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Voorwoord en leeswijzer

In 2014 werd in opdracht van de Raad van Bestuur van DTZC een onderzoek naar 
kwaliteitservaringen van cliënten en begeleiders gehouden in de functies Wonen, 
Dagbesteding en Ambulante Zorg. 

Deze ‘Rapportage Onderzoek Kwaliteitservaringen Dagbesteding’ doet verslag van 
de opzet, bevindingen en conclusies van het onderzoek in de Dagbesteding. 

Het inleidende hoofdstuk 1 beschrijft waarom, waar, bij wie en op welke manier het 
onderzoek plaatsvond. Hoofdstuk 2 doet verslag van de uitkomsten van het onderzoek 
bij de cliënten. Hoofdstuk 3 bevat het verslag van bevindingen bij de contactpersonen. 
Hoofdstuk 4 bevat de bevindingen bij de medewerkers. Hoofdstuk 5 bestaat uit een 
samenvatting van de uitkomsten van het kwalitatieve onderzoek in Kwaliteit-Verbeter-
Kaarten. Hoofdstuk 6 behandelt de conclusies.

Een woord van dank is op zijn plaats aan alle cliënten, contactpersonen en mede-
werkers die tijd en moeite namen om de vragenlijsten in te vullen en hun persoonlijke 
ervaringen en meningen te delen ten behoeve van het onderzoek. Met hun inbreng 
werd zorgvuldig omgegaan bij het opstellen van de rapportages.

Een bijzonder woord van dank geldt Mevr. Roeloffzen die de interne coördinatie van 
het project heeft gevoerd.

Dr. W.H.E. Buntinx
Directeur Buntinx Training & Consultancy

J. Tan, MSc
Psycholoog

Juni 2014
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1. Vraagstelling

De vraagstelling van het onderzoek kwaliteitservaringen Dagbesteding bij DTZC luidt:
1. Hoe waarderen cliënten de kwaliteit van de Dagbesteding die door DTZC wordt geboden?
2. Hoe waarderen contactpersonen de kwaliteit van de Dagbesteding die door DTZC wordt geboden?
3. Hoe waarderen medewerkers de kwaliteit van de Dagbesteding die door DTZC wordt geboden?
4. Welke verbeterpunten kunnen op basis van de antwoorden op vraag 1, 2 en 3 worden geformuleerd?

 
2. Methode en vragenlijsten

Methode
Gekozen werd voor de methode ‘Quality Qube’. Deze methode is opgenomen in de waaier van 
kwaliteitsinstrumenten VGN (kwaliteitskader 2.0). De uitgangspunten van de Quality Qube zijn opgenomen 
in bijlage 1. De Quality Qube methode steunt op wetenschappelijke en ‘evidence based’ uitgangspunten en 
technieken. Voor een verantwoording wordt eveneens verwezen naar bijlage 1.

Opstellen van de vragenlijsten
Het onderzoek begon met een gesprek met het management van DTZC, de cliëntenraad en een aantal 
cliënten (4 december 2013) over de naar hun oordeel relevante onderwerpen voor het kwaliteitsonderzoek 
bij de Dagbesteding van DTZC. 
Deze onderwerpen werden getoetst aan het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2.0 (Visiedocument VGN) 
en het Kwaliteitskader van de Quality Qube. Zo werd een aantal onderwerpen toegevoegd dat niet was 
genoemd maar op grond van het Kwaliteitskader wel relevant is voor de organisatie. 
Op die manier ontstond een lijst van 20 indicatoren. De indicatoren werden vertaald naar een vragenlijst met 
stellingen. De vragenlijst dekt alle domeinen van het in de sector erkend kwaliteitskader gehandicaptenzorg 
en onderzoekt daarenboven 5 relationele kwaliteitsdomeinen (bijlage 1).

De 20 vragen waren als volgt verdeeld: 7 vragen met betrekking tot ‘Inhoudelijke aspecten’ (deel I), 7 vragen 
met betrekking tot ‘Voorwaardenscheppende aspecten’ (deel II) en 6 vragen met betrekking tot ‘Relationele 
aspecten’ (deel III) van ondersteuning. Een overzicht van deze indicatoren staat in bijlage 2.

In het laatste onderdeel van de vragenlijst (deel IV) werd aan de respondent gevraagd een rapportcijfer te 
geven voor de algemene kwaliteit van de zorg zoals de respondent die ervaart. Daarnaast stonden er twee 
open vragen waarin de respondent vrijelijk de onderwerpen kon noemen waarover hij/zij tevreden was 
respectievelijk waarvan hij/zij vindt dat de prestaties van DTZC beter kunnen of moeten zijn (bijlage 3).

3. Toepassing van de vragenlijsten

Cliënten
100 cliënten werden uitgenodigd deel te nemen aan een interview. Van deze 100 waren er 50 intramurale 
cliënten met dagbesteding en 50 extramurale cliënten met dagbesteding. Cliënten beantwoordden de vragen 

Hoofdstuk 1. Inleiding
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uit de vragenlijst in de vorm van een gestructureerd interview. De 20 indicatoren werden in de delen I, II en 
III van de lijst als stellingen geformuleerd waarbij men de mate van toepasbaarheid van elke stelling bij de 
betrokken cliënt(en) kon aangeven op een driepuntenschaal:
•	 (Heel) tevreden – positieve beleving / ervaring – ‘(helemaal / meestal) mee eens’; cliënt geeft positieve 

waardering en voorbeelden --> waardering 3.
•	 Neutraal – niet tevreden, niet ontevreden – gedeeltelijk eens; cliënt is niet tevreden en niet ontevreden, 

is over evenveel dingen tevreden als ontevreden, is het gedeeltelijk eens (soms wel/soms niet) --> 
waardering 2.

•	 (Heel) ontevreden – negatieve beleving / ervaring – ‘(helemaal / meestal) mee oneens’; cliënt geeft 
negatieve waardering en voorbeelden of heeft klachten met betrekking tot het onderwerp --> 
waardering 1.

Aan de cliënten werd in deel IV van deze vragenlijst gelegenheid geboden om in eigen woorden aan te geven 
wat men positief waardeert in de huidige ondersteuning respectievelijk wat voor verbetering vatbaar is.

Contactpersonen
Alle contactpersonen van cliënten binnen de Dagbesteding van DTZC ontvingen een vragenlijst. Aan deze 
respondenten werd gevraagd de eigen waarderingen en ervaringen met de zorg en ondersteuning zo goed 
als mogelijk weer te geven. Dezelfde 20 indicatoren werden in de delen I, II en III van de lijst als stellingen 
geformuleerd waarbij men de mate van toepasbaarheid van elke stelling bij de betrokken cliënt(en) kon 
aangeven op een vijfpuntenschaal:

1. (helemaal) oneens
2. eerder oneens
3. niet eens / niet oneens
4. eerder eens
5. (helemaal) eens

Ook aan de contactpersonen werd in deel IV van deze vragenlijst gelegenheid geboden om in eigen woorden 
aan te geven wat men positief waardeert in de huidige ondersteuning en wat naar hun mening voor 
verbetering vatbaar is.

Medewerkers
Medewerkers kregen een verkorte versie van de vragenlijst bestaande uit een rapportcijfer en deel IV van de 
vragenlijst waarin het mogelijk is in eigen woorden aan te geven wat men goed vindt aan de zorg bij DTZC en 
wat voor verbetering vatbaar is.

1 2 3



Rapportage Onderzoek KwaliteitsErvaringen Dagbesteding DTZC 2014 Pagina 9

4. Respons

Cliënten
Van de 100 cliënten die uitgenodigd waren voor een interview hebben uiteindelijk 97 cliënten deelgenomen; 
50 cliënten met alleen dagbesteding en 47 cliënten die meededen voor zowel de functies wonen als 
dagbesteding.

Contactpersonen
Voor het onderzoek werden 1.530 vragenlijsten verstuurd naar contactpersonen in de functie Dagbesteding. 
Van deze 1.530 waren er 1.012 gecombineerde vragenlijsten voor de functies wonen en dagbesteding en 518 
lijsten waren voor contactpersonen van cliënten die alleen gebruik maken van de dagbesteding bij DTZC. Uit 
deze twee groepen werden er in totaal 515 lijsten ontvangen en verwerkt in de data analyse. 

Medewerkers
Aan 258 medewerkers in de functie Dagbesteding werd een vragenlijst gestuurd. Er werden 109 vragenlijsten 
van medewerkers ontvangen.

5. Verwerking en beoordelingscriteria

De uitkomsten van de vragenlijsten worden gepresenteerd in tabellen en figuren. Bij de tabellen met 
antwoordpercentages kan een kleine afwijking (+/- 1%) optreden als gevolg van de afronding naar gehele 
getallen. Bij de analyse van de uitkomsten wordt gekeken of de waarderingsscore van elke afzonderlijke 
indicator statistisch significant naar beneden of naar boven afwijkt van de gemiddelde waardering van de 
betreffende groep (cliënten respectievelijk medewerkers) over alle indicatoren.
Indicatoren die op deze manier lager of hoger scoren dan de interne benchmark worden gemarkeerd 
(met rood respectievelijk groen) en worden geselecteerd voor bespreking.

Afwijkingen van het gemiddelde werden onderzocht met statistische toetsing (t-toets in SPSS 18). De 
gebruikte zekerheidsgrenzen zijn .95 (een gesignaleerd verschil of afwijking geeft voor 95% ‘zeker’ een ‘echt’ 
verschil in kwaliteitservaring weer).

De betrouwbaarheid van de gebruikte schaal ‘Ervaren Kwaliteit van Ondersteuning’ voor het kwantitatieve 
onderzoek bij DTZC werd onderzocht met Cronbach alpha en Guttman Lambda 2 en Guttman split-half. 
Op deze betrouwbaarheidsmaten was de uitkomst voor de totale schaal (20 items) .93 (Cronbach alpha) 
respectievelijk .94 (Lambda 2) en split-half .91 (Guttman)wat ‘goed’ tot ‘zeer goed’ is. 

Alle antwoorden op de open vragen werden gecodeerd naar kwaliteitsdimensie (Inhoud – 
Voorwaardenscheppend – Relationeel) en kwaliteitsdomein (bijlage 1). Aan de hand van deze codes kan 
de frequentie worden weergegeven waarmee een domein werd genoemd. Deze uitkomsten worden bij de 
resultaten getoond in figuren. 
Daarnaast werden de antwoorden op de open vragen samengevat in de Kwaliteit-Verbeter-Kaarten. 
De informatie in deze kaarten werd aangevuld met markante uitkomsten uit het kwantitatieve deel.

De verwerking en analyse van gegevens en de rapportage werden onafhankelijk uitgevoerd door 
Buntinx Training & Consultancy. 
De projectbegeleiding bij DTZC werd verzorgd door Mevr. Roeloffzen. 
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1. Uitkomsten van het kwantitatieve deel van de vragenlijst Cliënten

Rapportcijfer
In figuur 2.1 staat de verdeling van de door cliënten gegeven rapportcijfers voor de kwaliteit 
van Dagbesteding.

Figuur 2.1

Het gemiddelde rapportcijfer dat door de cliënten wordt gegeven is: 8,0.

Uitkomsten van de afzonderlijke indicatoren

In tabel 2.1 staat een overzicht van de gegeven antwoorden op de afzonderlijke vragen. In deze tabel staat 
het aantal gegeven antwoorden in de vier categorieën – (zeer) ontevreden – gaat wel – (zeer) tevreden – 
geen ervaring mee – voor de 20 indicatoren uit het cliëntonderzoek. In de laatste kolom staat de gemiddelde 
score van de betreffende indicator op de vijfpuntenschaal (minimum = 1 / maximum = 3). Uitkomsten die 
duidelijk (‘statistisch significant’) boven het gemiddelde liggen zijn groen gemarkeerd. Uitkomsten die 
duidelijk lager dan het gemiddelde liggen zijn rood gemarkeerd. Indicatoren waarbij een significant gedeelte 
van de respondenten – geen ervaring mee – antwoordde zijn donkerblauw gemarkeerd. 

Hoofdstuk 2. Uitkomsten Dagbesteding - Cliënten
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 Antwoordcategorie  
Indicator 1 2 3 4  

Negatief  
(zeer) 

ontevreden

Neutraal 
Gaat 
wel

Positief 
(zeer) 

tevreden

Geen 
ervaring 

mee

gemiddelde 
score 

(van 3)

V101 De begeleiders dagbesteding helpen 
mij wanneer ik iets nieuws wil leren 2% 6% 92% 0% 2,9
V102 Ik kan zelf kiezen aan welke 
activiteiten ik deelneem 8% 24% 68% 0% 2,6

V103 Ik heb leuke collega’s op de 
dagbesteding; voel me hier thuis 2% 10% 88% 0% 2,9

V104 Ik vind dat ik zinvol werk activiteiten 
doe op de dagbesteding 0% 4% 89% 6% 3,0
V105 Als ik een probleem heb op de 
dagbesteding dan weet ik waar ik terecht 
kan om het op te lossen 0% 0% 100% 0% 3,0
V106 Ik voel me veilig bij de andere 
deelnemers waar ik dagbesteding heb 0% 10% 90% 0% 2,9
V107 Het gebouw van de dagbesteding is 
geschikt voor de activiteiten 0% 15% 79% 6% 2,8

V201 De begeleiders op de dagbesteding 
weten hoe ze hun werk moeten doen/zijn 
kundig 0% 10% 90% 0% 2,9
V202 De begeleiders van de dagbesteding 
werken goed samen met de begeleiders 
van wonen 7% 24% 50% 20% 2,5
V203 In mijn POP staan afspraken over 
mijn dagbesteding 0% 10% 71% 19% 2,9

V204 Er is voldoende begeleiding bij de 
activiteiten dagbesteding 2% 0% 98% 0% 3,0
V205 De gereedschappen en materialen 
die we gebruiken zijn veilig 0% 5% 81% 14% 2,9
V206 Ik ben goed op de hoogte van 
de activiteiten waaraan ik bij de 
dagbesteding kan meedoen 0% 12% 86% 2% 2,9
V207 Ik ben op de hoogte van de cliënten 
cursussen 42% 10% 10% 38% 1,5
V301 Als ik iets vraag aan de begeleiders 
van de dagbesteding krijg ik snel 
antwoord 2% 26% 72% 0% 2,7

V302 De begeleiders van de dagbesteding 
doen wat ze beloven 0% 26% 74% 0% 2,7

V303 Mijn familie/vertegenwoordiger kan 
altijd contact opnemen met het werk/
dagbesteding 0% 9% 87% 4% 2,9
V304 De begeleiders van de dagbesteding 
kunnen je verwijzen naar de juiste 
persoon in de organisatie 3% 28% 31% 38% 2,5
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V305 Ik ben tevreden over hoe de 
begeleiders bij de dagbesteding met mij 
omgaan 0% 8% 92% 0% 2,9

V306 De begeleiders van de dagbesteding 
luisteren naar mij/staan open voor wat ik 
te zeggen heb 0% 14% 86% 0% 2,9

Tabel 2.1 . Overzicht van cliëntoordelen over de kwaliteit van zorg in de 4 categorieën – (zeer) ontevreden 
– gaat wel – (zeer) tevreden – geen ervaring mee – in procenten en gemiddelde score per indicator (DTZC – 
Dagbesteding 2014)

De gemiddelde score per indicator is 2,8. Dit is een hoge gemiddelde score. Er liggen 3 indicatoren duidelijk 
(statistisch significant) beneden dit gemiddelde. 10 (groen gemarkeerde) indicatoren liggen duidelijk boven 
dit gemiddelde.

Let op: bij de donkerblauw gemarkeerde indicatoren werd door meer dan een kwart van de respondenten 
een reactie ‘weet niet / niet van toepassing’ gegeven. Deze uitkomsten kunnen niet als betrouwbaar worden 
aangemerkt. Het wordt aanbevolen dat de organisatie goed kijkt wat de reden van de lage respons kan zijn. 
Het is mogelijk dat deze indicatoren voor een groot aantal cliënten Dagbesteding minder relevant zijn maar in 
ieder geval zijn de cliënten er minder bekend mee.
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De afzonderlijke indicatoren van hoog naar laag

In figuur 2.2 staat een rangorde van de hoogst naar de laagst scorende indicator. 

Figuur 2.2
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Hoog scorende indicatoren hebben onder andere betrekking op de voorzieningen, activiteiten en begeleiding 
bij de dagbesteding. 
Van de 3 relatief laag scorende indicatoren hebben er 2 toch een gemiddelde van 2,5. Dat wil zeggen dat de 
cliënten over het algemeen toch tevreden zijn over deze onderwerpen. Door de hoge gemiddelde totaalscore 
komen deze punten er echter relatief zwakker uit. Deze indicatoren hebben betrekking op de samenwerking 
tussen dagbesteding en wonen en op de doorverwijzing binnen de organisatie door de begeleiders van de 
dagbesteding (bij deze laatste indicator gaf 38% geen antwoord). Één indicator – Ik ben op de hoogte van 
de cliënten cursussen - springt ertussen uit met een significant lage score van 1,5. Belangrijk is hierbij in het 
oog te houden dat ook hier meer dan één derde van de cliënten (38%) op deze vraag – ‘geen ervaring mee’ – 
heeft geantwoord.  

2. Uitkomsten van het kwalitatieve deel van de vragenlijsten Cliënten

In de vragenlijst werd aan de cliënten gevraagd om spontaan aan te geven (in eigen woorden) wat hij/zij het 
meest waardeert in de Dagbesteding van DTZC en welke dingen hij/zij het liefst verbeterd zou willen zien. 
Voor beide categorieën antwoorden werden de reacties gecodeerd naar de domeinen van het standaard 
kwaliteitsmodel dienstverlening (bijlage 1). Er werden 101 reacties ‘waardering voor’ en 33 reacties ‘voor 
verbetering vatbaar’ gegeven.
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Figuur 2.3

In figuur 2.3 wordt de procentuele verdeling getoond van de domeinen waarop de antwoorden van de 
contactpersonen Dagbesteding betrekking hadden. Het totaal van de ‘waardering’ antwoorden is 100%. Het 
totaal van het aantal antwoorden ‘voor verbetering vatbaar’ is eveneens 100%. 

Uit figuur 2.3 blijkt dat vrije antwoorden relatief frequent (45%) uitdrukking geven aan waardering voor 
onderwerpen in het domein sociale inclusie. 17% van alle spontane waardering antwoorden had betrekking 
op het domein sociale relaties en 15% op het domein emotionele welzijn. Ook het fysieke welzijn (9%) en de 
zorgzaamheid van de begeleiders (7%) kwamen geregeld aan bod.

Antwoorden op de vraag ‘voor verbetering vatbaar?’ hebben met name betrekking op het emotionele 
welzijn (30%). Opvallend is dat dit domein ook vaak genoemd wordt als waarderingspunt. Verder komen de 
veiligheid, de rechten en belangen van de cliënt en de sociale relaties naar boven als verbeterpunten (9%). 
In de Kwaliteit-Verbeter-Kaarten en in de conclusies wordt er dieper ingegaan op deze onderwerpen.
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1. Uitkomsten van het kwantitatieve deel van de vragenlijst Contactpersonen

Rapportcijfer

In figuur 3.1 staat de verdeling van de door contactpersonen gegeven rapportcijfers voor de kwaliteit 
van Dagbesteding.

Figuur 3.1

Het gemiddelde rapportcijfer dat door de contactpersonen wordt gegeven is: 7,8.

Uitkomsten van de afzonderlijke indicatoren

In tabel 3.1 staat een overzicht van de gegeven antwoorden op de afzonderlijke vragen. In deze tabel staat 
het aantal gegeven antwoorden in de zes categorieën - (helemaal) oneens - eerder oneens - niet eens / niet 
oneens - eerder eens - (helemaal) eens - weet niet/ niet van toepassing - voor de 20 indicatoren uit het 
contactpersonenonderzoek. In de laatste kolom staat de gemiddelde score van de betreffende indicator op 
de vijfpuntenschaal (minimum = 1 / maximum = 5). Uitkomsten die duidelijk (‘statistisch significant’) boven 
het gemiddelde liggen zijn groen gemarkeerd. Uitkomsten die duidelijk lager dan het gemiddelde liggen zijn 
rood gemarkeerd. Indicatoren waarbij een significant gedeelte van de respondenten – weet niet/ niet van 
toepassing – antwoordde zijn donkerblauw gemarkeerd. 

Hoofdstuk 3. Uitkomsten Dagbesteding - Contactpersonen
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Tabel 3.1 . Overzicht van oordelen van contactpersonen over de kwaliteit van zorg in de vijf categorieën - 
(helemaal) oneens - eerder oneens - niet eens / niet oneens - eerder eens - (helemaal) eens - in procenten en 
gemiddelde score per indicator (DTZC – Dagbesteding 2014)

 Antwoordcategorie  
Indicator 1 2 3 4 5 6  

Beslist 
mee 

oneens Oneens

Niet 
eens 

en niet 
oneens Eens

Beslist 
mee eens

N.v.t./Weet 
ik niet

gemiddelde 
score 

(van 5)

V101 De begeleiders dagbesteding helpen 
de deelnemer wanneer hij/zij iets nieuws 
wil leren 0% 0% 3% 56% 19% 21% 4,2

V102 De cliënt kan zelf kiezen aan welke 
activiteiten hij/zij deelneemt 2% 7% 13% 38% 10% 31% 3,7

V103 De deelnemer voelt zich thuis op de 
dagbesteding 1% 1% 4% 56% 31% 7% 4,3

V104 Het werk/activiteiten bij de 
dagbesteding is/zijn zinvol 0% 2% 6% 55% 25% 12% 4,2

V105 Als de cliënt of ikzelf een klacht heb 
m.b.t. de dagbesteding, dan weet ik waar 
ik terecht kan 1% 2% 4% 56% 26% 12% 4,2

V106 De cliënt voelt zich veilig bij de 
andere deelnemers in de dagbesteding 1% 4% 12% 52% 19% 13% 3,9

V107 Het gebouw van de dagbesteding is 
geschikt voor de activiteiten 2% 5% 9% 49% 18% 16% 3,9

V201 De begeleiders bij de dagbesteding 
weten hoe ze hun werk moeten doen/zijn 
kundig 0% 0% 4% 60% 28% 7% 4,2

V202 Er is goede afstemming tussen 
dagbesteding en wonen 0% 4% 8% 56% 15% 17% 4,0

V203 In het POP staan afspraken over 
dagbesteding 0% 1% 3% 66% 24% 6% 4,2

V204 Er is voldoende begeleiding bij de 
activiteiten dagbesteding 1% 6% 10% 58% 14% 11% 3,9

V205 De gereedschappen en materialen 
die de deelnemers gebruiken zijn veilig 0% 0% 6% 51% 15% 28% 4,1

V206 Ik ben op de hoogte van de 
mogelijkheden voor dagbesteding 1% 5% 11% 54% 15% 15% 3,9

V207 Ik ben op de hoogte van de cliënten 
cursussen 4% 15% 9% 17% 6% 48% 3,1
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V301 Als ik iets vraag aan de begeleiders 
van de dagbesteding, krijg ik snel 
antwoord 0% 1% 7% 54% 21% 18% 4,2

V302 De begeleiders van de dagbesteding 
doen wat ze beloven 0% 1% 7% 55% 21% 16% 4,1

V303 Ik kan altijd contact opnemen met 
het werk/dagbesteding 0% 1% 3% 55% 26% 15% 4,3

V304 De begeleiders van de dagbesteding 
kunnen je verwijzen naar de juiste 
persoon in de organisatie 0% 1% 5% 54% 18% 21% 4,1

V305 Ik ben tevreden over hoe de 
begeleiders bij de dagbesteding met de 
deelnemer en mij omgaan 1% 1% 5% 55% 29% 11% 4,2

V306 De begeleiders van de dagbesteding 
luisteren naar de deelnemer en zijn/haar 
vertegenwoordiger 1% 0% 6% 54% 26% 13% 4,2

De gemiddelde score per indicator is 4,0. Dit is een hoge gemiddelde score. Er liggen 6 indicatoren duidelijk 
(statistisch significant) beneden dit gemiddelde. 10 (groen gemarkeerde) indicatoren liggen duidelijk boven 
dit gemiddelde.
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De afzonderlijke indicatoren van hoog naar laag

In figuur 3.2 staat een rangorde van de hoogst naar de laagst scorende indicator. 

Hoog scorende indicatoren hebben onder andere betrekking op de begeleiding van de cliënten bij de 
dagbesteding, de communicatie en de activiteiten. 
Van de 6 laag scorende indicatoren hebben 5 indicatoren nog een score boven de 3,7. Dat wil zeggen dat 
de contactpersonen gemiddeld tevreden zijn over deze onderwerpen, maar dat door de relatief hoge 
gemiddelde score deze punten er zwakker uitkomen. Deze indicatoren hebben met name betrekking op de 
informatievoorziening, de keuzemogelijkheid, de veiligheid en het aantal begeleiders op de werkvloer. De 
laagst scorende indicator is, evenals bij de cliënten, de informatievoorziening over cliënten cursussen.

Figuur 3.2
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2. Uitkomsten van het kwalitatieve deel van de vragenlijsten Contactpersonen

In de vragenlijst werd aan de contactpersonen gevraagd om spontaan aan te geven (in eigen woorden) wat 
hij/zij het meest waardeert in de Dagbesteding van DTZC en welke dingen hij/zij het liefst verbeterd zou 
willen zien. Respondenten gaven in totaal 955 antwoorden ‘waardering voor’ en 330 antwoorden ‘voor 
verbetering vatbaar’. Voor beide categorieën antwoorden werden de reacties gecodeerd naar de domeinen 
van het standaard kwaliteitsmodel dienstverlening (bijlage 1). 

Figuur 3.3
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In figuur 3.3 wordt de procentuele verdeling getoond van de domeinen waarop de antwoorden van de 
contactpersonen Dagbesteding betrekking hadden. Het totaal van de ‘waardering’ antwoorden is 100%. Het 
totaal van het aantal antwoorden ‘voor verbetering vatbaar’ is eveneens 100%.

Uit figuur 3.3 blijkt dat vrije antwoorden relatief frequent (28%) uitdrukking geven aan waardering voor 
de zorgzaamheid van de medewerkers. 17% van alle spontane waardering antwoorden had betrekking op 
het emotionele welzijn van de cliënten. Verder werd waardering voor de empathische benadering van de 
medewerkers in 9% van de antwoorden genoemd. Sociale inclusie is wederom een domein dat zowel als 
waarderingspunt (10%) als verbeterpunt (9%) naar boven komt. 

Antwoorden op de vraag ‘voor verbetering vatbaar?’ hebben verder betrekking op de beschikbaarheid 
van ondersteuning en het materiële welzijn. Verduidelijking van deze punten kan gevonden worden in de 
Kwaliteit-Verbeter-Kaarten en in de conclusies.
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Hierna worden de uitkomsten gemeld van achtereenvolgens het kwantitatieve deel en het kwalitatieve deel 
van de vragenlijst die bij de medewerkers Dagbesteding.

1. Uitkomsten van het kwantitatieve deel van de vragenlijst Medewerkers

Rapportcijfer

In figuur 4.1 staat de verdeling van de door medewerkers gegeven rapportcijfers voor de kwaliteit van 
Dagbesteding.

Figuur 4.1

Het gemiddelde rapportcijfer dat door de medewerkers / begeleiders Dagbesteding zelf wordt 
gegeven is: 7,0.

2. Uitkomsten van het kwalitatieve deel van de vragenlijsten Medewerkers

Aan elke medewerker werd gevraagd om in eigen woorden aan te geven wat hij/zij het meest waardeert in 
de begeleiding van DTZC en welke dingen hij/zij het liefst verbeterd zou willen zien. 

Voor beide categorieën antwoorden werden de reacties gecodeerd naar de domeinen van het standaard 
kwaliteitsmodel dienstverlening (bijlage 1). 

Hoofdstuk 4. Uitkomsten Dagbesteding - Medewerkers
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In figuur 4.2 wordt de procentuele verdeling getoond van de domeinen waarop de antwoorden van de 
medewerkers betrekking hadden. Het totaal van de ‘waardering’ antwoorden is 100%. Het totaal van 
het aantal antwoorden ‘voor verbetering vatbaar’ is eveneens 100%. Er werden in totaal 380 reacties 
‘waardering voor’ gegeven en 291 reacties ‘voor verbetering vatbaar’.

Figuur 4.2

Uit de antwoorden blijkt dat 18% waardering uitdrukt voor de eigen zorgzaamheid voor de cliënten. Verder 
komen competentie (11%) en teamsamenwerking (15%) naar voren als positieve punten. Ook empathie voor 
de cliënten (10%) en ondersteuning van de sociale inclusie (12%) en het emotionele welzijn (10%) komen 
vaker aan bod als waarderingspunten. 
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De verbeterpunten genoemd door de medewerkers komen sterk overeen met de verbeterpunten genoemd 
door de contactpersonen. Beschikbaarheid van ondersteuning (31%) – voldoende begeleiders / voldoende 
tijd voor de cliënten –, materieel welzijn (22%) – huisvesting – en coördinatie en management (17%) – 
administratie, springen er uit als punten die volgens de begeleiders van de Dagbesteding beter zouden 
moeten of kunnen. Deze onderwerpen worden naar de afzonderlijke teams verdiept in de Kwaliteit-Verbeter-
Kaarten en in de conclusies. 
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1. Conclusies uit het cliëntenonderzoek Dagbesteding

Hierna worden de Kwaliteit-Verbeter-Kaarten van de verschillende afdelingen getoond. Deze bevatten de 
samenvattingen van de meest voorkomende en meest markante antwoorden op de open vragen. Hieraan 
werden de gemiddelde rapportcijfers van de afdeling toegevoegd.

Waar ervaringen van cliënten op basis van de interviews beschikbaar zijn worden deze getoond in de 
Kwaliteit-Verbeter-Kaart. Zo niet, wordt de rubriek Cliënten weggelaten.
Wanneer het op grond van het lage aantal respondenten en/of beschikbare antwoorden niet mogelijk of 
verantwoord is samenvattingen te maken, wordt in de betreffende rubriek ‘geen informatie’ vermeld.

Bijlage 4 beschrijft hoe aan de hand van de Kwaliteit-Verbeter-Kaarten concrete verbeterstappen kunnen 
worden gezet op afdelingsniveau.

Hoofdstuk 5. Uitkomsten Kwaliteit-Verbeter-Kaarten
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Locatie: De Opvang,  Ons Erf Rijssen (Team 1)        
 
Cliënten (rapportcijfer: 9,0/ 10; gemiddelde DTZC: 8,0)  
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Leuke werkzaamheden en activiteiten 
•  Het stimuleren van de persoonlijke 

ontwikkeling van de cliënten 
•  Het zelfstandig werken 
•  De goede begeleiding en de gezellige sfeer 
 

•  Meer keuzemogelijkheid in activiteiten 
•  Meer begeleiders 
•  Zorgen dat er altijd genoeg werk te doen is 

 
 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 8,4/10; gemiddelde DTZC: 7,8) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Goede en betrokken zorg voor de cliënten 
•  Er wordt geluisterd naar de wensen en 

behoeften van de cliënt 
•  De kleinschalige en gezellige groep 
•  De cliënt vindt plezier in de activiteiten 
•  Goed contact tussen de medewerkers en 

de cliëntvertegenwoordigers 
•  Een goede balans tussen vrijheid en 

structuur voor de cliënten 
•  Het stimuleren van de sociale integratie 

van de cliënten 
 

•  Meer begeleiders 
•  Meer ruimte op de locatie voor de cliënten 
•  Betere huisvesting met goede voorzieningen 
•  Beter nakomen van gemaakte afspraken in het 

POP 
•  Meer uitwisseling van kennis en ervaring tussen 

verschillende dagbestedingen 
•  Meer creativiteit en innovatie in de activiteiten 

en begeleiding 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 7,5/10; gemiddelde DTZC: 7) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Goede zorg waarbinnen de cliënt centraal 

staat 
•  Een ruim aanbod aan activiteiten dat goed 

afgestemd kan worden op de individuele 
cliënt 

•  Kundig en flexibel personeel dat goed 
samenwerkt 

•  Het aanbod aan verschillende therapieën 
•  De betrokken teamleider 
 

•  Meer tijd voor de cliënten 
•  Betere huisvesting met meer ruimte en 

voorzieningen  
•  Computers op de werkvloer zodat toezicht 

mogelijk is tijdens het uitvoeren van 
administratieve taken 

•  Betere communicatie tussen dagbesteding en 
wonen 

•  Meer communicatie binnen het team 
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Locatie: Vlinderweg 1-3 (Team 4)         
 

 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 7,7/10; gemiddelde DTZC: 7,8) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De persoonlijke aandacht en de kundige 

zorg voor de cliënt 
•  De leuke activiteiten en uitstapjes 
•  De inspraak en zeggenschap van de cliënt 
•  De duidelijke structuur en dagindeling 

voor de cliënten 
•  De goede samenwerking tussen 

dagbesteding en wonen 
 

•  Meer personeel 
•  Een vastere groep van medewerkers 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer:     ) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
Geen informatie Geen informatie 

 
 



Dagbesteding DTZC

Kwaliteit Verbeter Kaarten Dagbesteding DTZC – 2014 

Quality Qube

Pagina 30

Locatie:  De Meander, DAC Leuvenstraat (Team 10)        
 

 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 8/10; gemiddelde DTZC: 7,8) 
 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Warme zorg met respect voor de cliënt 
•  Er wordt geluisterd naar de wensen van 

de cliënt 
•  De zinvolle en leuke activiteiten 
•  Een veilige en huiselijke omgeving voor de 

cliënten 
•  Het goede contact tussen de 

medewerkers en de 
cliëntvertegenwoordigers 

 

•  Meer personeel 
•  Een eigen werkruimte voor de begeleiders 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer : 5/10; gemiddelde DTZC: 7) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Betrokken zorg met oog voor de 

individuele cliënt 
•  Goede voorzieningen om de cliënten te 

activeren en de persoonlijke ontwikkeling 
te stimuleren 

•  Een breed aanbod aan activiteiten 
•  Goede samenwerking tussen dagbesteding 

en wonen 

•  Betere huisvesting 
•  Computer op de werkvloer zodat 

administratieve taken en toezicht te combineren 
zijn 

•  Meer ruimte voor ideeën en suggesties van het 
personeel op de werkvloer 

•  Meer mogelijkheid voor de cliënten om naar 
buiten te gaan 

•  ‘Meer tijd om activiteiten goed voor te 
bereiden’ 
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Locatie:  Eikenlaan 12-14 (Team 11)        
 

 
 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 7/10; gemiddelde DTZC: 7,8) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De persoonlijke aandacht voor de cliënt 
•  De creativiteit van de begeleiding 
•  Het geboden dagritme en de leuke 

activiteiten, zoals buiten gaan wandelen 
•  De mogelijkheid om dagbesteding aan 

huis te krijgen 
 

•  Meer begeleiders op de groep 
•  Meer tijd voor de cliënten en minder tijd 

besteed aan administratie en papierwerk 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer:     ) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
Geen informatie Geen informatie 
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Locatie:  Activiteitenbegeleiding 2 (Werklokalen) (Team 12)        
 

 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 8/10; gemiddelde DTZC: 7,8) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Goede begeleiding voor de cliënten door 

betrokken en gemotiveerde medewerkers 
•  Er wordt goed gekeken naar de wensen 

van de individuele cliënt 
•  De cliënt vindt plezier in de zinvolle 

activiteiten 
•  De geboden structuur en goede 

dagindeling voor de cliënten 
•  De gezellige en open sfeer op de locatie 
•  De toegankelijkheid van de dagbesteding 

voor de cliëntvertegenwoordigers 
 

•  Meer persoonlijke aandacht voor de cliënten 
•  Meer begeleidingsuren en minder werkdruk 

voor de medewerkers 
•  Meer ruimte op de locatie 
•  De mogelijkheid om even rust of pauze te 

nemen voor de cliënten 
•  Toezicht en veiligheid op niveau houden bij het 

vergroten van de groep 
•  Meer leuke uitstapjes voor de cliënten 
•  Meer bewegingsvrijheid voor de cliënten 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 6,8/10; gemiddelde DTZC: 7) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Een team dat goed samenwerkt en 

inspeelt op de zorgvraag van de 
individuele cliënt 

•  Een ruim aanbod aan waardevolle 
activiteiten 

•  De inspraak en keuzemogelijkheid van de 
cliënt 

•  De bewegingsvrijheid van de cliënt 
•  Een kleinschalige groep met geborgenheid 

en veiligheid voor de cliënt 
•  De gezellige werksfeer 

•  Meer tijd voor de cliënt en minder tijd besteden 
aan administratie 

•  Minder bureaucratie: minder lijsten, 
rapportages en protocollen 

•  Een vastere personeelsgroep 
•  De cliënt meer centraal stellen in de zorg 
•  Afspraken en beloftes zorgvuldiger nakomen 
•  Betere communicatie en samenwerking, zowel 

binnen het team als met andere disciplines 
•  Meer middelen om leuke activiteiten te 

organiseren 
•  De locatie beter schoonhouden 
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Locatie:  Medium gebonden activiteiten Losser (Team 14)        
 

 
 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 8,1/10; gemiddelde DTZC: 7,8) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Leuke en zinvolle activiteiten met 

voldoende afwisseling 
•  De betrokken medewerkers en de 

duidelijke begeleiding 
•  Er wordt geluisterd naar de wensen en 

behoeften van de cliënt 
•  Het stimuleren van de persoonlijke 

ontwikkeling van de cliënten 
•  Genoeg activiteiten buiten, bijvoorbeeld 

samen gaan wandelen 
•  De openheid en toegankelijkheid voor de 

cliëntvertegenwoordigers 
 

•  Meer begeleiders 
•  Meer tijd en aandacht voor de individuele cliënt 
•  Betere huisvesting met betere voorzieningen 
•  Meer aandacht voor de gestelde doelen en de 

gemaakte afspraken in het POP 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 6,6/10; gemiddelde DTZC: 7) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De betrokkenheid van het personeel 
•  Vraag gestuurde zorg afgestemd op de 

individuele cliënt 
•  Goed inspelen op probleemsituaties en 

snel zoeken naar oplossingen 
•  De inspraak en keuzemogelijkheid voor de 

cliënten 
•  De vrijheid die het personeel krijgt om de 

dag in te delen 
•  Fijne omgang met cliënten en collega’s 
•  Een goede locatie en een mooie omgeving 

•  Betere facilitaire voorzieningen op de afdeling 
•  Betere tijdsverdeling tussen administratieve 

taken en de directe zorg 
•  Minder bureaucratie en meer tijd voor de 

cliënten 
•  ‘Meer activiteiten buiten de deur’ 
•  Betere regeling en opvang bij ziek zijn van cliënt 
•  De voorzieningen op de afdeling beter 

afstemmen op de doelgroep 
•  Kleinschaligere groepen zodat er meer 

individuele aandacht gegeven kan worden 
•  ‘Beter onderscheid tussen dagbesteding en 

therapeutische begeleiding’ 
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Locatie: DAC De Schalm (Team 20)        
 

 
 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 8,2/10; gemiddelde DTZC: 7,8) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Goede zorg gericht op de wensen en 

mogelijkheden van de individuele cliënt 
•  Een veilige en prettige omgeving voor de 

cliënten 
•  De kleinschaligheid 

•  Meer tijd en aandacht voor de individuele cliënt 
•  Betere communicatie met de 

cliëntvertegenwoordigers 
•  Betere regeling van het vervoer van- en naar de 

dagbesteding 
•  Meer lichaamsbeweging voor de cliënten 
 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 5,5/10; gemiddelde DTZC: 7) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De keuzemogelijkheid in activiteiten 
•  De gezellige en veilige werksfeer binnen 

een kleinschalige groep 
•  Betrokken medewerkers met inzet en 

persoonlijke aandacht voor de cliënt 

•  Meer personeel zodat er meer zorgtijd komt 
voor de individuele cliënt 

•  Minder administratieve taken en minder 
bureaucratie 

•  Minder wisselingen in de teamleiding 
•  Zorgen dat de zorg op niveau kan blijven 

ondanks de bezuinigingen 
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Locatie: DAC Blesgraven & School   )22 maeT( taartsneleoD/taarts
  
 
Cliënten (rapportcijfer: 9,0/10; gemiddelde DTZC: 8,0) 
 

  ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Leuke werkzaamheden; er is altijd iets te doen 

en er is genoeg afwisseling 
•  Leuke groepsgenoten 
•  Fijne dagindeling en structuur op de 

dagbesteding 
•  De leuke extra activiteiten met de groep 
•  Fijne omgang met de begeleiding en de 

groepsgenoten 

•  Meer mogelijkheid om werk en activiteiten te kiezen 
die goed bijde cliënt passen 

•  Meer rust in de groep, met name bij de lunch 
•  Meer aandacht voor de cliënten en minder tijd 

besteed achter de computer door het personeel 
•  Sneller wijzigingen en nieuwe afspraken doorgeven 

aan de cliënt 
•  Meer respect voor de persoonlijke ruimte en privacy 

van de cliënt 
 

 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 8,5/10; gemiddelde DTZC: 7,8) 
 

…raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De tijd en aandacht voor de individuele cliënt 
•  De kundige en professionele zorg voor de 

cliënten 
•  Het goede contact tussen de medewerkers en 

de cliëntvertegenwoordigers 
•  De cliënt beleeft plezier in activiteiten 
•  Genoeg afwisseling en variatie in activiteiten 
•  De verzorging van de locatie en de 

voorzieningen 
•  De gezellige en rustige werksfeer op de 

dagbesteding 
•  Een goede balans tussen vrijheid en structuur 

voor de cliënten 

•  Meer personeel en toezicht voor de cliënten 
•  Meer informatie en inzicht in de dagbesteding voor 

de cliëntvertegenwoordigers 
•  Betere communicatie tussen dagbesteding en wonen 
•  Beter letten op ongewenst gedrag tussen de cliënten 
•  De locatie beter aanpassen aan de doelgroep, 

bijvoorbeeld betere toegankelijkheid voor 
rolstoelgebruikers 

•  Meer creatieve uitdaging voor de cliënten 
•  Minder tijd en middelen besteden aan de 

administratie en meer tijd voor de directe begeleiding
•  Meer waardering voor de medewerkers op de 

werkvloer vanuit het management en de leiding 
 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 7,5/10; gemiddelde DTZC: 7) 
 

  ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Goede zorg gericht op de individuele cliënt 
•  De keuzemogelijkheid en inspraak van de cliënt 
•  Het stimuleren van de persoonlijke 

ontwikkeling en zelfstandigheid van de cliënt 
•  Het wederzijdse respect tussen medewerkers 

en cliënten 
•  Een ruim aanbod aan zinvolle activiteiten die 

de cliënten een gevoel van eigenwaarde geven 
•  Een gezellige werksfeer binnen een veilige 

omgeving 
•  Goede samenwerking binnen het team en met 

de teamleiding 
•  Goede communicatie met de 

cliëntvertegenwoordigers 
•  De sociale integratie van de cliënten 

bevorderen, bijvoorbeeld door het houden van 
exposities 

•  Minder bureaucratie en papierwerk zodat er meer 
tijd en aandacht voor de cliënt komt 

•  Meer tijd en middelen om leuke activiteiten te 
organiseren 

•  Beter nastreven van gestelde doelen 
•  Activiteiten beter afstemmen op de doelgroep 
•  Betere facilitaire voorzieningen op de afdeling, 

bijvoorbeeld meer ruimte voor rolstoelgebruikers 
•  Nog meer zeggenschap en inspraak voor de cliënt 
•  Ervoor zorgen dat de zorg op niveau kan blijven 

ondanks de bezuinigingen 
•  De zorg meer richten op de cliënt en minder op 

randzaken 
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Locatie:  Stadsboerderij Beeklust & DA C Groenderij (Team 23)        
 
Cliënten (rapportcijfer: 8, 7/10; gemiddelde DTZC: 8,0) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De leuke werkzaamheden en de gezellige 

sfeer 
•  De goede begeleiding 
•  Het lekkere eten en drinken 
 

•  Meer keuzemogelijkheid in werk en activiteiten 
•  Meer middelen om de activiteiten en 

werkzaamheden op niveau te houden 
•  Minder grote groepen 

 
 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 8,3/10; gemiddelde DTZC: 7,8) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De vriendelijke en behulpzame 

begeleiding 
•  De tijd en aandacht voor de individuele 

cliënt 
•  Het stimuleren van de persoonlijke 

ontwikkeling en de zelfstandigheid van de 
cliënt 

•  De goede voorzieningen op de locatie 
•  De gezellige en ontspannen sfeer bij de 

dagbesteding 
•  De geboden structuur en goede 

dagindeling voor de cliënten 
•  Het goede contact tussen de 

medewerkers en de 
cliëntvertegenwoordigers 

 

•  Meer afwisseling in de activiteiten 
•  Meer personeel en/of vrijwilligers 
•  Meer ruimte voor de cliënten 
•  De communicatie naar de 

cliëntvertegenwoordigers digitaliseren, 
bijvoorbeeld via e-mail of sociale media  

•  Meer evaluatiegesprekken met cliënt, 
medewerkers en cliëntvertegenwoordigers 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 7,7/10; gemiddelde DTZC: 7) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Goede zorg waarbinnen de cliënt centraal 

staat 
•  Het ruime aanbod aan activiteiten en de 

keuzemogelijkheid voor de cliënten 
•  ‘De ruimte voor nieuwe ideeën’ 
•  De vaste personeelsgroep 
 

•  Zorgen dat er genoeg cliënten deel kunnen 
nemen aan de activiteiten 

•  Doorgaan met de huidige activiteiten ondanks 
de bezuinigingen 
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Locatie:  Vlinderweg 13-15 (Team 28)        
 

 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 7/10; gemiddelde DTZC: 7,8) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De leuke en afwisselende activiteiten 
•  De activiteiten worden afgestemd op de 

mogelijkheden en wensen van de 
individuele cliënt 

•  De goede begeleiding 
•  De gezellige groep 
 

•  Meer informatie over de dagbesteding en de 
keuzemogelijkheden voor de 
cliëntvertegenwoordigers 

•  Meer lichaamsbeweging voor de cliënten, 
bijvoorbeeld door vaker buiten een wandeling te 
maken 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer:     ) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
Geen informatie Geen informatie 
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Locatie: Dagopvang Witte Kring, Kinderproject Spel, MGA Enschede (Team 30)     
    
 

 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer:     ) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
Geen informatie Geen informatie 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 7,3/10; gemiddelde DTZC: 7) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Goede zorg gericht op de wensen en 

behoeften van de individuele cliënt 
•  Een betrokken team dat zich volledig inzet 

voor de cliënten 
•  Het aanbod aan leuke activiteiten met veel 

afwisseling 
•  De gezellige sfeer 
•  Vakkundig personeel dat goed als team 

samenwerkt en elkaar tijdig feedback geeft 

•  Meer personeel en meer zorgtijd voor de 
cliënten 

•  Een nieuwe naam voor de afdeling 
(Kinderproject Spel) 

•  Een ruimere afdeling en kleinschaligere groepen 
•  Betere voorzieningen op de afdeling, 

bijvoorbeeld nieuwe bureaustoelen en 
computers 

•  Meer tijd voor persoonlijke begeleiders om hun 
taken uit te voeren 

•  Meer aandacht voor de verzorging en het 
schoonhouden van de afdeling 

•  Meer werkoverleg en betere communicatie 
binnen het team 
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Locatie:  Dagbesteding Losser 3 (activeren de Hoek) & Dagbesteding Losser 4 (activeren de 
�at/gildehof/kunstuitleen) (Team 35)        
 

 
 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 7,5/10; gemiddelde DTZC: 7,8) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Goede begeleiding met tijd en aandacht 

voor de individuele cliënt 
•  De keuzevrijheid en inspraak voor de 

cliënt 
•  De gezellige en rustige sfeer op de 

afdeling 
•  De cliënt wordt gestimuleerd om nieuwe 

dingen te leren en zich te ontwikkelen 
•  De veilige locatie op het eigen terrein 
•  De cliënten hebben plezier in de 

activiteiten 
 

•  Meer personeel en meer toezicht 
•  Activiteiten beter afstemmen op de wensen en 

behoeften van de individuele cliënt 
•  Meer inzicht in de gang van zaken op de 

dagbesteding voor de cliëntvertegenwoordigers 
•  Betere communicatie tussen dagbesteding en 

wonen 
•  Beter onderhoud van de facilitaire voorzieningen 

op de afdeling 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 7,4/10; gemiddelde DTZC: 7) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Betrokken zorg waarbinnen de cliënt 

centraal staat 
•  Keuzemogelijkheid en inspraak van de 

cliënt proberen te vergroten 
•  De persoonlijke ontwikkeling van de 

cliënten stimuleren 
•  Zinvolle en afwisselende activiteiten 

binnen de dagbesteding 
•  Goede samenwerking met de collega’s 
•  Goede samenwerking met de teamleider 

 

•  Minder administratieve taken en meer tijd voor 
de cliënt 

•  Meer personeel 
•  Meer continuïteit in de zorg, bijvoorbeeld door 

een vastere personeelsgroep 
•  Betere onderlinge communicatie en meer 

aandacht voor het nakomen van gemaakte 
afspraken 

•  Meer ruimte op de afdeling en een plekje voor 
de cliënt om even rust te nemen 

•  Betere regeling van het vervoer van- en naar de 
dagbesteding 

•  Betere communicatie tussen dagbesteding en 
wonen 
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Locatie:  DAC CIREX (Team 40)        
 
Cliënten (rapportcijfer: 7, 5/10; gemiddelde DTZC: 8,0) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Leuk werk en een gezellige werksfeer 
•  Leuke collega’s en begeleiders 

•  Zorgen dat het brandalarm goed werkt 
•  Beter onderhouden van de werkplaats 

 
 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer:     ) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
Geen informatie Geen informatie 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer:     ) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
Geen informatie Geen informatie 
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Locatie:  Zwanenhof (Team 46)        
 

 
 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 7,3/10; gemiddelde DTZC: 7,8) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Begeleiding met zorg en aandacht voor de 

cliënt 
•  De leuke activiteiten 
•  Er wordt geluisterd naar de wensen en 

behoeften van de cliënt 
•  De vaste dagindeling en geboden 

structuur 
 

Geen informatie 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer:     ) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
Geen informatie Geen informatie 
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Locatie:  Bouwhuislaan 32-34 (Team 47)        
 

 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 7/10; gemiddelde DTZC: 7,8) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De inzet en betrokkenheid van de 

begeleiders 
•  De medewerkers bieden kundige en 

geduldige zorg voor de cliënten 
•  De leuke en afwisselende activiteiten voor 

de cliënten 
•  De rustige en geborgen sfeer op de locatie 
 

•  Meer tijd en aandacht voor de cliënt 
•  Meer ruimte op de locatie 
•  Meer activiteiten buiten, bijvoorbeeld door 

vaker buiten te gaan wandelen 
•  Een vastere groep van begeleiders 
•  De mogelijkheid om de meegebrachte lunch in 

een koelkast te bewaren 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer:     ) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
Geen informatie Geen informatie 
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Locatie:  Rondweg 56-58, Prinsweg 1-3 (Team 51)        
 

 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 7,5/10; gemiddelde DTZC: 7,8) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Activiteiten waar de cliënt plezier aan 

beleeft 
•  De tijd en aandacht voor de individuele 

cliënt 
•  De regeling van de lunch bij de 

dagbesteding 
 

•  Beter contact tussen de medewerkers en de 
cliëntvertegenwoordigers 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer:     ) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
Geen informatie Geen informatie 
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Locatie: KDC De Lemenkorf (Team 52)         
 

 
 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 8,1/10; gemiddelde DTZC: 7,8) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De persoonlijke begeleiding en aandacht 

voor de cliënt 
•  De medewerkers bieden kundige en 

stabiele zorg  
•  De cliënt kan zich ontwikkelen in een 

rustige en veilige omgeving 
•  Het goede contact tussen de 

medewerkers en de 
cliëntvertegenwoordigers 

•  Het organiseren van cursussen voor de 
cliëntvertegenwoordigers 

•  Betere locatie voor de dagbesteding 
•  Beter overzicht van informatie over de 

dagbesteding voor de cliëntvertegenwoordigers 
•  Activiteiten en zorg beter afstemmen op de 

wensen en behoeften van de cliënt 
•  Beter nakomen van gemaakte afspraken 
•  Minder bureaucratie en meer zorg gericht op de 

cliënt 
•  Meebewegen met de tijd, bijvoorbeeld door 

informatie te brengen via sociale media 
•  Meer kennis en ervaring op het gebied van de 

medische zorg 
 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 7,5/10; gemiddelde DTZC: 7) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De betrokkenheid en inzet van de 

medewerkers 
•  Aandacht voor de mogelijkheden en de 

persoonlijke ontwikkeling van de cliënt 
•  ‘Open staan voor nieuwe ontwikkelingen 

en ideeën’ 
•  Een ruim aanbod en veel afwisseling in 

activiteiten 
•  Kundig en flexibel personeel dat zich 

volledig inzet voor de cliënten 
•  De gezellige sfeer op de locatie 
•  De goede samenwerking en communicatie 

met de cliëntvertegenwoordigers 
•  De goede aansturing door de teamleider 
 

•  Een veiligere locatie door beter onderhoud van 
de voorzieningen, met name het speelplein en 
de tuin 

•  Meer personeel en meer zorgtijd voor de 
individuele cliënt 

•  Minder administratieve taken en bureaucratie 
•  Meer contact met de ondersteunende 

disciplines 
•  Meer tijd voor de persoonlijke begeleiders om 

hun taken uit te voeren 
•  Zorg richten op de cliënt en niet op randzaken 
•  Kleinschaligere groepen 
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Locatie:  De versnelling, Spel (Team 53)        
 

 
 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 7,4/10; gemiddelde DTZC: 7,8) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Goede begeleiding voor de cliënten door 

open en betrokken medewerkers 
•  Het stimuleren van de creativiteit van de 

cliënten 
•  Het goede contact tussen medewerkers 

en cliëntvertegenwoordigers 
•  De mogelijkheid om geregeld naar buiten 

te gaan 

•  Meer personeel 
•  Meer stabiliteit in het team van medewerkers, 

ook tijdens de vakantie periode 
•  Betere huisvesting met meer ruimte 
•  De activiteiten beter afstemmen op de wensen 

en behoeften van de cliënt 
•  Betere samenwerking tussen dagbesteding en 

wonen 
•  Meer inzicht in de gang van zaken op de 

dagbesteding voor de cliëntvertegenwoordigers 
 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 5,5/10; gemiddelde DTZC: 7) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Betrokken zorg met aandacht voor de 

individuele cliënt 
•  Een kundig en flexibel team dat goed 

samenwerkt 
•  Het stimuleren van de persoonlijke 

ontwikkeling van de cliënten 
•  Een goed aanbod aan zinvolle en 

afwisselende activiteiten 
•  De goede locatie midden in de 

samenleving 
•  Goede samenwerking tussen dagbesteding 

en wonen 

•  Meer personeel en meer zorgtijd voor de 
cliënten 

•  De cliënt centraal stellen in de zorg 
•  Meer tijd voor leuke activiteiten en minder tijd 

besteedt aan verzorging 
•  Meer tijd voor het regelen van administratieve 

zaken en werkoverleg 
•  De mogelijkheid om met de cliënten naar buiten 

te kunnen 
•  Voorzieningen op de locatie beter afstemmen 

op de doelgroep 
•  Betere communicatie en meer duidelijkheid bij 

de introductie van nieuwe cliënten 
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Locatie:  De Burg, De Wendakker, Hebbedingen (Team 54)        
 
Cliënten (rapportcijfer: 9, 0/10; gemiddelde DTZC: 8,0) 
 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De leuke werkzaamheden, met name het 

helpen van klanten in de winkel 
•  Goede begeleiding met respect en 

waardering voor de cliënt 
•  De leuke collega’s 
 

•  Beter luisteren naar de wensen en behoeften 
van de cliënt 

•  Meer privacy bij het bespreken van persoonlijke 
zaken 

•  Meer stabiliteit in het team van begeleiders 

 
 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 7,6/10; gemiddelde DTZC: 7,8) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De persoonlijke begeleiding en aandacht 
•  Er wordt geluisterd naar de wensen en 

behoeften van de cliënt 
•  De leuke activiteiten 
•  De gezellige en veilige werksfeer 
•  De structuur en duidelijkheid voor de 

cliënten 
•  De medewerkers handelen goed bij 

probleemsituaties 
•  De toegankelijkheid en gastvrijheid voor 

de cliëntvertegenwoordigers 
 

•  Meer ruimte op de locatie 
•  Meer personeel en een vastere personeelsgroep 
•  De cliënt meer centraal stellen in de zorg en 

begeleiding 
•  Meer variëteit in de lunch  
•  Betere communicatie tussen wonen en 

dagbesteding 
•  Beter contact met de cliëntvertegenwoordigers; 

met name bij nieuwe situaties en veranderingen 
•  Meer leuke uitstapjes voor de cliënten 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer : 7/10; gemiddelde DTZC: 7) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Goede zorg waarbinnen de cliënt centraal 

staat 
•  Flexibele zorg met een rustige sfeer 
•  Een team dat op zoek is naar ontwikkeling 

en verbetering van de zorg 

•  Een betere locatie 
•  Betere voorzieningen op de afdeling, 

bijvoorbeeld meer ruimte voor 
rolstoelgebruikers 

•  Nog meer aandacht voor goede communicatie 
binnen het team 

•  Meer betrokkenheid van de teamleiding 
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Locatie: Bokkensprong, Kameleon/Dol�jn, Vierspan (Team 55)       
  
 

 
 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 7,3/10; gemiddelde DTZC: 7,8) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De betrokken en kundige medewerkers 

die zich volledig inzetten voor de cliënt 
•  De leuke en zinvolle activiteiten met 

voldoende afwisseling 
•  De dagbesteding op het eigen terrein 
•  Het stimuleren van de persoonlijke 

ontwikkeling en de zelfstandigheid van de 
cliënten 

•  De goede communicatie tussen 
dabesteding en wonen 

•  Een vastere groep van begeleiders 
•  Meer tijd en aandacht voor de individuele cliënt 
•  Activiteiten beter afstemmen op de wensen van 

de cliënt 
•  Betere voorzieningen op de afdeling 
•  Meer ruimte om te werken 
•  Meer activiteiten met beweging, bij voorkeur 

buiten 
•  Meer informatie voor de cliënt en 

cliëntvertegenwoordigers over de verschillende 
vormen van dagbesteding en de 
keuzemogelijkheid daarin 

 
 
 
Medewerkers   (rapportcijfer : 6/10; gemiddelde DTZC: 7) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De aandacht voor de individuele cliënt 
•  De vrijheid die het team krijgt om de dag 

te structureren 
•  Het ruime aanbod aan activiteiten 
•  De goede samenwerking en ondersteuning 

binnen een betrouwbaar team van 
medewerkers 

•  De goede locatie 
 

•  Meer tijd voor de directe zorg 
•  Betere communicatie en meer openheid binnen 

het team 
•  Meer middelen om de voorzieningen op de 

afdeling te onderhouden 
•  Minder bureaucratie en administratieve taken 
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Locatie:  Klussen, Dagbesteding Losser 1 (boerderij wollewei) (Team 61)     
   
 

 
 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 7,5/10; gemiddelde DTZC: 7,8) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De goede zorg en stabiele begeleiding 

door betrokken medewerkers 
•  De prettige werkomgeving voor de 

cliënten 
•  De keuzevrijheid voor de cliënten 
•  De mogelijkheid om te bewegen en buiten 

te zijn 
 

•  Meer personeel 
•  Meer aandacht voor de wensen van de cliënt 
•  Meer informatie over de dagbesteding voor de 

cliëntvertegenwoordigers  
•  Betere regeling van het vervoer 
•  Zorgen voor leuke activiteiten ongeacht de 

weersomstandigheden 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 6,7/10; gemiddelde DTZC: 7) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Het ruime aanbod aan activiteiten 
•  De cliënt staat centraal en er wordt 

gekeken naar de persoonlijke wensen en 
behoeften 

•  Een betrokken team dat zich goed inzet 
voor de cliënten 

•  Het stimuleren van de zelfstandigheid van 
de cliënten 

•  De vrijheid die het team krijgt om de dag 
in te delen 

•  Betere huisvesting met meer ruimte 
•  Meer personeel zodat er nog meer gekeken kan 

worden naar de zorgvraag van de individuele 
cliënt 

•  ‘De verkeerssituatie moet veiliger voor de 
cliënten’ 

•  Betere taakverdeling tussen dagbesteding en 
wonen 

•  Meer verantwoordelijkheid en bevoegdheden 
voor het team op de werkvloer 

•  Meer tijd voor werkoverleg en verslaggeving 
•  Meer inspraak en zeggenschap voor de cliënt 
•  Betere voorzieningen op de locatie, bijvoorbeeld 

meer computers 
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Locatie:  DAC De Horst, DAC De Leemhorst (Team 63)        
 
Cliënten (rapportcijfer: 9, 0/10; gemiddelde DTZC: 8,0) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Leuke werkzaamheden en activiteiten 
•  De gezellige werksfeer 
•  De goede begeleiding 

•  De mogelijkheid om af en toe een dagje thuis te 
blijven 

•  Meer respect voor elkaar, dit geldt zowel voor 
cliënten als voor begeleiders 

•  Meer rust in de groep 
•  Werk en activiteiten beter afstemmen op de 

individuele cliënt 
•  Zorgen dat het brandalarm goed werkt 
 

 
 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 8,2/10; gemiddelde DTZC: 7,8) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De goede zorg en begeleiding gericht op 

de individuele cliënt 
•  De gezellige en veilige werksfeer 
•  De zinvolle en leuke activiteiten 
•  De medewerkers handelen goed bij 

probleemsituaties 
•  Het goede contact met de 

cliëntvertegenwoordigers 
•  De cliënt kan zich op zijn/haar gemak 

voelen 
•  De stabiliteit in het team van begeleiders 
•  De leuke uitstapjes; bijvoorbeeld een 

dagje naar de stad 

•  Meer personeel 
•  Meer variatie en meer uitdaging in de 

activiteiten voor de cliënten 
•  Betere regeling van het vervoer 
•  Betere communicatie tussen dagbesteding en 

wonen 
•  Meer aandacht voor de gestelde doelen en 

afspraken in het POP 
•  Kleinschaligere groepen 
•  Een plekje op de afdeling waar de cliënt zich kan 

afzonderen als het even te veel wordt 
•  Meer mogelijkheid voor de cliënten om zich te 

bewegen, bijvoorbeeld door meer fitness 
apparatuur 

•  Kluisjes voor de persoonlijke bezittingen van de 
cliënten 

 
 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 7,1/10; gemiddelde DTZC: 7) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Kundig personeel dat de cliënt centraal 

stelt 
•  Een mooie locatie en een kleinschalige 

werkgroep 
•  Een aanbod aan zinvolle en leuke 

activiteiten dat tot stand komt door het 
goede contact tussen begeleiders en 
cliënten 

•  De cliënt voelt zich gewaardeerd en heeft 
plezier in het werk 

•  De goede samenwerking binnen het team 

•  Overstappen van dagbesteding naar ‘bedrijf’ 
zodat de cliënt er meer waarde uit kan halen 

•  Betere samenwerking met de teamleiding 
•  Meer personeel en tijdiger inzetten van 

invalskrachten 
•  Meer tijd voor de persoonlijke begeleiders om 

hun taken uit te voeren 
•  De cliënt nog meer centraal stellen in de zorg 
•  Betere samenwerking tussen dagbesteding en 

wonen 
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Locatie:  DAC Tubbergen, Erve Venweg (Team 64)        
 

 
 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 8/10; gemiddelde DTZC: 7,8) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De goede begeleiding 
•  De leuke en zinvolle activiteiten 
•  De kleinschalige groepen 
•  Er wordt gekeken naar de wensen en 

behoeften van de cliënt 
•  De cliënten leren nieuwe dingen en 

ontwikkelen zich bij de dagbesteding 
•  Zorg met respect voor de cliënt 
 

•  Meer tijd en aandacht voor de individuele cliënt 
•  Meer flexibiliteit en rust in de begeleiding 
•  Meer activiteiten met lichaamsbeweging 
•  De activiteiten beter afstemmen op de wensen 

en behoeften van de cliënt 
•  Betere regeling van het vervoer van- en naar de 

dagbesteding 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 7,3/10; gemiddelde DTZC: 7) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De keuzemogelijkheid in activiteiten 
•  De goede zorg waarbinnen de cliënt 

centraal gesteld wordt 
•  De veilige en rustige werksfeer 
•  De goede samenwerking binnen het team; 

er is wederzijds respect en men 
ondersteunt elkaar 

 

•  Minder administratieve taken en papieren 
rompslomp 

•  Zorgen dat de zorg op niveau kan blijven 
ondanks de bezuinigingen 

•  Meer tijd en aandacht voor de inidividuele cliënt 
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1. Conclusies uit het cliëntenonderzoek Dagbesteding

Het rapportcijfer dat de cliënten geven voor de kwaliteit van de door DTZC geboden ondersteuning is 
gemiddeld 8,0 (gemiddelde rapportcijferscore). Dit is een hoge waardering.

De scores van de cliënten op de afzonderlijke vragen van het kwantitatieve deel van de vragenlijst zijn 
gemiddeld hoog, namelijk 2,8 op 3. Hieruit komen drie minder sterk ervaren kenmerken van de geboden 
zorg naar voren:

•	 V207 De informatievoorziening op het gebied van cliënten cursussen
•	 V202 De samenwerking tussen begeleiders van wonen en van dagbesteding
•	 V304 De doorverwijzing van cliënten binnen de organisatie door begeleiders dagbesteding

Van deze drie indicatoren heeft slechts de eerste indicator – V207 de informatievoorziening over cliënten 
cursussen – daadwerkelijk een lage score (1,5). De andere twee indicatoren worden als relatief zwakker 
gezien maar scoren nog steeds positief. Opvallend is dat voor V207 38% van de geïnterviewde cliënten, ‘geen 
ervaring mee’ heeft geantwoord; dit wijst op een samenhang tussen de lage score en onduidelijkheid over 
het onderwerp van de stelling. Meer en duidelijkere informatie over de cliënten cursussen lijkt daarvoor een 
gepaste oplossing.

Als sterk ervaren punten van de Dagbesteding bij DTZC komen bij de cliënten tien indicatoren naar voren. 
Deze indicatoren zijn verspreid over alle drie de domeinen van de zorg. Deze indicatoren hebben onder 
andere betrekking op de (zinvolheid van) aangeboden activiteiten, de competenties en de zorg en inzet van 
de medewerkers. 

De reacties van cliënten op de open vragen naar verbeterpunten hebben met name betrekking op het 
domein emotionele welzijn. Concrete voorbeelden hiervan zijn de vraag naar meer rust in de groep en de 
mogelijkheid om een snipperdag te nemen als de cliënt niet lekker in zijn of haar vel zit. Ook de drukte bij 
de lunchpauze is voor sommige cliënten te groot. Meer mogelijkheid en ruimte om tot rust te komen wordt 
daarom door clënten genoemd als oplossing voor dit probleem. 

Als sterk punt van de Dagbesteding melden cliënten de sociale relaties en de sociale inclusie. Cliënten tonen 
veel waardering voor hun ‘werk’ zelf, de mogelijkheid die deelname aan de dagbesteding biedt voor het 
kunnen aangaan en onderhouden van sociale relaties door samen te werken met andere cliënten en met 
begeleiders.

2. Conclusies uit het contactpersonenonderzoek Dagbesteding

Het gemiddelde rapportcijfer dat 515 contactpersonen geven aan de kwaliteit van de Dagbesteding van DTZC 
is 7,8. Dit cijfer is hoog.

De scores van de contactpersonen op de afzonderlijke vragen van het kwantitatieve deel van de vragenlijst 
zijn ook gemiddeld hoog, namelijk 4,0 op 5. Evenals bij de cliënten komt hierbij de informatievoorziening 

Hoofdstuk 6. Conclusies
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over cliënten cursussen als een zwak punt naar voren. Ook de keuzemogelijkheid in activiteiten en het aantal 
begeleiders bij de dagbesteding zijn gemiddeld zwakkere indicatoren. De inclusie van de cliënt, het POP, en 
de competentie, inzet en bereikbaarheid van de begeleiders komen als sterke punten naar voren uit het 
kwantitatieve gedeelte van het onderzoek.

De reacties op de open vragen naar verbeterpunten betreffen bij de contactpersonen vooral de 
beschikbaarheid van de begeleiders en het materiële welzijn. De beschikbaarheid heeft met name betrekking 
op het aantal begeleiders bij de dagbesteding. ‘Meer personeel’ is een vaak voorkomende wens van de 
contactpersonen. Daar achter zit de wens voor meer tijd en aandacht voor de individuele cliënt. 
Materieel welzijn heeft met name betrekking op het onderhoud en de beschikbaarheid van voorzieningen op 
de dagbesteding: nieuwere en grotere werkruimtes komen vaak naar voren als verbeterpunten.  
 
Sterk gewaardeerde punten uit het kwalitatieve gedeelte van het onderzoek zijn de zorgzaamheid van 
de begeleiders, de aandacht voor het emotionele welzijn van de cliënt en de sociale inclusie. Goede 
ondersteuning en kundige begeleiding worden vaak genoemd en dienen als basis voor het plezier dat 
cliënten vinden in het werk bij de dagbesteding. Ook hier wordt voor meer gedetailleerde informatie verder 
verwezen naar de punten op de Kwaliteit-Verbeter-Kaart.

3. Conclusies uit het medewerkersonderzoek Dagbesteding

Het gemiddelde rapportcijfer dat medewerkers geven aan de zorg in de functie dagbesteding is een 7,0. Dit is 
een gemiddeld cijfer.

De verbeteringspunten genoemd door de medewerkers in het kwalitatieve gedeelte van het onderzoek 
komen sterk overeen met de verbeteringspunten genoemd door de contactpersonen. Beschkikbaarheid 
van ondersteuning, ‘meer tijd voor individuele begeleiding’ (31%), materieel welzijn, ‘huisvesting’ (22%) 
en coördinatie en management, ‘administratie’ (17%) springen er uit als punten die volgens de begeleiders 
van de Dagbesteding beter moeten. Evenals bij de contactpersonen komen uitspraken zoals ‘meer tijd en 
aandacht voor de cliënt’ en ‘betere huisvesting en voorzieningen’ geregeld naar voren. Ook een efficiëntere 
afhandeling van de administratieve taken is een belangrijk punt voor de medewerkers.
Verbeteringen op het gebied van coördinatie en management liggen vooral op het gebied van communicatie 
en samenwerking met omliggende disciplines. Ook is er de vraag naar meer oor voor de ideeën van 
begeleiders vanuit het management.

Positief ervaren punten hebben vaak betrekking op de directe zorg en het contact met de cliënt. 
‘Betrokkenheid’ en ‘Inzet’ zijn termen die hierbij vaak voorkomen. Voor een uitdieping van deze waarderings- 
en verbeterpunten per afdeling kan gekeken worden naar de Kwaliteit-Verbeter-kaarten.

4. Tot slot

Het onderzoek kwaliteitservaringen bij DTZC werd gehouden om een beeld te krijgen van de wijze 
waarop cliënten, contactpersonen en medewerkers de geboden kwaliteit van ondersteuning in de functie 
Dagbesteding ervaren. Met de uitkomsten van het onderzoek wil DTZC verbeterpunten formuleren met als 
uiteindelijke doel de zorg en dienstverlening nog beter aan te laten sluiten bij zorg en ondersteuningsvragen 
van de cliënten.



Rapportage Onderzoek KwaliteitsErvaringen Dagbesteding DTZC 2014 Pagina 55

Het onderzoek met de methode Quality Qube is bedoeld voor interne kwaliteitsverbetering. Nu de 
ervaringen van cliënten en medewerkers in de functie Dagbesteding bekend zijn, is het van belang een 
verbetertraject op te starten en uit te voeren in een PDCA planningscyclus.
De effectiviteit van deze verbeterslag blijkt aanmerkelijk groter wanneer niet alleen de medewerkers maar 
ook cliënten zelf en waar mogelijk, ook het netwerk van de cliënten daarbij worden betrokken. De Kwaliteit-
Verbeter-Kaarten vormen het uitgangspunt voor het maken van een programma voor de verbeterslag (zie 
ook bijlage 4). 
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Bijlage 1 
Beknopt overzicht van de drie dimensies Kwaliteit van Dienstverlening met bijhorende 
domeinen – Literatuuroverzicht methode QUALITY QUBE

Bijlage 2 
Overzichtslijst van indicatoren voor het kwantitatieve deel van de vragenlijst DTZC 2011 
(weergave in het format ‘cliënten’ Delen I, II, III)

Bijlage 3 
Vragen Deel IV

Bijlage 4 
Instructie Kwaliteit-Verbeter-Kaarten 

Bijlagen
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Bijlage 1

Overzicht kwaliteitsdimensies en literatuurverantwoording

Beknopt overzicht van de drie dimensies Kwaliteit van dienstverlening met bijhorende domeinen
  

Dimensie I:  Inhoudelijke kwaliteit (Quality of Life – Schalock & VGN Kwaliteitskader 2.0 2013)
Dimensie II: Voorwaardenscheppende kwaliteit (VGN Kwaliteitskader 2.0 2013)
Dimensie III: Relationele kwaliteit (Zeithaml / Servqual / VGN Kwaliteitskader 2.0 2013)

© Buntinx Training & Consultancy – 2014 

Kwaliteitskader
Professionele ondersteuning van mensen met verstandelijke beperkingen

© Buntinx Training & Consultancy – 2014

Persoonlijke ontwikkeling
Zelfbepaling
Inter-persoonlijke relaties
Sociale inclusie
Rechten en belangen
Emotioneel welzijn
Fysiek (lichamelijk) welzijn
Materieel welzijn

Competenties van medewerkers
Teamsamenwerking
Individuele OndersteuningsPlan
Beschikbaarheid van ondersteuning
Veiligheid
Informatie over organisatie
Bereikbaarheid
Continuïteit

Responsiviteit
Vertrouwen
Informatie (persoonlijk)
Zorgzaamheid
Inleven en luisteren

Inhoud Voorwaarden Relaties
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Uitgangspunten van de Quality Qube

1. Zorg en ondersteuning worden opgevat als interactionele processen waaraan cliënten, hun 
vertegenwoordigers (verwanten, familie) en medewerkers van de dienstverlenende organisatie deel 
hebben. De methode verzamelt dan ook informatie over kwaliteitservaringen bij deze drie groepen. 
In dit onderzoek in de Ambulante Zorg bij DTZC werden de familieleden niet betrokken: het gaat 
om zelfstandige en wilsbekwame cliënten die niet wensen dat hun familie wordt betrokken bij dit 
onderzoek.

2. Kwaliteit is multi-dimensioneel. Het gaat in de eerste plaats om ‘inhoudelijke aspecten’ die verwijzen 
naar de (gewenste) uitkomsten van zorg en ondersteuning op niveau van de cliënt. Deze inhoudelijke 
aspecten worden uitgedrukt in termen van ‘Kwaliteit van Bestaan’. In de tweede plaats gaat het om 
‘voorwaardenscheppende aspecten’. Dit zijn geen doelen op zich maar middelen en instrumenten 
om de inhoudelijke kwaliteit te realiseren zoals ‘medewerkers’, ‘competenties’, ‘zorgplannen’, 
‘continuïteit’... In de derde plaats gaat het om ‘relationele aspecten’. Dit gaat over de kwaliteit van 
de dialoog tussen de betrokken actoren in termen van ‘vertrouwen’, ‘responsiviteit’, bejegening, 
empathie, ‘zorgzaamheid’ en ‘informatie’.

3. De methode Quality Qube is gericht op verbeteren van kwaliteit binnen de eigen organisatie. 
De rapportage vindt plaats op organisatieniveau en daarnaast op divisie- of regioniveau en op 
teamniveau, zo dicht mogelijk bij de plek waar ‘zorg tot stand komt’. Dit laatste gebeurt in de vorm 
van Kwaliteit-Verbeter-Kaarten waarin de uitkomsten van de kwaliteitservaringen van alle actoren 
worden samengevat. Terugkoppeling van ervaringen ten behoeve van het ondersteuningsplan is 
eveneens mogelijk.

4. De Quality Qube methode onderzoekt en rapporteert op elk niveau zowel positieve 
kwaliteitservaringen (waardering) als ervaringen met betrekking tot zaken die voor verbetering 
vatbaar zijn.



Rapportage Onderzoek KwaliteitsErvaringen Dagbesteding DTZC 2014Pagina 60

Literatuur met betrekking tot de methode Quality Qube

Wetenschappelijke basis Methodiek (algemeen)

- Abma, T., & Widdershoven, G. (2006). Responsieve methodologie. Interactief 
  onderzoek in de praktijk. Amsterdam: Boom
- Abma, T.A., Bos, G.F., & Meininger, H.P. (2011). Perspectieven in dialoog. Responsieve  
  evaluatie van beleid voor mensen met verstandelijke beperkingen en hun omgeving. 
  Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen. (37) 
  2, 2011, p. 70-87.
- Grol R, & Wensing M. (2006). Implementatie: Effectieve verbetering van de patiën-
  tenzorg. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.
- Havenaar J., Van Splunteren P., & Wennink J. (Red.) (2008). Koersen op kwaliteit in 
  de GGZ. Assen: Van Gorcum.
- Lighter, D.E., & Fair, D.C. (2004). Quality Management in Health Care. Principles and  
  Methods. Boston: Jones and Bartlett publishers.
- Schalock, R., & Verdugo Alonso, M.A. (2002). Handbook of Quality of Life for Human  
  Service Practitioners. Washington: American Association on Mental Retardation.

-  Sijtsma, K. (2009). Over misverstanden rond Cronbachs alfa en de wenselijkheid van 
alternatieven. De Psycholoog, november, 562-567.

Validiteitkader

- Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) (2013). Visiedocument Kwaliteitskader 
  Gehandicaptenzorg 2.0. Utrecht: VGN. 
- Inspectie Gehandicaptenzorg (2008). Overzicht Kwaliteitsindicatoren Gehandicapten-
  zorg. Den Haag: IGZ 
- Schalock, R.L., Bonham, G.S., & Verdugo, M.A. (2008). The conceptualization and  
  measurement of quality of life: Implications for program planning and evaluation in 
  the field of intellectual disabilities. Evaluation and Program Planning, 31(2), 181-190.
- Zeithaml, V.A., Bitner, M.J., & Gremler, D.D. (2006), Services Marketing: Integrating 
  Customer Focus across the Firm. New York: McGraw-Hill.

Publicaties en 
presentaties

- Buntinx, W. & Benjamins, C. (2010). Content analysis of client, family and staff 
  perceptions of service quality. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 
  23 (5), 486.
- Buntinx, W., & Slisser, S. (2010). Systematische kwaliteitsverbetering in de praktijk.  
  Markant Kenniskatern, 3/2010, 4-7.
- Buntinx, W. (2010). Kwaliteit Verbeteren. Een methode via inhoudsanalyse van 
  cliënt-, familie-, en medewerkerervaringen. Kennismarkt, Bussum, 27 mei 2010.
- Buntinx, W. H. E. (2009). Quality Assessment and Quality Improvement in Long Term  
  Disability Services and Nursing Homes. HOPE seminar series # 74. Maastricht: 
  Maastricht University
- Buntinx, W.H.E. (2008). Quality of life based evaluation of support service 
  performance. Journal of Intellectual Disability Research, 52 (8/9), 794.

Vergelijking met andere methoden

- Schuurman, M. & Finkenflügel, H. (2011). Instrumenten voor de bepaling van cliënt-
  tevredenheid naast elkaar geplaatst. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen 
  met verstandelijke beperkingen. (37) 1, 2011, p. 35-48.
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Bijlage 2

Overzichtslijst van indicatoren voor het kwantitatieve deel van de vragenlijst DTZC Dagbesteding 
2014 (format cliënten)

(verkorte formulering met aanduiding van vraagnummer zoals gebruikt in de rapportage)

Deel I: INHOUDELIJK
V101 De begeleiders dagbesteding helpen mij wanneer ik iets nieuws wil leren
V102 Ik kan zelf kiezen aan welke activiteiten ik deelneem
V103 Ik heb leuke collega’s op de dagbesteding; voel me hier thuis
V104 Ik vind dat ik zinvol werk activiteiten doe op de dagbesteding
V105 Als ik een probleem heb op de dagbesteding dan weet ik waar ik terecht kan om het op te lossen
V106 Ik voel me veilig bij de andere deelnemers waar ik dagbesteding heb
V107 Het gebouw van de dagbesteding is geschikt voor de activiteiten

Deel II: VOORWAARDESCHEPPEND
V201 De begeleiders op de dagbesteding weten hoe ze hun werk moeten doen/zijn kundig
V202 De begeleiders van de dagbesteding werken goed samen met de begeleiders van wonen
V203 In mijn POP staan afspraken over mijn dagbesteding
V204 Er is voldoende begeleiding bij de activiteiten dagbesteding
V205 De gereedschappen en materialen die we gebruiken zijn veilig
V206 Ik ben goed op de hoogte van de activiteiten waaraan ik bij de dagbesteding kan meedoen
V207 Ik ben op de hoogte van de cliënten cursussen

Deel III: RELATIONEEL
V301 Als ik iets vraag aan de begeleiders van de dagbesteding krijg ik snel antwoord
V302 De begeleiders van de dagbesteding doen wat ze beloven
V303 Mijn familie/vertegenwoordiger kan altijd contact opnemen met het werk/dagbesteding
V304 De begeleiders van de dagbesteding kunnen je verwijzen naar de juiste persoon in de organisatie
V305 Ik ben tevreden over hoe de begeleiders bij de dagbesteding met mij omgaan
V306 De begeleiders van de dagbesteding luisteren naar mij/staan open voor wat ik te zeggen heb
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Bijlage 3 

Overzicht van indicatoren voor Deel IV van de vragenlijst DTZC (format contactpersoon)

Hoe tevreden bent u in het algemeen over de kwaliteit van ondersteining door DTZC 
 10:  perfect! – kan niet beter
    9:  uitstekend
    8:  zeer goed
     7:  goed 
    6:  voldoende 
     5:  matig (niet tevreden/niet ontevreden)
    4:  onvoldoende
    3:  zeer onvoldoende
     2:  slecht
    1:  zeer slecht – de slechtst mogelijke dienstverlening

Open vragen

Waardering

Welke drie dingen waardeert u het meest in de dagbesteding van DTZC? 
Waarin is DTZC goed?

Geef dit aan in uw eigen woorden:

Verbetering

Welke drie dingen zou u het liefst verbeterd willen zien in de ondersteuning door DTZC? 
Wat kan of moet er beter?              

Geef dit aan in uw eigen woorden:
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Bijlage 4

Hoe omgaan met de DTZC Kwaliteit-Verbeter-Kaarten?

Samen de kwaliteit van ondersteuning verbeteren. Dat is het doel van deze Kwaliteit-Verbeter-Kaart (KVK). 
Het kwaliteitsonderzoek 2014 heeft niet alleen informatie opgeleverd over aspecten waarover cliënten en 
begeleiders van DTZC Dagbesteding tevreden zijn, maar ook over aspecten die verbeterd kunnen worden. 
Deze informatie werd geanalyseerd en de vaakst genoemde en markantste verbeteronderwerpen zijn 
samengevat in een KVK.

De kaarten kunnen als volgt met ‘de zevensprong’ worden behandeld.
 1. Bekijk in het team de uitkomsten: zijn deze herkenbaar? Kunnen er voorbeelden of meer details  
     worden gegeven? Wat zijn de sterke en de zwakke punten van het team. Bespreek de kaart   
     vervolgens met cliënten en contactpersonen van cliënten.
 2. Bereik overeenstemming over één of twee thema’s die verbeterd kunnen worden en    
     beargumenteer waarom. Kies vervolgens één of twee duidelijke doelen en formuleer ze SMART  
     (Specifiek; Meetbaar; Aanvaardbaar; Realistisch; Tijdgebonden).
 3. Stel prioriteiten: welk doel is het belangrijkste of urgentst volgens de cliënten, verwanten en team.  
     Wat is het tweede verbeterdoel?
 4. Ga na wat nodig is om die doelen te bereiken (hulpbronnen, voorwaarden, methodieken?   
         Medewerking van cliënten, vertegenwoordigers, eigen medewerkers, vrijwilligers, facilitaire zaken,  
     management…? Zijn de benodigde hulpbronnen beschikbaar)?
 5. Maak een concreet plan per gekozen doel (wie doet wat; welke acties zijn nodig; tijdpad; hoe   
     bewaken we de voortgang; wanneer en hoe evalueren we?).
 6. Start acties en plan momenten waarop tussentijds nagegaan wordt of voldoende aandacht wordt  
     besteed aan de uitvoering.
 7. Evaluatie: wat is er veranderd m.b.t. het gekozen doel? Is dat een verbetering? Trek conclusies en  
     plan vervolgacties. Ga weer naar 2: formuleer nieuwe doelen.

Ter informatie: 
De onderwerpen die op de kaart staan, gaan over zaken die door cliënten en medewerkers van de 
Dagbesteding van DTZC het vaakst werden genoemd. Het kan ook gaan over onderwerpen die – in 
verhouding tot andere onderwerpen – een relatief hoge of lage tevredenheid scoorden.

Let op: 
 • De onderwerpen in de Kwaliteit-Verbeter-Kaart zijn een steekproef van ervaringen. Ze geven niet  
    noodzakelijk de mening weer van ‘alle’ cliënten of van iedereen die bij het team is betrokken.   
    Het zijn dan ook geen absolute uitspraken! De samenvattingen zijn gebaseerd op trends waarbij  
    meerdere antwoorden dezelfde richting uitgaan.
 • De onderwerpen in de kaarten zijn vertrekpunten voor het gesprek over kwaliteitsverbetering in  
    het team. De Kwaliteit-Verbeter-Kaart zegt niet wat moet veranderen en hoe dat zou moeten   
    maar vermeldt aandachtspunten die bij het kwaliteitsonderzoek duidelijk naar boven kwamen. 
 • Antwoorden van individuele respondenten kunnen in de praktijk aanzienlijk van elkaar verschillen.  
    Binnen eenzelfde groep kunnen sommigen positieve ervaringen rapporteren, terwijl anderen juist  
    negatieve ervaringen rapporteren over het zelfde onderwerp. Dat kan soms zichtbaar zijn in de   
    Kwaliteit-Verbeter-Kaart.
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