is erg belangrijk voor mij, als ik uit ga of naar mijn zus, dan wil ik er netjes uit zien. Op 

de [naam locatie] letten ze er op dat ik er netjes uit zie. Samen met begeleiding zoek ik de 

kleren uit. Mijn verzorging doe ik zelf. Ik vind het leuk om opgemaakt te worden.’  

‘Ik vind het belangrijk om er goed uit te zien.’  

‘Ik vind dat ik er goed uit zie.’  

‘Ik ben tevreden met mijn uiterlijk.’  
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‘Ik kan mijzelf goed verzorgen, aankleden en vind het leuk als ik er goed uit zie. Krijg daar dan 

complimenten over en dat voelt lekker.’ 

‘Ik wil er graag mooi uit zien. Gelukkig komt de kapster aan huis en ook [naam], vrijwilligster, 

die mijn nagels knipt en lakt.’ 

 

Activiteiten (tevreden over huidige activiteiten, voldoende deelname aan activiteiten, werk) 

‘Ik vind dat ik genoeg doe door de weeks; sporten paardrijden, schilderen en werken in de 

bakkerij.’  

‘Lekker gezond en actief met hobby’s.’  

‘Activiteiten genoeg. Ben blij met wat in nu allemaal doe.. naar ouders, familie, sporten, 

wandelen, schommelen. Waar ik hulp bij nodig heb helpen jullie prima. Niks op aan te merken.’’  

‘Heb activiteiten genoeg, ben elke dag bezig.’  

‘Gezondheid gaat prima. Ik beweeg lekker en wandel veel. Zondag naar de snuffelmarkt 

geweest, buiten stonden de kraampjes, zomerfair in [plaatsnaam] met hapjes, cake en koffie. 

Begeleid door muziek met een klarinet en een tamboerijn en zang. En zaterdag naar een 

orgelconcert in de koepelkerk op de Jansplaats. Zoek vaak leuke activiteiten.’ 

 

Minder positieve ervaringen ‘Lijf’ 

Als reden voor een minder positieve ervaring op het thema ‘Lijf’ wordt door cliënten het volgende 

genoemd: 

 

Meest genoemd Minder genoemd Minst genoemd  

 Gezondheid (lichamelijke 

klachten) 
 Gezondheid (inleveren 

zelfstandigheid/ 

toegenomen 
afhankelijkheid) 

 Gezondheid (gewicht) 
 Eten en drinken (moeite 

met eten en drinken, niet 
lekker, te weinig) 

 Verzorging (niet tevreden met 

verzorging, begeleiding, hulp) 
 Verzorging (zelfzorg) 

 Activiteiten (beperkt door 

gezondheid) 

 Knuffelen en seks 

 

Citaten bij ‘meest genoemd’ en ‘minder genoemd’ 

 

Meest genoemd door cliënten 

 

Gezondheid (lichamelijke klachten)   

 

‘...last van mijn lichaam. Ik krijg last van mijn rug en schouders...’  

‘De klachten als gevolg van MS worden wel steeds erger’. 

‘De lichamelijke achteruitgang is erg moeilijk. Het is lastig om de cirkel te doorbreken en weer 

positief te zijn’.  

‘Door leeftijd en handicap is mijn lichamelijke conditie achteruit gegaan.’  

‘Het gaat niet zo goed, ik ervaar krachtsverlies, meer stijfheid en achteruitgang in mijn kunnen.’ 

‘De klachten in mijn been nemen toe. Ik zou graag minder pijn ervaren.’  

‘Ik zit niet altijd goed in mijn vel, daardoor heb ik ook wat stress. Dit uit zich ook wel in 

lichamelijke spanning.’ 

‘Met de fysio ben ik bezig met oefenen, we hebben alleen het lopen op een heel laag pitje gezet, 

omdat mijn lichaam heel instabiel is op het moment. Activiteiten in het dagelijks leven moet ik 

aanpassen aan hoe ik mij voel. Dit vind ik soms nog best lastig. In mijn hoofd wil ik vaak wel 10 

dingen, terwijl ik er maar 3 kan….’ 

Gezondheid (inleveren zelfstandigheid/toegenomen afhankelijkheid) 

 

‘Ben niet tevreden over mijn gezondheid. Kan niet alles zelfstandig meer. Vind ik vervelend.’  
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‘De begeleiding helpt mij met de zorg van mijn benen. Dit vind ik fijn, maar ook lastig dat ik het 

zelf niet kan.’ 

‘Ik vind dat [plekje op de huid] ook lastig omdat ik van de medewerkers afhankelijk ben voor het 

insmeren.’ 

‘Ik heb dagen dat het minder gaat met mijn gezondheid en dan ben ik afhankelijk van 

medewerkers. Zij moeten me dan meer helpen en dat vind ik moeilijk. Stukje bij stukje moet ik 

dan steeds meer inleveren.’ 

Mw. heeft haar heup gebroken gehad en is hiervan herstellende, hierdoor is mw. meer 

afhankelijk van de verzorging dan ze gewend is. De verandering die mw. wenst is dat ze weer 

meer zelfstandig wordt.’  

Ze kan niet meer doen wat ze vroeger kon. Dit vindt ze moeilijk. Ze wil graag zo onafhankelijk 

mogelijk zijn. Verzorging van zichzelf wordt compleet overgenomen door personeel. Dit vindt ze 

soms wel moeilijk.’ 

 

Gezondheid (gewicht) 

 

‘Ik ben te zwaar. Aangekomen door medicatie, waardoor ik mij niet prettig voel in mijn lijf.’ 

‘Ik wil graag afvallen. Ik heb medicijnen en daardoor val ik niet af.’ 
‘Ik ben bezig met afvallen. Ben hier nog niet tevreden over.’ 

‘Mijn lijf is te dik. Ik moet dus afvallen.’  

‘[naam cliënt] vindt zijn buik te dik. Hij wil graag dat zijn buik dunner wordt, dan zullen ook zijn 
benen minder dik zijn. [naam cliënt] vindt het lastig om weer te gaan sporten, omdat hij denkt 

dat dit niet goed voor hem is.’ 
‘Ik vind mijn gezicht mooi en ik heb ook mooi haar. Mijn lijf is te dik. Ik vind dat lelijk. Ik moet 

dus afvallen. Mijn lijf functioneert soms niet zo goed. Ik ben dus niet zo gezond.’ 
‘Hij is erg ontevreden over zijn overgewicht. Wat hij moeilijk vindt is zich ertoe zetten er wat 

mee te doen’.  

 

Eten en drinken (moeite met eten/niet lekker/te weinig) 

 

‘Het eten en drinken vind ik lastig, om weer wat te bedenken wat ik klaar moet maken.’ 

‘Eten is niet lekker, ik krijg met moeite wat weg.’  

‘Eten en drinken gaat moeilijk. Ik vergeet soms te drinken. Eten vind ik niet zo lekker.’  

‘Ik vind het eten niet lekker op de …. [naam locatie]. Het is voor mij te weinig en niet vers.’ 

‘Eten en drinken sla ik regelmatig over.’  

‘[naam cliënt] geeft aan dat het vooral matig gaat op het gebied van eten en drinken. Vooral het 

drinken gaat volgens [naam cliënt] niet goed. Hij drinkt veel te weinig op een dag geeft hij aan.’ 

‘Het drinken gaat nu wel heel goed, dankzij [naam]. Het eten kan beter, vooral het ontbijt vind 

ik lastig, dat krijg ik nog moeilijk binnen.’ 

 

Minder genoemd door cliënten 

 

Verzorging (niet tevreden met verzorging/begeleiding/hulp) 

 

‘Ben het niet eens met verzorging. De begeleiding vindt het echter nodig dat ik iedere dag ga 

douchen. Ik vind dat zeurgedrag, maar ik luister op dat moment wel.’ 

‘Ik ben niet altijd tevreden over hoe mijn haar wordt gedaan. Ze vragen nooit of ik het zo wel 

wou hebben wanneer ze het doen tijdens de ochtend zorg.’ 

‘Ik voel mij niet goed. Ik weet het niet meer. De één zegt dat ik meer moet doen en ander zegt 

rustiger aan. De één zegt spierverslappers gebruiken, de ander juist weer niet. Dit geeft 

onduidelijkheid en onrust. ‘ 

‘Ik ben niet tevreden over de zorg die nu geboden wordt, alles gaat gehaast en slordig.’ 

‘De verzorging gaat erg achteruit. Medewerkers raffelen de zorg af, er zijn lange wachttijden. Er 

lijkt geen tijd te zijn voor de bewoner.’ 

‘Verzorging wordt bemoeilijkt door het systeem, waardoor ik de medewerker niet rechtstreeks 

kan benaderen.’ 
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Verzorging (zelfzorg) 

 

‘Ik zorg niet goed voor mezelf. Ik weet ook dat ik hier meer aandacht aan moet besteden .’ 

‘De zelfverzorging kan beter. Ik heb niet zoveel zin om me te wassen/verschonen.’ 

‘Ik verzorg me niet goed, als ik me douche heb ik geen douchespul meer. ‘ 
‘Mezelf verzorgen wil ik beter kunnen en ook beter leren hoe ik er uiterlijk uit zie. Ik doe nu alles 

zelf en dat gaat niet goed, want ik krijg er vaak wat over te horen op mijn werk.’ 

 

Activiteiten (beperkt door gezondheid) 

 

‘Gezondheid speelt af en toe op. Dit belemmert dan activiteiten, ook in dagelijks leven .’ 

‘Door de lichamelijke achteruitgang word ik beperkt in mijn dagelijkse activiteiten.’ 

‘Ik zou graag meer activiteiten willen doen, maar weet niet goed wat ik zou willen.  

‘Ze heeft hier veel moeite mee omdat haar lijf haar belemmerd om de dingen te doen die zij leuk 

vindt en waar zij energie uit haalt.’ 

 

 

Wensen en behoeften genoemd door cliënten bij het thema ‘Lijf’  

 Meer bewegen 

Meer sporten/bewegen (dit kan soms niet door beperking of te weinig geld). 

  

‘Ik wil wel meer bewegen, een sport ofzo, maar dat kost geld en we hebben niet zoveel’.  

‘Mijn lijf gaat achteruit en daar heb ik verdriet van. Ik zou graag meer fysio of fitness willen.’  

‘Conditie verbeteren.’ 

 

 Afvallen 

De wens om af te vallen wordt regelmatig genoemd. 

 Gezonder/beter eten en drinken 

Gezonder eten, meer drinken. Cliënten geven regelmatig aan dat ze niet voldoende drinken. 
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4.1.2 Hulp 

Onderwerpen waar het over kan gaan bij dit thema: 

 Betrouwbaar 

 Luisteren 

 Afspraak is afspraak 

 Tijd 

 Omgang 

 Behandeling 

 Vakmanschap 

 

 

Aantal beantwoord: 956/ Geen antwoord: 25 Percentage cliënten 

Verandering gewenst 25,7% (n = 221) 

‘Hulp’ genoemd als belangrijk onderwerp 31,3% (n = 259) 

 

Positieve ervaringen ‘Hulp’   

Als reden voor een positieve ervaring op het thema ‘Hulp’ wordt door cliënten het volgende 

genoemd: 

 

Meest genoemd Minder genoemd Minst genoemd 

 Tevreden over 
begeleiding/medewerkers 

 Luisteren (er wordt geluisterd, 

cliënten kunnen terecht om te 
praten) 

 Afspraak is afspraak 
(afspraken worden 

nagekomen) 

 Omgang (positieve ervaring 
met hulp) 

 Betrouwbaar (begeleiding is 
betrouwbaar) 

 Tijd (cliënt ervaart dat er 
voldoende tijd is/ wordt 

genomen, niet wachten) 

 Vakmanschap (begeleiding is 
deskundig) 

 Behandeling 

 

Citaten bij ‘meest genoemd’ en ‘minder genoemd’ii 

 

Meest genoemd door cliënten 

 

Tevreden over begeleiding/medewerkers 

 

‘[naam cliënt] vindt de begeleiding op [naam locatie] fijn en leuk.’ 

‘De begeleiding is top.’ 

‘Begeleiding weet voldoende om mij te helpen.’ 
‘Ik ben meer dan tevreden over het personeel, veel kennis die goed gebruikt wordt.’ 

‘Er zijn medewerkers die heel goed aanvoelen waar mijn behoeftes liggen.’ 
‘Ik heb het gevoel dat ik altijd kan terugvallen op de begeleiding.’ 

‘[naam cliënt is tevreden met haar begeleiding. Haar huidige begeleiders weten goed om te gaan 
met [naam cliënt], ze voelt zich ondersteund en begrepen.’ 

‘Ik vind de begeleiding hier geweldig, er is altijd wel iemand aanwezig als ik ze nodig heb. Ik heb 

ook vaak een afspraak met [medewerker 1] of [medewerker 2], die zijn er altijd voor mij. Ook 
komen ze altijd op tijd. Ik vind het ook fijn dat ze naar mij luisteren als ik ergens mee zit, ik dat 

kan vertellen. Vaak geven zij mij dan advies en dan is het voor mij opgelost. Ze gaan ook met 
mij mee als ik dat vraag. [medewerker 1] gaat mee naar het ziekenhuis en [medewerker 2] gaat 

vaak met mij naar Ikea of naar de winkel om mijn OV-kaart op te laden.’ 

 

 

8% 73% 16% 2%H U L P  2 0 1 6

Top! Goed Matig Slecht
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Luisteren (er wordt geluisterd, cliënten kunnen terecht om te praten) 

 

‘Als ik ergens mee zit kan ik hierover praten met begeleiding, dit is erg fijn.’ 
‘Begeleiders luisteren naar mij.’ 

‘Ik kan altijd met mijn vragen terecht.’ 
‘Begeleiding luistert goed naar me, ze hebben tijd voor me om naar mijn verhaal te luisteren.’ 

‘Vind dat er goed naar mij geluisterd wordt.’ 

‘Ze geeft aan dat er een paar medewerkers goed naar haar kunnen luisteren en dit vindt ze fijn.’ 
‘Ik heb niks te klagen, het is helemaal prima. Ik heb weinig nodig. Jullie luisteren goed naar mij, 

maar ik heb nooit zoveel vragen. Ik vind het wel fijn dat ik ergens op terug kan vallen, dat is 
toch wel een stuk rust. Jij helpt mij heel erg goed. Je hebt genoeg tijd voor mij, dat is fijn. Wat 

ik vooral fijn vind is dat ik overal met je over mag praten, je vind niks gek. Je luistert goed en je 
bent altijd eerlijk tegen me.’ 

‘Over het algemeen kan ik mijn verhaal wel kwijt aan de mensen die mij ondersteunen en willen 

luisteren. Dan ben ik het kwijt en is het voor mij prima.’ 

 

Afspraak is afspraak (afspraken worden nagekomen) 

 

‘Ik vind het contact met mijn nieuwe regiebegeleider en 2e contactpersoon ook goed verlopen. 
Als ik afspraken met ze maak, dan komen ze ze altijd na en dat vind ik prettig. Ik vond ook dat 

er voldoende tijd voor mij is en ik word serieus genomen.’ 

‘Begeleiding komt afspraken na.’           
‘Afspraak is afspraak wordt goed nagekomen.’ 

‘Afspraak is afspraak, als ze iets met me afspreken dan zijn ze er ook.’ 
‘Begeleiding houden zich wel aan de afspraak.’ 

‘Begeleiding staat voor me klaar en hanteert ook afspraak = afspraak.’ 
‘Begeleiders zijn consequent in het nakomen van afspraken, ook bij niet leuke afspraken. Er 

wordt altijd voldoende tijd voor mij gemaakt als ik iets wil bespreken. ’ 

 

Omgang (positieve ervaring met hulp)  

 

‘Ik ben zeer tevreden over de hulp die mij op alle fronten geboden wordt. Er zijn medewerkers 

die heel goed aanvoelen waar mijn behoeftes liggen. Even naast mij gaan zitten, er echt voor 
mij zijn. Zij luisteren ook naar mij. En dat vraagt heel veel geduld want ik kan mij niet snel 

uiten.’ 
‘De begeleiding helpt mij goed. Sinds ons vorige gesprekje waarin jij hebt gezegd dat ik de 

begeleiding mag vragen om in mijn agenda te schrijven, helpen ze beter. Ik heb dat zelf tegen 

de begeleiding gezegd. Ik neem nu ook mijn agenda mee naar boven.’ 
‘Begeleiding helpt [naam cliënt] als hij het zelf vraagt en dat vindt hij goed.’ 

‘Ze bieden mij hulp aan, of ik vraag om hulp.’ 
‘De begeleiding helpt mij goed.’ 

‘Als ik vragen heb of voor mijn dekbed hulp nodig heb, dan doen ze dat.’ 

‘Ik ben erg tevreden over de hulp die ik krijg.’ 
‘De hulp die ik krijg is genoeg en betrouwbaar.’ 

 

Betrouwbaar (begeleiding is betrouwbaar) 

 

‘Ik vind de begeleiding betrouwbaar, als ik iets in vertrouwen vertel, dan blijft het tussen hen en 

mij. Ze luisteren goed naar mij, in nood zijn ze er.’ 
‘Ik vind de betrouwbaarheid wel goed. Ik heb wel vertrouwen in de mensen die hier werken. Ze 

luisteren altijd wel goed die hier werken. Je kunt goed met ze praten. Allemaal wel, vind ik.’ 

‘Ik kan de begeleiding vertrouwen. Ik kan bij hen terecht.’ 
‘De hulp is betrouwbaar, ik vertrouw iedereen eigenlijk. Ik ben goed van vertrouwen.’ 

‘Ik voel me veilig met de hulp die ik krijg.’ 
‘Ik vind het personeel wel betrouwbaar.’ 

‘Mijn regiebegeleidster is een betrouwbare vrouw.’ 

‘Ze heeft veel vertrouwen in haar regiebegeleidster en ze durft alles tegen haar te zeggen.’ 

 

 

 

 

Minder genoemd door cliënten 
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Tijd (cliënt ervaart dat er voldoende tijd is/wordt genomen/niet wachten) 

 

‘Soms zijn de medewerkers erg druk en hebben ze weinig tijd. Ik heb dat gevoel tenminste. 
Maar de medewerkers zijn er altijd op momenten dat ik ze nodig heb. Ik heb altijd het gevoel 

dat ik mijn verhaal kwijt kan, op het moment dat ik niet lekker in mij vel zit. Dan nemen ze altijd 
de tijd om even naar mij te luisteren. Als de medewerkers er voor mij zijn om mij te 

ondersteunen, dan hebben ze de tijd voor me.’ 

‘Er is voldoende tijd voor de verzorging en een praatje af en toe.’ 
‘Ze nemen de tijd voor mij.’ 

‘Ze maken tijd voor mij.’ 
‘Als ik een oproep doe zijn de medewerkers er vrij snel.’ 

‘Ook komen ze altijd op tijd.’ 
‘Verder zijn jullie wel heel punctueel.’ 

 

Vakmanschap (begeleiding is deskundig) 

 

‘Mevr. heeft verschillende hulpverlenende instanties gehad, maar belangrijk is dat er nu 
stilgestaan wordt bij de NAH problematiek waardoor ze zich gehoord voelt en begrepen. Wat bij 

andere hulpverleners vaak lastig is omdat zij geen kaas hebben gegeten van de daadwerkelijk 
NAH problematieken die thuis spelen, waar mantelzorg dagelijks 24 uur per dag mee te maken 

heeft. Ze merkt dat de mensen van Siza veel ervaring hebben met NAH.’ 

‘De begeleiding en [naam] nemen de tijd voor mij als dit nodig is, of als ze zien dat ik ergens 
mee zit, dit vind ik fijn omdat ik niet altijd uit mezelf met iets kom. Ze behandelen me prettig en 

ik word serieus genomen, begeleiding laat ook zien dat ze hun vak verstaan, ik voel me veilig in 
het contact met de begeleiding.’ 

‘Ze is zeer deskundig op het gebied van autisme.’ 
‘Personeel is kundig.’ 

‘Ik vind wel dat ze hun vak kennen!’ 

‘[naam cliënt] vindt iedereen bekwaam in het werk.’ 
‘Ze ervaart dat de 2 medewerkers van Siza veel ervaring hebben met NAH.’ 

‘Zij zijn ook professioneel in hun werk.’ 

 

Minder positieve ervaringen ‘Hulp’ 

Als reden voor een minder positieve ervaring op het thema ‘Hulp’ wordt door cliënten het volgende 

genoemd: 

 

Meest genoemd Minder genoemd Minst genoemd  

 Afspraak is afspraak 
(afspraken worden niet 

altijd nagekomen) 
 Luisteren (medewerkers 

luisteren niet altijd goed, 

cliënten hebben het gevoel 
dat er niet echt geluisterd 

wordt) 
 Niet tevreden over 

begeleiding 
 Tijd (niet voldoende tijd 

voor cliënten) 

 Tijd (wachten) 

 Betrouwbaar (moeite met 
vertrouwen) 

 Hulp (niet tevreden over hulp. 
lastig om te vragen om hulp) 

 Vakmanschap (niet tevreden 

over vakmanschap) 

 Omgang 
 Behandeling 

 

Citaten bij ‘meest genoemd’ en ‘minder genoemd’ 

 

Meest genoemd door cliënten 

 

Afspraak is afspraak (afspraken worden niet altijd nagekomen) 

 

‘Afspraken worden niet altijd goed nagekomen. [...] Hier wens ik wat correctheid in.’ 
‘Afspraken zijn hier niet altijd afspraken. Vaak is het heel druk en kunnen ze niet op tijd dingen 

nakomen.’ 

‘Wel mis ik af en toe het stukje ‘afspraak is afspraak’, dit gaat al wel beter sinds de vorige keer.’ 
‘Moeilijk dat de afspraak niet nagekomen wordt.’ 
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‘Heel vaak houden medewerkers zich niet aan de afspraken die hier op het bord staan.’ 
‘Afspraak is afspraak dat klopt niet altijd, dat komt wel vaak door de tijd omdat ze druk zijn.’ 

‘Afspraken worden vaak niet nagekomen. Wordt niet altijd aan de tijden van de planning 
gehouden, ligt er ook aan wie er werken. Dit zorgt voor irritatie en stress vooral als er een 

afspraak gepland staat. Vind het moeilijk om op de bel te drukken en hulp te vragen, vooral als 

er wordt aangegeven dat er iemand komt en het duurt dan toch nog 30/45 min. Het vertrouwen 
in begeleiding is er zeker weten niet altijd, zowel gevoelsmatig als in het nakomen van 

afspraken.’ 
‘Afspraken worden vaak geschonden, ik heb de afspraak dat ik rond 14:00 uur bel voor hulp en 

dan komt er na 3 kwartier eindelijk iemand? Hier kan ik me wel eens heel boos over maken. De 
zorg is steeds drukker, waardoor de wachttijden soms erg lang worden.’ 

 

Luisteren (medewerkers luisteren niet altijd goed/cliënten hebben het gevoel dat er niet echt 

geluisterd wordt) 

 

‘Hij vindt dat er soms meer naar hem geluisterd mag worden. Hij vindt het moeilijk om zijn 

verhaal te vertellen en vindt het belangrijk dat er naar hem geluisterd wordt, zodat hij zijn 
verhaal kan doen.’ 

‘Ze luisteren niet altijd goed naar mij op [naam locatie].’ 

‘Er wordt echter niet altijd goed naar haar geluisterd.’ 
‘Ze luisteren niet altijd naar mij, dan zeg ik maar niets meer, helpt toch niet.’ 

‘Er wordt niet altijd goed naar [naam cliënt] geluisterd als ze iets vertelt aan de begeleiding.’ 
‘Ik heb het gevoel dat jullie niet naar mij luisteren.’ 

‘De medewerkers luisteren niet altijd even goed. Vaak doen ze de dingen op hun eigen manier 

en luisteren niet naar de cliënt.’ 

 

Niet tevreden over begeleiding/medewerkers 

 

‘De medewerkers op [...] hebben wel te weinig kennis van computers, dat is jammer.’ 
‘Ik vind stagiaires lastig, die zitten nog op school en ik weet niet altijd of zij overal verstand van 

hebben.’ 
‘Ik kan niet altijd met iedereen goed opschieten van de begeleiders.’ 

‘[naam cliënt] is tevreden over de hulp die ze krijgt, maar ze vindt sommige begeleiding te 

streng.’ 
‘Ik vind het moeilijk dat er mensen weg gaan en elke keer weer het contact opnieuw opbouwen.’ 

‘Ik zou graag willen dat medewerkers wat meer begrip zouden hebben voor mijn situatie.’ 
‘[naam cliënt] heeft het gevoel dat de begeleiding haar niet altijd begrijp. Ze vindt het lastig dat 

mensen dingen over “haar te zeggen hebben”.’ 

‘Ik vind alleen niet alle flexwerkers fijn.’ 
‘Mevrouw geeft ook aan niet goed te worden van de wisseling van medewerkers en 

invalkrachten.’ 
‘Soms komt er iemand die er nog niet zo vaak is geweest. Ik vind het dan wel moeilijk om uit te 

leggen wat ik wil. Ik ben er aan gewend dat iedereen precies weet wat er moet gebeuren. Dat 
vind ik het fijnste, anders raak ik wat in de war en word ik soms boos.’ 

‘De begeleiding laat soms wat te wensen over. Ik vind dat ze sommige dingen laten liggen. Ik 

vind het namelijk lastig om aan te geven als ik niet lekker in mijn vel zit. Ik zou het prettig 
vinden als dat gesignaleerd wordt en ze naar me toe komen.’ 

 

Tijd (niet voldoende tijd voor cliënten) 

 

‘Afspraak is afspraak en als het niet kan, vind ik het prettig wanneer mensen mij afbellen, dat 

gebeurt niet altijd. Regiebegeleiders hebben vaste uren waardoor er tijdsdruk is en niet veel tijd, 

bij begeleiders is dat niet die nemen meer de tijd.’’ 
‘Ik heb soms het gevoel dat er niet genoeg tijd voor mij is.’ 

‘Het ligt wel aan de bezetting of ze genoeg tijd voor me hebben. De laatste tijd schiet het er nog 
bij in.’ 

‘Soms heb ik het gevoel dat ze geen tijd hebben.’ 
‘Ik heb het idee dat er niet altijd tijd is voor mij omdat de cliënten in mijn woongroep zwaarder 

gehandicapt zijn en daar veel aandacht naartoe gaat.’ 

‘Er is op de woonvorm niet altijd tijd voor een persoonlijk gesprek.’ 
‘Er is soms te weinig tijd voor mij.’ 
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Tijd (wachten) 

 

‘Wel heeft [naam cliënt] het idee dat zij af en toe heel lang moet wachten als zij belt. Dat is 

vervelend want dan is zij soms vergeten waarvoor zij ook alweer gebeld had.’ 

‘Soms moet ik lang wachten wanneer ik gebeld heb, dit is wel eens vervelend wanneer ik moet 
spuiten voor het eten.’ 

‘Soms wordt mijn bel telefonisch niet beantwoord of het duurt heel erg lang. Ik weet dan niet 
goed waar ik aan toe ben.’ 

‘Sommige begeleiding komen te laat. Zonder dit van te voren door te bellen.’ 
‘De zorg is steeds drukker, waardoor de wachttijden soms erg lang worden.’ 

‘Soms moet ik een poos wachten waardoor ik zo nodig moet plassen, waardoor ik (bijna) in mijn 

broek plas.  
‘Begeleiding is niet altijd op tijd bij me voor afspraken, ik vind het niet fijn als ze te laat komen. 

Als ze van te voren aangeven dat ze later zijn vind ik dat niet erg.’ 
‘Wel vind ik het soms jammer dat ik lang moet wachten. Dit heeft vooral te maken met de 

drukte op de werkvloer. Dan zeggen ze dat ze nar me toe komen en dan moet ik als nog heel 

lang wachten.’ 
‘Medewerkers streven vaak niet mijn afspraken uit mijn bbp na. Vaak snel verzorgen, waardoor 

er dingen over het hoofd worden gezien. Er wordt niet altijd goed geluisterd. Ik voel me niet 
altijd serieus genomen doordat ze niet luisteren. Rustige zorg is er niet altijd bij. En ik word 9 

van de 10 keer te laat uit bed gehaald.’ 

 

Minder genoemd door cliënten 

Betrouwbaar (moeite met vertrouwen) 

 

‘Vertrouwen is moeilijk. Dan vind ik het moeilijk om hulp te vragen. Het vertrouwen (gevoel) is 

er dan niet.’ 

‘Vertrouwen heb ik niet in iedereen. [...] Ik weet niet wat ze over mij zeggen als ik er niet bij 
ben, ik denk dat ze achter mijn rug negatief over mij praten.’ 

‘Ik vind de hulp niet altijd betrouwbaar. Ik durf niet alles te zeggen. Ik ben bang dat het wordt 
doorverteld. 

‘Ik heb soms het gevoel dat mensen voor mij beslissen, dat ik in het nauw wordt gedreven en ik 
geen inbreng heb. Ik vind het moeilijk hiermee om te gaan. Dit maakt ook dat ik soms het 

moeilijk vind om bij sommige mensen een goed gevoel te hebben en te vertrouwen. Ik sluit me 

dan meer af voor mensen, ik laat het gebeuren en probeer mezelf op die manier te beschermen 
door het me niet te veel aan te trekken.’ 

 

Hulp (Niet tevreden met hulp/ lastig om te vragen om hulp) 

 

‘[naam cliënt] vindt dat ze te weinig begeleiding krijgt bij het douchen en het verschonen van 

haar bed.’ 

‘Ik vroeg om hulp maar kreeg dit niet goed.’ 
‘Huishoudelijke hulp vind Mevr. erg slecht op dit moment, er is te weinig tijd om te poetsen.’ 

‘Ik vraag om hulp maar ze komen niet altijd, laatst had ik pijn in mijn rug en toen kwamen ze 
niet.’ 

‘[naam cliënt] geeft aan het soms lastig te vinden om hulp te vragen aan de begeleiding.’  
‘Ik vraag de laatste tijd minder hulp. Heel af en toe krijg ik na het stellen van mijn hulpvraag 

een negatief antwoord, voorbeeld: heb nu geen tijd, wij doen eigenlijk niets met de was of 

straks maar weer vragen. Hierdoor stel ik de vraag minder snel maar soms vergeet ik ook de 
hulpvraag te stellen. Met als gevolg dat ik mijn vuile was mee naar huis neem en de tas, met 

schone kleding, die ik vanuit mijn ouders weer mee naar huis neem niet laat uitpakken.’ 

 

 

 

Vakmanschap (niet tevreden over vakmanschap) 

 

‘Ik heb niet het idee dat hier vakmanschap is. Omdat ik dit niet terug zie. Als ik het vergelijk 

met de medische zorg die ik hier heb gehad en in het ziekenhuis dan denk ik dat er over en 

weer veel van elkaar geleerd kan worden. Hierbij heb ik het over verpleegkundige handelingen. 
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Qua zorg kunnen de begeleiders het ziekenhuis leren en qua medische zorg kan het ziekenhuis 
de begeleiding weer veel bijbrengen.’ 

‘Ik vind dat er meer verstand moet komen hoe om te gaan met mensen met NAH.’ 
‘Wat betreft deskundigheid heb ik soms het gevoel dat dit niet bij iedereen van de begeleiding 

goed is. Meer scholing over beperkingen en kenmerken bij de beperking schort het nog wel eens 

aan voor mijn gevoel.’ 
‘Vakmanschap is heel iets minder; begeleiding vd [naam locatie/organisatie?] deed andere 

dingen tussendoor, bijv. met de telefoon bezig.’ 
‘Vakmanschap van de begeleiders kan beter, soms weten ze niet wat ze doen.’ 

 

 

Wensen en behoeften genoemd door cliënten bij het thema ‘Hulp’  

Bij de gesprekspunten binnen dit thema kwamen de volgende wensen en behoeften naar voren: 

 Meer en beter communiceren 

 

‘Ik zou het fijn vinden als afspraken wel duidelijk geformuleerd worden. Dit om misverstanden te 
voorkomen. Ik vind het ook prettig dat als er wijzigingen zijn deze ruim van te voren aan mij 

doorgegeven worden.’ 
‘Eerder werd informatie niet altijd goed doorgegeven, nu gaat dat al beter door de lijst 

activiteiten die aan de muur hangt. Het kan nog beter: elke ochtend in de pauze vertellen wie er 
langs komt en als een begeleider afspraken buiten het [naam locatie] heeft.’ 

‘Contact met een vaste persoon vanuit het team was prettig geweest dit om een kastje naar de 

muur gevoel te voorkomen.’ 
‘Afspraak is afspraak en als het niet kan, vind ik het prettig wanneer mensen mij afbellen, dat 

gebeurt niet altijd.’  
‘Ik vind dat er meer gecommuniceerd moet worden met mij over wat ik wil en hoe ik het wil. 

Vaak wordt er gewoon iets gedaan maar niet gevraagd of ik het zo wel wil.’ 

 

 Vaker een praatje met de begeleiding 
Bij de gesprekspunten binnen dit thema werd daarnaast door cliënten uitgesproken dat er behoefte 

is aan vaker ‘een praatje’ met de begeleiding. 

 

‘Ik zou het leuk vinden als jij [naam medewerker] wat vaker bij mij binnen loopt. Soms doe je 
dat wel en dat vind ik gezellig.’ 

‘...en dat we wat vaker om de hoek komen kijken bij haar om te kijken hoe het gaat of een 

babbeltje te maken.’ 
‘Ook vind ik het fijn dat de begeleiding nu in de avond belt of ik zin in een praatje heb. Voorheen 

was de afspraak dat ik belde wanneer ik thuis was en dat vergat ik nog wel eens en dan zag ik 
helemaal niemand.’ 

‘Ze hebben bijna geen tijd voor een praatje, dat mis ik echt.’ 
‘Hij zou graag wat vaker een praatje maken met de begeleiding. Tegenwoordig is hier geen tijd 

meer voor, dit vindt hij jammer.’  

 

 Meer empathie bij begeleiding 
Hoewel minder vaak dan de voorgaande punten werd empathie als aandachtspunt een aantal keer 

genoemd.  

 

‘Af en toe mis ik een stukje empathie voor dingen die ik lastig vind.’ 
‘In praktijk betekent dat het gevoel van net dat beetje extra betrokkenheid bij mij als cliënt 

soms wel eens weg is. Hierdoor lijkt het soms alsof sommige medewerkers hun werk meer uit 

zakelijk overweging doen, dan vanuit liefde voor het vak.’ 
‘In mijn verleden toen ik zelf bij [naam bedrijf] in de hulpverlening werkzaam was, ging dit 

[vakmanschap] op totaal andere wijze, en stonden betrokkenheid en begrip in een hoog vaandel. 
Hulp en ondersteuning geef je mijns inziens vanuit je hart, en het welzijn van de cliënten komt 

op de eerste plaats waarbij tijdsduur van ondergeschikt belang is.’ 

 

 
 Serieus genomen worden 

Cliënten vinden het belangrijk om serieus genomen te worden, dit benadrukken ze soms specifiek. 

Soms is verandering gewenst op dit punt. 
 

‘Luister naar wat ik aangeef en neem me daarin serieus”, dat zou ik graag willen.’ 



 

29 

 

‘Soms ervaar ik wel eens overbezorgdheid, dit geeft me dan even het gevoel niet serieus 
genomen te worden in mijn keuzes.’ 

‘Er zijn personeelsleden die “Jip en Janneke” taal tegen mij spreken. Dat vind ik heel vervelend.’ 
‘Zij wil als volwaardig deelnemer behandeld worden en niet als een klein kind!’ 

‘Ik wil voor vol aangezien worden en heb niet altijd het idee dat ze dit doen. Sommige 

medewerkers praten over mij heen en dit vind ik niet altijd prettig. [...] Ik zou dit liever anders 
zien.’ 

 

 Minder wisseling in medewerkers, invalkrachten, stagiaires en flexwerkers 

Cliënten geven aan dat ze wisseling van personeel lastig vinden. Ze hebben baat bij structuur en 
vaste medewerkers die op de hoogte zijn van hun situatie. Stagiaires en flexwerkers weten soms 

niet precies wat ze moeten doen en kennen de achtergrond van de cliënt niet.  
 

‘Soms als ik de bel aanzet en een hulpvraag stel, dan komt er een stagiaire. Zij weet dan niet 
wat ze moet doen en ik vraag me ook af of zij dan om hulp vraagt. Ik irriteer me aan het feit dat 

de stagiaires komen. Ik weet dat ze het ook moeten leren, maar ik vind het gewoon niet fijn. 
Vooral als ze niet weten wat ze moeten doen als het gaat om het oplossen van een probleem.’  

‘Flexwerkers kennen mijn afspraken niet altijd en dit werkt verwarrend, ik moet het dan steeds 
aangeven en dat kost mij teveel energie.’ 
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4.1.3 Huis 

Onderwerpen waar het over kan gaan bij dit thema: 

 Huis 

 Huishouden 

 Bezittingen 

 Geld 

 

 
 

Aantal beantwoord: 926/ Geen antwoord:39 Percentage cliënten 

Verandering gewenst 27,1 (n=228) 

‘Huis’ genoemd als belangrijk onderwerp 32,8 (n=271) 

 

Positieve ervaringen ‘Huis’  

Als reden voor een positieve ervaring op het thema ‘Huis’ wordt door cliënten het volgende 

genoemd: 

 

Meest genoemd Minder genoemd Minst genoemd 

 Huis (tevreden met huis) 
 Wonen (tevreden met wonen) 

 Huishouden (netjes/schoon, 

zelf schoonmaken) 

 Bezittingen (blij met bezit) 
 Geld (tevreden over geld 

beheer) 

 Geld (genoeg geld hebben) 

 

Citaten bij ‘meest genoemd’ en ‘minder genoemd’iii 

 

Meest genoemd door cliënten 

 

Huis (tevreden met huis) 

 

‘Ik ben erg tevreden over mijn huis. Ik heb het echt getroffen met dit appartement. Het is mooi 
en groot. Veel licht en aanpassingen voor mij. Ik hoef hier niet weg. Over 10 jaar wil ik samen 

met [naam] in [plaatsnaam] aan het water gaan wonen. Tot die tijd blijf ik hier.’ 
‘Ik heb een mooi huis. Volgens mij zijn mijn grote en kleine zus jaloers op mijn mooie huis. De 

locatie is mooi. Ik heb alles wat ik wil hebben.’ 

‘Ben tevreden over mijn huisje hoe ik het zelf heb ingericht.’ 
‘Ik ben super blij met mijn eigen appartement.’ 

‘Ik ben nog steeds blij met mijn woning.’ 
‘Ik ben tevreden over mijn huis. Mijn huis is goed zo. 

 

Wonen (tevreden met wonen) 

 

‘Ik ben ontzettend gelukkig in mijn huis. Samen met mijn vrouw woon ik hier met ontzettend 

veel plezier!’ 

‘Ik ben nog steeds erg blij met mijn huis, er is veel licht en ik voel me hier op mijn plek. In het 
huishouden doe ik veel zelf of samen met mijn zus en moeder. Zij helpen mij ook met 

veranderingen in huis.’ 
‘Ik voel me geweldig en goed in mijn eigen appartement. Het huishouden is goed te doen, lukt 

altijd wel.’ 
‘Ik woon hier perfect.’ 

‘[naam cliënt] is erg tevreden met hoe en waar ze nu woont.’ 

‘Hij geeft aan dat hij hier prettig woont. Hij vindt hier de rust die hij nodig heeft en heeft een 
plek waar hij zich terug kan trekken.’ 

‘Het wonen is geweldig hier, fijne bewoners. Ik woon met mijn medebewoners fijn samen.’ 
[naam cliënt] vindt het fijn om hier te wonen. 

 

12% 70% 14% 4%H U I S  2 0 1 6

Top! Goed Matig Slecht
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Huishouden (netjes, schoon, zelf schoonmaken) 

 

‘In het huishouden doe ik veel zelf zoals wassen. Er komt wel een schoonmaakster die de 
vloeren schoonmaakt. Maar wat ik zelf kan, doe ik zelf. Ik woon hier perfect en niets aan 

veranderen.’  
‘Huishouden gaat goed. Samen met huishoudelijke hulp maak ik steeds mijn kamer netjes. Mijn 

kamer is altijd opgeruimd, ben daar erg geordend in.’ 

‘Het is prima om hier te wonen. Het huishouden gaat ook goed. Ik heb iedere week schoonmaak 
en als ik tussendoor ergens hulp bij nodig heb, kan ik dat vragen en wordt dat altijd geregeld. Ik 

heb altijd hulp nodig bij het opmaken van mijn bed en dit kan ik altijd vragen tijdens mijn 
contactmomenten.’ 

‘Mijn huishouden voer ik al enige tijd volledig zelfstandig. Dat bevalt me goed. Het vraagt wel 
enige planning om dit te combineren met alle andere dingen, maar over het algemeen gaat het 

goed.’ 

‘Doe zelf het huishouden.’ 
‘Corvee vind ik leuk om te doen.’ 

‘Het huis is netjes.’ 
‘Poetsen en huishouden is goed, het gebeurt hoe ik wil.’ 

 

Minder genoemd door cliënten 

Bezittingen (blij met bezit) 

 

‘...heb mijn eigen spulletjes om me heen.’ 
‘[naam cliënt] is erg tevreden met zijn huis en zijn bezittingen daarin.’ 

‘[naam cliënt] is blij met zijn spullen deze heeft hij meegenomen uit zijn eerdere woning.’ 

‘Ik vind dat ik mooie spullen heb en ik ben hier ook zuinig op.’ 
‘Hij heeft de spullen die hij graag wil hebben op zijn kamer staan en dit is voldoende zo.’ 

‘Bezittingen: tevreden, ik heb er meubels bijgekregen.’  
‘Ik ben tevreden over de bezittingen, ik zou best een grotere tv willen hebben. Een nieuwe Xbox 

zou ik ook wel fijn vinden. Mijn ouders beheren mijn geld, daar overleg ik mee.’ 

‘Ik ben trots op mijn bezittingen zoals mijn auto’s. De sfeer die het uitstraalt met mijn spullen 
erin.’ 

‘Ik ben tevreden met mijn bezittingen, maar ik zou graag een jacuzzi willen of een badkuip: 
waar ik in kan ontspannen.’ 

 

Geld (tevreden over geld beheer) 

 

‘Alle geldzaken doet mijn bewindvoerder.’ 

‘Geldzaken doe ik voor de veiligheid graag samen.’ 

‘Geld gaat goed nu ik via het beheer zit. Is duidelijker voor me en voel me er vrijer in.’ 
‘Mijn broer beheert mijn geld en dat is goed. Ook mijn zus helpt met bankzaken.’ 

‘Ik beheer zelf mijn geld, ik krijg van een vriendin wat tips.’ 
‘Voor mijn geld heb ik een mentor. Ik sta onder curatele, ik heb een goed contact met mijn 

bewindvoerder.’ 

 

Minder positieve ervaringen ‘Huis’ 

Als reden voor een minder positieve ervaring op het thema ‘Huis’ wordt door cliënten het volgende 

genoemd: 

 

Meest genoemd Minder genoemd Minst genoemd  

 Huis (problemen met huis) 
 Huishouden (niet tevreden 

over huishouden) 

 Wonen (problemen met 
medebewoners, wennen) 

 Geld (problemen met geld) 

 Bezittingen 

 

 

 

 

 

 

 

Citaten bij ‘meest genoemd’ en ‘minder genoemd’ 
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Meest genoemd door cliënten 

 

Huis (problemen met het huis) 

 

‘Er zit een scheur in het plafond van de wc en mogelijk ook bij de douche.’ 
‘Het huis is nog niet helemaal ingericht, het is nog niet helemaal op orde, het is nog wat chaos.’ 

‘Als ik ga douchen heb ik heel vaak geen warm water, ik mag blij zijn als het lauw water is. Ik 

ervaar dit als zeer vervelend.’ 
‘Het huis zou gezelliger ingericht mogen.’ 

‘Huis is aan vernieuwing toe. Vies, toilet is oud, zooitje en het ruikt niet lekker.’ 
‘Ik ben niet tevreden met de woonruimte die ik heb, die is te klein voor twee personen en heel 

erg slecht geluid geïsoleerd en te weinig ramen.’ 
‘...de vloer is slecht. Voor de rest is het ook allemaal oud en versleten.’ 

‘Mijn woning is klein, benauwd en oud. Ik vind dit lastig.’  

‘Het huis valt bijna van ellende uit elkaar.’ 

 

Huishouden (niet tevreden over huishouden) 

 

‘De ramen mogen wel iets vaker gewassen worden.’ 
‘Mijn huishouding wil nog niet goed lukken, ik moet hier meer tijd voor vrij maken.’ 

‘[naam cliënt] is niet altijd tevreden over huishoudelijke dienst die de Siza levert.’ 

‘[cliënt] vindt dat ze te weinig doet in het huishouden.’ 
‘Vaak moet ik alleen het huis schoonmaken of afwassen, dit vind ik niet leuk.’ 

‘Voor mij zijn de werktijden en werkschema vanuit de huishouding erg onduidelijk.’ 
‘De schoonmaak vind ik verschrikkelijk. Het is niet schoonmaken! Ze poetsen overal omheen en 

ze zullen nooit eens iets opschuiven of ergens onder poetsen.’ 
‘De communicatie vanuit de huishouding is erg rommelig. Voor mij zijn de werktijden en 

werkschema vanuit de huishouding erg onduidelijk. Ik weet niet wanneer ze komen voor het 

schoonmaken in mijn woning. Ook bij afwezigheid vanuit de huishouding wordt dit niet door 
gecommuniceerd naar mij toe.’ 

 

Minder genoemd door cliënten 

Wonen (problemen met medebewoners, wennen) 

 

‘Ik moest wel wennen aan al die anderen.’ 
‘...ze moet hier nog wel wennen aan alle nieuwe dingen en de mensen om haar heen.’ 

‘Ze geeft aan dat ze een fijn appartement heeft, maar de andere medebewoners vindt ze maar 

niets.’  
‘Het samengaan en de dynamiek met alle bewoners is niet fijn en dhr. wil zich er niet meer mee 

bemoeien.’ 
‘Ik voel met niet altijd thuis, dit komt me name als er mensen lopen te klagen.’ 

‘Ik voel mij niet thuis op [naam locatie], omdat ik mij eenzaam voel’. De groep is hier groter en 
veel meer op zichzelf. Op mijn vorige woonplek was de groep kleiner, maar werd er wel meer 

samen gedaan. Hier zitten de bewoners veel op hun eigen kamer en weinig in de gezamenlijke 

ruimtes. Ik vind dat wel leuker.’  
‘Ik wil graag zonder medebewoners in een huis kunnen wonen. Gewoon in de wijk. Niet meer 

begeleid wonen. Ik heb niks met medebewoners en al helemaal niet met [naam]. Hij moet zich 
niet bemoeien met mij. Mij met rust laten!’ 

 

Geld (problemen met geld) 

 

‘Omgaan met geld is heel moeilijk voor mij.’ 

‘Soms zou ik iets meer geld willen hebben.’ 

‘Het omgaan met geld vind ik nog wel eens een probleem.’ 
‘De ruimte waar ik nu woon is veel te duur, mede hierdoor kom ik niet uit de financiën.’ 

‘Ik moet vragen om mijn geld, dat vind ik niet zo leuk.’ 
‘Doordat ik geen werk heb en alleen maar een stimuleringsuitkering heb, heb ik weinig geld en 

dit vind ik niet prettig.’  

‘Het huis en het huishouden gaat goed, maar wat betreft het geld gaat het wat minder. Ik heb 
wat teveel gebruikt en moet het nu tot maart even met wat minder doen. Het huis is echt top, 
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het geld is slecht, ben in conflict met bewindvoering, zaken lopen nog steeds niet naar mijn 
wens.’ 

 

 

Wensen en behoeften van cliënten genoemd bij het thema ‘Huis’  

 Verhuizen 

Cliënten geven bij de gesprekspunten binnen dit thema verschillende keren aan dat ze willen 

verhuizen. 

‘Ik wil nog steeds graag verhuizen, maar weet dat de [locatie] niets voor mij is.’  
‘Ik wil verhuizen.’ 

‘Mijn slaapkamer vind ik te klein. Daarom wil ik verhuizen.’ 
‘Huis is te klein. Zou willen verhuizen.’ 

‘Er wordt al jaren beloofd dat we gaan verhuizen omdat deze woningen zeer verouderd zijn en 
niet meer van deze tijd. Helaas duur d it al jaren!!!’ 

‘[naam cliënt] heeft het niet naar zijn zin en wilt verhuizen, het liefst met een tuintje.’ 

 

 Groter huis/ meer ruimte 

Ook wordt door cliënten regelmatig de wens geuit voor meer ruimte. 

‘Ik vind het huis te klein en wil graag een grotere woning. Het liefst met 3 kamers.’ 

‘Ik vind mijn appartement te klein.’ 
‘Ik vind mijn huis te klein.’ 

‘Ik zou graag meer ruimte willen hebben. Er staan zoveel woningen leeg nu. Begrijpen wij niet 

goed.’ 
‘Ik zou liever een groter appartement willen hebben, het liefst met twee kamers en een groot 

aanrecht.’ 
‘Mijn slaapkamer vind ik te klein. Daarom wil ik verhuizen.’ 

‘Ik heb een veel te kleine kamer. Ik wil graag een kamer waar ik leuke hoekjes in kan maken.’ 

 

 Zelfstandiger wonen (geen medebewoners) / meer privacy 

Cliënten uiten de wens om zelfstandiger te wonen en meer privacy te hebben. 

‘Ik wil verhuizen. Want ik wil meer privacy zonder huisgenoten.’ 

‘Mevrouw heef aangegeven in het drie-gesprek dat zij wel begeleid wil wonen, maar meer 
zelfstandig.’ 

‘Ik wil graag zonder medebewoners in een huis kunnen wonen. Gewoon in de wijk. Niet meer 
begeleid wonen. Ik heb niks met medebewoners.’ 

‘[naam cliënt] vertelt dat ze in de toekomst graag een eigen huis wilde hebben. Een woongroep 
waar je dingen gezamenlijk moet doen, dat wil ze niet.’ 

 

 Beter schoonmaken  

Cliënten uiten bij dit thema regelmatig dat er grondiger wordt schoongemaakt.  

‘De schoonmaak vind ik verschrikkelijk. Het is niet schoonmaken! Ze poetsen overal omheen en 

ze zullen nooit eens iets opschuiven of ergens onder poetsen.’ 
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4.2 Kwalitatieve resultaten ‘Ik zie en vertel’7  
 

4.2.1 Lijf 

Onderwerpen waar het over kan gaan bij dit thema: 

 Gezondheid 

 Uiterlijk 

 Eten en drinken 

 Bewegen 

 Activiteiten in het dagelijks leven 

 Knuffelen en seks 

 Verzorging 

 

 

 

Aantal beantwoord: 201/ Geen antwoord: 4 Percentage verwanten 

Verandering gewenst 42,9% (n=73) 

‘Lijf’ genoemd als belangrijk onderwerp 49,1% (n=80) 

 

Positieve ervaringen ‘Lijf’  

Als reden voor een positieve ervaring op het thema ‘Lijf’ wordt door verwanten het volgende 

genoemd: 

 

Meest genoemd Minder genoemd Minst genoemd 

 Gezondheid (ervaren 

gezondheid; het gaat goed/ 

tevreden over gezondheid) 
 Gezondheid (begeleiding is 

alert op welzijn cliënt) 
 Eten en drinken (tevreden 

over eten en drinken)  
 Bewegen (voldoende beweging 

en sport)  

 Verzorging (netjes en verzorgd 
uitzien)  

 Uiterlijk (tevreden over 

uiterlijk)  

 Activiteiten (voldoende 
deelname aan activiteiten, 

werk, hobby’s) 
 Knuffelen 

 

 

Citaten bij ‘meest genoemd’ en ‘minder genoemd’iv 

 

Meest genoemd door verwanten 

 

Gezondheid (ervaren gezondheid; het gaat goed/verwant is tevreden over gezondheid cliënt) 

‘De gezondheid van [naam cliënt] is goed. Hij ziet er verzorgd uit en laat zich goed verzorgen 

door begeleiding en moeder. [naam cliënt] vindt dit niet erg en werkt goed mee.’ 
‘Ouders geven aan dat ze goed in haar vel zit, dit is ook terug te zien aan  haar lichamelijke 

gesteldheid. Als [naam cliënt] vieze oren heeft is dit meestal een teken dat er lichamelijk iets 

mis is. …..Als [naam cliënt] lichamelijk goed in haar vel zit beweegt ze meer, dit doet ze nu ook 
veel.’   

‘Ik vind dat het goed gaat met [naam cliënt] haar gezondheid. Ze is bijna nooit verkouden of 
ziek.’ 

‘Het gaat goed met haar gezondheid. In de verzorging heeft [naam cliënt] ondersteuning nodig. 
Zelf zorgt ze ervoor dat ze haar sieraden om doet en geeft ze aan wat ze aan wil, wel of geen 

rok etc. Hier wordt door begeleiding ook rekening mee gehouden.’ 

                                                 
7 Bij ‘Ik zie en vertel’ worden verwanten uitgenodigd voor een onderzoekende dialoog. 
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Gezondheid (begeleiding is alert op welzijn cliënt) 

 

‘Het is belangrijk dat de gezondheid van [naam cliënt] goed in de gaten wordt gehouden en 

bewaakt.’ 

‘Het gevaar voor longontsteking ligt op de loer, wij als team zijn hier alert op’.  
‘Ze krijg hiervoor zalf en de begeleiders zijn daar alert op.’ 

‘Lichamelijk welzijn wordt goed in de gaten gehouden.’ 
‘Moeder geeft het aan fijn te vinden als het gewicht goed in de gaten wordt gehouden.’ 

‘De begeleiding is alert op wat hij eet en drinkt in verband met overgewicht.’ 
‘Ook in het ziekenhuis wordt [naam cliënt] goed in de gaten gehouden... ‘ 

 

Eten en drinken (tevreden over eten en drinken) 

‘Hij geeft aan goed en gevarieerd te eten. Wel zou hij meer willen wandelen dan dat hij nu doet.’  

‘[naam cliënt] is flink aangekomen in gewicht sinds dat hij op [naam locatie] woont. Ouders 

vinden dit erg fijn en een teken dat hij goed te eten krijgt. Hij is ook flink aan het groeien.’  
‘[naam cliënt] voelt zich gezond en is blij dat er door medewerkers aandacht wordt geschonken 

aan haar uiterlijk. [naam cliënt] wil er graag netjes en verzorgd uit zien. Het eten vindt ze over 
het algemeen wel lekker.’  

‘Wat vind je van het eten en drinken dat [naam cliënt] aangeboden krijgt? [naam cliënt] krijgt 

aangeboden wat ze lekker vindt. Lekkere chocolademelk en gepureerd eten.’  
‘Ze vindt het eten lekker maar zou graag tuinbonen eten, dit vindt ze lekker.’  

‘[naam cliënt] kan ook prima aangeven wat ze wil eten en drinken.’ 

 

Bewegen (voldoende beweging en sport) 

‘[naam cliënt] beweegt veel. Loopt binnen de woning meer dan voorheen rond, maar ook buiten 
wordt zij niet meer met een rolstoel vervoerd. Zij loopt nu goed mee, het tempo van lopen is iets 

omhoog gegaan en ze weigert niet langer meer een hand te geven tijdens het wandelen. Zo is ze 

minder snel afgeleid en loopt ze beter mee.’ 
‘[naam cliënt] loopt van zichzelf heel veel en beweegt heel veel door veel rondjes te lopen en dat 

jullie elke dag met haar proberen te fietsen vinden wij ook heel fijn.’  
‘Wat mooi te horen is, is dat [naam cliënt] meer beweging krijgt aangeboden op de dag. Ze 

wandelt zelfs mee met de wandelingen van wonen en dagbesteding. Dit is goed voor haar 
gezondheid.’ 

 

Verzorging (netjes en verzorgd uitzien) 

‘[naam cliënt] wil er graag netjes en verzorgd uit zien.’ 
‘Wij vinden het belangrijk dat [naam cliënt] er netjes en verzorgd bij loopt.’ 

‘Er wordt goed op de gezondheid van [naam cliënt] gelet en wanneer er bijzonderheden zijn dan 
worden wij, als familieleden, gebeld. [naam cliënt] ziet er altijd netjes en verzorgd uit.’  

‘[naam cliënt] moet voldoende kleren hebben en moet er verzorgd uitzien, dit vind ik erg 
belangrijk.’ 

‘[naam cliënt] hecht zelf geen waarde aan haar uiterlijk en is geheel zorg afhankelijk. Zus 

[naam] vindt het wel belangrijk dat [naam cliënt] er verzorgd uit ziet en voorziet haar van 
vrolijke fleurige kleding.’  

‘Prima verzorging. Ze ziet er netjes uit. Ze komt wat aan, moeten we alert op zijn.’  

 

Minder genoemd door verwanten 

Uiterlijk (tevreden over uiterlijk) 

 

‘[naam cliënt] is blij dat er door medewerkers aandacht wordt geschonken aan haar uiterlijk.’ 

‘Ze is blij met haar haren.’  

‘In verzorging heeft ze veel regie, gebeurt ook 1 op 1, mooi! Er is aandacht voor uiterlijk. Wel 
wat kinderlijk, geen make up. Is wens van ouders.’  

‘Ze vindt haar lijf mooi en mooie haren. Ze wil dat haren geföhnd worden. Ze vindt het 
belangrijk dat ze er netjes uit ziet. Nette kleding en een verzorgd uiterlijk.’  

‘Ook daar zijn we nu tevreden over. Lichamelijk welzijn wordt goed in de gaten gehouden. 
Uiterlijk is ook vooruit gegaan.’  
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Activiteiten (voldoende deelname aan activiteiten, werk, hobby’s) 

 

‘Er worden voldoende activiteiten aangeboden, wij waarderen dat zeer.’  
‘In zijn dagelijkse ritme zijn de activiteiten belangrijk.’ 

‘[naam cliënt] heeft nog steeds last van overgewicht. Ouders vinden het in zijn dagprogramma 
belangrijk dat hij veel beweging krijgt. Ze zijn dan ook blij met dat [naam cliënt] op zijn nieuwe 

groep aan meer beweegactiviteiten mee kan doen en inmiddels 2x per week gaat zwemmen.’ 

‘Over de activiteiten in het dagelijks leven was [naam verwant] tevreden. Ze ziet graag dat we 
blijven zwemmen met [naam cliënt] op de vrijdag. Hij ervaart dit als prettig. Daarnaast had zij 

nog leuke ideeën voor het PACt (persoonlijk activeringsprofiel). We gaan proberen hoe [naam 
cliënt] reageert op kinetisch zand en het kriebelspelletje wat zijn vader vroeger met hem deed 

(ging naar de markt, koop een koe...)’   

 

Knuffelen 

 

‘[naam cliënt] geniet ervan om af en toe een knuffel te krijgen en krijgt deze ook.’  

‘Ik vind het belangrijk dat Julia vaak wordt geknuffeld.’ 
‘Houdt [naam cliënt] van knuffelen? Ja, dat vindt ze fijn.’  

‘[naam cliënt] houdt van knuffelen.’ 

 

Minder positieve ervaringen ‘Lijf’ 

Als reden voor een minder positieve ervaring op het thema ‘Lijf’ wordt door verwanten het 

volgende genoemd: 

 

Meest genoemd Minder genoemd Minst genoemd  

 Gezondheid (lichamelijke 
klachten, ouderdom) 

 Gezondheid (gewicht) 
 Eten en drinken (niet 

tevreden over eten en 

drinken) 
 Verzorging/Uiterlijk 

(verzorging kan beter) 
 

 Bewegen (problemen met 
bewegen, minder bewegen, 

minder bewegingsvrijheid) 

 Knuffelen en seks 
 Activiteiten 

 

Citaten bij ‘meest genoemd’ en ‘minder genoemd’ 

 

Meest genoemd door verwanten 

 

Gezondheid (lichamelijke klachten, ouderdom) 

 

‘De gezondheid van [naam cliënt] is wisselend; de ene dag gaat het beter dan de andere. Op 

slechtere dagen moet zij de hele dag op bed liggen en slaapt de hele dag door. Ook heeft ze 

vaak buikklachten die moeilijk weg te nemen zijn.’  
‘Haar lichaam is haar beperkende factor in haar leven, het is zeer gecompliceerd. Ik zou graag 

willen dat ze zo comfortabel mogelijk is, verschillende houdingen kunnen aannemen, kunnen 
ontspannen.’ 

‘[naam cliënt] wordt ouder, je ziet dat hij wat stijver wordt in zijn lichaam.’  

‘Na de beroerte lijkt [naam cliënt] soms onvast met lopen, hij is ook tweemaal gevallen. Dit gaat 
nu weer beter. [naam cliënt] kan hoofdpijn en/of buikpijn aangeven.’ 

‘Over het algemeen gaat het goed. Er is voldoende aandacht voor uiterlijk, eten + drinken, 
bewegen. [naam cliënt] wordt wel ouder en krijgt meer “lichamelijke ongemakken”.’  

 

Gezondheid (gewicht)  

 

‘Niet tevreden over haar overgewicht. [...] Wil starten met diëtist.’ 

‘[naam cliënt] heeft nog steeds last van overgewicht. Ouders vinden het in zijn dagprogramma 

belangrijk dat hij veel beweging krijgt.’  
‘[naam cliënt]’s gewicht blijft een punt van aandacht. Om een gezond gewicht te behouden zijn 

er kleine aanpassingen in haar voedingspatroon aangebracht op advies van de diëtiste. Diëtiste 
heeft nogmaals aangegeven dat mede door het extreme afvallen (voedselweigering) de 
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stofwisseling van [naam cliënt] is verstoord: haar lichaam houdt reserves vast, waardoor er snel 
overgewicht wordt gecreëerd.’  

‘Niet tevreden over haar overgewicht. Mevrouw zegt nu beter te eten. Wil starten met diëtist. 
Mevrouw heeft het fietsen weer opgepakt (gevallen met fiets) en loop ook weer.’ 

 

Eten en drinken (niet tevreden over eten en drinken) 

 

‘[naam cliënt] houdt van eten en drinken, als er geen eten is dan vindt hij dit verschrikkelijk.’ 

‘[naam cliënt] vindt het niet fijn om honger te hebben, dan wordt hij geprikkeld en chagrijnig.’ 

Wanneer [naam cliënt] gegeten heeft kun je veel met hem bereiken. [naam cliënt] zou graag 
meer gevarieerd willen eten, zoals koekjes, fruit, boterhammen, ijsjes en chocolade. [naam 

cliënt] is eenkennig en proeft niet graag iets nieuws. Het is belangrijk om dit uit te proberen en 
het te blijven herhalen, herhaling werkt bij [naam cliënt] goed.’ 

‘Het eten gaat soms moeizaam, brood en soep eet [naam cliënt] niet altijd op.’ 

‘Soms vindt ze het eten niet lekker hier, ze heeft dan liever brood.’ 
‘Eten en drinken kan veel beter. [naam cliënt] vergeet vaak boodschappen te halen en eet dan 

vaak op school of laat eten bezorgen. Hij eet ongezond. Veel frisdrank en snacks.’ 

 

Verzorging (verzorging kan beter) 

 

‘Ze missen wel de zorgvuldigheid vanuit team wonen voor dagelijks deodorant en gel. Dit ook 
meerdere keren te hebben aangegeven, wordt dit nog geregeld niet gedaan. Vooral omdat 

[naam cliënt] zelf niet aangeeft dat hij onfris ruikt en ouders dit wel signaleren. Ook zouden ze 

het fijn vinden dat er eerder ingespeeld wordt bij een hoest of dergelijke.’ 
‘[naam cliënt] moet beter verzorgd worden, dit ligt aan de omgevingsvoorwaarde op de groep 

dat dit nu niet goed gaat.’  
‘Dhr. Mag wel eens op tijd een schoon shirt aan of zijn mond mag beter af gedaan worden.’  

‘[naam cliënt] moet er verzorgd bij lopen. Soms wordt dit niet zo ervaren. Bijv. kapotte knoop.’  

‘De ouders vinden het erg vervelend wanneer [naam cliënt] gekreukte kleding aan heeft of 
wanneer de kleding erg vies is.’  

‘[naam cliënt] is geregeld ongeschoren en heeft vuil onder de nagels van zijn tenen en vingers.’  
‘We vinden dat [naam cliënt] er niet altijd verzorgd uit ziet, hier mag zeker meer aandacht aan 

geschonken worden.’  

 

Minder genoemd door verwanten 

 

Bewegen (problemen met bewegen/minder bewegen/minder bewegingsvrijheid) 

 

‘[naam cliënt] is gevallen waardoor zij een nieuwe kop heupprothese heeft gekregen. Daarom is 

ze nu wat beperkt in haar bewegingsvrijheid. Begeleiding is bij haar om haar aan te sturen in 

welke bewegingen ze wel en niet mag maken. De wens van [naam cliënt] is wel om weer meer 
vrijheid te krijgen in haar dagelijkse bewegingen. De revalidatie zal uit moeten wijzen in 

hoeverre deze wens in vervulling kan gaan.’  

 

 

Wensen en behoeften van verwanten genoemd bij het thema ‘Lijf’  

 Motiveren en stimuleren verzorging en ontwikkeling 

‘Dit moet wel gestimuleerd en herhaald worden om [naam cliënt]’s zelfstandigheid te vergroten.’  
‘Ook willen ze graag dat dan de ontwikkeling van [naam cliënt] gestimuleerd wordt.’  

‘[naam cliënt] is in ontwikkeling, dit graag stimuleren.’  
‘Ouders benadrukken dat [naam cliënt] gemotiveerd moet worden om te douchen en te 

scheren.’  

‘In lichamelijk beweging moet [naam cliënt] gemotiveerd worden. 

 

 Meer bewegen 

‘[naam cliënt] zou iets meer mogen bewegen.’   

‘Ook hebben wij het erover gehad dat zij iets meer zou gaan kunnen bewegen.’  
‘Ze mag ook meer gaan bewegen (als ze zich goed voel). Een betere conditie opbouwen.’  
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4.2.2 Hulp 

Onderwerpen waar het over kan gaan bij dit thema: 

 Betrouwbaar 

 Luisteren 

 Afspraak is afspraak 

 Tijd 

 Omgang 

 Behandeling 

 Vakmanschap 

 

 

 

Aantal beantwoord: 192/ Geen antwoord: 10 Percentage verwanten 

Verandering gewenst 22,0% (n=37) 

‘Hulp’ genoemd als belangrijk onderwerp 28,2% (n=46) 

 

Positieve ervaringen ‘Hulp’  

Als reden voor een positieve ervaring op het thema ‘Hulp’ wordt door verwanten het volgende 

genoemd: 

 

Meest genoemd Minder genoemd Minst genoemd 

 Tevreden over 

begeleiding/hulp door 
medewerker 

 Luisteren (cliënten en 
verwanten hebben gevoel dat 

er goed wordt geluisterd) 
 Afspraken (afspraken worden 

nagekomen) 

 Betrouwbaar (er is vertrouwen 

in de begeleiding) 
 Tijd (er is voldoende tijd voor 

cliënten) 
 Omgang (prettige omgang met 

cliënten) 
 Omgang (tevreden met 

geboden hulp) 

 Vakmanschap 

 Behandeling 

 

Citaten bij ‘meest genoemd’ en ‘minder genoemd’ 

 

Meest genoemd door verwanten 

 

Tevreden over de begeleiding/ hulp door medewerkers 

 

‘De medewerkers van [naam locatie] zijn allemaal fantastisch! Goede communicatie en perfect 
voor mijn dochter.’ 

‘Ik ben echt tevreden over de begeleiding hier.’ 
‘Ouders zijn tevreden met regiebegeleider. Ze pakt aan en door. Ze geeft regelmatig een 

update.’ 

‘Begeleiders zijn goed consequent, dit is erg fijn voor [naam cliënt].’  
‘Begeleiding vanuit Siza is prima, zeer tevreden. Fijn dat Siza de rust en veiligheid proberen te 

waarborgen als er drukke kinderen zijn in de groep.’ 
‘De begeleiding naar [naam cliënt] wordt als prettig ervaren. Ook het contact tussen moeder en 

regiebegeleider gaat goed. Wanneer er iets aan de hand is, weten ze elkaar altijd te vinden.’ 

 

Luisteren (cliënten en verwanten hebben het gevoel dat er goed wordt geluisterd) 

 

‘Dhr. geeft aan dat het fijn is dat er naar hem wordt geluisterd.’  

‘Er wordt naar [naam cliënt] geluisterd.’ 
‘Het personeel luistert steeds meer naar mij.’ 

7% 79% 13% 2%H U L P  2 0 1 6
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‘Er wordt voldoende tijd voor ons genomen en afspraken worden nagekomen. Er wordt goed 
naar ons geluisterd en we zijn tevreden.’ 

‘[naam cliënt] zit goed op haar plek, dat zie je doordat ze in haar doen en laten stabiel is. Ze 
toont genegenheid naar de begeleiding toe, ze nemen de tijd om naar haar te luisteren, bieden 

duidelijkheid en veiligheid.’ 

 

Afspraken (Afspraken worden nagekomen) 

 

‘Dhr. geeft aan dat de medewerkers goed de afspraken nakomen naar hem toe.’ 

‘Er wordt voldoende tijd voor ons genomen en afspraken worden nagekomen.’ 

‘Ze houden zich allemaal goed aan de afspraken die er zijn gemaakt.’  

‘Ook de contacten tussen moeder en regiebegeleider en regiebehandelaar vinden ze erg prettig 

en zeer waardevol. Ze komen afspraken na en zijn erg behulpzaam.’ 

‘Regiebegeleider komt haar afspraken altijd na. Dit was in het verleden wel anders’.  

‘Wij zien dat er nu een team staat wat plezier heeft, beter met afspraken omgaat en betrokken 

is.’ 

 

Minder genoemd door verwanten 

Betrouwbaar (er is vertrouwen in de begeleiding) 

‘[naam cliënt] voelt zich vertrouwd met haar begeleiders.’ 

‘Gaat goed, veel vertrouwen.’ 
‘Vindt u de begeleiders betrouwbaar naar [naam cliënt] toe? Jazeker.’ 

‘[naam cliënt] is in goede handen. Ik heb er vertrouwen in.’ 

‘De moeder van [naam cliënt] geeft aan dat ze vertrouwen heeft in de begeleiding van [naam 
cliënt].’  

 

Tijd (er is voldoende tijd voor cliënten) 

‘Er is voldoende tijd voor [naam cliënt] vanuit de begeleiding.’ 

‘Veel tijd en energie gestopt in [naam cliënt].’ 
‘Er wordt tijd voor hem genomen.’ 

‘De begeleiding zorgt ervoor dat ze de tijd nemen voor [naam cliënt].’ 

‘Ik merk wel dat begeleiders voldoende tijd nemen voor [naam cliënt] door de manier hoe er 
geregeerd wordt op zijn vragen en de persoonlijke aandacht die gegeven wordt.’ 

‘Het personeel is begaan met [naam cliënt] en geeft haar de aandacht die ze nodig heeft. [naam 
cliënt] weet goed de alarmknop te vinden als ze hulp van de begeleiding nodig heeft. Begeleiding 

maakt daar dan ook tijd voor. Er is ook per maand 1 extra uur inkoop voor [naam cliënt], zodat 
begeleiding speciaal voor haar extra tijd heeft.’ 

 

Omgang (prettige omgang met cliënten) 

 

‘Begeleiders gaan prima om met [naam cliënt]. Ze is gehecht aan haar begeleiders.’  
‘De omgang met het personeel ervaar ik als prettig.’ 

‘Ik word correct behandeld door het personeel.’  
‘Als [naam cliënt] ander gedrag laat zien of iets mankeert, dan wordt er gekeken of er hulp 

nodig is van een arts of pedagoog. Dan wordt er gehandeld om te zorgen dat [naam cliënt] zich 

zo prettig mogelijk voelt.’ 
‘[naam cliënt] wordt goed verzorgd. De begeleiding en behandeling gaan goed. De manier 

waarop er met [naam cliënt] wordt omgegaan is fijn. Er wordt tijd voor hem genomen. 
Begeleiders zijn goed consequent dit is erg fijn voor [naam cliënt].’ 

 

Omgang (tevreden met de hulp die geboden wordt) 

 

‘Hulp bij het aanvragen van de indicatie was heel fijn, heb ik geen ervaring mee. En alles wat er 

rondom [naam cliënt] zelf is gebeurd, eerst de vraag om weer thuis te gaan wonen en hoe dat 

uiteindelijk is gebeurd, vind ik geweldig. Alle verschillende disciplines werkten aan hetzelfde 
doel: het belang van [naam cliënt]. Er werd rekening gehouden met de wensen van zijn tante en 
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van mij als voogd. ’  
‘Opa is erg tevreden over de zorg die [naam cliënt] op dit moment krijgt.’ 

‘De hulp die [naam cliënt] is uitstekend voor hem.’  
‘Pleegouders geven aan tevreden te zijn over de hulp die zij krijgen van Siza. 

 

Vakmanschap 

 

‘Voor zover wij het kunnen zien, zijn ze zeer deskundig. Ze gaan top met haar om.’ 

‘Begeleiders zijn deskundig. Er is op dit moment niets wat hierin verbeterd zou moeten worden.’ 

‘Het team begeleiders is deskundig.’  

‘De hulp die ze hier krijg is heel professioneel. Wanneer er veranderingen gewenst zijn wordt dit 

aangegeven. Belangrijk is wel dat er open communicatie blijft.’ 

 

Minder positieve ervaringen ‘Hulp’ 

Als reden voor een minder positieve ervaring op het thema ‘Hulp’ wordt door cliënten het volgende 

genoemd: 

 

Meest genoemd Minder genoemd Minst genoemd  

 Niet tevreden over 
begeleiding/hulp door 

medewerkers 

 Afspraken (afspraken 
worden niet altijd 

nagekomen) 

 Tijd (wachten) 
 Omgang (niet tevreden met 

omgang met cliënt) 

 Luisteren (er wordt niet altijd 
geluisterd) 

 Betrouwbaar (moeite met 
vertrouwen) 

 Behandeling 
 Vakmanschap 

 Hulp 

 

Citaten bij ‘meest genoemd’ en ‘minder genoemd’ 

 

Meest genoemd door verwanten 

 

Niet tevreden over begeleiding/hulp door medewerkers 

 

‘Wel vindt hij het soms onprettig wanneer begeleiding voor zijn gevoel niet op de hoogte is van 

wat er speelt bij Dhr. Hij zou dit graag willen veranderen. Verder heeft hij geen verbeterpunten 

bij dit thema.’  
‘Zoals ik kan zien is de hulp die [naam cliënt] krijgt goed. Ik denk alleen wel eens dat er te 

weinig personeel is. Soms zie ik [naam cliënt] alleen in de huiskamer zitten. Dan mis ik, en 
[naam cliënt] ook, de gezelligheid die er vroeger was. Zie ik wel veel mensen op het kantoor 

zitten, dat vind ik jammer.’ 
‘De inzet van flexwerkers, maakt het er voor [naam cliënt] niet veel beter op. Zij begrijpen 

‘[naam cliënt] totaal niet.’ 

‘[naam cliënt] heeft af en toe moeite om hulp te accepteren van nieuwe medewerkers/ 
flexwerkers.’  

 

Afspraken (afspraken worden niet altijd nagekomen) 

 

‘Afspraken mogen beter nagekomen worden.’ 

‘Komen afspraken niet altijd na. Dit vindt moeder vervelend.’ 

‘[naam cliënt] wil graag op vast tijdstip douchen en haren wassen en hier wordt niet vaak aan 
gehouden. De afspraak is 19:00 uur, maar dit wordt vaak later of eerder. Dit vindt [naam cliënt] 

niet fijn.’ 
‘Op zich zijn we heel tevreden over de hulp die [naam cliënt] krijgt. Nu zijn we wel erg veel hier 

en zien we natuurlijk ook veel. Aandachtspunten blijven dus afspraken nalezen en naleven voor 
de medewerkers die [naam cliënt] helpen.’ 

‘[verwant] vindt het contact minder lopen nu wij in [plaatsnaam] zitten. Ze geeft aan dat 

afspraken minder worden nagekomen.’ 

 

Minder genoemd door verwanten 
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Tijd (wachten) 

 

‘[naam cliënt] kan zelf goed aangeven wanneer hij hulp nodig heeft. In de spitsuurtijden wordt 
er wel wat geduld van hem gevraagd. Hij geeft het zelf aan als hij bijvoorbeeld tv wil kijken of 

een sigaretje wil gaan roken.’ 
‘Sommige afspraken, bijvoorbeeld de aanschaf camera, duurt te lang.’ 

‘De laatste tijd vindt [naam cliënt] dat [...] er veel haast is.’  

 

Omgang (niet tevreden met omgang cliënt) 

 

‘Sommige begeleiders zijn strenger tegen [naam cliënt], ze reageert beter als je rustig bent 

tegen haar. Er is duidelijk verschil te zien in het gedrag van [naam cliënt] bij begeleiders die 
haar liever vinden en rustiger blijven.’ 

‘Ook de omgang met dhr. mag beter.’ 
‘Omgang is niet altijd acceptabel.’ 

‘Ze vindt een begeleider wel streng en dit vindt [naam cliënt] niet fijn.’  

 

Luisteren (er wordt niet altijd geluisterd) 

 

‘De laatste tijd vindt [naam cliënt] dat er geen luisterend oor wordt aangeboden en dat er veel 

haast is. Pratendeweg sluiten ze het gesprek af om weg te komen. Zo ervaart [naam cliënt] dit.’ 
‘Soms heeft [naam cliënt] het idee dat medewerkers doen alsof ze haar niet horen. En als ze dan 

nodig naar het toilet moet. “Dan doen ze net of ik gek ben, maar ik ben niet achterlijk”. En dan 
word ik boos, zegt ze. Verder is ze wel tevreden.’ 

 

Betrouwbaar (moeite met vertrouwen) 

 

‘Ik vertrouw [naam medewerker] en [naam medewerker], [naam medewerker] niet. [naam 
medewerker] een beetje.’ 

‘Na het incident waarbij [naam cliënt] ……, is het vertrouwen korte tijd minder geweest.’ 
‘Ze geeft wel aan dat ze liever het bekende personeel heeft. Daar voelt ze zich vertrouwder bij.’ 

 

Wensen en behoeften genoemd door verwanten bij het thema ‘Hulp’ 

 Minder flexwerkers 

Het is belangrijk voor cliënten dat ze bekend personeel hebben die hen begeleid/verzorgt, daar ligt 

hun voorkeur. Als er toch gewerkt wordt met flexwerker is het belangrijk dat de vast structuur 

gehandhaafd blijft.   

 

‘[naam cliënt] wilt graag dat iedereen dezelfde manier aanpak heeft. Bij verandering wordt hij 

onrustig of onhandelbaar. Blijf consequent, anders maakt [naam cliënt] daar misbruik van.’ 
‘[naam cliënt] geeft aan dat ze tevreden is. Ze geeft wel aan dat ze liever het bekende personeel 

heeft. Daar voelt ze zich vertrouwder bij.’ 
‘Wisselend wie er in dienst is, daar reageert [naam cliënt] sterk op en bepaalt of hij veel/weinig 

dwanghandelingen laat zien. Hij heeft namelijk een duidelijke structuur en veiligheid van 

personeel nodig. Gewenste situatie > [naam cliënt] wordt door iedereen op dezelfde manier 
begeleid, dus volgens bejegeningsplan.’  

‘Wisselingen van personeel op de woongroep zeer frequent. Dit is een ongewenste situatie.’ 

 

 Goede/betere/minder strenge omgang met cliënten 

 

‘Sommige begeleiders zijn strenger tegen [naam cliënt], ze reageert beter als je rustig bent 
tegen haar.’ 

‘Ook de omgang met dhr. mag beter.’ 

‘Sommige begeleiders zijn strenger tegen [naam cliënt], ze reageert beter als je rustig bent 
tegen haar. Er is duidelijk verschil te zien in het gedrag van [naam cliënt] bij begeleiders die 

haar liever vinden en rustiger blijven.’  
‘Wens: andere omgang met [naam cliënt] vanuit begeleiding. Andere ‘positieve’ benadering.’ 

 

4.2.3 Huis 

Onderwerpen waar het over kan gaan bij dit thema: 
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 Huis 

 Wonen 

 Huishouden 

 Bezittingen van de cliënt 

 Geld 

 

 

 

Thema Aantal 

beantwoord 

Top! Goed Matig Slecht Geen 

antwoord 

Huis 184 8,2 13 76,7 122 11,9 19 3,1 5 24 

 

Aantal beantwoord/ Geen antwoord Percentage verwanten 

Verandering gewenst 26,9% (n=43) 

‘Huis’ genoemd als belangrijk onderwerp 26,4% (n=43) 

 

Positieve ervaringen ‘Huis’  

Als reden voor een positieve ervaring op het thema ‘Huis’ wordt door verwanten het volgende 

genoemd: 

 

Meest genoemd Minder genoemd Minst genoemd 

 Huis (tevreden over 

huisvesting, sfeer huis en 

inrichting) 
 Wonen (veilig, vertrouwd en 

‘thuis’ voelen) 

 Huishouden (betrekken bij 

klusjes, meehelpen) 

 Huishouden (ziet er 
netjes/schoon uit) 

 Bezittingen (tevreden met 
spullen en de omgang 

daarmee) 

 Geld (tevreden over beheer) 

 - 

 

Citaten bij ‘meest genoemd’ en ‘minder genoemd’v 

 

Meest genoemd door verwanten 

 

Huis (tevreden over huisvesting / sfeer huis / inrichting) 

‘Het huis is gezellig geworden. Het is echt zijn thuis!’ 
‘[naam cliënt] is tevreden met haar woning.’ 

‘Mooi interieur!’ 
‘De woning is flink opgeknapt na de laatste keer dat ik geweest ben. De huiskamer ziet er 

gezellig uit. De slaapkamer van [naam cliënt] is ook opgeknapt en ziet er mooi uit.’  

‘Heeft veel persoonlijk woonruimte en daar maakt hij optimaal gebruik van.’ 
‘Ze vindt haar kamer mooi en groot genoeg, ook de badkamer en de wc.’ 

‘Woonkamer is wat huiselijker aangekleed dan afgelopen jaar, ziet er gezelliger uit.’ 
‘Moeder geeft aan dat ze zo tevreden zijn met de kamer die [naam cliënt] heeft, dat [naam 

cliënt] dit ook allemaal zo fijn vindt hoe het nu is.’ 
‘Wij zijn blij met de slaapkamer en woonkamer die [naam cliënt] heeft. Zij heeft deze ruimte ook 

nodig om tot rust te komen.’ 

 

Wonen (veilig, vertrouwd en ‘thuis’ voelen) 

‘[naam cliënt] voelt zich veilig in haar huis en lijkt blij met haar kamer.’ 

‘[naam cliënt] geniet erg van zijn eigen kamer waar hij zich terug kan trekken.’ 
‘[naam cliënt] heeft een vertrouwde omgeving met vertrouwde mensen.’ 

8% 77% 12% 4%H U I S  2 0 1 6
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‘Ze voelt zich sinds afgelopen jaar veiliger. Ze weet nu dat mensen niet zomaar op haar kamer 
kunnen komen. Dit geeft haar veiligheid.’ 

‘[naam cliënt] zit goed bij deze woning, ze heeft daar haar draai gevonden. [naam cliënt] mag 
zijn wie ze is. Met haar bezittingen wordt goed omgegaan.’ 

 

Minder genoemd door verwanten 

Huishouden (betrekken cliënten bij klusjes/mee helpen) 

  

‘[naam cliënt] zit op het [naam locatie] goed op haar plek. [naam cliënt] vindt het wel leuk als 

ze betrokken wordt bij simpele huishoudelijke taakjes.’ 

‘[naam cliënt] helpt graag mee met kleine klusjes in huis. Dit kan zijn tafel dekken, tafel 

afruimen.’ 

‘Helpt veel als activiteit in het huishouden.’ 

‘Dhr. is blij met zijn appartement, hij heeft de spullen zelf uitgezocht. Dhr. maakt zelf met 

ondersteuning zijn appartement schoon. Dhr. is trots op het feit dat hij dit zelf kan.’ 

‘[naam cliënt] levert zelf een grote bijdrage aan het schoonhouden van haar kamer, de was doen 

etc.’  

‘Hij vindt het leuk om mee te helpen met huishoudelijke klusjes.’ 

 

Huishouden (ziet er netjes/schoon uit) 

 

De kamer van [naam cliënt] ziet er altijd netjes en schoon uit.’ 

‘Over het algemeen zien zijn kamer en het huis er redelijk schoon uit.’  

‘Er wordt goed schoongemaakt.’ 

 

Bezittingen (tevreden met spullen en omgang daarmee) 

 

‘[naam cliënt] hecht veel waarde aan haar bezittingen en vermaakt zich met haar eigen spullen.’ 

‘Met haar bezittingen wordt goed omgegaan.’  
‘Moeder is erg tevreden over hoe er omgegaan wordt met zijn spullen. [naam cliënt] wil graag 

zelfstandiger wonen, maar moet hiervoor nog wel heel erg veel leren.’ 

‘Ze vindt haar kamer mooi en groot genoeg, ook de badkamer en de wc. Haar spulletjes en 
foto’s vindt ze erg mooi op haar kamer. Als [naam cliënt] iets wil kan ze dit kopen. Ze heeft 

centen genoeg.’ 
‘[naam cliënt] is tevreden met de bezittingen die hij heeft.’  

‘Speelgoed is erg belangrijk voor hem en hij kan hier ook heel trots op zijn.’ 

 

Geld (tevreden over beheer) 

 

‘...ook de centjes worden netjes beheerd.’ 

‘Alles tot betrekking van financiën gaat via [SSB = naam organisatie?]. Alles gaat in overleg, dit 

verloopt prima.’ 

‘[naam cliënt] zijn geld wordt beheerd door een bureau. Dit loopt prima.’ 

‘Wat financiën betreft gaat het ook goed. Ze is nog steeds in staat om spaargeld te hebben 

(wordt beheerd) en daarnaast heeft ze even zelf gespaard met behulp van een spaarpot. Ze 

krijgt wekelijks zakgeld waar ze haar eigen dingen van kan kopen, meestal voor het uitoefenen 

van haar vele hobby’s.’ 

‘Huis en huishouden ben ik tevreden over. Geld en bezittingen beheer ik voor [naam cliënt] en 

dat gaat ook goed.’ 

 

 

 

 

Minder positieve ervaringen ‘Huis’ 
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Als reden voor een minder positieve ervaring op het thema ‘Huis’ wordt door 

verwanten het volgende genoemd: 

 

Meest genoemd Minder genoemd Minst genoemd  

 Huis (sfeer of ruimtes die 
aangepast/verbouwd 

moeten worden) 
 Huishouden (niet tevreden 

over huishouden) 

 Wonen (last van/niet gezellig 
met medebewoners) 

 Bezittingen 
(kwijtraken/verdwijnen van 

bezittingen (vooral kleding)) 

 Geld 

 

Citaten bij ‘meest genoemd’ en ‘minder genoemd’ 

 

Meest genoemd door verwanten 

 

Huis (sfeer of ruimtes die aangepast/verbouwd moeten worden) 

 

‘Ze zouden graag zien dat de woonkamer waar [naam cliënt] leeft wat huiselijk wordt, vinden dit 

kaal en niet gezellig ogen. Verder vinden ze dat er goed wordt omgegaan met de spullen van 
[naam cliënt].’  

‘Moeder geeft aan dat er door de laatste veranderingen in de woonkamer minder sfeer is 
gekomen. Dit wordt door meer cliëntvertegenwoordigers opgemerkt. Inrichting en sfeer is nu 

een taak van twee medewerkers. Zij hebben deze signalen opgepakt en iom ouders gaan zij hier 

verandering in brengen. Belangrijk blijft dat wij als begeleiders dit soort signalen ontvangen.’ 
‘Zou graag zien dat de woning iets meer aangepast wordt voor de min valide/ouder wordende 

cliënt. Want bijvoorbeeld deurposten zijn te smal. Badkamer te klein.’ 
‘Het gebouw is gehorig.’  

‘Over het algemeen is het huishouden op orde. Woonkamer is aan de sobere kant mag wel iets 
met de muur bij de eettafel.’ 

 

Huishouden (niet tevreden over huishouden) 

 

‘Huishouden zou moeder wel graag wat beter gedaan zien.’ 
‘Soms plakken de vloeren (limonade, koffie etc.).’ 

‘Zijn kamer vind ik vaak stoffig en niet schoon.’ 
‘Mevr. [naam] vindt dat de kamer van [naam cliënt] schoner zou kunnen.’ 

‘Zijn woning mag beter bijgehouden worden. Dhr. heeft het niet breed financieel gezien.’ 

‘[naam verwant] geeft aan dat de huis/kamer beter schoongemaakt kan worden. Ook mist ze 
sfeer op de groep.’ 

‘We vinden het huis rommelig, denk aan de begeleiding en medecliënten. We zien enorm verschil 
wie er aan het werk is met [naam cliënt] op wonen en dagbesteding.’ 

‘Mevr. vindt dat de kamer van [naam cliënt] schoner zou kunnen. Onder het bed en op de 
plinten is het stoffig. De kleding van [naam cliënt] zou minder gekreukt kunnen zijn.’  

 

Minder genoemd door verwanten 

Wonen (last van/niet gezellig met mede bewoners)  

 

‘De medecliënten van [naam cliënt] zijn woonkamer kunnen soms best wel druk zijn. [naam 

cliënt] heeft hier last van.'  
‘...soms irritant als een medebewoner haar geluid ook aan heeft.’ 

‘Op de groep gebeurt er weinig, er is geen sfeer, niet gezellig.’ 
‘Op de groep is het niet erg gezellig. [...] de groep is chaotisch.’ 

 

Bezittingen (kwijt raken/verdwijnen van bezittingen (vooral kleding)) 

 

‘Aandachtspunt blijf nog wel de kleding van [naam cliënt]. Er raakt veel zoek [...] Vooral het 

kwijt raken van kleding is niet wenselijk.’ 

‘Omgaan met de bezittingen van de cliënt: spullen raken vaak kwijt.’  
‘Regelmatig ligt de kleding van [naam cliënt] bij een ander in de kast en zijn wij zijn kleding 

kwijt. Dit moet veranderd worden.’  
‘Sommige kledingstukken van [naam cliënt] lijken soms te verdwijnen in de was of komen bij 

andere bewoners in de kast terecht. Dit is niet wenselijk. Hier graag aandacht voor houden.’ 



 

45 

 

‘We lopen er tegenaan dat er niet goed met de kleding van [naam cliënt] om wordt gegaan. We 
kopen momenteel geen goede kleding meer voor haar, aangezien er niet op een goede wijze 

mee om wordt gegaan. Alles lijkt erop dat alle kleding op 60 graden wordt gewassen. Alles wordt 
bij elkaar gedaan in de wasmachine. Kleding is snel kapot en vaak gekrompen. We blijven niet 

aan het kleding kopen, we vinden echt dat hier op een andere manier mee om moet worden 

gegaan. Dat [naam cliënt] ook gewoon mooie kleding aan kan doen en kan genieten dat ze er 
mooi en verzorgd uit ziet.’ 

 

 

Wensen en behoeften van verwanten bij het thema ‘Huis’ 

 Beter omgaan met bezittingen cliënt 

Bij dit thema wordt door verwanten verschillende keren de wens geuit dat er beter wordt 

omgegaan wordt met bezittingen van cliënten; dat dingen niet meer kwijt raken of beschadigen.  
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4.3 Kwalitatieve resultaten ‘Ik toon’8  
 

4.3.1 

Lijf 

Onderwerpen waar het over kan gaan bij dit thema: 

 Gezondheid 

 Uiterlijk 

 Eten en drinken 

 Bewegen 

 Activiteiten in het dagelijks leven 

 Knuffelen en seks 

 Verzorging 

 

 
 

Aantal beantwoord:93/ Geen antwoord: 3 Percentage cliënten (non verbaal) 

Verandering gewenst 40,7% (n=33) 

‘Lijf’ genoemd als belangrijk onderwerp 59,3% (n=54) 

 

Positieve ervaringen ‘Lijf’  

Als reden voor een positieve ervaring op het thema ‘Lijf’ wordt het volgende genoemd: 

 

Meest genoemd Minder genoemd Minst genoemd 

 Gezondheid (ervaren 
gezondheid; het gaat goed/ 

tevreden over gezondheid) 
 Verzorging (tevreden over 

verzorging/ er verzorgd uit 

(willen) zien) 
 Activiteiten (tevreden met 

activiteiten) 

 Eten en drinken (tevreden met 
eten en drinken) 

 Uiterlijk (tevreden met 
uiterlijk) 

 Knuffelen 

 Seksualiteit 

 

Citaten bij ‘meest genoemd’ en ‘minder genoemd’vi 

 

Meest genoemd  

 

Gezondheid (ervaren gezondheid; het gaat goed/tevreden over gezondheid) 

‘[naam cliënt] haar gezondheid is momenteel goed. De uroloog geeft aan dat [naam cliënt] nog 
maar een keer per jaar voor controle hoeft te komen. Ook slikt [naam cliënt] bijna geen 

paracetamol meer, dit vindt ze erg fijn. [naam cliënt] probeert beter te bewegen, en gaat 

daarom per januari 2016 3 keer per week op de hometrainer...’  
‘[naam cliënt] verkeert in een goede gezondheid. Op dagbesteding doet hij met alle activiteiten 

mee, mits hij een moeilijk dag heeft. Er wordt goed gekeken naar [naam cliënt] zijn 
draagkracht. Ook krijgt [naam cliënt] meerdere keren per week massage.’ 

‘Het gaat met de gezondheid van [naam cliënt] goed, hij wordt goed verzorgd. [naam cliënt] 
heeft last van hooikoorts, maar krijgt hiervoor medicatie. Familie ziet dat [naam cliënt] s lecht 

gaat lopen, maar vinden niet dat hier verandering in hoeft te komen. De beweging van [naam 

cliënt] vinden ze voldoende, ze denken dat [naam cliënt] dit ook niet meer wil. Het eten en 
drinken gaat goed bij [naam cliënt], hij verslikt zich minder.’ 

                                                 
8 Bij de variant ‘Ik Toon’ wordt de ervaring van de cliënt bepaald vanuit het onderzoek vanuit 

meerdere perspectieven. Met het onderzoeksteam en de cliënt wordt op onderzoek uit gegaan, om 
zo dicht mogelijk te komen bij wat voor de cliënt belangrijk is en hoe hij/zij de zorg ervaart. 

7% 81% 12% 0%L I J F  2 0 1 6
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Verzorging (tevreden over verzorging/verzorgd eruit (willen) zien) 

 

‘[naam cliënt] ziet er altijd keurig verzorgd uit. Heeft leuke kleding en maakt ondanks dat hij 
niet meer elke dag wordt geschoren een zeer verzorgde indruk. De eetsituatie levert (te) veel 

prikkels op bij [naam cliënt]. We moeten alert blijven op het feit dat we [naam cliënt] een plek 
bieden waarin hij hier niet mee wordt geconfronteerd. Pas wanneer hij zelf gaat eten/drinken 

wordt hij bij de situatie betrokken. Het is belangrijk voor [naam cliënt] dat hij niet de hele dag in 

zijn rolstoel zit. Een liggende houding of lekker in een andere stoel is noodzakelijk.’  
‘[naam cliënt]  ziet er altijd netjes en verzorgd uit. Hij krijgt diverse activiteiten aangeboden. 

Zijn gezondheid is erg belangrijk. Hier zijn we erg alert op.’  
‘Broer heeft een keer aangegeven dat hij het belangrijk vindt dat [naam cliënt] er verzorgd 

uitziet. Hij vindt het fijn dat daar naar geluisterd is en dat [naam cliënt] er nu altijd netjes bij 
loopt.’ 

‘[naam cliënt] houdt ervan om er goed uit te zien. Hij houdt van mooie kleding en een verzorgd 

uiterlijk. [naam] vindt dit ook belangrijk. Hier zijn ze beiden erg tevreden over. We hebben 
samen afgesproken dat we de broeken van [naam cliënt] aan gaan passen .‘ 

 

Activiteiten (tevreden met activiteiten) 

 

‘De activiteiten die [naam cliënt] aangeboden krijgt zijn beperkt, maar dit komt doordat [naam 

cliënt] veel dingen niet toelaat. Toch zijn we er de afgelopen jaar in geslaagd om het 

activeringsaanbod te verbreden.’ 
‘Hij krijgt diverse activiteiten aangeboden.’ 

‘[naam cliënt] luistert graag naar muziek en speelt met zijn speeltjes en boekjes. Hij kan zich 
hier goed mee vermaken. [naam cliënt] vraagt veel om wandelen. Hier wordt (indien de 

omstandigheden het toelaten) gehoor aan gegeven. Als [naam cliënt] te lang wandelt, vermoeid 
is, dan kan hij struikelen over zijn eigen benen. Er moet dus rekening gehouden worden met de 

loopafstand.’ 

‘[naam cliënt] heeft veel activiteiten te doen. Zoals de Swoa, sjoelen en de bingo. [naam cliënt] 
pakt veel bezigheden aan. Zoals kleine klusjes. Ook volgt hij de diensten van de kerk wekelijks 

op [locatie]. En elke zondag gaat [naam cliënt] naar de kerk. 

 

Minder genoemd 

Eten en drinken (tevreden met eten en drinken) 

 

‘Ouders vinden het belangrijk dat [naam cliënt] geniet van zijn eten en goed eet.’  

‘[naam cliënt] eet goed, kan genieten van die momenten.’ 
‘Gezondheid is prima. Er zijn grote vooruitgangen geboekt met eten, [naam cliënt] eet 

zelfstandig en heeft bijna geen aansturing nodig onder het eten. Ook met aankleden gaat het 

goed, begeleiding kijkt naar draagkracht, en stuurt aan zo nodig. [naam cliënt] kan zelf 
aangeven als hij iets prettig of minder prettig vindt.’ 

 

Uiterlijk (tevreden met uiterlijk) 

 

‘[naam cliënt] houdt ervan om er verzorgd uit te zien. Houdt van mooie kleren en draagt graag 

kleren die bij elkaar passen. Ook haar gezicht wil zij goed verzorgen met een lotion, crème en 

lippenstift. [naam cliënt] lust van alles. [naam cliënt] fietst, sporten op [naam locatie], wandelt 
en zwemt graag.’ 

‘...[naam cliënt] houdt ervan om er verzorgd uit te zien, houdt van mooie kleren en ziet ook als 
de ander nieuwe kleren heeft. [naam cliënt] geeft ook aan als zijn nagels lang zijn en vraagt dan 

wanneer komt de pedicure.’ 
‘[naam cliënt] vindt het leuk om opgemaakt te worden en een luchtje op te spuiten. Haar haren 

laten knippen door de kapper vindt ze belangrijk. Ze vindt nagels lakken leuk ze zou dit wel 

vaker gedaan willen hebben.’ 
Familie is tevreden over haar uiterlijk.’               

 

Knuffelen 

 

‘...[naam cliënt] voelt zich meest geborgen in zijn eigen stoel achter zijn eigen tafel met zijn 

eigen spulletjes, hij voelt zich goed bij nabijheid, hij vindt het fijn als je bij hem komt zitten voor 
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persoonlijke aandacht. Hij vindt het fijn om een schouderklopje te krijgen of een knuffel, hij 

straalt dan helemaal. 

‘[naam cliënt] houdt erg van knuffelen. Hij zoekt dit ook zelf op, bij begeleiders.’ 

‘Knuffelen vindt [naam cliënt] erg leuk als ze ervoor open staat.’  

 

Minder positieve ervaringen ‘Lijf’ 

Als reden voor een minder positieve ervaring op het thema ‘Lijf’ wordt het volgende genoemd: 

 

Meest genoemd Minder genoemd Minst genoemd  

 Gezondheid (lichamelijke 

klachten) 
 Gezondheid (gewicht) 

 Verzorging (ontevreden 
over verzorging cliënt)  

 Eten en drinken (gaat moeilijk) 

 

 Bewegen 

 Activiteiten 
 Seksualiteit 

 

Citaten bij ‘meest genoemd’ en ‘minder genoemd’ 

 

Meest genoemd  

 

Gezondheid (lichamelijke klachten) 

 

‘[naam cliënt] is bekend met psoriasis. Op het moment is dit onrustig. [naam cliënt] heeft grote 
plekken op zijn benen en achter zijn elleboog. Oorzaak kan spanning zijn, maar ook dat hij niet 

goed ingesmeerd wordt door de begeleiders. [naam cliënt] mag meer gaan eten i.v.m. zijn 
ondergewicht.’ 

‘[naam cliënt] kan moeilijk aangeven hoe het lichamelijk gaat met haar. In gesprek laat ze wel 
merken dat het vroeger met haar lichaam makkelijk ging met bewegen. [naam cliënt] geeft aan 

niet te willen wandelen, ze krijgt dan pijn/last van haar benen. Kleinere stukjes vindt ze wel 

goed, maar dan het liefst aan de arm van een begeleider...’ 
‘[naam cliënt] zijn gezondheid is soms niet zo goed. Heeft vaak last van epilepsie en 

onderzoeken lopen hoe we hier nog iets aan kunnen doen. Qua eten en drinken komt een vraag 
naar boven. Eet [naam cliënt] nog ‘lekker’ en geniet hij van dat moment? [naam cliënt] is het 

afgelopen jaar behoorlijk wat kilo’s aangekomen dus ook hier ligt een vraag om met een diëtiste 

naar het eetpatroon te gaan kijken....’ 
‘[naam cliënt] is erg kortademig de laatste periode, onder het wandelen valt dit vooral op. Er is 

al actie op gezet naar de artsen, verder onderzoek nadert. (kan wellicht astma zijn).’ 

 

Gezondheid (gewicht (over- en ondergewicht) 

 

‘..Haar gewicht wordt in de gaten gehouden en ze gaat wekelijks sporten. Hierin beleeft ze ook 
veel plezier. 

‘[naam cliënt] zijn lichaamsgewicht neemt de laatste tijd erg toe, misschien moet hij vaker 

wandelen of een uitje.’ 
‘[naam cliënt] is een gezonde man. De ADL wordt volledig overgenomen. [naam cliënt] kan goed 

aangeven wat hij wil eten en drinken en hoeveel. [naam cliënt] is wel bekend met ondergewicht, 
daarom blijft begeleiding goed letten op zijn gewicht. [naam cliënt] zijn activiteiten in zijn vrije 

tijd zijn eenzijdig maar hij geeft niet de indruk dat dit te weinig is.’ 

‘Uit een onderzoek is gebleken dat [naam cliënt] overgewicht heeft. Hier wordt een afspraak met 
de diëtist voor gemaakt.’ 

 

Verzorging (minder tevreden over verzorging cliënt) 

 

‘Ouders vinden het belangrijk dat het resultaat van het scheren ook belangrijk is , net zo 

belangrijk als de weg naar het prettig scheren voor [naam cliënt]. Ze vinden het lastig om 

[naam cliënt] ongeschoren of minder goed geschoren te zien.’ 

‘Punt van aandacht blijft altijd zijn [naam ziekte]. Hier zijn afspraken over waar de 

regiebegeleider naar handelt. Over het algemeen eet en drinkt [naam cliënt] goed. 

Aandachtspunt is het scheren bij [naam cliënt]. Dit wordt niet dagelijks gedaan en is wel zeer 

van belang. [naam cliënt] kan bij pijnklachten hevig schreeuwen. Het is lastig om dit te 
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achterhalen. Bij vermoeden van pijn krijgt hij 500 mg paracetamol. Het is van belang zeer goed 

te rapporteren wat het effect is.’ 

‘Familie vindt dat [naam cliënt] er onverzorgd uitziet als ze op visite komen, ook vinden ze haar 

slecht gekleed, dit komt omdat er weinig kleding in de kast ligt.’  

 

Minder genoemd  

Eten en drinken (gaat moeilijk) 

 

‘[naam cliënt] eet slecht, zij bepaalt zelf of zij wil eten. Wil zij niet, dan krijgt ze sondevoeding.’  
[naam cliënt] eet slechter zelf, wordt steeds vaker geholpen. [naam] merkt tijdens zijn bezoeken 

dat [naam cliënt] ook minder vaak een kroketje wil eten. [naam cliënt] is het afgelopen haal jaar 
ca 1 kg afgevallen. Op [naam locatie] is [naam cliënt] ook slechter gaan eten. 

 

 

Wensen en behoeften van cliënten bij het thema lijf 

 

 Het stimuleren van cliënt tot bepaalde activiteiten. 

 

‘Belangrijk is dat [naam cliënt] gestimuleerd wordt om naar buiten te gaan.’ 
‘[naam cliënt] stimuleren om wat hij zelf nog kan dit ook hem zelf te laten doen.’  

‘Het is goed om [naam cliënt] regelmatig te betrekken bij een activiteit, zodat hij niet onder 

prikkelt raakt.’ 
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4.3.2 Hulp 

Onderwerpen waar het over kan gaan bij dit thema: 

 Betrouwbaar 

 Luisteren 

 Afspraak is afspraak 

 Tijd 

 Omgang 

 Behandeling 

 Vakmanschap 

 

 

 

Aantal beantwoord: 82/ Geen antwoord: 9 Percentage cliënten (non verbaal) 

Verandering gewenst 16,2% (n=11) 

‘Hulp’ genoemd als belangrijk onderwerp 14,3% (n=13) 

 

Positieve ervaringen ‘Hulp’  

Als reden voor een positieve ervaring op het thema ‘Hulp’ wordt het volgende genoemd: 

 

Meest genoemd Minder genoemd Minst genoemd 

 Tevreden met begeleiding/hulp 

door medewerkers 

 Afspraken (afspraken worden 
nagekomen, bekend met 

afspraken) 
 Omgang (prettige omgang met 

cliënt/ goede hulp) 

 Betrouwbaar (belang van 

betrouwbaarheid) 

 Luisteren (er wordt goed 
geluisterd, belang luisteren) 

 

 Behandeling 

 Tijd 

 

Citaten bij ‘meest genoemd’ en ‘minder genoemd’vii 

 

Meest genoemd  

 

 Tevreden met begeleiding/hulp door medewerkers 

‘De begeleiding zorgt goed voor [naam cliënt], er is voldoende contact met de mentor.’ 
‘De familie is erg blij met de goede band met het team en de communicatie is goed.’ Het team is 

goed op de hoogte van afspraken rondom [naam cliënt]. De familie kan bij iedereen terecht voor 

vragen. 
‘[naam cliënt] roept zijn begeleider daar waar hij deze nodig heeft om de dag door te komen. 

Een andere vorm van hulp zal hij niet vragen. Het is belangrijk in de begeleiding naar [naam 
cliënt] dat de begeleiders consequent zijn. Zij moeten zeggen wat ze doen en doen wat ze 

zeggen. Dit zorgt voor duidelijkheid en vertrouwen. Het is voor de begeleiders een 

aandachtspunt om dit uit te voeren.’ 

 

Afspraken (afspraken worden nagekomen, bekend met afspraken) 

 

‘Begeleiders kennen haar afspraken en begeleidingsvoorwaarden .’ 
‘De communicatie in de driehoek verloopt goed en prettig. Afspraken worden nageleefd en er 

wordt geluisterd naar elkaar. Dit werkt optimaal voor de zorg voor [naam cliënt].’ 
‘Er is voldoende en goed contact tussen bewindvoerder en regiebegeleider. Afspraken worden 

nagekomen en de communicatie is voldoende afgestemd.’ 

‘Personeel is aanwezig, of dichtbij aanwezig. Aan afspraken kan het personeel zich houden. Tijd 
voor [naam cliënt] wordt verdeeld met anderen.’ 

10% 82% 8% 0%H U L P  2 0 1 6
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‘De familie is erg blij met de goede band met het team en de communicatie is goed. Het team is 
goed op de hoogte van afspraken rondom [naam cliënt]. De familie kan bij iedereen terecht voor 

vragen.’ 

 

Omgang (prettige omgang met cliënten/goede hulp) 

‘Warme zorg en comfort staan voorop.’ 
‘Voor [naam cliënt] is het belangrijk dat je zijn omgangsafspraken volgt, hier heeft [naam cliënt] 

baat bij. Dit verloopt prima’.  

 

Minder genoemd  

Betrouwbaar (belang van betrouwbaarheid) 

 

Luisteren (er wordt goed geluisterd, belang luisteren) 

 

Minder positieve ervaringen ‘Hulp’ 

Als reden voor een minder positieve ervaring op het thema ‘Hulp’ wordt het volgende genoemd: 

 

Meest genoemd Minder genoemd Minst genoemd  

 Afspraken (er wordt niet 
altijd aan afspraken 

gehouden) 

 Tijd (te weinig tijd voor de 
cliënt) 

 Niet tevreden over 
begeleiding/hulp door 

medewerkers 

 Betrouwbaar 
 Luisteren 

 Omgang 

 Behandeling 
 Vakmanschap 

 

Citaten bij ‘meest genoemd’ en ‘minder genoemd’ 

 

Meest genoemd  

 

Afspraken (er wordt niet altijd aan afspraken gehouden) 

 

‘Er zijn een aantal ADL afspraken met [naam cliënt]. Hierin lijkt ze aan te geven dat ze niet altijd 

geholpen wordt. Ze geeft heel duidelijk aan dat er een aantal dingen zijn die ze samen met 
begeleiding wil doen. Samen douchen, luchtje op doen, bed verschonen, helpen herinneren inco 

materiaal weg te gooien, tandenpoetsen.’ 

‘Als begeleiding zich niet houden aan afspraken, denk hierbij aan juiste kleding, zal hij weigeren.’ 
‘Als ik een afspraak met begeleiding heb gemaakt, houden zij zich hier niet altijd aan.’ 

 

Tijd (te weinig tijd voor cliënt) 

 

‘Wel zouden ze graag willen zien dat wij meer tijd hebben voor de cliënt.’ 

‘Moeder vindt dat er te weinig tijd aan [naam cliënt] besteed kan worden door begeleiding.’ 

‘Het is belangrijk dat [naam cliënt] vertrouwen heeft in zijn begeleider.’ 

‘[naam cliënt] voelt zich veilig bij begeleiding.’  

‘Het blijft voor [naam cliënt] erg belangrijk dat er vast personeel met hem werkt die hem 

begrijpt. Vertrouwen is van groot belang, hier letten we zorgvuldig op.’ 

‘Moeder heeft vertrouwen in het personeel en weet ook dat wij er alles aan doen om het voor 

[naam cliënt] aangenaam te maken.’ 

‘Er wordt altijd geluisterd naar Dhr. [naam].’ 

‘Er wordt goed geluisterd naar ons als familie zijnde, we kunnen met al onze vragen terecht bij 

de begeleiding.’ 

‘[naam cliënt] geeft wel aan dat een luisterend oor voor haar erg belangrijk is.’ 
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‘Zus vindt het contact met begeleiders soms wat killer worden, soms onvriendelijk. Als ze op 
visite komt wil ze graag even dat er tijd voor haar genomen wordt, ook al zijn het maar een paar 

minuten.’ 

 

Minder genoemd  

 

Niet tevreden over begeleiding/hulp door medewerkers 

 
  

‘Voor [naam cliënt] is het belangrijk dat er altijd iemand van begeleiding in het zicht is, dit is 

niet altijd het geval. Er wordt wel goed voor [naam cliënt] gezorgd.’  

‘In het begin van de nieuwbouw was het best rommelig op de [naam locatie] en er waren 

zieken en onderbezetting. Ik merk nu verschil. Het gaat beter. Maar ik wil wel als  er 

verandering zijn, dat ze me dat op tijd aangeven.’  
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4.3.3 Huis 

Onderwerpen waar het over kan gaan bij dit thema: 

 Huis 

 Wonen 

 Huishouden 

 Bezittingen 

 Geld 

 

 
 

Aantal beantwoord: 85/ Geen antwoord: 8 Percentage cliënten (non verbaal) 

Verandering gewenst 18,3% (n=13) 

‘Huis’ genoemd als belangrijk onderwerp 20,9% (n=19) 

 

Positieve ervaringen ‘Huis’  

Als reden voor een positieve ervaring op het thema ‘Huis’ wordt het volgende genoemd: 

 

Meest genoemd Minder genoemd Minst genoemd 

 Huis (tevreden met 
huisvesting) 

 Wonen (thuis voelen, 
positieve woonbeleving) 

 Huishouden (tevreden over 
huishouden) 

 Geld (tevreden over geld 
beheer) 

 Bezit 

 

Citaten bij ‘meest genoemd’ en ‘minder genoemd’viii 

 

Meest genoemd  

 

Huis (tevreden met huisvesting) 

 

‘Familie is tevreden over de woning en zijn slaapkamer.’ 

‘Het huis ziet er netjes uit. Zijn slaapkamer is mooi geworden. De locatie is top.’ 

‘[naam cliënt] woont prachtig geven zowel moeder als zus aan. Mooi terrein, is de afgelopen 
jaren ook verbeterd. Telefonische bereikbaarheid is een aandachtspunt, is wel beter geworden. 

Post op juiste plaats en juiste persoon blijft een aandachtspunt. Op tijd doorsturen is heel 
belangrijk.’ 

‘Moeder is tevreden over het huis waar [naam cliënt] woont, ze denkt soms wel dat [naam 

cliënt] het fijn zou vinden een kamer beneden te hebben.’ 
‘Moeder vindt [naam locatie] een goede plek voor [naam cliënt]. Wij bieden aan [naam cliënt] de 

basiszorg, moeder vindt dat dit zo moet blijven en dat dit n iet minder mag worden.’ 
‘[naam cliënt] woont in een mooie woning. Hij heeft een eigen kamer die ingericht is door de 

familie. Er zijn voldoende ruimtes in de woning om alleen te kunnen zijn.’ 

 

Wonen (thuis voelen/positieve woonbeleving) 

 

‘[naam cliënt] lijkt zich prettig te voelen op deze woonplek. Hij heeft een groot kussen in de 

woonkamer, die hij graag bij zich heeft. Hij loopt veel door de woning, gaat zitten waar hij wil 
zitten. [naam cliënt] heeft graag een touwtje in zijn handen, hier loopt hij dan ook bijna de 

gehele dag mee rond. [naam cliënt] zijn financiën worden beheerd door een extern bureau.  
‘[naam cliënt] voel zich goed op [naam locatie], zit op zijn plek, dit zie je aan hem. Vooral zijn 

eigen plek op de woning is erg belangrijk voor [naam cliënt]. Als hij opstandig is geeft hij wel 

eens aan weg te willen lopen. Hij heeft een aantal persoonlijke dingen die belangrijk zijn zoals 
[verwant noemt voorwerpen]. Deze dingen moet hij elke dag in zijn buurt hebben of op z’n tafel 

of in zijn zakje van zijn blouse.  
‘[naam cliënt] voelt zicht thuis op [naam locatie], ze heeft een gezellige kamer.’ 

9% 81% 10% 0%H U I S  2 0 1 6

Top! Goed Matig Slecht
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‘[naam cliënt] heeft een eigen slaapkamer. Hier zit ze regelmatig om naar muziek te luisteren of 
tv te kijken.  

‘In de woonkamer is het van belang dat [naam cliënt] zijn eigen plekje heeft. Hier moet [naam 
cliënt] muziek kunnen luisteren en zicht kunnen hebben op de groep. Ook is het van belang dat 

zijn speelgoed binnen handbereik ligt. [naam cliënt] vindt klokken en horloges erg leuk en is 

zeer geïnteresseerd in elektrische apparaten.’  
‘[naam cliënt] zit echt op haar plaats op [naam locatie]. Ze gaat er ook altijd met vertrouwen en 

plezier weer heen na een weekend thuis.’ 

 

Minder genoemd  

Huishouden (tevreden over huishouden) 

 

‘Het huis ziet er netjes uit. Zijn slaapkamer is mooi geworden. De locatie is top.’ 

‘Huis en huishouden zijn super. Moeder heeft ervaring op andere woningen van Siza en vindt het 

hier erg goed schoon. Bezittingen van [naam cliënt] en geld regelt moeder allemaal zelf.’  

‘Familie is tevreden over de huiskamer, vinden deze er netjes uitzien.’ 

‘[naam cliënt] doet de taken die hij aan kan. Op woensdag wordt zijn kamer schoongemaakt 

door de huishouding. Dit vindt hij fijn. [naam cliënt] heeft bewindvoering. Hier is [naam cliënt] 

tevreden over. Hij krijgt genoeg geld maandelijks. [naam cliënt] vindt dat hij vooruit is gegaan 

sinds hij hier woont.’  

‘[naam cliënt] woont sinds september 2015 op [naam locatie] Het huis maakt een schone en 

verzorgde indruk. Het ziet er gezellig uit.’  

 

Geld (tevreden over geldbeheer) 

 

‘[naam cliënt] is niet in staat om huishoudelijke taken uit te voeren. Zijn geld wordt beheerd 

door zijn moeder.’ 

‘Haar geld etc. wordt door een extern bureau beheerd, dit contact verloopt prima.’  

‘[naam cliënt] zit op [naam locatie] goed op zijn plek. De zus van [naam cliënt] beheert het geld 

van [naam cliënt].’  

‘….Haar geldzaken volledig overgenomen door SBBS. Wanneer [naam cliënt] grote uitgaven 

heeft kan dit in overleg met SBBS. Dit is over het algemeen geen probleem.’  

 

Minder positieve ervaringen ‘Huis’ 

Als reden voor een minder positieve ervaring op het thema ‘Huis’ wordt het volgende genoemd: 

 

Meest genoemd Minder genoemd Minst genoemd  

 Huishouden (niet 
tevreden over 

huishouden) 
 

 

 Huis (niet tevreden over 
huisvesting) 

 Wonen (moeite met andere 
bewoners) 

 Bezit (raakt kwijt of gaat 

stuk) 

 Geld (niet genoemd) 

 

Citaten bij ‘meest genoemd’ en ‘minder genoemd’ 

 

Meest genoemd  

 

Huishouden (niet tevreden over huishouden)  

 

‘De woning zou beter schoongehouden moeten worden. Op de slaapkamers wordt niet alles 
schoongemaakt.’ 

‘Huishouden is een puntje waar graag verandering in gewenst is.  
‘[naam cliënt en naam verwant] zijn erg tevreden over de woning. Er kan soms wat extra 

aandacht zijn voor het schoonmaken van de rolstoel van [naam cliënt].’  

‘Het komt helaas nog te vaak voor dat een mooi zorgvuldig door [naam] gekocht kledingstuk 
verwassen wordt. Hier alert op blijven!’  
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Minder genoemd  

Huis (niet tevreden over huisvesting) 

 

‘Ouders hebben enkele opmerking over de gezelligheid en inrichting van de woning. Deze 
hebben zij doorgespeeld naar degenen die over de inrichting gaan.’ 

‘Familie vindt het huis niet levend, er is in de jaren dat [naam cliënt] er woont weinig 

veranderd.’ 
‘We moeten alert blijven op de tocht die constant door het huis waait. [naam cliënt] is hier 

gevoelig voor. Deuren in zijn nabijheid moeten worden gesloten.  

 

Wonen (moeite met andere bewoners)  

 

‘De omgevingsvoorwaarden zijn wel erg belangrijk voor [naam cliënt]. Het is van belang dat 
[naam cliënt] met rustige cliënten samenwoont die geen bedreiging voor hem vormen. [naam 

cliënt] kan zich snel storen aan verbaal onrustige cliënten.’ 

‘[naam cliënt] ervaar spanning door gooigedrag medebewoner.’  

 

Bezittingen (raakt kwijt of gaat stuk) 

 

‘[naam verwant] vraagt of er goed opgelet kan worden dat [naam cliënt]’s spullen op de juiste 
plek worden opgeruimd, soms raakt er wel eens iets kwijt. [naam verwant] vindt dat in een 

dergelijk geval [naam] de kosten zou moeten vergoeden.’ 
‘De eigendommen van [naam cliënt] liggen op de groep en niet op zijn eigen kamer. [naam 

cliënt] kan snel zijn eigen spullen kapot maken en bevuilen.’  

‘In de woonkamer is het van belang dat [naam cliënt] zijn eigen plekje heeft. Hier moet [naam 
cliënt] muziek kunnen luisteren en zicht kunnen hebben op de groep. Ook is het van belang dat 

zijn speelgoed binnen handbereik ligt.  
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4.4 Samenvatting kwalitatieve resultaten 
 

De kwalitatieve informatie is met name bedoeld om te leren, te ontwikkelen, te verbeteren. 

Cliënten en verwanten vertellen over het algemeen uitgebreid over hun ervaringen. Dit levert een 

waardevolle en rijke bron van informatie op. Op basis van de kwalitatieve informatie kan richting 

en duiding worden gegeven aan de kwantitatieve resultaten. Bij de duiding van de gegevens in 

onderlinge dialoog met betrokkenen (managers en raad van bestuur), kan aan de resultaten 

betekenis worden gegeven, zoals aan de invloed of rol die Siza heeft.  

 

Hierna worden per thema de resultaten van de kwalitatieve analyse samengevat. 

 Lijf 

Ruim 73% van de cliënten geeft bij ‘Lijf’ aan dat de ervaring ‘Top!’ of ‘Goed’ is. Als reden geven 

cliënten aan dat het goed met hen gaat, dat ze zich fit voelen en tevreden zijn over hun 

gezondheid. Cliënten geven aan dat ze waarde hechten aan bewegen en dit ook voldoende doen. 

Cliënten sporten regelmatig en ook wordt er veel gewandeld en gefietst. Cliënten geven daarnaast 

aan dat ze tevreden zijn over de activiteiten die ze doen en dat dit ook voldoende activiteiten zijn. 

Als voorbeelden worden hobby’s en werk genoemd. Cliënten zijn tevreden over het e ten en 

drinken. Daarbij wordt genoemd dat het eten en drinken lekker en gezond is. Ook wordt door 

cliënten aangegeven dat ze zelf hun maaltijden verzorgen en dat met plezier doen. 

Over verzorging en uiterlijk zijn cliënten tevreden. Ze geven aan dat het belangrijk is om er goed 

en verzorgd uit te zien. Veel cliënten kunnen zichzelf verzorgen en indien nodig kunnen ze terecht 

bij de begeleiding voor bijvoorbeeld hulp bij het douchen. 

Cliënten die een minder positieve ervaring hebben op dit thema, wijten dit met name aan 

lichamelijke klachten (ziektes, pijn, ouderdom) en moeite met het inleveren van 

zelfstandigheid/toegenomen afhankelijkheid. Dit beperkt hen ook in hun activiteiten. Er wordt veel 

waarde gehecht aan zelfstandigheid. Ook problemen met (over)gewicht worden regelmatig 

genoemd. Cliënten die een minder positieve ervaring hebben met eten en drinken geven aan dat 

dit komt doordat ze het eten en drinken niet lekker of niet vers vinden en dat ze moeite hebben 

met eten en drinken an sich. Een andere reden voor een minder positieve ervaring op dit thema is 

dat cliënten niet tevreden zijn met de verzorging die ze krijgen. Daarvan worden verschillende 

voorbeelden genoemd, bijvoorbeeld dat er vaak haast is en de zorg wordt afgeraffeld, dat er 

wachttijden zijn of dat de verzorging niet wordt gedaan zoals de cliënt graag wil.  

De wensen op dit thema richten zich vooral op meer bewegen en sporten, afvallen en gezonder 

eten en drinken. 

Ruim 77% van de verwanten geeft aan dat de ervaringen bij ‘Lijf’ ‘Top!’ of ‘Goed’ zijn. Naar 

inschatting van de verwanten zijn de ervaringen van de cliënten op dit thema positief, omdat het 

goed gaat met de gezondheid van de cliënt en doordat de begeleiding alert is op het welzijn van de 

cliënt. Verwanten geven daarnaast aan dat de cliënt er netjes en verzorgd uitziet, voldoende 

beweegt en ook voldoende activiteiten krijgt aangeboden. Daarnaast hebben verwanten de indruk 

dat de cliënt het eten en drinken lekker vindt.  

Naar inschatting van de verwant is de ervaring van de cliënt op dit thema soms minder positief 

door fysieke klachten. Opnieuw worden ziektes, ouderdom en (over)gewicht als voornaamste 

problemen benoemd. Dit beperkt cliënten in hun bewegingsmogelijkheden/bewegingsvrijheid. Ook 

de ervaringen met eten en drinken zijn niet altijd positief. Aangegeven wordt bijvoorbeeld dat het 

eten soms moeizaam gaat, dat cliënten het eten niet lekker vinden of dat er weinig variatie is. Ook 

over de verzorging zijn verwanten niet altijd tevreden. Reden voor een minder positief gevoel 

hierover is dat de cliënt er onverzorgd uit ziet (vieze kleding, ongeschoren).  

Wens van de verwanten is dat daar meer aandacht aan wordt besteed. Andere wensen zijn gericht 

op het motiveren en stimuleren van cliënten in hun ontwikkeling en verzorging en meer bewegen. 

 

Ruim 87% van de cliënten (non verbaal) geeft bij de variant ‘Ik toon’ voor de ervaringen op het 

thema ‘Lijf’ een score ‘Top!’ of ‘Goed’. Naar de inschatting van het onderzoeksteam zijn de 

ervaringen van de cliënten op dit thema positief, omdat het goed gaat met de gezondheid van de 
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cliënt, de cliënt er verzorgd uitziet en voldoende activiteiten krijgt 

aangeboden. Ook geven cliënten (non verbaal) aan dat ze tevreden zijn over het eten en drinken 

van cliënt.  

Naar inschatting van het onderzoeksteam is de ervaring van de cliënt op dit thema soms minder 

positief door fysieke klachten. Ook hier wordt het gewicht weer genoemd als reden voor een 

minder positieve ervaring op dit thema. In dit geval niet alleen overgewicht, maar ook 

ondergewicht. Bij deze variant wordt specifiek aangegeven dat het belangrijk is dat begeleiders 

eventuele gezondheidsproblemen op tijd signaleren. Ook wordt aangegeven dat de verzorging van 

de cliënt soms te wensen overlaat. De meeste opmerkingen hebben hierbij betrekken op het 

scheren. Ook wordt slecht eten door de cliënt (non verbaal) aangegeven als reden voor een minder 

positieve ervaring op dit thema.  

De wensen zijn gericht op het gebruiken/bevorderen van rituelen om bepaalde activiteiten te 

vergemakkelijken voor cliënten en het stimuleren van bepaalde ontwikkelingen.  

 Hulp 

Ruim 81% van de cliënten geeft bij ‘Hulp’ aan dat de ervaring ‘Top!’ of ‘Goed’ is. Redenen hiervoor 

zijn dat cliënten tevreden zijn over hun begeleiders. Het personeel is deskundig en heeft 

bijvoorbeeld specifieke kennis over autisme of NAH. Er wordt goed naar cliënten geluisterd en ze 

kunnen altijd terecht om te praten. Ook worden afspraken nagekomen. De omgang met cliënten 

wordt als prettig ervaren en begeleiding is altijd bereid te helpen. Cliënten geven daarnaast aan 

dat ze de begeleiding kunnen vertrouwen en dat er voldoende tijd voor hen wordt genomen. 

Als cliënten aangeven dat ze een minder positieve ervaring hebben bij het thema ‘Hulp’, dan wijten 

ze dat vooral aan het feit dat afspraken niet altijd worden nagekomen, er niet altijd geluisterd 

wordt naar de cliënt en dat er niet altijd voldoende tijd is voor de cliënt en er soms gewacht moet 

worden op hulp. Cliënten geven ook aan dat ze niet altijd tevreden zijn met de begeleiding. 

Regelmatig wordt in dit kader de wisseling van medewerkers genoemd en de inzet van flexwerkers 

en stagiaires. Verder wordt in dit kader in mindere mate het vertrouwen in de begeleiding, het 

vakmanschap en de geboden hulp genoemd als reden voor een minder positieve ervaring. Bij dit 

laatste punt wordt door cliënten ook aangegeven dat zij het lastig vinden om om hulp te vragen.  

De wensen op dit thema richten zich vooral op een betere communicatie tussen cliënt en 

begeleider en tussen begeleiders onderling, meer ruimte voor een praatje met de cliënt en voor 

gezelligheid, meer empathie voor de cliënt, de cliënt serieus nemen en minder wisseling van 

personeel. 

 

Ruim 85% van de verwanten geeft aan dat de ervaringen bij ‘Hulp’ ‘Top!’ of ‘Goed’ zijn. Ervaringen 

van de verwanten op dit thema zijn positief, omdat ze tevreden zijn over de begeleiding. Er is 

vertrouwen in de begeleiding en er wordt voldoende tijd aan de cliënt gegeven. De omgang met 

hen en de cliënt is prettig en deskundig. Verwanten geven aan dat cliënt in goede handen is. 

Daarnaast wordt als reden voor een positieve ervaring op dit thema genoemd dat er naar hen en 

de cliënt wordt geluisterd en dat afspraken worden nagekomen. 

Als reden voor een minder positieve ervaring op dit thema wordt aangegeven dat verwanten niet 

altijd tevreden zijn over de begeleiding. Met name de inzet van flexmedewerkers wordt hierbij 

genoemd. Ook is de omgang met de cliënt niet altijd prettig en is er niet altijd vertrouwen in de 

begeleiding. Andere redenen zijn dat afspraken (naar cliënt en verwant) niet worden nagekomen, 

dat er beter geluisterd kan worden naar de cliënt en dat cliënt soms (wat) langer moet wachten op 

hulp/verzorging.  

De wensen en behoeften van verwanten richten zich met name op het beperken van het werken 

met flexmedewerkers en een betere omgang met de cliënt. 

Ruim 91% van de cliënten (non verbaal) geeft bij de variant ‘Ik toon’ voor de ervaringen op het 

thema ‘Hulp’ een score ‘Top!’ of ‘Goed’. Meest genoemde redenen hiervoor is dat de cliënt (non 

verbaal) tevreden is over de begeleiding, dat afspraken worden nagekomen en dat de cliënt ervaart 

dat op een prettige manier met hem of haar wordt omgegaan. Ook wordt aangegeven dat het voor 

cliënten (non verbaal) belangrijk is dat de begeleiding hen kent en dat er vertrouwen is, omdat 

cliënten volledig afhankelijk zijn van de hulp van begeleiders. 
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Als reden voor een minder positieve ervaring op dit thema geven cliënten 

(non verbaal) aan dat er zowel voor cliënt als familie soms te weinig tijd is en dat afspraken niet 

altijd worden nagekomen.  

 Huis 

Ruim 81% van de cliënten geeft bij ‘Huis’ aan dat de ervaring ‘Top!’ of ‘Goed’ is. Cliënten geven 

aan dat ze tevreden zijn met hun huis/woning en er met plezier wonen. Ook over het huishouden 

zijn ze tevreden. Sommige cliënten kunnen hun huishouden zelf doen, anderen krijgen daar 

ondersteuning bij. Een andere reden voor een positieve ervaring op dit thema is dat cliënt blij is 

met zijn/haar bezittingen. Ook de geldzaken worden goed beheerd. Vaak wordt dit door een 

bewindvoerder of familie gedaan.  

Cliënten die een minder positieve ervaring hebben op dit thema, wijten dit met name aan 

problemen in de woning of met het huishouden. Er wordt bijvoorbeeld genoemd dat het huis oud is 

en toe aan onderhoud, dat de douche niet goed functioneert, dat het gehorig is of te klein. Het 

huishouden laat daarnaast te wensen over doordat cliënt zelf niet in staat is het goed te doen of 

doordat het door medewerkers niet goed wordt gedaan. Een andere reden voor een minder 

positieve ervaring op het thema ‘Huis’ is de invloed van medebewoners op het woonplezier. Het 

samenwonen met andere cliënten wordt regelmatig als onprettig ervaren. Ook problemen met het 

omgaan met geld vormen een reden voor een minder positieve ervaring. Cliënten vinden vooral dat 

ze te weinig geld hebben. 

Wensen op dit thema gaan vooral over verhuizen, de behoefte aan meer ruimte en zelfstandigheid 

en de wens dat er beter wordt schoongemaakt. 

Ruim 84% van de verwanten geeft aan dat de ervaringen bij ‘Huis’ ‘Top!’ of ‘Goed’ zijn. Ervaringen 

van verwanten op dit thema zijn positief omdat ze tevreden z ijn met de woning van cliënt en cliënt 

zich veilig en thuis voelt. Als reden wordt genoemd dat de woning huiselijk en gezellig is ingericht 

en dat er voldoende persoonlijke ruimte is. Ook over het huishouden is men tevreden. De woning 

ziet er schoon en netjes uit en cliënten worden betrokken bij het huishouden, zoals bij het 

schoonhouden van de kamer, de was en andere huishoudelijke klusjes. Cliënten zijn volgens 

verwanten tevreden met de bezittingen die ze hebben en er wordt goed mee omgegaan. Ook zijn 

verwanten tevreden over het beheer van de financiën van de cliënt. 

De ervaring van verwanten op dit thema zijn soms minder positief omdat er te weinig sfeer is in de 

woning en er soms aanpassingen nodig zijn. Voorbeelden die worden genoemd zijn te smalle 

deurposten, kaal, gehorig, te klein. Ook over het huishouden zijn verwanten niet altijd te spreken. 

Verwanten zouden graag zien dat dit beter wordt gedaan en dat de woning schoner wordt. Ook 

door verwanten wordt de invloed van medebewoners op het woonplezier genoemd als reden voor 

een minder positieve ervaring. Een ander punt dat aanleiding geeft voor een minder positieve 

ervaring is het kwijtraken van bezittingen. Het gaat hierbij met name om kleding die kwijtraakt of 

verwisseld wordt. De wens van verwanten is dan ook dat er beter wordt omgegaan met de 

bezittingen van de cliënt. 

Ruim 89% van de cliënten geeft bij de variant ‘Ik toon’ voor de ervaringen op het thema ‘Huis’ een 

score ‘Top!’ of ‘Goed’. Als reden hiervoor wordt aangegeven dat cliënten (non verbaal) tevreden 

zijn over de woning waar hij/zij woont en zich thuis voelt op de locatie. Daarnaast geeft het 

onderzoeksteam aan tevreden te zijn over het huishouden. Het ziet er netjes en verzorgd uit. Ook 

over het beheer van het geld van cliënt zijn ze tevreden.  

Als belangrijkste reden voor een minder positieve ervaring op dit thema wordt door het 

onderzoeksteam eveneens het huishouden genoemd. De woning van cliënt zou beter 

schoongemaakt moeten worden. Ook wordt de inrichting en gezelligheid van de woning, invloed 

van medebewoners en het kwijtraken of stuk gaan van bezittingen als punt van aandacht genoemd 

door het onderzoeksteam.   

5. Methodologische overwegingen/beperkingen bij deze analyse en 

rapportage 
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Beperkingen/beïnvloedende factoren bij het aggregeren van de gegevens 

Analyse en duiding van de resultaten van ‘Dit vind ik ervan!’ is in de aanpak geborgd op het niveau 

van de cliënt en in de methodische cyclus. Duiding vindt daarnaast idealiter plaats ‘op de plek waar 

het speelt’; op locatieniveau. Voor het benutten van de gegevens op geaggregeerd niveau is 

daarnaast een organisatiebrede analyse nodig van de resultaten van ‘Dit vind ik ervan!’. Daarin 

voorziet deze rapportage.  

Nadeel van het aggregeren van de resultaten van ‘Dit vind ik ervan!’ is dat voorbij wordt gegaan 

aan de context waarin uitspraken worden gedaan. Deze context is binnen een grote organisatie als 

Siza zeer divers. Iedere cliënt, begeleider en situatie is uniek.  

 

Ondanks deze beperking is er voor gekozen om de resultaten van ‘Dit vind ik ervan!’ op 

organisatieniveau te analyseren, omdat uit de kernen van de dialoog wel is af te leiden wat cliënten 

bij de verschillende thema’s belangrijk vinden of over het algemeen als (on)prettig ervaren. Dit 

biedt mogelijk aanknopingspunten om als management over in gesprek te gaan en zo mogelijk 

verbeteringen door te voeren in zorg en dienstverlening. 

 

Beperkingen/beïnvloedende factoren toepassing methode kwalitatieve analyse 

Volgens de richtlijnen van kwalitatieve analyse wordt de codering van tekstfragmenten door twee 

onafhankelijke onderzoekers gedaan. Punten waarover de onderzoekers het oneens zijn, worden 

besproken waarna in overleg een keuze wordt gemaakt voor toekenning van een code. De analyse 

van ‘Dit vind ik ervan! 2.0’, 2016 is gebaseerd op codering door één onderzoeker (MvS). 

 

Daarnaast was de dataset bij ‘Ik toon’ vrij beperkt. Dit is van invloed op de betrouwbaarheid van 

de uitspraken. 

 

Keuzes bij de rapportage van de kwalitatieve resultaten 

Bij de rapportage van de kwalitatieve resultaten is er voor gekozen om de indeling van de 

ervaringsscore (Top!, Goed, Matig, Slecht) los te laten en de inhoud van hetgeen door cliënten en 

verwanten is gezegd leidend te laten zijn. Bij de rapportage is daarom onderscheid gemaakt in 

‘positieve’ en ‘minder positieve’ ervaringen.  

 

Omdat het hier gaat om een kwalitatieve analyse, worden geen exacte aantallen genoemd bij de 

uitspraken door cliënten en verwanten. Om toch enig gevoel te geven bij de mate waarin 

ervaringen zijn genoemd, is onderscheid gemaakt in ervaringen die het ‘meest’, ‘minder’ en het 

‘minst’ zijn genoemd. De duiding van meest, minder en minst verschilt per thema en per variant.  

 

Kwaliteit van de toepassing ‘Dit vind ik ervan!’2.0  

De kwaliteit van de toepassing is afgelopen jaar onderzocht tijdens een verkennend 

praktijkonderzoek. De resultaten hiervan zijn te lezen in de ‘Eindrapportage verkennend 

praktijkonderzoek’ (H. Wessels, februari 2017). Op basis van de registraties vallen daarnaast nog 

de volgend punten op:  

 Registratie op de gesprekslijst is niet geanonimiseerd. Vanwege de vertrouwelijkheid van de 

informatie is dit voor het vervolg aan te bevelen/ aan te passen in de aanpak. 

 Registratie op de gesprekslijst is wisselend qua uitgebreidheid en opbouw. Voorbeeld: 

‘[naam cliënt] voelt zich goed’ 

‘[naam cliënt] geeft aan dat het goed met haar gaat, ze merkt wel dat ze ouder wordt, 

sommige dingen gaan wat lastiger. Ze heeft het wel naar haar zin in [naam woonplaats]. Ze 

voelt zich thuis en vindt het prettig met de andere bewoners om haar heen. [naam cliënt] is 

sneller onrustig, ze weet dan bv. niet meer waar ze haar spulletjes heeft gelaten en daar wordt 

ze overstuur van. Ze is ook sneller overstuur, omdat ze merkt dat ze de zaken minder goed 

kan onthouden. 

 Registratie vindt vaak plaats aan de hand van de punten op de gesprekslijst. Het lijkt er op dat 

de ‘punten waarover het gesprek kan gaan’ gebruikt worden als soort ‘checklist’ tijdens het 

gesprek. De ‘hoofdpatronen/dynamieken’ in de data worden dan ook met name gevormd door 

deze gesprekspunten. Daarbinnen zijn soms nieuwe onderwerpen/ thema’s benoemd. 

 Registraties worden niet altijd bij de goede variant vastgelegd. Bij registratie ‘Ik zie en vertel’ 

en ‘Ik toon’, lijkt het er op dat niet altijd door verwanten/begeleiders en andere betrokkenen 

wordt gesproken, maar ook vaak door de cliënt zelf. Voorbeeld:  

‘Ik ben blij met waar ik nu woon. Ik fiets veel. Eet goed.’ 

‘Ik voel me wel gezond, maar moet wel opletten op het eten dat ik niet te dik word.’  
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‘Ik wil andere menu’s gaan maken via de iPad, zodat ik wat gevarieerder 

ga eten.’ 

 De thema’s staan gerangschikt op ervaringsscore: top – goed – matig – slecht. Dit betekent 

echter niet dat ‘top’ ervaringen slechts uit positieve aspecten bestaan en ‘slecht-scores’ alleen 

uit negatieve aspecten. Om die reden is in de rapportage gekozen voor onderscheid tussen 

positieve en minder positieve ervaringen. 

 Cliënten geven aan dat het lastig is een overall score op een thema te geven, omdat de punten 

waarover het gesprek kan gaan bij een thema heel divers zijn. Bij het thema ‘Lijf’ kan de 

ervaringsscore bij bijvoorbeeld het punt ‘eten en drinken’ ‘top’ zijn, maar bij ‘gezondheid’ 

‘slecht’. 

 Specifiek voor het thema ‘Lijf’ bleek uit de registraties dat ‘activiteiten in het dagelijks leven’ 

vaak wordt geïnterpreteerd als ‘Doen’ i.p.v. als ADL zoals het bedoeld is.  

 Specifiek bij het thema ‘Hulp’, bleek uit de registraties dat gesprekspunt ‘betrouwbaar’ werd 

beantwoord over de cliënt i.p.v. over de begeleiding.  

‘[naam cliënt] is betrouwbaar en voorzichtig naar andere kinderen.’ ‘[naam cliënt] luistert’. 

Of bijv. ‘[naam cliënt] zegt dat ze betrouwbaar is, ook kan zij goed luisteren. Ze kan heel erg 

goed dingen voor zich houden. Als [naam cliënt] met iemand afspreekt dan zorgt zij er altijd 

voor dat ze er iets voor die tijd aanwezig is.’ 
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Gebruikte bronnen 

 Kwaliteitshandvest Siza 

 Folder ‘Dit vind ik ervan!’ 2.0  

 Gesprekslijsten ‘Dit vind ik ervan!’2.0 

 ‘Dit vind ik ervan!’ 2.0 Stand van zaken september 2015 (opgesteld in samenwerking door 

Cordaan, Philadelphia en Siza) 

 Handreiking aggregeren en duiden van uitkomsten Dit vind ik ervan! 2.0 (versie juli 2015, 

opgesteld door in samenwerking door Cordaan, Philadelphia en Siza) 

 Boek: Qualitative research methods, Monique Hennink, Inge Hutter, Ajay Bailey, 2011 
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Bijlage 1 Kwantitatieve resultaten: weergave cijfers in 

tabellen 
 

‘Ik vertel’ 

Ervaringsscores 

Aantal ingevulde gesprekslijsten: 1.008 

Thema Aantal 
beantwoord 

Top! Goed Matig Slecht Geen 
antwoord 

Gevoel 983 7,3% 70 63,0% 602 25,0% 239 4,7% 45 22 

Lijf 968 7,7% 72 66,0% 620 21,9% 206 4,4% 41 24 

Familie 956 20,8% 189 64,0% 582 12,2% 111 3,0% 27 42 

Vrienden en 

kennissen 

948 11,0% 99 70,5% 637 15,7% 142 2,9% 26 43 

Meedoen 943 8,9% 77 74,6% 647 13,5% 117 3,0% 26 70 

Hulp 956 8,4% 78 73,4% 678 16,3% 151 1,8% 17 25 

Huis 926 12,1% 106 69,7% 611 14,5% 127 3,8% 33 39 

Doen 942 11,2% 101 73,1% 659 13,2% 119 2,5% 23 37 

Kiezen 915 8,7% 75 75,4% 654 13,8% 120 2,1% 18 44 

Veilig voelen 923 11,9% 105 74,5% 657 11,9% 105 1,7% 15 36 

 

Deze tabel geeft op organisatieniveau inzicht in de ervaringsscores van cliënten voor de variant ‘Ik 

vertel’. 

Per thema is aangegeven: 

 Aantal cliënten dat ervaringen heeft gedeeld (aantal beantwoord) 

 De score van cliënten: ‘Top!’, ‘Goed’, ‘Matig’, ‘Slecht’; uitgedrukt in percentage en aantal 

 Aantal cliënten dat geen ervaringen heeft gedeeld (aantal geen antwoord) 
 

Verandering gewenst 

 

 

Deze tabel geeft op organisatieniveau inzicht in het percentage cliënten dat wel/geen verandering 

wenst op de verschillende thema’s.  

 

Belangrijke thema’s 

Thema 
(gesorteerd op percentage cliënten dat 

thema belangrijk vindt) 

Belang 
(Welke thema’s vindt cliënt 

belangrijk?  

(% cliënten, aantal) 

Familie 50,8% 420 

Gevoel 39,2%  324 

Lijf 39,1% 323 

Thema 
(Gesorteerd op score 

verandering gewenst) 

Verandering gewenst? 
(% cliënten, aantal) 

 Ja Nee 

Lijf 37,0% 324 63,0% 552 

Gevoel 33,8% 303 66,2% 593 

Doen 27,3% 236 72,7% 628 

Huis 27,1% 228 72,9% 614 

Hulp 25,7% 221 74,3% 640 

Vrienden en kennissen 21,6% 184 78,4% 667 

Kiezen 18,6% 152 81,4% 664 

Meedoen 16,7% 139 83,3% 694 

Familie 16,6% 141 83,4% 708 

Veilig voelen 16,2% 136 83,8% 701 
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Huis 32,8% 271 

Vrienden en kennissen 32,4% 268 

Veilig voelen 32,3% 267 

Hulp 31,3% 259 

Kiezen 27,1% 224 

Doen 26,7% 221 

Meedoen 21,4%  177 
 

Deze tabel geeft op organisatieniveau inzicht in de mate waarin cliënten hebben aangegeven dat ze 

een thema belangrijk vinden* (uitgedrukt in percentage en aantal).  

*Vraagstelling op de gesprekslijst: Van welk thema/welke thema’s geeft de cliënt aan dat hij/zij dit 

belangrijk vindt? Meerdere antwoorden mogelijk. 
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‘Ik zie en vertel’ 

Ervaringsscores 

Aantal ingevulde gesprekslijsten: 205 

Thema Aantal 

beantwoord 

Top! Goed Matig Slecht Geen 

antwoord 

Gevoel 202 8,2% 16 73,5% 144 16,8% 33 1,5% 3 6 

Lijf 201 4,6% 9 73,1% 144 19,3% 38 3,0% 6 4 

Familie 196 16,2% 30 68,1% 126 14,1% 26 1,6% 3 10 

Vrienden en 
kennissen 

179 9.9% 14 76,1% 108 12,7% 18 1,4% 2 36 

Meedoen 183 2,8% 4 82,3% 116 10,6% 15 4,3% 6 40 

Hulp 192 6,6% 12 79,0% 143 13,3% 24 1,1% 2 10 

Huis 184 8,2% 13 76,7% 122 11,9% 19 3,1% 5 24 

Doen 187 9,1% 16 80,1% 141 9,7% 17 1,1% 2 9 

Kiezen 188 5,2% 8 87,7% 136 6,5% 10 0,6% 1 30 

Veilig voelen 185 8,7% 15 78,6% 136 12,1% 21 0,6% 1 11 

 

Deze tabel geeft op organisatieniveau inzicht in de ervaringsscores van verwanten voor de variant 

‘Ik zie en vertel’. 

Per thema is aangegeven: 

 Aantal verwanten dat ervaringen heeft gedeeld (aantal beantwoord) 

 De score van verwanten: ‘Top!’, ‘Goed’, ‘Matig’, ‘Slecht’; uitgedrukt in percentage en aantal 

 Aantal verwanten dat geen ervaringen heeft gedeeld (aantal geen antwoord) 

 

Verandering gewenst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze tabel geeft op organisatieniveau inzicht in het percentage verwanten dat wel/geen 

verandering wenst op de verschillende thema’s.  

 

Belangrijke thema’s  

 

Thema 
(gesorteerd op percentage verwanten 

dat thema belangrijk vindt) 

Belang 
(Welke thema’s  

vindt verwant belangrijk?  
(% verwanten, aantal) 

Lijf 49,1% 80 
Veilig voelen 48,5% 79 

Gevoel 45,4%  74 

Familie 43,6% 71 

Hulp 28,2% 46 

Huis 26,4% 43 

Meedoen 25,8%  42 

Thema 

(Gesorteerd op score 
verandering gewenst) 

Verandering gewenst? 

(% verwanten, aantal) 

 Ja Nee 

Lijf 42,9% 75 57,1% 100 

Huis 26,9% 43 73,1% 117 

Gevoel 22,6% 38 77,4% 130 

Hulp 22,0% 37 78,0% 131 

Doen 17,5% 28 82,5% 132 

Vrienden en kennissen 16,9% 26 83,1% 128 

Veilig voelen 16,8% 27 83,2% 134 

Meedoen 16,8% 25 83,2% 124 

Familie 15,7% 26 84,3% 140 

Kiezen 9,1% 14 90,9% 140 
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Vrienden en kennissen 21,5% 35 

Doen 20,2% 33 

Kiezen 19,0% 31 
 

Deze tabel geeft op organisatieniveau inzicht in de mate waarin verwanten hebben aangegeven dat 

ze een thema belangrijk vinden* (uitgedrukt in percentage en aantal).  

*Vraagstelling op de gesprekslijst: Van welk thema/welke thema’s geeft de verwant aan dat hij/zij 

dit belangrijk vindt? Meerdere antwoorden mogelijk. 

 

  



 

66 

 

‘Ik toon’ 

Ervaringsscores 

Aantal ingevulde gesprekslijsten: 97 

Thema Aantal 

beantwoord 

Top! Goed Matig Slecht Geen 

antwoord 

Gevoel 94 9,8% 9 77,2% 71 9,8% 9 3,3% 3 2 

Lijf 93 6,7% 6 81,1% 73 12,2% 11 -  3 

Familie 92 22,0% 18 69,5% 57 7,3% 6 1,2% 1 9 

Vrienden en 
kennissen 

82 8,1% 5 87,1% 54 4,8% 3 -  19 

Meedoen 84 10,8% 7 81,5% 53 6,2% 4 1,5% 1 17 

Hulp 82 9,6% 7 82,2% 60 8,2% 6 -  9 

Huis 85 9,1% 7 80,5% 62 10,4% 8 -  8 

Doen 90 9,6% 8 78,3% 65 12,0% 10 -  7 

Kiezen 88 13,2% 10 80,3% 61 6,6% 5 -  11 

Veilig voelen 88 9,0% 7 79,5% 62 10,3% 8 1,3% 1 9 

 

Deze tabel geeft op organisatieniveau inzicht in de ervaringsscores van cliënten voor de variant ‘Ik 

toon’. 

Per thema is aangegeven: 

 Aantal cliënten waarvoor ervaringen zijn gedeeld (aantal beantwoord) 

 De score van cliënt: ‘Top!’, ‘Goed’, ‘Matig’, ‘Slecht’; uitgedrukt in percentage en aantal 

 Aantal cliënten waarvoor geen ervaringen zijn gedeeld (aantal geen antwoord) 

 

Verandering gewenst 

 

 

Deze tabel geeft op organisatieniveau inzicht in het percentage cliënten waarvoor verandering 

wordt gewenst op de verschillende thema’s.  

 

Belangrijke thema’s 

Thema 

(gesorteerd op percentage cliënten 
waarvoor thema belangrijk wordt 

gevonden) 

Belang 

(Welke thema’s worden belangrijk 
gevonden voor de cliënt?  

(% cliënten, aantal) 

Lijf 59,3% 54 

Veilig voelen 49,5% 45 

Gevoel 48,4%  44 

Familie 37,4% 34 

Huis 20,9% 19 

Doen 18,7% 17 

Kiezen 17,6% 16 

Meedoen 17,6%  16 

Thema 

(Gesorteerd op score 
verandering gewenst) 

Verandering gewenst? 

(% cliënten, aantal) 

 Ja Nee 

Lijf 40,7% 33 59,3% 48 

Gevoel 26,5% 22 73,5% 61 

Doen 23,6% 17 76,4% 55 

Huis 18,3% 13 81,7% 58 

Hulp 16,2% 11 83,8% 57 

Veilig voelen 15,3% 11 84,7% 61 

Kiezen 11,6% 8 88,4% 61 

Meedoen 8,3% 5 91,7% 55 

Familie 9,3% 7 90,7% 68 

Vrienden en kennissen 4,8% 3 95,2% 60 
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Hulp 14,3% 13 

Vrienden en kennissen 6,6% 6 
 

Deze tabel geeft op organisatieniveau inzicht in de mate waarin het onderzoekteam heeft 
aangegeven wat voor cliënten een belangrijk thema is * (uitgedrukt in percentage en aantal).  

*Vraagstelling op de gesprekslijst: Van welk thema/welke thema’s geven cliënten aan dat het 

belangrijk is voor de cliënt? Meerdere antwoorden mogelijk. 
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Bijlage 2 Gesprekslijsten ‘ Ik vertel’, ‘Ik zie en vertel’ en 

‘Ik toon’ 
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Bijlage 3 Beschrijving van de methode van kwalitatieve 

analyse 

 Anonimiseren van de data (omwille van de beperkte beschikbare tijd alleen de gebruikte 

citaten in rapportage geanonimiseerd.) 

 Opstellen codes op basis van een deel van de data. Onderscheid in: 

o Deductieve (in ons geval: onderwerpen van de gesprekslijst)  

o Inductieve codes (onderwerpen die door cliënten naar voren zijn gebracht).  

De validiteit van de codes wordt bepaald door: 

o Komt het naar voren in meerdere gesprekken? 

o Wordt het door cliënten zelf als belangrijk onderwerp benoemd? 

 Codes onderbrengen in een codeboom 

 Beschrijven van de data (rapportage) 

 Duiding van de uitkomsten door raad van bestuur en management. 

 

 

 

 

 

 

i Citaten passen vaak onder meerdere redenen/onderwerpen 

 
ii Citaten passen vaak onder meerdere redenen/onderwerpen 

 
iii Citaten passen vaak onder meerdere redenen/onderwerpen 

 
iv Citaten passen vaak onder meerdere redenen/onderwerpen 

 
v Citaten passen vaak onder meerdere redenen/onderwerpen 

 
vi Citaten passen vaak onder meerdere redenen/onderwerpen 

 
vii Citaten passen vaak onder meerdere redenen/onderwerpen 

 
viii Citaten passen vaak onder meerdere redenen/onderwerpen 

 

                                                 


