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Voorwoord en leeswijzer

De ‘Rapportage Onderzoek Kwaliteitservaringen DTZC - Wonen’ bevat het verslag van een onderzoek 
met de Quality Qube methode bij de woonfunctie van De Twenste Zorgcentra (DTZC). Het onderzoek had 
tot doel de kwaliteitservaringen van cliënten, vertegenwoordigers/contactpersonen van cliënten en van 
begeleiders zelf, met de zorg en ondersteuning bij DTZC in kaart te brengen. De uitkomsten dienen als 
vertrekpunt voor verbeteringsacties.

De vraagstelling luidt:
 1. Hoe ervaren en waarderen cliënten, verwanten/vertegenwoordigers en medewerkers de  
      kwaliteit van de door DTZC geleverde zorg en ondersteuning? 
 2. Welke verbeterpunten kunnen op basis van de antwoorden op vraag 1 worden geformuleerd?

Bij de cliënten en cliëntvertegenwoordigers werden 42 kwaliteitsindicatoren (kwantitatief) onderzocht 
op basis van het Kwaliteitskader (VGN / Quality Qube). Daaraan werden twee open vragen toegevoegd 
(kwalitatief deel). Bij de cliënten werd een steekproef van 48 personen geïnterviewd uit verschillende 
woonlocaties. Bij de cliëntvertegenwoordigers werden enquêtegegevens van in totaal 378 respondenten 
verwerkt met betrekking tot de locaties Losserhof, ‘t Bouwhuis en De Colckhof. 
Bij de persoonlijk begeleiders werden kwalitatieve gegevens verwerkt van in totaal 100 respondenten 
van dezelfde drie locaties.
 
De rapportage bestaat uit zes hoofdstukken. 
Hoofdstuk 1 bevat de uitkomsten van de raadpleging van cliënten. 
Hoofdstuk 2 bevat de uitkomsten van de raadpleging van cliëntvertegenwoordigers. 
Hoofdstuk 3 meldt de uitkomsten van de raadpleging van begeleiders. 
In de eerste twee hoofdstukken wordt telkens eerst een overzicht van de resultaten van het kwantitatieve 
onderzoeksdeel gegeven en daarna van het kwalitatieve onderzoeksdeel (de open vragen). Elk resulta-
tenoverzicht sluit af met een conclusie. Hoofdstuk 3 behandelt de kwalitatieve respons van de persoonlijk 
begeleiders en de door hen gegeven rapportcijfers, eveneens gevolgd door een korte samenvatting van 
de belangrijkste uitkomsten.
In hoofdstuk 4 staat een overzicht van uitkomsten op niveau van de Teams aan de hand van Kwaliteit-
Verbeter-Kaarten.
Hoofdstuk 5 behandelt een aantal vergelijkende overzichten.
Hoofdstuk 6 behandelt de conclusies op basis van het onderzoek. 

Omwille van de leesbaarheid en praktische bruikbaarheid van de rapportage zijn informatie over de ge-
bruikte methodiek en technische informatie over validiteit en betrouwbaarheid opgenomen in bijlagen. 

Een woord van dank past aan alle cliënten, vertegenwoordigers/contactpersonen en medewerkers van 
DTZC die de 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 rekening gehouden 
bij het opstellen van de rapportages.

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

J. Tan, MSc
Psycholoog

Juni 2014
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In dit hoofdstuk worden de uitkomsten gemeld van de gestructureerde cliënteninterviews. Van 48 cliënten 
werden gegevens verzameld. Eerst worden de kwantitatieve en daarna de kwalitatieve uitkomsten bespro-
ken. Daarna volgen de rapportcijfers en de conclusie.

1.1 Uitkomsten van het kwantitatieve deel van de vragenlijst Cliënten

In tabel 1.1 staat de verdeling van de antwoorden, op de drie basisdimensies van kwaliteit, van de 48 geïn-
terviewde cliënten in drie categorieën: ‘(heel) ontevreden – neutraal – (heel) tevreden’. In de laatste kolom 
staat de gemiddelde score van de betreffende indicator op de driepuntenschaal (minimum = 1 / maximum = 
3). Uitkomsten die statistisch significant boven het gemiddelde liggen, zijn groen gemarkeerd. Uitkomsten die 
statistisch significant beneden het gemiddelde liggen, zijn rood gemarkeerd. Items die in meer dan 25% van 
de gevallen niet werden beantwoord (‘weet niet / geen ervaring mee’) zijn donkerblauw gemarkeerd. 
De gemiddelde score over alle kwaliteitsindicatoren in tabel 1.1 is 2,6. 

Tabel 1.1 Overzicht van het percentage antwoorden van cliënten in de antwoordcategorieën en gemiddelde 
score per indicator van deel 1,2,&3 (N=48)

Antwoordcategorie  
Indicator 1 2 3 4  

Negatief  
(zeer) 

ontevre-
den

Neu-
traal 
Gaat 
wel

Positief 
(zeer) 

tevreden

Geen 
ervaring 

mee

gemiddelde 
score 

(van 3)

Inhoudelijk (Kwaliteit van Bestaan)

V101 De begeleiders helpen mij wanneer ik iets nieuws wil leren 0% 13% 83% 5% 2,9
V102 De begeleiders helpen mij bij het maken van keuzen 2% 7% 86% 5% 2,9
V103 Ik kan zelf kiezen wanneer (om hoe laat) ik naar bed ga 15% 9% 77% 0% 2,6

V104 Ik mag bellen (telefoneren) wanneer ik dat wil 10% 12% 69% 10% 2,7

V105 Ik kan kiezen met wie ik woon 39% 11% 19% 31% 1,7
V106 De begeleiders helpen me thuis te voelen in de groep 0% 15% 85% 0% 2,8
V107 De begeleiders ondersteunen mij bij het onderhouden van 
contacten met mensen die ik belangrijk vind (familie, vrienden) 5% 15% 68% 13% 2,7

V108 Ik vind dat er genoeg gelegenheid is voor recreatie in de 
samenleving (bijv. eens naar een gewoon café gaan) 2% 22% 59% 17% 2,7

V109 Ik vind genoeg aansluiting bij andere groepen (bij geza-
menlijke vakantie/uitstapjes) 27% 11% 19% 43% 1,9
V110 ‘s avonds en ik het weekend zijn er genoeg dingen te doen 2% 24% 72% 2% 2,7

V111 Als ik een klacht heb dan weet ik waar ik terecht kan om 
het op te lossen 2% 13% 82% 2% 2,8
V112 Ik weet wat de huisregels zijn 16% 14% 66% 5% 2,5

V113 De begeleiders respecteren mijn privacy 5% 16% 63% 16% 2,7

Hoofdstuk 1. Uitkomsten Cliënten
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V114 Als ik verdrietig of boos ben, dan helpen de begeleiders mij 2% 7% 87% 4% 2,9
V115 Ik ben tevreden met wie ik woon 2% 20% 78% 0% 2,8

V116 Ik voel me veilig in de groep waar ik woon 2% 18% 80% 0% 2,8

V117 De maaltijden zijn smakelijk 15% 13% 72% 0% 2,6

V118 Ik word geholpen bij het eten als dat nodig is 0% 3% 32% 65% 2,9
V119 Er is genoeg tijd om rustig te eten 0% 13% 87% 0% 2,9
V120 Ik heb genoeg mogelijkheid voor lichaamsbeweging 
(buiten wandelen, sporten) 5% 23% 72% 0% 2,7

V121 Ik heb genoeg ondersteuning bij het douchen/wassen 0% 10% 51% 39% 2,8
V122 Mijn woning is comfortabel ingericht 0% 12% 88% 0% 2,9
V123 Mijn woning is groot genoeg 4% 15% 80% 0% 2,8

Voorwaarden

V201 De begeleiders en behandelaars weten hoe ze hun werk 
moeten doen/zijn kundig 0% 15% 83% 2% 2,8
V202 De begeleiders in het team werken goed samen 2% 20% 68% 9% 2,7

V203 De begeleiders van wonen en dagbesteding werken samen 2% 22% 59% 17% 2,7

V204 Ik word betrokken bij het maken van mijn POP 17% 5% 57% 21% 2,5

V205 Ik begrijp wat er in mijn POP staat 32% 23% 30% 16% 2,0
V206 Ik vind mijn wensen terug in mijn POP 20% 0% 53% 28% 2,4

V207 Als ik begeleiders nodig heb, dan zijn ze er ook voor mij 2% 15% 83% 0% 2,8
V208 Er is genoeg gelegenheid om een praatje te maken met 
mijn persoonlijk begeleider 2% 35% 60% 2% 2,6

V209 Ik voel me overdag veilig op het terrein/woonomgeving 5% 7% 86% 2% 2,8

V210 Ik voel me ‘s nachts veilig in mijn woning 2% 13% 85% 0% 2,8
V211 Ik ben goed op de hoogte van ontspanningsactiviteiten 
waaraan ik kan meedoen 7% 14% 75% 5% 2,7

V212 Ik ben goed op de hoogte van de cliënten cursus 45% 9% 5% 41% 1,3
V213 Als mijn begeleiders ziek zijn of met vakantie wordt dat 
opgevangen zodat ik daar geen last van heb 7% 13% 76% 4% 2,7

V214 Ik vind de zorg hier stabiel 0% 29% 69% 2% 2,7

Relationeel

V301 Als ik iets vraag aan de begeleiders, krijg ik snel antwoord 0% 38% 60% 2% 2,6

V302 Als de begeleiders iets beloven doen ze dat ook 0% 20% 73% 7% 2,8
V303 Ik ben tevreden over hoe de begeleiders met mij omgaan 0% 13% 87% 0% 2,9
V304 Ik word op de juiste manier aangesproken (cliënt) 0% 9% 89% 2% 2,9
V305 De begeleiders begrijpen mij; zij weten wat ik nodig heb 0% 19% 72% 9% 2,8

In figuur 1.1 staat een rangorde van bij cliënten hoogst scorende naar laagst scorende indicator (deel 1,2&3).
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Figuur 1.1. Rangschikking van hoogst tot laagst scorende indicator (deel 1,2&3) – cliënten (N=48)

1.2 Uitkomsten van het kwalitatieve deel van de vragenlijst Cliënten

Aan elke geïnterviewde cliënt werd gevraagd om spontaan aan te geven (in eigen woorden) wat hij/zij het 
meest waardeert bij DTZC en daarnaast welke dingen hij/zij het liefst verbeterd zou willen zien. Dit leverde bij 
de 48 geïnterviewde cliënten in totaal 76 uitspraken ‘waardering’ en 43 uitspraken ‘voor verbetering vatbaar’ 
op.
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Voor beide categorieën antwoorden werden de reacties gecodeerd naar de domeinen van het kwaliteits-
model dienstverlening (bijlage 2). 

In figuur 1.2 wordt de procentuele verdeling getoond van de domeinen waarop de antwoorden van de 
cliënten betrekking hadden. Het totaal van de ‘waardering’ antwoorden (groen) is 100%. Het totaal van 
het aantal antwoorden ‘voor verbetering vatbaar’ (rood) is eveneens 100%.

Figuur 1.2. Procentuele verdeling van de domeinen waarop de vrije antwoorden (waardering voor / voor 
verbetering vatbaar) betrekking hebben bij de geïnterviewde cliënten  (N=48)

Uit figuur 1.2 blijkt dat het grootste aantal vrije reacties op ‘wat men goed vindt’ met 21% uitdrukking geeft 
aan waardering voor de aandacht voor het ‘emotioneel welzijn’ (opvang wanneer cliënt het moeilijk heeft), 
gevolgd door 16% waardering voor ondersteuning op gebied van ‘fysiek welzijn’ (gezondheid, conditie) en 
14% ondersteuning op gebied van sociale inclusie (inclusief activiteiten dagbesteding). Met 12% is ook tevre-
denheid met het ‘materiaal welzijn’ (comfort van wonen) relatief vaak vertegenwoordigd in de antwoorden. 
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Tot slot wordt relatief frequent waardering uitgesproken voor de zorgzaamheid (inzet, motivatie) van de be-
geleiders (11%) en even vaak voor de mogelijkheid tot het voeren van eigen regie en ondersteuning bij het 
onderhouden van sociale relaties.

Antwoorden op de vraag ‘voor verbetering vatbaar?’ scoren in 16% van alle gevallen op ondersteuning met 
betrekking tot ‘emotioneel welzijn’ (hier meer verwijzend naar ruzie en spanning in de groep). Van alle ant-
woorden had 14% betrekking op verbeteren van ondersteuning bij het aangaan en onderhouden van sociale 
relaties en (verder) verbeteren van keuzemogelijkheden en voeren van eigen regie. 

1.3 Rapportcijfer

Figuur 1.3. Procentuele verdeling van antwoorden ‘algemene tevredenheid’ cliënten  (N=48)

Figuur 1.3 toont de verdeling van algemene waardering voor de ontvangen ondersteuning. Het algemene 
kwaliteitsoordeel van de geïnterviewde cliënten scoort een gemiddelde waardering van 8,4. Bij het bere-
kenen van de rapportcijfers werden de antwoorden met smileys omgezet naar rapportcijfers. Twee derde 
van de cliënten geeft een antwoord ‘goed’ of beter. In totaal gaven 4 cliënten een antwoord ‘voldoende’              
of minder.

1.4 Samenvatting

De cliënteninterviews tonen een positief beeld van de cliëntervaringen met betrekking tot de kwaliteit van 
ondersteuning bij DTZC. Twee derde van de geïnterviewde cliënten is (zeer) tevreden over de ondersteuning 
in het algemeen. Twee cliënten gaven een algemeen oordeel ‘zwak’ over de ontvangen ondersteuning.  

De gemiddelde score op de 42 algemene kwaliteitsindicatoren is met 2,6 (op een maximum van 3) redelijk 
hoog. 
Het hoogst scoren de indicatoren op het gebied van bejegening (V304 en V303), emotionele onder-
steuning (V114), wooncomfort (V122) en ondersteuning bij het voeren van eigen regie / maken van 
eigen keuzen. Hoewel hulp bij het eten (V118) ook hoog scoort gaven de meeste respondenten op 
dit item geen antwoord (niet van toepassing).
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Uit het kwalitatieve deel (de open vragen) blijkt dat ondersteuning met betrekking tot  ‘emotioneel welzijn’, 
‘fysiek welzijn’, ‘sociale inclusie’, ‘materiaal welzijn’ ‘sociale relaties’ , ‘zorgzaamheid van begeleiders’ en 
‘zelfbepaling’ relatief vaak worden genoemd als sterke punten.

De laagst scorende indicatoren betreffen het op de hoogte zijn van de cliëntencursus (V212), het kunnen 
kiezen met wie men woont (V105), het aansluiting vinden bij andere groepen tijdens gezamenlijke vakantie/
uitstapjes (V109), begrijpen wat in het POP staat (V205) en het terugvinden van de eigen wensen in het POP 
(V206) gevolgd door de beleving van betrokkenheid bij het maken van het eigen POP (V204).  
Opvallend is dat bij de indicatoren V212, V105, V109 en V206 veel cliënten geen antwoord geven (‘weet 
niet’). Ook dit is een signaal om aandacht aan te besteden.

Antwoorden op de open vraag ‘voor verbetering vatbaar?’ scoren meer frequent in de domeinen onder-
steuning met betrekking tot ‘emotioneel welzijn’, ‘sociale relaties’ en (mogelijkheden tot / hulp bij) eigen 
regie. 

De waarderingen en punten van verbetering zoals die door de respondenten concreet werden genoemd zijn 
opgenomen in de Kwaliteit-Verbeter-Kaarten van de locatie waar zij verbleven (hoofdstuk 4).
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2. Uitkomsten cliëntvertegenwoordigers 

2.1 Losserhof

De respons van cliëntvertegenwoordigers Losserhof bestaat uit 140 vragenlijsten. Hierna worden de uitkom-
sten gerapporteerd van achtereenvolgens het kwantitatieve deel (gekozen antwoorden) en het kwalitatieve 
deel (open vragen) van de vragenlijst ‘verwanten/wettelijk vertegenwoordigers’. Daarna volgen de rapport-
cijfers en de conclusie.

2.1.1 Uitkomsten van het kwantitatieve deel van de vragenlijst cliëntvertegenwoordigers 

In tabel 2.1.1 staat het overzicht van de verdeling van waarderingen die verwanten/ vertegenwoordigers 
gaven op een vijfpuntenschaal, voor elk van de indicatoren van de drie kwaliteitsdimensies. In de laatste 
kolom staan de gemiddelde scores op deze vijfpuntenschaal. De indicatoren die statistisch significant boven 
dit gemiddelde scoren, zijn groen gemarkeerd. Deze die statistisch significant beneden dit gemiddelde 
scoren, zijn rood gemarkeerd. De donkerblauw gemarkeerde indicatoren verwijzen naar een lage respons op 
de vraag: meer dan 25% reageert met ‘weet niet / niet van toepassing’. 

Tabel 2.1.1 Overzicht van het percentage antwoorden van cliëntvertegenwoordigers Losserhof in de 
antwoordcategorieën en gemiddelde score per indicator van deel 1,2,&3 (N=140)

 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)

Inhoudelijk (Kwaliteit van bestaan)

V101 De begeleiders helpen de cliënt wanneer 
hij/zij iets nieuws wil leren 0% 0% 4% 58% 12% 26% 4,1
V102 De begeleiders helpen de cliënt bij het 
maken van keuzen 0% 1% 4% 61% 21% 13% 4,2
V103 De cliënt kan zelf kiezen wanneer (hoe 
laat) hij/zij naar bed gaat 7% 22% 14% 23% 7% 27% 3,0
V104 De cliënt kan bellen (telefoneren) 
wanneer hij/zij dat wil 4% 9% 7% 15% 6% 58% 3,2
V105 De cliënt kan kiezen met wie hij/zij woont 17% 24% 5% 8% 2% 43% 2,2
V106 De begeleiders helpen de cliënt zich thuis 
te voelen in de groep 0% 1% 4% 56% 35% 4% 4,3
V107 De begeleiders ondersteunen de cliënt bij 
het onderhouden van contacten met mensen 
die hij/zij belangrijk vindt (familie, vrienden) 0% 2% 4% 51% 30% 13% 4,3

Hoofdstuk 2. Uitkomsten Verwanten/Cliëntvertegenwoordigers
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V108 Ik vind dat er genoeg gelegenheid is voor 
recreatie in de samenleving (bijv.: eens naar 
een gewoon café gaan) 6% 12% 5% 38% 7% 32% 3,4
V109 De cliënt vindt genoeg aansluiting bij 
andere groepen (bij gezamenlijke vakantie/
uitstapjes) 3% 7% 11% 24% 5% 50% 3,4
V110 ‘s Avonds en in het weekend zijn er 
genoeg dingen te doen voor de cliënt 5% 17% 14% 31% 7% 26% 3,2
V111 Als de cliënt of ikzelf een klacht hebben 
dan weet ik waar ik terecht kan om het op te 
lossen 0% 1% 4% 68% 20% 6% 4,1
V112 Ik weet wat de huisregels zijn 1% 5% 5% 64% 14% 10% 3,9

V113 De begeleiders respecteren de privacy 
van de cliënt 0% 0% 5% 64% 25% 6% 4,2
V114 Als de cliënt verdrietig of boos is, dan 
krijgt hij/zij hulp van de begeleiders 0% 0% 3% 65% 29% 4% 4,3
V115 De cliënt is tevreden met wie hij/zij woont 1% 2% 10% 53% 19% 14% 4,0

V116 De cliënt voelt zich veilig in de groep waar 
hij/zij woont 0% 1% 7% 59% 24% 9% 4,2
V117 De maaltijden zijn smakelijk 1% 1% 11% 45% 15% 27% 4,0

V118 De cliënt wordt geholpen bij het eten als 
dat nodig is 0% 1% 1% 50% 29% 17% 4,3
V119 Er is genoeg tijd om rustig te eten 1% 1% 2% 65% 21% 10% 4,1
V120 De cliënt heeft genoeg mogelijkheid voor 
lichaamsbeweging (buiten wandelen, sporten) 1% 13% 9% 44% 17% 17% 3,8
V121 De cliënt krijgt genoeg mogelijkheid tot 
ondersteuning bij douchen/wassen 0% 1% 0% 59% 31% 9% 4,3
V122 De woning is comfortabel ingericht 6% 3% 5% 51% 34% 2% 4,1

V123 De woning is groot genoeg 4% 8% 7% 48% 32% 1% 4,0

Voorwaarden

V201 De begeleiders behandelaars weten hoe 
ze hun werk moeten doen/zijn kundig 0% 1% 6% 67% 24% 1% 4,2
V202 De begeleiders in het team werken goed 
samen 0% 1% 9% 58% 22% 9% 4,1
V203 De begeleiders van wonen en dagbeste-
ding werken samen 0% 1% 8% 60% 17% 15% 4,1
V204 Ik word betrokken bij het maken van het 
POP (Persoonlijk Ondersteuningsplan) 1% 0% 2% 63% 31% 3% 4,3
V205 Ik begrijp wat er in het POP staat 0% 1% 1% 65% 30% 3% 4,3
V206 Ik vind de wensen van de cliënt terug in 
het POP 1% 1% 3% 64% 22% 9% 4,2
V207 Als de cliënt de begeleiders nodig heeft, 
dan zijn ze er ook voor hem/haar 1% 2% 6% 61% 27% 3% 4,1
V208 De cliënt en ikzelf hebben genoeg gele-
genheid om een praatje te maken met de         
persoonlijk begeleider 1% 4% 5% 62% 24% 4% 4,1
V209 De cliënt kan zich overdag veilig voelen op 
het terrein/in de woonomgeving 0% 1% 0% 71% 22% 6% 4,2
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V210 De cliënt kan zich ‘s nachts veilig voelen in 
de woning 2% 2% 9% 61% 18% 8% 4,0

V211 De cliënt is op de hoogte van ontspan-
ningsactiviteiten waaraan hij/zij kan meedoen 1% 4% 10% 34% 8% 43% 3,8

V212 Ik ben op de hoogte van de cliënt cursus 6% 17% 6% 12% 4% 55% 2,7
V213 Als begeleiders ziek zijn of met vakantie, 
wordt dat opgevangen zodat de cliënt daar 
geen last van heeft 1% 5% 16% 51% 15% 12% 3,9

V214 Ik vind de zorg hier stabiel 1% 4% 11% 59% 22% 3% 4,0

Relationeel

V301 Als ik iets vraag aan de begeleiders krijg, 
ik snel antwoord 0% 2% 4% 65% 28% 1% 4,2
V302 Als de begeleiders iets beloven, doen ze 
dat ook 0% 1% 9% 65% 23% 2% 4,1
V303 Ik ben tevreden over hoe de begeleiders 
met mij omgaan 0% 1% 3% 64% 31% 1% 4,3
V304 Ik word op de juiste manier aangesproken 
(cliënt) 0% 1% 2% 66% 26% 6% 4,2
V305 De begeleiders begrijpen de cliënt en 
weten wat hij/zij nodig heeft 0% 1% 7% 65% 25% 1% 4,2

De gemiddeld gegeven tevredenheidscore over alle indicatoren van deel 1,2 en 3 is 3,9 (op een maximum 
van 5). 
Opvallend is dat bij tien vragen 25% of meer van de respondenten het antwoord schuldig blijft (weet niet / 
niet van toepassing). Mogelijk beschikken de cliëntvertegenwoordigers niet eenduidig over informatie over 
deze onderwerpen.

In figuur 2.1.1 staat een rangorde van hoogst scorende naar laagst scorende indicator voor het betreffende 
onderdeel.
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Figuur 2.1.1 Rangschikking van hoogst tot laagst scorende indicator – cliëntvertegenwoordigers Losserhof; 
deel 1,2,&3 (N=140)
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2.1.2 Uitkomsten van het kwalitatieve deel (open vragen) van de vragenlijst cliëntvertegen-
woordigers Losserhof

Aan elke cliëntvertegenwoordiger werd gevraagd om spontaan aan te geven (in eigen woorden) wat hij/zij 
het meest waardeert in de ondersteuning bij de Losserhof en welke dingen hij/zij het liefst verbeterd zou 
willen zien. Dit leverde bij de 140 respondenten in totaal 298 uitspraken ‘waardering’ en 159 uitspraken 
‘voor verbetering vatbaar’ op. 

Voor beide categorieën antwoorden werden de reacties gecodeerd naar de domeinen van het kwaliteits-
model dienstverlening (bijlage 2). 

In figuur 2.1.2 wordt de procentuele verdeling getoond van de domeinen waarop de antwoorden van de 
respondenten betrekking hadden. Het totaal van de ‘waardering’ antwoorden is hier 100%. Het totaal van 
het aantal antwoorden ‘voor verbetering vatbaar’ is eveneens 100%.

Figuur 2.1.2 laat zien dat 21% van alle spontane reacties op de waarderingsvraag betrekking had op de zorg-
zaamheid (inzet, motivatie) van de begeleiders. Dat betekent tevens veel waardering voor bejegening en de 
persoonlijke betrokkenheid van de medewerkers bij de zorg. Het domein ‘informatie’ (communicatie met 
familie over functioneren van de cliënt) wordt met 10% van de spontane waarderingsantwoorden relatief 
frequent als sterk punt van Losserhof genoemd.

Met 15% van de positieve antwoorden wordt het domein ‘materieel welzijn’ (vooral verwijzende naar 
huisvesting en wooncomfort) relatief frequent als positief ervaren. Eveneens worden ondersteuning bij 
‘emotioneel welzijn’ (11%) en ‘competentie van medewerkers’ (12%) relatief als sterk punt van Losserhof 
genoemd.

Van alle antwoorden op de vraag wat ‘voor verbetering vatbaar’ is heeft 32% betrekking op ‘materieel 
welzijn’ (vooral verwijzend naar de kwaliteit van huisvesting en wooncomfort). Verder valt op dat 11% van 
alle reacties betrekking heeft op de ‘beschikbaarheid van ondersteuning’ (lees: meer begeleiders – meer 
begeleidingstijd voor de cliënt). 

Meer gedetailleerde uitkomsten van de kwalitatieve antwoorden zijn uitgewerkt in de Losserhof Kwaliteit-
Verbeter-Kaarten op teamniveau.
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Figuur 2.1.2. Procentuele verdeling van de domeinen waarop de vrije antwoorden (waardering voor / voor 
verbetering vatbaar) betrekking hebben bij de groep cliëntvertegenwoordigers Losserhof (N=140)
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Rapportcijfer

Figuur 2.1.3. Frequentieverdeling (percentages) van rapportcijfers van cliëntvertegenwoordigers 
Losserhof (N=140)

De uitkomsten van de rapportcijfers die door cliëntvertegenwoordigers van Losserhof werden gegeven voor 
de zorg in het algemeen staan in figuur 2.1.3. Het gemiddelde rapportcijfer is 7,8. 83% geeft een cijfer ‘ruim 
voldoende’ of beter. 8% geeft een ‘zwak’ of minder.

2.1.3 Samenvatting en conclusies

De uitkomsten van de vragenlijsten voor cliëntvertegenwoordigers Losserhof steunen op 140 geretourneerde 
lijsten. 

De algemene kwaliteitservaring van verwanten/wettelijk vertegenwoordigers is met een gemiddeld rapport-
cijfer van 7,8 ‘ruim voldoende’ tot ‘goed’. Het rapportcijfer dat het vaakst wordt gegeven, is een 8. 

Bij de vertegenwoordigers van cliënten van Losserhof is er (statistisch significant) bovengemiddeld tevreden-
heid bij alle relationele indicatoren (verwijzend naar bejegening en de relatie tussen begeleiders en cliënt-
vertegenwoordigers). 
Daarnaast scoren nogmaals 20 indicatoren (zeer) hoog. Dit duidt op een hoog niveau van tevredenheid met 
ruim de helft van alle zorgindicatoren.

Daarnaast wordt door verwanten/vertegenwoordigers duidelijk waardering uitgesproken over de zorgzaam-
heid en de competenties van de begeleiders. Ook wordt vaak in positieve zin melding gemaakt van het infor-
meren van de vertegenwoordiger over het functioneren van de cliënt, en de ondersteuning op gebeid van 
emotioneel welzijn (als de cliënt het moeilijk heeft) als sterk punt van Losserhof. Tot slot vermelden cliënt-
vertegenwoordigers ook vaak het wooncomfort en de huisvesting als sterk punt.
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Relatief lagere tevredenheid is er over de volgende punten. 
•	 De mogelijkheid voor de cliënt om zelf te kiezen bij wie hij/zij woont
•	 Men is niet op de hoogte van de cliënt cursus
•	 Cliënt kan zelf onvoldoende kiezen om hoe laat hij/zij naar bed gaat
•	 De cliënt kan onvoldoende telefoneren wanneer hij/zij dat wil
•	 Men vindt dat er onvoldoende gelegenheid is voor de cliënten voor recreatie in de samenleving
•	 ’s Avonds en het weekend is er niet voldoende te doen
•	 De cliënten vinden niet genoeg aansluiting bij andere groepen bij gezamenlijke vakantie of uitstapjes

Let op: op al deze punten wordt opvallend vaak ‘weet niet’ gescoord door de respondenten. Terwijl deze 
indicatoren op grond van overleg met cliëntenraad en management wel als relevant werden aangemerkt, 
hebben opvallend veel cliëntvertegenwoordigers kennelijk weinig weet van deze onderwerpen.

Daarnaast worden veel kritische opmerkingen gemaakt in het domein ‘materieel welzijn’: er zijn ruim twee 
maal zoveel negatieve als positieve opmerkingen over de kwaliteit van de huisvesting en het wooncomfort. 
Ook zijn de cliëntvertegenwoordigers kritisch op de omvang van de personele bezetting of op de tijd die de 
begeleiders (kunnen) besteden aan (individueel) contact met de bewoners.

De waardering- en kritiekpunten zijn sterk gespreid over de verschillende teams: niet overal is men over 
dezelfde punten positief respectievelijk negatief. In de Kwaliteit-Verbeter-Kaarten zijn deze punten specifieker 
uitgewerkt. 



Rapportage Onderzoek KwaliteitsErvaringen Wonen DTZC 2014 Pagina 21

2.2 ‘t Bouwhuis

De respons van cliëntvertegenwoordigers van ‘t Bouwhuis bestaat uit 131 vragenlijsten. Hierna worden de 
uitkomsten gerapporteerd van achtereenvolgens het kwantitatieve deel (gekozen antwoorden) en het 
kwalitatieve deel (open vragen) van de vragenlijst ‘verwanten/wettelijk vertegenwoor-digers’. Daarna 
volgen de rapportcijfers en de conclusie.

2.2.1 Uitkomsten van het kwantitatieve deel van de vragenlijst cliëntvertegenwoordigers 

In tabel 2.2.1 staat het overzicht van de verdeling van waarderingen die verwanten/ vertegenwoordigers 
gaven op een vijfpuntenschaal, voor elk van de indicatoren van de drie kwaliteitsdimensies. In de laatste 
kolom staan de gemiddelde scores op deze vijfpuntenschaal. De indicatoren die statistisch significant boven 
dit gemiddelde scoren, zijn groen gemarkeerd. Deze die statistisch significant beneden dit gemiddelde 
scoren, zijn rood gemarkeerd. De donkerblauw gemarkeerde indicatoren verwijzen naar een lage respons 
op de vraag: meer dan 25% reageert met ‘weet niet / niet van toepassing’. 

Tabel 2.2.1 Overzicht van het percentage antwoorden van cliëntvertegenwoordigers Bouwhuis in de 
antwoordcategorieën en gemiddelde score per indicator van deel 1,2,&3 (N=131).

 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)

Inhoudelijk (Kwaliteit van bestaan)

V101 De begeleiders helpen de cliënt 
wanneer hij/zij iets nieuws wil leren 1% 3% 8% 55% 12% 21% 4,0
V102 De begeleiders helpen de cliënt bij het 
maken van keuzen 0% 2% 4% 65% 15% 15% 4,1
V103 De cliënt kan zelf kiezen wanneer (hoe 
laat) hij/zij naar bed gaat 7% 21% 17% 23% 7% 25% 3,0
V104 De cliënt kan bellen (telefoneren) 
wanneer hij/zij dat wil 2% 8% 8% 18% 7% 56% 3,5

V105 De cliënt kan kiezen met wie hij/zij 
woont 17% 28% 4% 6% 1% 44% 2,0
V106 De begeleiders helpen de cliënt zich 
thuis te voelen in de groep 2% 2% 8% 61% 22% 7% 4,1
V107 De begeleiders ondersteunen de cliënt 
bij het onderhouden van contacten met 
mensen die hij/zij belangrijk vindt (familie, 
vrienden) 1% 2% 5% 58% 23% 12% 4,1
V108 Ik vind dat er genoeg gelegenheid is 
voor recreatie in de samenleving (bijv.: eens 
naar een gewoon café gaan) 8% 14% 9% 32% 8% 30% 3,3
V109 De cliënt vindt genoeg aansluiting bij 
andere groepen (bij gezamenlijke vakantie/
uitstapjes) 5% 11% 14% 20% 7% 44% 3,2
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V110 ‘s Avonds en in het weekend zijn er 
genoeg dingen te doen voor de cliënt 8% 21% 18% 32% 5% 16% 3,0
V111 Als de cliënt of ikzelf een klacht 
hebben dan weet ik waar ik terecht kan 
om het op te lossen 1% 2% 5% 67% 21% 5% 4,1
V112 Ik weet wat de huisregels zijn 1% 2% 10% 63% 13% 11% 4,0
V113 De begeleiders respecteren de privacy 
van de cliënt 0% 2% 6% 66% 20% 5% 4,1
V114 Als de cliënt verdrietig of boos is, dan 
krijgt hij/zij hulp van de begeleiders 1% 0% 8% 61% 25% 5% 4,1
V115 De cliënt is tevreden met wie hij/zij 
woont 2% 4% 19% 43% 12% 21% 3,7
V116 De cliënt voelt zich veilig in de groep 
waar hij/zij woont 2% 2% 8% 51% 27% 10% 4,1
V117 De maaltijden zijn smakelijk 4% 2% 13% 41% 11% 30% 3,7

V118 De cliënt wordt geholpen bij het eten 
als dat nodig is 0% 0% 2% 58% 26% 15% 4,3
V119 Er is genoeg tijd om rustig te eten 0% 4% 2% 65% 20% 9% 4,1
V120 De cliënt heeft genoeg mogelijkheid 
voor lichaamsbeweging (buiten wandelen, 
sporten) 1% 15% 17% 41% 10% 17% 3,5
V121 De cliënt krijgt genoeg mogelijkheid 
tot ondersteuning bij douchen/wassen 1% 2% 4% 58% 26% 8% 4,2
V122 De woning is comfortabel ingericht 2% 14% 10% 49% 22% 4% 3,8

V123 De woning is groot genoeg 8% 12% 9% 48% 20% 3% 3,6

Voorwaarden

V201 De begeleiders behandelaars weten 
hoe ze hun werk moeten doen/zijn kundig 0% 2% 14% 65% 17% 2% 4,0
V202 De begeleiders in het team werken 
goed samen 1% 7% 16% 53% 14% 9% 3,8

V203 De begeleiders van wonen en dag-
besteding werken samen 0% 3% 11% 51% 15% 20% 4,0
V204 Ik word betrokken bij het maken van 
het POP (Persoonlijk Ondersteuningsplan) 1% 2% 3% 56% 35% 3% 4,3
V205 Ik begrijp wat er in het POP staat 0% 0% 3% 63% 33% 2% 4,3
V206 Ik vind de wensen van de cliënt terug 
in het POP 0% 5% 10% 55% 23% 8% 4,0
V207 Als de cliënt de begeleiders nodig 
heeft, dan zijn ze er ook voor hem/haar 0% 4% 10% 57% 25% 5% 4,1
V208 De cliënt en ikzelf hebben genoeg 
gelegenheid om een praatje te maken met 
de persoonlijk begeleider 0% 4% 8% 63% 21% 4% 4,1
V209 De cliënt kan zich overdag veilig 
voelen op het terrein/in de woonomgeving 2% 5% 5% 60% 23% 5% 4,0
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V210 De cliënt kan zich ‘s nachts veilig 
voelen in de woning 6% 1% 18% 51% 18% 6% 3,8

V211 De cliënt is op de hoogte van ont-
spanningsactiviteiten waaraan hij/zij kan 
meedoen 3% 5% 9% 34% 6% 43% 3,6

V212 Ik ben op de hoogte van de cliënt 
cursus 9% 18% 2% 11% 5% 54% 2,7
V213 Als begeleiders ziek zijn of met 
vakantie, wordt dat opgevangen zodat de 
cliënt daar geen last van heeft 4% 9% 19% 46% 13% 9% 3,6
V214 Ik vind de zorg hier stabiel 5% 8% 18% 48% 20% 0% 3,7

Relationeel

V301 Als ik iets vraag aan de begeleiders 
krijg, ik snel antwoord 1% 4% 11% 63% 20% 2% 4,0
V302 Als de begeleiders iets beloven, doen 
ze dat ook 1% 4% 20% 60% 15% 1% 3,9

V303 Ik ben tevreden over hoe de be-
geleiders met mij omgaan 0% 2% 7% 65% 24% 2% 4,1
V304 Ik word op de juiste manier aan-
gesproken (cliënt) 0% 1% 6% 63% 21% 9% 4,1
V305 De begeleiders begrijpen de cliënt en 
weten wat hij/zij nodig heeft 1% 2% 14% 63% 17% 3% 4,0

De gemiddeld gegeven tevredenheidscore over alle indicatoren van deel 1,2 en 3 is 3,8 (op een maximum 
van 5). 
Bij zeven vragen heeft 25% of meer van de respondenten geen antwoord gegeven (weet niet / niet van 
toepassing). Mogelijk beschikken de cliëntvertegenwoordigers niet eenduidig over informatie over deze 
onderwerpen.

In figuur 2.2.1 staat een rangorde van hoogst scorende naar laagst scorende indicator voor het betreffende 
onderdeel.
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Figuur 2.2.1. Rangschikking van hoogst tot laagst scorende indicator – cliëntvertegenwoordigers Bouwhuis; 
deel 1,2,&3 (N=131)
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2.2.2 Uitkomsten van het kwalitatieve deel (open vragen) van de vragenlijst cliëntvertegen-
woordigers Bouwhuis

Aan elke cliëntvertegenwoordiger werd gevraagd om spontaan aan te geven (in eigen woorden) wat hij/zij 
het meest waardeert in de ondersteuning bij ‘t Bouwhuis en welke dingen hij/zij het liefst verbeterd zou 
willen zien. Dit leverde bij de 131 respondenten in totaal 263 uitspraken ‘waardering’ en 215 uitspraken 
‘voor verbetering vatbaar’ op. 

Voor beide categorieën antwoorden werden de reacties gecodeerd naar de domeinen van het kwaliteits-
model dienstverlening (bijlage 2). 

In figuur 2.2.2 wordt de procentuele verdeling getoond van de domeinen waarop de antwoorden van de 
respondenten betrekking hadden. Het totaal van de ‘waardering’ antwoorden is hier 100%. Het totaal van 
het aantal antwoorden ‘voor verbetering vatbaar’ is eveneens 100%.

Figuur 2.2 laat zien dat 24% van alle spontane reacties op de waarderingsvraag betrekking had op de zorg-
zaamheid (inzet, motivatie) van de begeleiders. Dat betekent tevens veel waardering voor bejegening en de 
persoonlijke betrokkenheid van de medewerkers bij de zorg. In 17% van alle gevallen hadden de spontane 
antwoorden betrekking op waardering voor het ‘materieel welzijn’ (woonsituatie en wooncomfort). 
Met 13% van de positieve antwoorden wordt het domein ‘emotioneel welzijn’ relatief als sterk punt van 
‘t Bouwhuis genoemd.

Van alle antwoorden op de vraag wat ‘voor verbetering vatbaar’ is heeft 34% betrekking op ‘materieel wel- 
zijn’ (vooral kritiek op de kwaliteit van huisvesting en wooncomfort). De ervaringen zijn binnen ’t Bouwhuis 
als geheel dus sterk verdeeld. Verder valt op dat 12% van alle reacties betrekking heeft op de ‘beschikbaar-
heid van ondersteuning’ (lees: meer begeleiders – meer begeleidingstijd voor de cliënt). 

Meer gedetailleerde uitkomsten van de kwalitatieve antwoorden zijn uitgewerkt in de Bouwhuis Kwaliteit-
Verbeter-Kaarten op teamniveau.
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Figuur 2.2. Procentuele verdeling van de domeinen waarop de vrije antwoorden (waardering voor / voor 
verbetering vatbaar) betrekking hebben bij de groep cliëntvertegenwoordigers ‘t Bouwhuis (N=131)
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2.2.3 Rapportcijfer

Figuur 2.2.3. Frequentieverdeling (percentages) van rapportcijfers van cliëntvertegenwoordigers 
Bouwhuis (N=131)

De uitkomsten van de rapportcijfers die door cliëntvertegenwoordigers van ‘t Bouwhuis werden gegeven 
voor de zorg in het algemeen staan in figuur 2.2.3. Het gemiddelde rapportcijfer is 7,3. 70% geeft een cijfer 
‘ruim voldoende’ of beter. 14% geeft een ‘zwak’ of minder.

2.2.4 Samenvatting en conclusies

De uitkomsten van de vragenlijsten voor cliëntvertegenwoordigers van ‘t Bouwhuis steunen op 131 
geretourneerde lijsten. 

De algemene kwaliteitservaring van verwanten/wettelijk vertegenwoordigers is met een gemiddeld 
rapportcijfer van 7,3 ‘ruim voldoende’. Het rapportcijfer dat het vaakst wordt gegeven, is een 8. 

Bij de vertegenwoordigers van cliënten van ‘t Bouwhuis is er (statistisch significant) bovengemiddeld 
tevredenheid bij vier van de vijf relationele indicatoren, verwijzend naar bejegening en de relatie tussen 
begeleiders en cliëntvertegenwoordigers. 
Daarnaast scoren nogmaals 19 indicatoren (zeer) hoog. Er blijkt een hoog niveau van tevredenheid met ruim 
de helft van alle zorgindicatoren.

Daarnaast wordt door verwanten/vertegenwoordigers in de antwoorden op de open vragen duidelijk 
waardering uitgesproken over de zorgzaamheid van de begeleiders. Ook wordt vaak in positieve zin melding 
gemaakt van de ondersteuning op gebied van emotioneel welzijn (als de cliënt het moeilijk heeft) als sterk 
punt van ‘t Bouwhuis. Tot slot vermelden cliëntvertegenwoordigers ook relatief vaak zaken met betrekking 
tot het wooncomfort en de huisvesting als sterk punt.
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Relatief lagere tevredenheid is er over de volgende punten. 
•	 De mogelijkheid voor de cliënt om zelf te kiezen bij wie hij/zij woont
•	 Men is niet op de hoogte van de cliënt cursussen
•	 Cliënt kan zelf onvoldoende kiezen om hoe laat hij/zij naar bed gaat
•	 Men vindt dat er onvoldoende gelegenheid is voor de cliënten voor recreatie in de samenleving
•	 ’s Avonds en het weekend is er niet voldoende te doen (activiteiten)
•	 De cliënten vinden niet genoeg aansluiting bij andere groepen bij gezamenlijke vakantie of uitstapjes
•	 Volgens de cliëntvertegenwoordigers is de cliënt gemiddeld genomen minder tevreden met wie      

hij/zij woont*
•	 Men is minder tevreden over de mogelijkheden tot lichaamsbeweging*
•	 Men is minder tevreden over de opvang van begeleiders bij ziekte of vakantie (continuïteit)*

De meeste van deze kritische punten worden ook gezien bij de ervaringen van cliëntvertegenwoordigers van 
Losserhof, behalve de met * gemarkeerde indicatoren. Deze zijn ‘typisch’ voor ’t Bouwhuis. 

Let op: op veel van deze punten wordt opvallend vaak ‘weet niet’ gescoord door de respondenten. 
Terwijl de indicatoren in de vragenlijst op grond van overleg met cliëntenraad en management wel als rel-
evant werden aangemerkt, hebben opvallend veel cliëntvertegenwoordigers kennelijk weinig weet van deze 
onderwerpen. Ook dit is een aandachtspunt.

Daarnaast worden veel kritische opmerkingen gemaakt in het domein ‘materieel welzijn’: er zijn twee maal 
zoveel negatieve als positieve opmerkingen over de kwaliteit van de huisvesting en het wooncomfort. Ook 
zijn de cliëntvertegenwoordigers kritisch op de omvang van de personele bezetting of op de tijd die de be-
geleiders (kunnen) besteden aan (individueel) contact met de bewoners.

De waardering- en kritiekpunten zijn sterk gespreid over de verschillende teams: niet overal is men over 
dezelfde punten positief respectievelijk negatief. In de Kwaliteit-Verbeter-Kaarten zijn deze punten specifieker 
uitgewerkt. 

2.3 De Colckhof

De respons van cliëntvertegenwoordigers van De Colckhof bestaat uit 80 vragenlijsten. Hierna worden de 
uitkomsten gerapporteerd van achtereenvolgens het kwantitatieve deel (gekozen antwoorden) en het kwali-
tatieve deel (open vragen) van de vragenlijst ‘verwanten/wettelijk vertegenwoordigers’. Daarna volgen de 
rapportcijfers en de conclusie.

2.3.1 Uitkomsten van het kwantitatieve deel van de vragenlijst cliëntvertegenwoordigers 

In tabel 2.3.1 staat het overzicht van de verdeling van waarderingen die verwanten/ vertegenwoordigers 
gaven op een vijfpuntenschaal, voor elk van de indicatoren van de drie kwaliteitsdimensies. In de laatste 
kolom staan de gemiddelde scores op deze vijfpuntenschaal. De indicatoren die statistisch significant boven 
dit gemiddelde scoren, zijn groen gemarkeerd. Deze die statistisch significant beneden dit gemiddelde 
scoren, zijn rood gemarkeerd. De donkerblauw gemarkeerde indicatoren verwijzen naar een lage respons op 
de vraag: meer dan 25% reageert met ‘weet niet / niet van toepassing’. 
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Tabel 2.3.1 Overzicht van het percentage antwoorden van cliëntvertegenwoordigers De Colckhof in de 
antwoordcategorieën en gemiddelde score per indicator van deel 1,2,&3 (N=131)

 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)

Inhoudelijk (Kwaliteit van bestaan)

V101 De begeleiders helpen de cliënt wanneer 
hij/ zij iets nieuws wil leren 0% 1% 6% 54% 19% 19% 4,1
V102 De begeleiders helpen de cliënt bij het 
maken van keuzen 1% 1% 3% 58% 19% 17% 4,1
V103 De cliënt kan zelf kiezen wanneer (hoe laat) 
hij/zij naar bed gaat 5% 18% 17% 27% 3% 30% 3,1
V104 De cliënt kan bellen (telefoneren) wanneer 
hij/zij dat wil 1% 9% 7% 28% 7% 48% 3,6

V105 De cliënt kan kiezen met wie hij/zij woont 9% 30% 17% 4% 1% 38% 2,3
V106 De begeleiders helpen de cliënt zich thuis 
te voelen in de groep 0% 1% 3% 65% 29% 3% 4,2
V107 De begeleiders ondersteunen de cliënt bij 
het onderhouden van contacten met mensen die 
hij/zij belangrijk vindt (familie, vrienden) 1% 1% 9% 58% 22% 9% 4,1
V108 Ik vind dat er genoeg gelegenheid is voor 
recreatie in de samenleving (bijv.: eens naar een 
gewoon café gaan) 3% 14% 15% 29% 9% 29% 3,4
V109 De cliënt vindt genoeg aansluiting bij ande-
re groepen (bij gezamenlijke vakantie/uitstapjes) 3% 11% 19% 35% 6% 25% 3,4
V110 ‘s Avonds en in het weekend zijn er genoeg 
dingen te doen voor de cliënt 1% 19% 9% 33% 6% 31% 3,4
V111 Als de cliënt of ikzelf een klacht hebben 
dan weet ik waar ik terecht kan om het op te 
lossen 0% 3% 6% 72% 16% 3% 4,1
V112 Ik weet wat de huisregels zijn 0% 1% 4% 68% 13% 14% 4,1
V113 De begeleiders respecteren de privacy van 
de cliënt 0% 1% 3% 73% 17% 6% 4,1
V114 Als de cliënt verdrietig of boos is, dan krijgt 
hij/zij hulp van de begeleiders 0% 0% 3% 69% 22% 6% 4,2
V115 De cliënt is tevreden met wie hij/zij woont 1% 1% 8% 66% 14% 10% 4,0

V116 De cliënt voelt zich veilig in de groep waar 
hij/zij woont 1% 3% 8% 63% 14% 12% 4,0

V117 De maaltijden zijn smakelijk 0% 0% 15% 48% 10% 27% 3,9

V118 De cliënt wordt geholpen bij het eten als 
dat nodig is 0% 0% 4% 51% 25% 20% 4,3
V119 Er is genoeg tijd om rustig te eten 0% 0% 3% 69% 21% 8% 4,2
V120 De cliënt heeft genoeg mogelijkheid voor 
lichaamsbeweging (buiten wandelen, sporten) 3% 11% 10% 43% 14% 19% 3,7
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V121 De cliënt krijgt genoeg mogelijkheid tot 
ondersteuning bij douchen/wassen 0% 1% 5% 58% 23% 13% 4,2
V122 De woning is comfortabel ingericht 1% 6% 9% 58% 22% 4% 4,0

V123 De woning is groot genoeg 5% 13% 9% 51% 18% 4% 3,7

Voorwaarden

V201 De begeleiders behandelaars weten hoe ze 
hun werk moeten doen/zijn kundig 0% 4% 9% 62% 23% 3% 4,1
V202 De begeleiders in het team werken goed 
samen 0% 3% 11% 56% 19% 11% 4,0

V203 De begeleiders van wonen en dagbeste-
ding werken samen 0% 0% 12% 57% 9% 22% 4,0

V204 Ik word betrokken bij het maken van het 
POP (Persoonlijk Ondersteuningsplan) 0% 1% 4% 61% 30% 4% 4,2
V205 Ik begrijp wat er in het POP staat 0% 0% 1% 67% 27% 5% 4,3
V206 Ik vind de wensen van de cliënt terug in 
het POP 0% 1% 4% 63% 24% 8% 4,2
V207 Als de cliënt de begeleiders nodig heeft, 
dan zijn ze er ook voor hem/haar 0% 0% 6% 73% 19% 1% 4,1
V208 De cliënt en ikzelf hebben genoeg gele-
genheid om een praatje te maken met de 
persoonlijk begeleider 0% 3% 13% 56% 23% 5% 4,1

V209 De cliënt kan zich overdag veilig voelen op 
het terrein/in de woonomgeving 0% 5% 4% 64% 22% 5% 4,1
V210 De cliënt kan zich ‘s nachts veilig voelen in 
de woning 0% 4% 8% 62% 21% 6% 4,1

V211 De cliënt is op de hoogte van ontspan-
ningsactiviteiten waaraan hij/zij kan meedoen 0% 8% 5% 35% 8% 45% 3,8

V212 Ik ben op de hoogte van de cliënt cursus 10% 9% 12% 17% 3% 49% 2,8
V213 Als begeleiders ziek zijn of met vakantie, 
wordt dat opgevangen zodat de cliënt daar geen 
last van heeft 1% 9% 9% 65% 8% 8% 3,7

V214 Ik vind de zorg hier stabiel 0% 3% 16% 69% 12% 1% 3,9

Relationeel

V301 Als ik iets vraag aan de begeleiders krijg, ik 
snel antwoord 0% 3% 10% 73% 10% 4% 3,9

V302 Als de begeleiders iets beloven, doen ze 
dat ook 0% 1% 19% 64% 12% 4% 3,9

V303 Ik ben tevreden over hoe de begeleiders 
met mij omgaan 0% 3% 8% 69% 19% 1% 4,1
V304 Ik word op de juiste manier aangesproken 
(cliënt) 0% 3% 1% 76% 18% 3% 4,1
V305 De begeleiders begrijpen de cliënt en 
weten wat hij/zij nodig heeft 0% 1% 10% 74% 12% 3% 4,0

De gemiddeld gegeven tevredenheidscore over alle indicatoren van deel 1,2 en 3 is 3,9 (op een maximum 
van 5). 
Bij negen vragen heeft 25% of meer van de respondenten geen antwoord gegeven (weet niet / niet van 
toepassing). Mogelijk beschikken de cliëntvertegenwoordigers niet eenduidig over informatie over deze 
onderwerpen.
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In figuur 2.3.1 staat een rangorde van hoogst scorende naar laagst scorende indicator voor het betreffende 
onderdeel.

Figuur 2.3.1. Rangschikking van hoogst tot laagst scorende indicator – cliëntvertegenwoordigers 
De Colckhof; deel 1,2,&3 (N=80)

2.3.2 Uitkomsten van het kwalitatieve deel (open vragen) van de vragenlijst cliëntvertegen-
woordigers De Colckhof

Aan elke cliëntvertegenwoordiger werd gevraagd om spontaan aan te geven (in eigen woorden) wat hij/zij 
het meest waardeert in de ondersteuning bij De Colckhof en welke dingen hij/zij het liefst verbeterd zou 
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willen zien. Dit leverde bij de 80 respondenten in totaal 139 uitspraken ‘waardering’ en 124 uitspraken 
‘voor verbetering vatbaar’ op. 

Voor beide categorieën antwoorden werden de reacties gecodeerd naar de domeinen van het kwaliteits-
model dienstverlening (bijlage 2). 

In figuur 2.3.2 wordt de procentuele verdeling getoond van de domeinen waarop de antwoorden van de 
respondenten betrekking hadden. Het totaal van de ‘waardering’ antwoorden is hier 100%. Het totaal van 
het aantal antwoorden ‘voor verbetering vatbaar’ is eveneens 100%.

Figuur 2.3.2 laat zien dat 31% van alle spontane reacties op de waarderingsvraag betrekking had op de zorg-
zaamheid (inzet, motivatie) van de begeleiders. Dat betekent tevens veel waardering voor bejegening en de 
persoonlijke betrokkenheid van de medewerkers bij de zorg. In 19% van alle gevallen hadden de spontane 
antwoorden betrekking op waardering voor het domein ‘emotioneel welzijn’ (ondersteuning van de cliënt 
wanneer die het moeilijk heeft) als sterk punt van De Colckhof.

Van alle antwoorden op de vraag wat ‘voor verbetering vatbaar’ is heeft 34% betrekking op ‘materieel 
welzijn’ (kritiek op de kwaliteit van huisvesting en het wooncomfort). Er is weinig spontane waardering in 
dit domein. Met 10% van alle kritische reacties wordt ook het domein van ‘fysiek welzijn’ (ondersteuning 
op gebied van lichaamsbeweging) relatief vaak genoemd.

Meer gedetailleerde uitkomsten van de kwalitatieve antwoorden zijn uitgewerkt in de Bouwhuis Kwaliteit-
Verbeter-Kaarten op teamniveau.



Rapportage Onderzoek KwaliteitsErvaringen Wonen DTZC 2014 Pagina 33

Figuur 2.3.2. Procentuele verdeling van de domeinen waarop de vrije antwoorden (waardering voor / voor 
verbetering vatbaar) betrekking hebben bij de groep cliëntvertegenwoordigers De Colckhof (N=80)
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2.3.3 Rapportcijfer

Figuur 2.3.3. Frequentieverdeling (percentages) van rapportcijfers van cliëntvertegenwoordigers 
De Colckhof (N=80)

De uitkomsten van de rapportcijfers die door cliëntvertegenwoordigers van De Colckhof werden gegeven 
voor de zorg in het algemeen, staan in figuur 2.2.3. Het gemiddelde rapportcijfer is 7,5. 80% geeft een cijfer 
‘ruim voldoende’ of beter. 2% geeft een zwak of minder.

2.3.4 Samenvatting en conclusies

De uitkomsten van de vragenlijsten voor cliëntvertegenwoordigers van De Colckhof steunen op 80 
geretourneerde lijsten. 

De algemene kwaliteitservaring van verwanten/wettelijk vertegenwoordigers is met een gemiddeld 
rapportcijfer van 7,5 een goede ‘ruim voldoende’. Het rapportcijfer dat het vaakst wordt gegeven, is een 8. 
Bij de vertegenwoordigers van cliënten van De Colckhof is er (statistisch significant) bovengemiddeld tevre-
denheid bij negentien van de 42 indicatoren. 

Daarnaast wordt door verwanten/vertegenwoordigers duidelijk waardering uitgesproken over de zorgzaam-
heid van de begeleiders. Ook wordt vaak in positieve zin melding gemaakt van de ondersteuning op gebied 
van emotioneel welzijn (als de cliënt het moeilijk heeft) als sterk punt van De Colckhof (dit komt overeen met 
de gerapporteerde sterke punten van ’t Bouwhuis). 

Relatief lagere tevredenheid is er over de volgende punten. 
•	 De mogelijkheid voor de cliënt om zelf te kiezen bij wie hij/zij woont
•	 Men is niet op de hoogte van de cliënt cursus
•	 Cliënt kan zelf onvoldoende kiezen om hoe laat hij/zij naar bed gaat
•	 Men vindt dat er onvoldoende gelegenheid is voor de cliënten voor recreatie in de samenleving
•	 ’s Avonds en het weekend is er niet voldoende te doen (activiteiten)
•	 De cliënten vinden niet genoeg aansluiting bij andere groepen bij gezamenlijke vakantie of uitstapjes
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Let op: op al deze punten wordt opvallend vaak ‘weet niet’ gescoord door de respondenten. 
Terwijl de indicatoren in de vragenlijst op grond van overleg met cliëntenraad en management wel als 
relevant werden aangemerkt, hebben opvallend veel cliëntvertegenwoordigers kennelijk weinig weet 
van deze onderwerpen.

Daarnaast worden opvallend veel kritische opmerkingen gemaakt in het domein ‘materieel welzijn’: er zijn 
nauwelijks positieve opmerkingen over de kwaliteit van de huisvesting en het wooncomfort (waaronder    
vaker genoemd: schoonhouden woning, temperatuurregeling). Een derde van alle gemaakte kritische         
opmerkingen had betrekking op huisvesting en wooncomfort. 

De waardering- en kritiekpunten zijn sterk gespreid over de verschillende teams: niet overal is men over 
dezelfde punten positief respectievelijk negatief. Daarnaast valt op dat bij De Colckhof telkens één domein 
zowel bij positieve als negatieve commentaren er sterk (met één derde van alle reacties) uitspringt. Voor      
het overige zijn de opmerkingen sterk verdeeld en bepaald door individuele ervaringen. In de Kwaliteit-
Verbeter-Kaarten zijn deze punten specifieker uitgewerkt. 





Rapportage Onderzoek KwaliteitsErvaringen Wonen DTZC 2014 Pagina 37

De respons van persoonlijke begeleiders (PBers) in de residentiële functie van DTZC bestaat uit 100 vragen-
lijsten (responspercentage 35%). 
Aan de PBers werd gevraagd (1) antwoord te geven op de twee open vragen ‘wat is goed’ en ‘wat is voor 
verbetering vatbaar’, en (2) een rapportcijfer te geven voor de algemene kwaliteit van de ondersteuning 
zoals de PBers die ervaren.
De uitkomsten worden achtereenvolgens gegeven voor de drie voorzieningen Losserhof, ’t Bouwhuis en 
De Colckhof.

3.1. Losserhof

3.1.1 Uitkomsten van het kwalitatieve deel (open vragen) van de vragenlijst 

Aan elke begeleider werd gevraagd om spontaan aan te geven (in eigen woorden) wat hij/zij het meest waar-
deert in de zorg zoals die door hun team bij DTZC wordt gegeven en welke dingen hij/zij het liefst verbeterd 
zou willen zien. Dit leverde bij de 48 respondenten Losserhof totaal 177 uitspraken ‘waardering’ en 109 
uitspraken ‘voor verbetering vatbaar’ op. 

Voor beide categorieën antwoorden werden de reacties gecodeerd naar de domeinen van het kwaliteits-
model dienstverlening (bijlage 2). 

Figuur 3.1.1 toont de procentuele verdeling van de domeinen waarop de reacties van de PBers betrekking 
hadden. Het totaal van de ‘waardering’ antwoorden is 100%. Het totaal van het aantal antwoorden ‘voor 
verbetering vatbaar’ is eveneens 100%.

Een relatief hoger aantal ´waardering´ antwoorden van begeleiders heeft betrekking op de domeinen 
‘teamsamenwerking’ (14%), ‘zorgzaamheid’ (11%), ‘competenties van medewerkers’ (10%) en ondersteuning 
van ‘sociale inclusie’. 

Hoofdstuk 3. Uitkomsten persoonlijk begeleiders
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Figuur 3.1.1 Procentuele verdeling van de domeinen waarop de vrije antwoorden (waardering voor / voor 
verbetering vatbaar) betrekking hebben bij de groep begeleiders  Losserhof (N=48)

Als kritische onderwerpen (‘voor verbetering vatbaar’) werd in 22% van de gevallen ‘coördinatie en manage-
ment’ genoemd, veelal verwijzend naar administratieve druk en de relatie met (hoger) management. In 21% 
van de gevallen hadden de verbeteronderwerpen te maken met de beschikbaarheid van begeleiders (‘meer 
personeel / meer tijd voor de cliënten’). In 12% van de antwoorden ging het over ‘materieel welzijn’ ver-    
wijzend naar de huisvesting en het wooncomfort. Hoewel veel positieve opmerkingen werden gemaakt over 
de teamsamenwerking betrof dit vooral het team van begeleiders met dagelijkse contacten met de cliënt; 
toch had 10% van de kritische opmerkingen ook te maken met teamsamenwerking maar dan verwijzend 
naar de samenwerking met disciplines buiten het team van directe begeleiders. 
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3.1.2 Rapportcijfer

Het gemiddelde door begeleiders gegeven rapportcijfer voor de zorgkwaliteit in het algemeen is 6,1. 
Het cijfer 6 werd het vaakst gegeven (Figuur 3.1.2). 

Figuur 3.1.2 Frequentieverdeling (percentages) van rapportcijfer door PBers Losserhof voor 
de kwaliteit van gegeven ondersteuning

3.1.3 Samenvatting en Conclusie

De uitkomsten van de analyse van de vragenlijsten van de begeleiders zijn gebaseerd op de antwoorden van 
48 respondenten. 

In de open reacties met betrekking tot sterke punten van de ondersteuning noemen PBers zelf frequent de 
teamsamenwerking (binnen het eigen team van begeleiders), de competenties van de begeleiders en de 
zorgzaamheid van begeleiders. Ook de ondersteuning op het gebied van sociale inclusie (zinvolle activiteiten) 
wordt frequent genoemd.
Verbeterpunten worden gezien op het gebied van coördinatie en management (‘minder bureaucratie’), 
‘meer tijd voor de cliënten’, samenwerking met ondersteunende disciplines en ‘materieel welzijn’ 
(huisvesting en wooncomfort). 

In de Kwaliteit-Verbeter-Kaarten van DTZC worden de kwalitatieve antwoorden meer gedetailleerd uit-
gewerkt per team. 

3.2. ‘t Bouwhuis

3.2.1 Uitkomsten van het kwalitatieve deel (open vragen) van de vragenlijst 

Aan elke begeleider werd gevraagd om spontaan aan te geven (in eigen woorden) wat hij/zij het meest waar-
deert in de zorg zoals die door hun team bij DTZC wordt gegeven en welke dingen hij/zij het liefst verbeterd 
zou willen zien. Dit leverde bij de 32 respondenten van ’t Bouwhuis in totaal 76 uitspraken ‘waardering’ en 
65 uitspraken ‘voor verbetering vatbaar’ op. 
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Voor beide categorieën antwoorden werden de reacties gecodeerd naar de domeinen van het kwaliteits-
model dienstverlening (bijlage 2). 
Figuur 3.2.1 toont de procentuele verdeling van de domeinen waarop de reacties van de PBers betrekking 
hadden. Het totaal van de ‘waardering’ antwoorden is 100%. Het totaal van het aantal antwoorden ‘voor 
verbetering vatbaar’ is eveneens 100%.

Een relatief hoger aantal ´waardering´ antwoorden van PBers heeft betrekking op de domeinen ‘teamsamen-
werking’ (25%), ‘competenties van medewerkers’ (20%) en zorgzaamheid (bejegening van de cliënten) (12%). 
Als kritische onderwerpen (‘voor verbetering vatbaar’) werd in 32% van de gevallen ‘coördinatie en manage-
ment’ genoemd, veelal verwijzend naar administratieve druk en de relatie met (hoger) management. In 20% 
van de gevallen hadden de verbeteronderwerpen te maken met de teamsamenwerking, meer verwijzend 
naar de samenwerking met ondersteunende disciplines. In 11% van de gevallen gingen de kritische op-
merkingen over de beschikbaarheid van begeleiders (‘meer personeel / meer tijd voor de cliënten’). 

Figuur 3.2.1 Procentuele verdeling van de domeinen waarop de vrije antwoorden (waardering voor / voor 
verbetering vatbaar) betrekking hebben bij de groep begeleiders  Bouwhuis (N=32)
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3.2.2 Rapportcijfer

Het gemiddelde door begeleiders gegeven rapportcijfer voor de zorgkwaliteit in het algemeen is 6,4. 
Het cijfer 6 werd het vaakst gegeven (Figuur 3.2.2). 

Figuur 3.2.2 Frequentieverdeling (percentages) van rapportcijfer door PBers Losserhof 
voor de kwaliteit van gegeven ondersteuning

3.2.3 Samenvatting en Conclusie

De uitkomsten van de analyse van de vragenlijsten van de begeleiders zijn gebaseerd op de antwoorden van 
32 respondenten. 
Antwoorden van PBers met betrekking tot waardering van de door hun team geboden zorg en ondersteuning 
betreffen vooral de domeinen ‘teamsamenwerking’, ‘competenties van medewerkers’ en zorgzaamheid 
(bejegening van de cliënten). 
Antwoorden met betrekking tot domeinen die beter kunnen betreffen ‘coördinatie en management’ , 
‘teamsamenwerking’ verwijzend naar de samenwerking met ondersteunende disciplines en beschikbaarheid 
van begeleiders (‘meer personeel / meer tijd voor de cliënten’). 

In de Kwaliteit-Verbeter-Kaarten van DTZC worden de kwalitatieve antwoorden meer gedetailleerd uit-
gewerkt per team. 

3.3 De Colckhof

3.3.1 Uitkomsten van het kwalitatieve deel (open vragen) van de vragenlijst 

Aan elke PBer van de Colckhof werd gevraagd om spontaan aan te geven (in eigen woorden) wat hij/zij het 
meest waardeert in de zorg zoals die door hun team bij DTZC wordt gegeven en welke dingen hij/zij het 
liefst verbeterd zou willen zien. Dit leverde bij de 14 respondenten van De Colckhof in totaal 39 uitspraken 
‘waardering’ en 39 uitspraken ‘voor verbetering vatbaar’ op. Voor beide categorieën antwoorden werden de 
reacties gecodeerd naar de domeinen van het kwaliteits-model dienstverlening (bijlage 2). 
Figuur 3.3.1 toont de procentuele verdeling van de domeinen waarop de reacties van de PBers van de 
Colckhof betrekking hadden. Het totaal van de ‘waardering’ antwoorden is 100%. Het totaal van het aantal 
antwoorden ‘voor verbetering vatbaar’ is eveneens 100%.
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Een relatief hoger aantal ´waardering´ antwoorden van PBers heeft betrekking op de domeinen ‘teamsa-
menwerking’ (18%), ‘zorgzaamheid’ (bejegening van de cliënten) (18%), ‘coördinatie en management’ (18%) 
(waardering voor leidinggevenden) en ‘competenties van medewerkers’ (10%). 

Als kritische onderwerpen (‘voor verbetering vatbaar’) werd in 33% van de gevallen ‘coördinatie en manage-
ment’ genoemd, veelal verwijzend naar administratieve druk. In 21% van de gevallen gingen de kritische op-
merkingen over de beschikbaarheid van begeleiders (‘meer personeel / meer tijd voor de cliënten’). In 10% 
van de gevallen hadden de verbeteronderwerpen te maken met de teamsamenwerking, meer verwijzend 
naar de samenwerking met ondersteunende disciplines. Eveneens 10% van alle antwoorden had betrekking 
op ‘materieel welzijn’ van de cliënten, verwijzend naar huisvestingsonderwerpen. 

Figuur 3.3.1 Procentuele verdeling van de domeinen waarop de vrije antwoorden (waardering voor / voor 
verbetering vatbaar) betrekking hebben bij de groep begeleiders  De Colckhof (N=14)
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3.3.2 Rapportcijfer

Het gemiddelde door begeleiders gegeven rapportcijfer voor de zorgkwaliteit in het algemeen is 6,6. 
Het cijfer 7 werd het vaakst gegeven (Figuur 3.3.2). 

Figuur 3.3.2 Frequentieverdeling (percentages) van rapportcijfer door PBers De Colckhof 
voor de kwaliteit van gegeven ondersteuning

3.3.3 Samenvatting en Conclusie

De uitkomsten van de analyse van de vragenlijsten van de persoonlijk begeleiders zijn in het geval van De 
Colckhof gebaseerd op de antwoorden van 14 respondenten. Dit is een zeer beperkt aantal; de hier weer-
gegeven uitkomsten mogen niet zondermeer worden gegeneraliseerd.

‘Waarderingvan PBers van De Colckhof is er vooral voor de domeinen ‘teamsamenwerking’, ‘zorgzaamheid’, 
‘coördinatie en management’ en ‘competenties van medewerkers’. 

Kritisch zijn de PBers van De Colckhof voor de domeinen ‘coördinatie en management’, ‘beschikbaarheid 
van begeleiders’, ‘teamsamenwerking’ met ondersteunende disciplines en ondersteuning op gebied van 
‘materieel welzijn’ van de cliënten. 

In de Kwaliteit-Verbeter-Kaarten van DTZC worden de kwalitatieve antwoorden meer gedetailleerd uit-
gewerkt per team van De Colckhof. 
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4. Kwaliteit-Verbeter-Kaarten

Hierna volgen de Kwaliteit-Verbeter-Kaarten van de verschillende Teams in de Woonfunctie van DTZC. De 
kaarten worden geordend naar de drie voorzieningen Losserhof, ’t Bouwhuis en De Colckhof. In de kop van 
de kaart staat telkens het Teamnummer met bijbehorende locaties.

Deze kaarten bevatten samenvattingen van de meest voorkomende en meest markante antwoorden op de 
open vragen bij elk van de betrokken groeperingen. Omdat een beperkte selectie van cliënten kon worden 
bevraagd zijn er slechts enkele Kwaliteit-Verbeter-Kaarten die de terugkoppeling van drie groepen omvatten. 
De meeste kaarten vermelden de terugkoppeling van de cliëntvertegenwoordigers en van de persoonlijk 
begeleiders. Wanneer een te beperkt aantal respondenten en/of reacties beschikbaar was, vermeldt de 
Kwaliteit-Verbeter-Kaart: ‘geen informatie’. Bij de samenvattingen van markante  uitspraken staan de meest 
genoemde onderwerpen bovenaan. 

Aan elk team werden waar mogelijk, in de kopjes van de kadertjes, de gemiddelde rapportcijfers van het 
Team toegevoegd. 

Bijlage 5 bevat een handreiking hoe de Kwaliteit-Verbeter-Kaarten kunnen worden ingezet in de teams.
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Locatie:  Vlinderweg 1-7, Ulenka teweg 10 (Team 4)        
 
 
Cliënten (rapportcijfer: 9,6 /10; gemiddelde DTZC: 8,4) 
 

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

 
 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 8,1/10; gemiddelde DTZC: 7,6) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De goede zorg en aandacht voor de 

cliënten 
•  De ruime woning en de mooie locatie 
•  Het goed nakomen van gemaakte 

afspraken 
•  De eigen zeggenschap van de cliënt 
•  De leuke activiteiten die georganiseerd 

worden 

•  Meer personeel en meer tijd voor de directe 
zorg 

•  Meer beweging voor de cliënten, bijvoorbeeld 
door vaker te gaan zwemmen 

•  Betere verzorging en onderhoud van de woning 
en de kamers 

•  Betere communicatie tussen de verschillende 
disciplines 

•  Een vastere personeelsgroep 
•  Minder bureaucratie voor zowel de 

medewerkers als voor de 
cliëntvertegenwoordigers 

 
 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 5/10; gemiddelde DTZC: 6,3) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De huiselijke woning en de veilige 

woonomgeving 
•  De goede zorg en inzet voor de cliënten 
•  De leuke dagbesteding voor de bewoners 

•  Betere samenwerking tussen de verschillende 
disciplines 

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

•  Meer tijd om goede zorg te kunnen leveren 
•  Meer mogelijkheid voor de cliënten om naar 

buiten te gaan 
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Locatie: Ledeboer 2-4 (Team 7)         
 
Cliënten (rapportcijfer:     ) 
 

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

 
 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 6,4/10; gemiddelde DTZC: 7,6) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De goede zorg met respect voor de 

cliënten 
•  Het goede contact tussen de 

medewerkers en de 
cliëntvertegenwoordigers 

•  De leuke activiteiten en de dagbesteding 
op het eigen terrein 

•  De mooie locatie en woonomgeving 
•  De aandacht die aan het POP besteed 

wordt 
 

•  Warmere aankleding van de huiskamer 
•  Beter onderhoud en betere verzorging van de 

voorzieningen in de woning 
•  Meer persoonlijke ruimte en privacy voor de 

cliënten 
•  Kleinschaligere woongroepen 
•  Meer tijd en middelen voor leuke activiteiten en 

uitstapjes 
•  Meer personeel 
 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 4,6/10; gemiddelde DTZC: 6,3) 
 

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

medewerkers 
•  De ondersteuning van de leidinggevenden 
•  De samenwerking met de dagbesteding en 

andere disciplines 
•  De bewegingsvrijheid voor de cliënten 
•  De aandacht voor de individuele cliënt en  

het stimuleren van zijn/haar persoonlijke 
ontwikkeling 

•  Minder tijd besteden aan papierwerk en meer 
directe  zorgtijd voor de cliënten 

•  Betere communicatie met andere disciplines en 
met de cliëntvertegenwoordigers 

•  Beter selectiebeleid voor nieuw personeel 
•  Meer aandacht voor het onderhoud van de 

woning 
•  Betere voorzieningen in de woning, aangepast 

aan de doelgroep 
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 Locatie: Middenweg 10 en Middenweg 12 (Team 18) 
         
 
Cliënten (rapportcijfer: 8, 7/10; gemiddelde DTZC: 8,4) 
 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De fijne begeleiders 
•  De leuke groepsgenoten 
•  De leuke en zinvolle activiteiten, 

bijvoorbeeld de kookles en het buiten 
wandelen 

 

•  Meer variatie in de maaltijden 
•  Minder onrust en ruzie binnen de groep 

 
 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 8,2/10; gemiddelde DTZC: 7,6) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De geduldige en warme zorg voor de 

cliënten 
•  De dagindeling en geboden structuur voor 

de cliënten 
•  De leuke en gezellige woongroep 
•  De mooie woning en fijne leefomgeving 
•  Het goede contact tussen medewerkers 

en cliëntvertegenwoordigers 
•  De bewegingsvrijheid voor de cliënten en 

de veilige woonomgeving 
 

•  Meer inzicht in de financiële toestand van de 
woongroep voor de cliëntvertegenwoordigers 

•  Communicatie met cliëntvertegenwoordigers 
digitaliseren, bijvoorbeeld via e-mail en sociale 
media 

•  Meer tijd voor leuke activiteiten, recreatie en 
ontspanning 

•  Meer persoonlijke vrijheid voor de cliënten, 
bijvoorbeeld meer inspraak in bedtijden 

•  Meer aandacht voor de persoonlijke verzorging 
van de cliënten 

 
 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 6,5/10; gemiddelde DTZC: 6,3) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Een vast team van begeleiders 
•  Het stimuleren van de zelfstandigheid van 

de cliënten 
•  De betrokken zorg met een hart voor de 

cliënten 
•  De inspraak en zeggenschap voor de 

cliënten 
 

•  De zorg meer richten op de mogelijkheden en 
behoeften van de cliënten 

•  Betere regeling van het vervoer 
•  Minder papierwerk en meer tijd voor directe 

zorg 
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Locatie: Ledeboer 1 en Ledeboer 3 (Team 20)       

 

 

 

 

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

 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW

•  De inzet en betrokkenheid van de 
medewerkers 

•  De warme zorg voor de cliënten 
•  Het goede contact tussen medewerkers 

en cliëntvertegenwoordigers 
•  De flexibiliteit in de bezoekuren 
•  De bewegingsvrijheid voor de cliënten 
•  De mooie en rustige leefomgeving 

•  Meer personeel en/of vrijwilligers zodat er  meer 
tijd en aandacht voor de cliënten komt 

•  Meer tijd voor leuke activiteiten en ontspanning 
voor de cliënten 

•  Beter onderhoud van de woning en 
voorzieningen  

•  Meer aandacht voor een goede 
groepssamentstelling 

•  Meer inspraak voor de cliëntvertegenwoordigers 
•  Kleinschaligere woongroepen 
•  Meer aandacht voor de persoonlijke verzorging 

van de cliënten, bijvoorbeeld het netjes gekleed 
zijn 

 

 

 

Medewerkers   (rapportcijfer:     ) 

 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW

Geen informatie Geen informatie 
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Locatie: Willem van Otterloostraat (Team 21)         
 
 
Cliënten (rapportcijfer: 10/10; gemiddelde DTZC: 8,4) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Fijn om een eigen kamer te hebben 
•  De mooie woonomgeving 
•  Er is genoeg vrijheid voor de bewoners 
 

•  Beter nakomen van afspraken door de 
begeleiding 

•  Minder regels en beperkingen 

 
 
 

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

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

medewerkers 
•  De zorg gericht op de wensen en 

behoeften van de cliënt 
•  De persoonlijke ruimte voor de cliënten 
•  De fijne buitenruimte en de veilige 

woonomgeving 
•  Het goede contact tussen medewerkers 

en cliëntvertegenwoordigers 

•  Een vastere personeelsgroep 
•  Warmere aankleding van de woning 
•  Meer tijd en aandacht voor de individuele cliënt 
•  Meer tijd voor leuke activiteiten en recreatie 
•  Beter onderhouden en schoonhouden van de 

woning 
•  Betere instructie voor invalskrachten zodat zij 

goede zorg kunnen leveren 
•  Beter toezicht op de persoonlijke bezittingen van 

de cliënt 
•  Meer privacy voor de cliënten 
 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 6,8/10; gemiddelde DTZC: 6,3) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Creatief omgaan met beperkingen en 

bezuinigingen zodat de zorg toch op 
niveau kan blijven 

•  Het aanbod van activiteiten voor de 
cliënten 

•  De mogelijkheid tot het volgen van 
(bij)scholing 

•  De goede ondersteuning van de 
teamleider 

•  De leuke collega’s en de goede teamsfeer 
•  De aandacht voor de wensen en behoeften 

van de individuele cliënt 
 

•  Een vaster team van medewerkers 
•  Betere bereikbaarheid van andere disciplines, 

zoals artsen en pedagogen 
•  Betere voorzieningen in de woning, bijvoorbeeld 

een goed werkende printer en telefoon 
•  Beter onderhoud van de woning 
•  Meer stabiliteit in de administratie door minder 

wisselingen in formulieren en protocollen 

 
 



Wonen DTZC

Kwaliteit Verbeter Kaarten Wonen DTZC – 2014 

Quality Qube

Pagina 51

 Locatie:  Ulenkateweg 18 (Team 26)        
 
Cliënten (rapportcijfer: 8, 9/10; gemiddelde DTZC: 8,4) 
 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Een mooie woonomgeving 
•  Leuke activiteiten, zoals buiten fietsen 
•  Leuke groepsgenoten en de mogelijkheid 

tot sociale contacten buiten de groep 
•  Lekker eten 
 

Geen voorstellen gedaan 

 
 
 

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

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De goede zorg afgestemd op de wensen 

en behoeften van de cliënt 
•  De dagindeling en daarbij geboden 

sctructuur 
•  De gezellige sfeer op de afdeling en de 

mooie woonomgeving 
•  De persoonlijke ruimte en privacy voor de 

cliënten 
•  Het stimuleren van de zelfstandigheid van 

de cliënten 
 

•  Meer tijd en aandacht voor de individuele cliënt 
•  Betere en duidelijkere communicatie naar de 

cliëntvertegenwoordigers zodat zij op de hoogte 
zijn van eventuele problemen of veranderingen 

•  Meer aandacht en respect voor de persoonlijke 
bezittingen van de cliënt 

•  Beter schoonhouden van de woning 
•  Meer gebruik maken van de tuin 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 7/10; gemiddelde DTZC: 6,3) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De warme zorg met een hart voor de 

cliënten 
•  De inspraak en keuzevrijheid van de cliënt 
•  De kundige en professionele zorg door de 

medewerkers 

•  Meer directe zorgtijd voor de cliënten 
•  Meer mogelijkheid voor leuke activiteiten en 

andere vormen van dagbesteding 
•  Meer aandacht van het management voor de 

ideeën van het personeel op de werkvloer  
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Locatie: Vlinderweg 17-19 (Team 28)       
 

 
 
 

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

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De goede zorg voor de cliënten door het 

betrokken personeel 
•  De goede communicatie en samenwerking 

tussen medewerkers en 
cliëntvertegenwoordigers 

•  Zorg die meebeweegt met de tijd 
•  De gezellige sfeer in de groep 

•  Meer tijd en aandacht voor de individuele cliënt 
•  Meer personeel 
•  Beter toezicht in de nacht, het liefst door meer 

aanwezige begeleiding 
•  Beter schoonhouden van de woning 
•  Meer aandacht voor een goede 

groepssamenstelling 
•  De mogelijkheid om maaltijden op de afdeling te 

bereiden met hulp van de cliënten 
 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 6,7/10; gemiddelde DTZC: 6,3) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De inspraak van de cliënten 
•  De goede zorg met aandacht voor de 

individuele cliënt 
•  De leuke activiteiten 
•  De fijne woning en woonomgeving 

•  Meer tijd voor directe zorg en minder tijd 
besteden aan administratieve taken 

•  De mogelijkheid om administratieve taken op de 
werkvloer uit te voeren 

•  Betere communicatie en samenwerking binnen 
de organisatie 

•  Meer betrokkenheid van de leiding bij de 
dagelijkse gang van zaken op de werkvloer 

•  Beter onderhoud van de woning en beter 
schoonhouden van de voorzieningen 
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Locatie: Rondweg 28, Rondweg 30 en Rondweg 31 (Team 31)        
 

 
 
 

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

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De persoonlijke zorg en aandacht 
•  De leuke activiteiten en therapieën 
•  De bereiding van maaltijden op de 

afdeling 
•  De fijne woning met een eigen kamer voor 

de cliënt 
 

•  Meer stabiliteit in de personeelsgroep 
•  Meer personeel en toezicht bij activiteiten 
•  Meer mogelijkheid voor de cliënten om naar 

buiten te gaan, bijvoorbeeld door vaker een 
wandeling te maken 

•  Meer aandacht voor de medische zorg en het 
toedienen van medicatie 

•  Betere communicatie met de 
cliëntvertegenwoordigers, met name bij 
veranderingen en nieuwe situaties 

 
 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 6,7/10; gemiddelde DTZC: 6,3) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De goede samenwerking met andere 

disciplines 
•  Het ruime aanbod van leuke activiteiten 
•  Vakkundig personeel dat goed zelfstandig 

kan werken 
•  Betrokken zorg met inzet voor de cliënten 

•  Meer tijd voor directe zorg door een vastere 
personeelsgroep 

•  Meer mogelijkheid om aan activiteiten mee te 
doen 

•  Meer mogelijkheid tot (bij)scholing voor de 
medewerkers 

•  Minder administratieve taken 
•  Betere lange-termijn planning voor de 

individuele cliënt 
•  Meer verantwoordelijkheid en inspraak voor het 

personeel op de werkvloer 
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Locatie: Rondweg 24 en Rondweg 26 (Team 32)        
 

 
 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 8,3/10; gemiddelde DTZC: 7,6) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De betrokken en geduldige zorg door de 

medewerkers, gericht op het gemak van 
de cliënt 

•  Een fijne woning met genoeg ruimte en 
licht 

•  Meer personeel, ook in de nacht 
•  Meer persoonlijke ruimte en betere 

voorzieningen voor de cliënt, bijvoorbeeld een 
eigen douche en toilet 

•  Meer betrokkenheid en inspraak voor de 
cliëntvertegenwoordigers 

 
 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 5,5/10; gemiddelde DTZC: 6,3) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Een stabiel en betrokken team van 

medewerkers 
•  De goede samenwerking met andere 

disciplines 
•  De goede communicatie en samenwerking 

met de cliëntvertegenwoordigers 
•  Het ruime aanbod aan activiteiten 
 

•  Minder werkdruk en meer zorgtijd voor de 
individuele cliënt 

•  Meer mogelijkheid tot cursussen en (bij)scholing
•  Betere communicatie met de teamleiding en 

andere leidinggevenden  
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Locatie: Logeren Rondweg 44 (Team 33)        
 

 
 
 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer:     ) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
Geen informatie Geen informatie 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 6/10; gemiddelde DTZC: 6,3) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Goede zorg gericht op de individuele cliënt 
•  Een team dat goed samenwerkt en elkaar 

eerlijke feedback geeft 
•  De goede communicatie en samenwerking 

tussen de medewerkers en 
cliëntvertegenwoordigers 

 

•  Meer sociale integratie voor de cliënten 
•  Meer duidelijkheid rondom de gestelde doelen 

en gemaakte afspraken in het POP 
•  Minder randzaken waardoor er meer tijd komt 

voor directe zorg 

 
 



Wonen DTZC

Kwaliteit Verbeter Kaarten Wonen DTZC – 2014 

Quality Qube

Pagina 56

 
Locatie: Rondweg 22 & Rondweg 32-36 (Team 38)         
 
Cliënten (rapportcijfer: 6,2 /10; gemiddelde DTZC: 8,4) 
 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De leuke werkzaamheden en dagbesteding 
•  De leuke bezigheden en groepsactiveiten 

binnen de woning 
•  Fijn dat de bewoners gezamenlijk op 

vakantie kunnen gaan 
•  Voldoende persoonlijke ruimte en privacy 

door het hebben van een eigen kamer 

•  Betere verzorging van de maaltijden, 
bijvoorbeeld door in de eigen woning te koken 

•  Meer persoonlijke zorg en aandacht voor de 
bewoners 

•  Meer betrokkenheid van de bewoners bij het 
opstellen van het POP 

•  Bewoners beter op de hoogte houden van wat 
er op de afdeling speelt 

 
 

 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 7,4/10; gemiddelde DTZC: 7,6) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De kundige en warme zorg voor de 

cliënten 
•  De fijne woning met mooie kamers en een 

veilige woonomgeving 
•  De duidelijkheid en openheid voor de 

cliëntvertegenwoordigers 
•  De goede samenwerking binnen het team 
•  De voorzieningen op het eigen terrein 
 

•  Meer personeel 
•  Meer mogelijkheid tot deelname aan leuke 

activiteiten voor de cliënten 
•  Meer aandacht voor de inrichting en aankleding 

van de woning 
•  Meer persoonlijke ruimte voor de cliënten 
•  Meer persoonlijke aandacht voor de cliënt 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 6,7/10; gemiddelde DTZC: 6,3) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De mogelijkheid tot (bij)scholing voor het 

personeel 
•  Het altijd op zoek zijn naar verbeteringen 

en vernieuwingen in de zorg 
•  Meer inspraak voor de cliënt 
•  De goede samenwerking met de 

teamleiders 
•  De leuke activiteiten voor de cliënten 

•  De zorg meer aanpassen aan de doelgroep 
•  Een ruimer aanbod aan activiteiten 
•  Betere regeling van het vervoer 
•  Meer werken vanuit de zorgvraag van de cliënt 
•  Meer tijd voor directe zorg 
•  Een vastere personeelsgroep 
•  Minder bureaucratie en minder administratieve 

taken 
•  Betere huisvesting 
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Locatie: Rondweg 60-62, Ulenkateweg 12 & 19-21 (Team 43)       
 
Cliënten (rapportcijfer:     ) 
 

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

 
 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 8,4/10; gemiddelde DTZC: 7,6) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De goede omgang met de cliënt door 

betrokken medewerkers 
•  De ruime woning met goede 

voorzieningen 
•  De bereikbaarheid en openheid van het 

personeel 
•  Het respect voor de privacy van de cliënt 
•  De inspraak van de cliënt 
•  De goede communicatie tussen 

medewerkers en 
cliëntvertegenwoordigers 

•  De huiselijke sfeer in de woning 
 

•  Minder wisselingen in personeel 
•  Meer kennis bij het personeel met betrekking 

tot de doelgroep 
•  Meer tijd en aandacht voor de individuele cliënt 
•  Beter onderhoud van de tuin 
•  Proberen de woning iets gezelliger en warmer in 

te richten 
•  Meer aandacht voor het schoonhouden van de 

woning 
 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 6,8/10; gemiddelde DTZC: 6,3) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De tijd en aandacht voor de individuele 

cliënt 
•  Een fijne woning met een huiselijke sfeer 
•  Een flexibel team dat zelfstandig kan 

werken 

•  Een beter rapportage-systeem 
•  Minder tijd besteden aan administratie en 

huishoudelijke taken 
•  Betere samenwerking met andere disciplines 
•  Meer tijd voor de directe zorg 
•  Meer inspraak voor de medewerkers op de 

werkvloer 
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Locatie: Ulenkateweg 27-29 (Team 44)       
 
Cliënten (rapportcijfer:     ) 
 

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

 
 
 

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

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De goede zorg met respect voor de cliënt 
•  De betrokkenheid van het personeel 
•  De goede locatie en voorzieningen op het 

eigen terrein 
•  Het goede contact tussen de 

medewerkers en de 
cliëntvertegenwoordigers 

 

•  Beter onderhoud van de woonomgeving zodat 
de cliënten zich veilig kunnen rondbewegen 

•  Meer aandacht voor de verzorging van de 
woning 

•  Betere samenwerking tussen wonen en 
dagbesteding 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 6/10; gemiddelde DTZC: 6,3) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De goede woonruimte en locatie 
•  Het ruime aanbod aan activiteiten voor de 

cliënten 
•  De goede samenwerking met verschillende 

disciplines 
 

•  Een efficiëntere manier van zorg verlenen door 
minder administratieve taken 

•  Meer hulp en ondersteuning bij het regelen van 
financiële zaken voor de cliënt en 
cliëntvertegenwoordigers 

•  ‘Een snellere doorstroom van cliënten’ 
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Locatie: Prinsweg 1-3, Rondweg 56-58, Middenweg 6-8 (Team 51)      
   
 
Cliënten (rapportcijfer: 9, 9/10; gemiddelde DTZC: 8,4) 
 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De leuke activiteiten, zoals tekenen en 

voetbal kijken 
•  De mogelijkheid om bij familie of vrienden 

op bezoek te gaan  
 

•  Meer keuzevrijheid voor de bewoners, 
bijvoorbeeld meer inspraak in de bedtijden 

 
 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 8,2/10; gemiddelde DTZC: 7,6) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De mooie woning met goede 

voorzieningen 
•  De ruime kamers voor de cliënten 
•  De vriendelijke en betrokken begeleiding 
•  De ervaring en kennis van het personeel 
•  Het goed nakomen van gemaakte 

afspraken 
•  De goede samenstelling van de groep 
•  De huiselijke en gezellige sfeer in de 

woning 
•  Het goed inspelen op de mogelijkheden en 

beperkingen van de cliënt door de 
medewerkers 

 

•  Meer duidelijkheid in de communicatie met de 
cliëntvertegenwoordigers 

•  Meer mogelijkheid tot uitstapjes en vakanties 
voor de cliënten 

•  Meer mogelijkheid om naar buiten te gaan voor 
de cliënten 

•  Meer hulp en duidelijkheid voor de 
cliëntvertegenwoordigers met betrekking tot 
financiële zaken 

•  Kleinschaligere woongroepen 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 6,2/10; gemiddelde DTZC: 6,3) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  ‘De 24-uurs zorg’ 
•  De goede samenwerking met 

ondersteunende disciplines 
•  De inspraak en zelfstandigheid van de 

cliënten 
•  Een vakkundig team van medewerkers dat 

goed op elkaar is afgestemd 
•  De goede samenwerking met de 

teamleiding 
•  Een mooie woning met goede 

voorzieningen 
•  Het meebewegen met vernieuwingen in de 

zorg 

•  Een vastere personeelsgroep 
•  Meer tijd voor goede zorg en leuke activiteiten 
•  Meer tijd voor de persoonlijke begeleiders om 

hun taken uit te voeren 
•  Minder administratieve taken 
•  Meer ondersteuning voor de medewerkers bij 

de financiële zaken rondom de cliënt 
•  Sneller aanpassingen aan de woning 

doorvoeren zodat het geschikt is voor de 
doelgroep 

•  Beter schoonhouden van de woning 
•  Meer mogelijkheid tot (bij)scholing voor de 

medewerkers 
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Locatie: Rondweg 33, Ledeboer 5-7, Veldmaat 2 (Team 62)       
 
Cliënten (rapportcijfer:     ) 
 

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

 
 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 7,1/10; gemiddelde DTZC: 7,6) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Medewerkers met veel ervaring 
•  De betrokkenheid van het personeel 
•  Het hebben van een eigen plekje voor de 

cliënten 
•  De leuke en zinvolle activiteiten die goed 

aansluiten bij de wensen en behoeften 
van de cliënt 

•  Betere communicatie met de 
cliëntvertegenwoordigers 

•  Meer en tijdigere inzet van medische 
specialisten waar nodig 

•  Betere huisvesting 
•  Beter schoonhouden van de woning en de 

kamers 
•  Meer mogelijkheid tot uitstapjes en vakanties 

voor de cliënten 
 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 6/10; gemiddelde DTZC: 6,3) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De goede huisvesting en de kleinschalige 

woongroep 
•  De persoonlijke zorg voor de cliënt door 

enthousiast personeel 
•  Een fijne sfeer in de woning 

•  Betere communicatie met de teamleiding 
•  Meer personeel en meer tijd voor de directe 

zorg 
•  Rapportage digitaliseren zodat het efficiënter 

uitgevoerd kan worden 
•  Meer mogelijkheid tot het volgen van cursussen 

en (bij)scholing 
•  Meer aandacht voor de persoonlijke 

ontwikkeling van de cliënt 
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Locatie: Eikenlaan 11 & 17, Amelinkl aan 25 & 29 (Team 5)       
  
 
Cliënten (rapportcijfer:     ) 
 

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

 
 
 

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

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

cliënten 
•  Desku ndig personeel met veel kennis over 

de doelgroep 
•  De gezellige en open sfeer op de 

woongroep 
•  Het organiseren van leuke 

groepsactiviteiten 

•  Meer leefruimte voor de cliënten 
•  Meer aandacht voor de persoonlijke verzorging 

van de cliënten, bijvoorbeeld beter letten op de 
mondhygiëne 

•  Betere (facilitaire) voorzieningen in de woning 
•  Betere samenwerking binnen het team van 

medewerkers 
•  Meer toezicht en personeel in de nacht 
•  Meer mogelijkheid om deel te namen aan 

activiteiten en recreatie voor de cliënten 
 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 5/10; gemiddelde DTZC: 6,3) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De goede inzet en zorg voor de cliënten 
•  De fijne collega’s 
•  De geplande nieuwbouw en verhuizing 
•  De deskundige zorg en de mogelijkheid tot 

verdere ontwikkeling via (bij)scholing 
•  Het creëren van een veilige en huiselijke 

omgeving 

•  De cliënt meer centraal stellen in de zorg 
•  Minder papierwerk en meer tijd voor directe 

zorg 
•  Betere communicatie en samenwerking met 

andere disciplines 
•  Proberen de zorg op peil te houden ondanks de 

bezuinigingen 
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Locatie: Bouwhuislaan 20-22, Eikenlaan 13 & 15, Amelinklaan 25a (Team 6)     
  
 
Cliënten (rapportcijfer:     ) 
 

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

 
 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 8,1/10; gemiddelde DTZC: 7,6) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Zorg met aandacht en geduld voor de 

cliënten 
•  Een deskundig en stabiel team van 

medewerkers 
•  De geplande nieuwbouw en verhuizing 
•  De rustige en open sfeer op de afdeling 
•  De cliënt kan zich thuis voelen in de 

woongroep 

•  Meer aandacht voor de verzorging en het 
onderhoud van de woning 

•  De mogelijkheid tot gezamenlijke activiteiten 
met cliënten en cliëntvertegenwoordigers 

•  Het stimuleren van de zelfstandigheid van de 
cliënt, bijvoorbeeld door cliënten mee te laten 
helpen bij huishoudelijk taken 

•  Betere communicatie tussen medewerkers en 
cliëntvertegenwoordigers 

•  Minder administratieve rompslomp voor zowel 
medewerkers als cliëntvertegenwoordigers 

•  Meer personeel 
 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 7/10; gemiddelde DTZC: 6,3) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
Geen informatie Geen informatie 
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Locatie: Eikenlaan 2 & 3, Amelinklaan 25b (Team 9)        
 
Cliënten (rapportcijfer:     ) 
 

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

 
 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 6,3/10; gemiddelde DTZC: 7,6) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De warme zorg voor de cliënten 
•  De goede medische zorg 
•  Het goede contact tussen de 

medewerkers en de 
cliëntvertegenwoordigers 

•  De bewegingsvrijheid voor de cliënt 
•  De persoonlijke ruimte en privacy voor de 

cliënt 
•  De gezellige en huiselijke sfeer in de 

woning 
•  De activiteiten in het weekend en in de 

avond 

•  Warmere aankleding van de woonruimte 
•  Meer aandacht voor de verzorging en het 

onderhoud van de woning 
•  Sneller nakomen van gemaakte afspraken 
•  Meer aandacht voor de persoonlijke verzorging 

van de cliënten, bijvoorbeeld het netjes 
aankleden 

•  Meer tijd voor gezamenlijke activiteiten en 
ontspanning 

•  Meer toezicht en personeel in de nacht 
•  Nog betere communicatie tussen medewerkers 

en cliëntvertegenwoordigers 
•  Meer aandacht voor een goede samenstelling 

van de woongroep 
 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer:     ) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
Geen informatie Geen informatie 
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Locatie: Eikenlaan 5, Eikenlaa n 12-14 (Team 11)       
 

 
 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 7,2/10; gemiddelde DTZC: 7,6) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De goede zorg gericht op de individuele 

cliënt 
•  De kleinschalige woongroep en de veilige 

woonomgeving 
•  De persoonlijke ruimte en privacy voor de 

cliënt 

•  Meer personeel zodat er meer tijd en aandacht 
voor de cliënten komt 

•  Beter onderhoud en verzorging van de woning 
•  Meer aandacht voor de persoonlijke verzorging 

van de cliënten, bijboorbeeld door vaker te 
douchen 

•  Warmere aankleding van de huiskamer 
•  Meer inspraak voor het personeel op de 

werkvloer bij de bespreking van het POP 
 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer:     ) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
Geen informatie Geen informatie 
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Locatie: Amelinklaan 24, Amelinkl aan 33-35 (Team 13)       
 

 
 
 

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

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De betrokkenheid van de  medewerkers 

en de warme zorg voor de cliënten 
•  De mooie woning met ruime kamers en 

goede voorzieningen 
•  De veilige en huiselijke sfeer in de woning 
•  Het goede contact tussen de 

medewerkers en de 
cliëntvertegenwoordigers 

•  Meer aandacht voor het schoonhouden van de 
woning 

•  Meer tijd voor de directe zorg en minder 
administratieve rompslomp 

•  Beter toezicht en meer personeel in de nacht 
•  Meer inspraak voor de cliëntvertegenwoordigers 
•  Meer stabiliteit in de medische zorg voor de 

cliënten, bijvoorbeeld door een vaster team van 
medisch specialisten 

•  Betere samenwerking tussen de verschillende 
disciplines 

 
 
 
Medewerkers   (rapportcijfer:     ) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
Geen informatie Geen informatie 
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Locatie: Welnaweg 90 (Team 16)         
 
 
 
Cliënten (rapportcijfer: 8, 3/10; gemiddelde DTZC: 8,4) 
 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De leuke activeiten, zowel doordeweeks 

als in het weekend 
•  Een fijne woning met een mooie eigen 

kamer 
•  De mogelijkheid om een moment voor 

jezelf te nemen als het even te veel wordt 
 

•  Zorgen voor meer rust in de woning zodat alle 
cliënten zich op hun gemak kunnen voelen 

•  Meer aandacht voor de individuele wensen en 
behoeften van de cliënten 

 
 
 

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

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De betrokken en warme zorg voor de 

cliënten 
•  Een veilige en huiselijke woning voor de 

cliënten 
•  De bereiding van maaltijden in de eigen 

woning 
•  Het goede contact tussen medewerkers 

en cliëntvertegenwoordigers 
 

•  Meer personeel en een vastere personeelsgroep 
•  Beter onderhoud van de woning en betere 

verzorging  van de facilitaire voorzieningen 
•  Meer keuzevrijheid voor de cliënten 
•  De woning en omgeving beter aanpassen aan de 

doelgroep 
•  Betere onderlinge samenwerking tussen de 

verschillende disciplines 
•  Meer toezicht en personeel in de nacht 
 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer:     ) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
Geen informatie Geen informatie 
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Locatie: Eikenlaan 4 en Eikenlaan 6 (Team 17)        

 

 

 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 6,9/10; gemiddelde DTZC: 7,6) 

 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW

•  De betrokkenheid en inzet van het team 
•  De deskundige en warme zorg voor de 

cliënten 
•  Het goede contact tussen de  

medewerkers en 
cliëntvertegenwoordigers 

•  De persoonlijke ruimte en privacy voor de 
cliënt 

•  De gezelligheid en goede sfeer in de 
woongroep 

•  De goede persoonlijke verzorging voor de 
cliënten 

 

•  Meer tijd en aandacht voor de directe zorg en 
minder tijd besteden aan administratieve taken 

•  Een vastere personeelsgroep 
•  Beter onderhouden van de woning en beter 

schoonhouden van de voorzieningen 
•  Meer tijd voor leuke activiteiten en ontspanning 
•  Beter nakomen van gemaakte afspraken 
•  Meer beweging voor de bewoners, bijvoorbeeld 

door vaker buiten te wandelen 
•  Meer kennis bij de medewerkers door 

(bij)scholing 
•  Beter toezicht en meer personeel in de nacht 

 

 

Medewerkers   (rapportcijfer: 6,7/10; gemiddelde DTZC: 6,3) 

 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW

•  De goede samenwerking met andere 
disciplines 

•  Een goede teamleider en fijne collega’s 
•  Betrokken zorg met aandacht voor de 

individuele cliënt 
•  De inspraak van de cliënten 
 

•  Beter onderhoud van de woning: zowel het 
vernieuwen van de materiële voorzieningen als 
het beter schoonhouden van de leefruimtes 

•  Meer activiteiten, met name in het weekend  
•  De cliënt meer centraal stellen in de zorg 
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Locatie:  Bouwhuislaan 12-14, Bo uwhuislaan 16-18, Amelinklaan 29a, Walhofstraat (Team 2)   
     
 

 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 6,9/10; gemiddelde DTZC: 7,6)  
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De goede zorg door een deskundig en 

open team van medewerkers 
•  De aandacht en zorg gericht op de 

individuele cliënt 
•  De vertrouwde en veilige woonomgeving 
•  Het goede contact tussen de 

medewerkers en de 
cliëntvertegenwoordigers 

•  De persoonlijke ruimte voor de cliënten 
•  De mooie woning en locatie 

•  Minder wisselingen in de personeelsgroep 
•  Meer tijd voor de directe zorg 
•  Betere verzorging van de woning en beter 

onderhoud van de voorzieningen 
•  Een grotere huiskamer zodat er ook plaats is 

voor rollators en rolstoelen 
•  Meer privacy voor de cliënten 
•  Meer aandacht voor de persoonlijke verzorging 

van de cliënten, bijvoorbeeld het netjes 
aankleden 

•  Meer aandacht voor de medische zorg, met 
name het nemen van de juiste medicatie 

•  Meer toezicht en personeel in de nacht 
 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 6,5/10; gemiddelde DTZC: 6,3) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De goede collega’s 
•  De inzet en betrokken zorg voor de 

cliënten 
•  De leuke activiteiten samen met de 

cliënten 

•  Meer tijd voor de directe zorg voor de cliënten 
•  Meer aandacht voor het schoonhouden van de 

woning 
•  Meer tijd voor de persoonlijk begeleiders om 

alle zaken op orde te krijgen 
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Locatie: Bouwhuislaan 6 en Bouwhuislaan 8 (Team 24)        
 

 
 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 8,3/10; gemiddelde DTZC: 7,6) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De goede zorg met aandacht voor de 

individuele cliënt 
•  De betrokkenheid en inzet van  de 

medewerkers 
•  De goede samenwerking en het fijne 

contact met de cliëntvertegenwoordigers 
•  De bewegingsvrijheid voor de cliënten 
 

•  Meer personeel en een vastere personeelsgroep 
•  Beter onderhoud van de woning en de kamers 
•  Beter schoonhouden van de woning 
•  Meer persoonlijke ruimte en privacy voor de 

cliënten 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 6/10; gemiddelde DTZC: 6,3) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De individuele zorg en aandacht voor de 

cliënt 
•  Zorg gericht op de mogelijkheden van de 

cliënten 

•  Een vaster team van medewerkers 
•  Beter onderhoud van de woning 
•  Meer mogelijkheid tot bijscholing 
•  Meer aandacht voor de veiligheid op de 

werkvloer, bijvoorbeeld bij agressie van cliënt 
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Locatie: Eekenhof, Mekkelholtsweg (Team 27)         
 
Cliënten (rapportcijfer: 8, 7/10; gemiddelde DTZC: 8,4) 
 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De leuke activiteiten 
•  Het lekkere eten 
•  Een gezellige woning met leuke 

medebewoners 
 

•  Betere voorzieningen in de woning 
•  Een kleinere en rustigere woongroep 

 
 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 7,4/10; gemiddelde DTZC: 7,6) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Betrokken personeel dat altijd klaar staat 

voor de cliënt 
•  De goede 24-uurs zorg 
•  De fijne woning binnen een veilige en 

vertrouwde omgeving 
•  De huiselijke en gezellige sfeer in de 

woongroep 
•  De goede communicatie tussen 

medewerkers en 
cliëntvertegenwoordigers 

•  Meer personeel 
•  Meer tijd voor activiteiten met de cliënten, ook 

in het weekend 
•  Beter schoonhouden van de woning en de 

kamers 
•  Meer persoonlijke ruimte voor de cliënt 
•  Meer aandacht voor het bereiden van goede en 

gezonde maaltijden 
•  De onderlinge samenwerking en communicatie 

tussen de medewerkers 
•  Meer respect voor de cliënt als persoon en vaker 

proberen de zelfstandigheid van de cliënt te 
stimuleren 

 
 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 6,3/10; gemiddelde DTZC: 6,3) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De goede ondersteuning vanuit de 

teamleiding 
•  Het werken vanuit de zorgvraag van de 

cliënt 
•  Het deskundige personeel en de 

mogelijkheid tot het volgen van 
(bij)scholing 

•  De goede zorg vanuit de gestelde doelen 
en gemaakte afspraken in het POP 

•  De fijne locatie van de woning, midden in 
de maatschappij 

 

•  Efficiënter omgaan met de administratieve 
taken, bijvoorbeeld door minder papierwerk en 
meer met de computer werken 

•  Nog meer cliëntgericht werken 
•  Meer aandacht voor goede plaatsing van de 

cliënt 
•  Betere communicatie binnen de organisatie 
•  Betere zorg in het weekend, bijvoorbeeld door 

meer activiteiten en beweging voor de cliënten 
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Locatie: Bouwhuislaan 4 & 10 (Team 41)        
 
Cliënten (rapportcijfer:     ) 
 

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

 
 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 7,3/10; gemiddelde DTZC: 7,6) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De goede zorg voor de cliënten 
•  De ruime woning 
•  De persoonlijke ruimte en privacy voor de 

cliënten 
•  Het goede contact tussen de 

medewerkers en de 
cliëntvertegenwoordigers 

 

•  Proberen de huiskamer gezelliger en warmer in 
te richten 

•  Betere toegankelijkheid van de woning voor 
zowel cliënten als cliëntvertegenwoordigers 

•  Meer aandacht voor het schoonhouden van de 
woning 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 6,5/10; gemiddelde DTZC: 6,3) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De goede communicatie en samenwerking 

met andere disciplines 
•  Goede zorg waarin de cliënt centraal 

gesteld wordt 
•  De fijne sfeer in de woning 
•  Een flexibel en betrokken team 

•  Betere communicatie met zowel de cliënten als 
met de cliëntvertegenwoordigers 

•  De cliënt nog meer voorop stellen in de zorg 
•  Betere ondersteuning en scholing voor de 

medewerkers met betrekking tot agressief 
gedrag van cliënten 

•  Beter schoonhouden van de woning 
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Locatie: Bouwhuislaan 28-30, Boerderijpad 6 (Team 45)       
 
Cliënten (rapportcijfer:     ) 
 

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

 
 
 

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

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De goede zorg voor de cliënten 
•  De betrokkenheid en inzet van de 

medewerkers 
•  Een veilige woning en woonomgeving 
•  De eigen slaapkamer voor de cliënten 
•  De leuke activiteiten in de woning en op 

het terrein 

•  Een vastere personeelsgroep 
•  Beter schoonhouden van de woning 
•  Meer leefruimte voor de bewoners 
•  Beter onderhoud van de woning en de 

voorzieningen 
•  Meer activiteiten in de weekenden 
•  Betere onderlinge communicatie tussen de 

medewerkers zodat iedereen op de hoogte is 
van wat er speelt 

 
 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 6/10; gemiddelde DTZC: 6,3) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Een ruim aanbod aan leuke activiteiten 
•  Betrokken zorg gericht op de individuele 

cliënt 
•  Goede communicatie met de 

cliëntvertegenwoordigers 
•  De betrokkenheid van de teamleider 

•  Betere ondersteuning vanuit andere disciplines 
•  Woonruimte beter aanpassen aan de doelgroep 
•  Meer mogelijkheid voor de cliënten tot 

deelname aan activiteiten in het weekend 
•  Beter onderhoud en schoonhouden van de 

woning 
•  Minder administratieve taken en meer tijd voor 

directe zorg 
•  Efficiënter omgaan met financiële middelen 

zodat de zorg op niveau kan blijven 
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Locatie: Eikenlaan 8-10 & Bouwhui slaan 32-34 (Team 47)       
 
Cliënten (rapportcijfer:     ) 
 

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

 
 
 

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

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De inzet en toewijding van het personeel 
•  Personeel dat werkt vanuit de wensen en 

behoeften van de cliënt 
•  Het goede contact tussen de 

medewerkers en de 
cliëntvertegenwoordigers 

•  De voorzieningen in de woning en de 
slaapkamers 

•  Meer personeel 
•  Meer mogelijkheid voor de cliënten om deel te 

nemen aan leuke activiteiten en uitstapjes 
•  Beter nakomen van gemaakte afspraken 
•  Beter onderhoud van de woning en de 

voorzieningen 
•  Meer persoonlijke ruimte voor de cliënten 
•  Minder bureaucratie en papierwerk zodat 

problemen sneller aangepakt kunnen worden 
•  Meer aandacht voor het schoonhouden van de 

woning 
•  Betere samenwerking met medisch specialisten 
 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer:     ) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
Geen informatie Geen informatie 
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Locatie: Amelinklaan 26 & 28 (Team 50)       
 
Cliënten (rapportcijfer:     ) 
 

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

 
 
 

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

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De fijne woonomgeving 
•  De goede en warme zorg gericht op de 

individuele cliënt 
•  De keuzevrijheid voor de cliënt en het zelf 

mogen inrichten van de slaapkamer 
•  De gezellige en open sfeer in de woning 

•  Meer persoonlijke ruimte en privacy voor de 
cliënten 

•  Een vastere groep van medewerkers 
•  Betere en snellere communicatie met de 

cliëntvertegenwoordigers 
•  Meer aandacht voor het schoonhouden van de 

kamers 
 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer:     ) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
Geen informatie Geen informatie 
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Locatie: Pluvierstraat, Boerderijpad 8 (T57)          
 
Cliënten (rapportcijfer: 8, 5/10; gemiddelde DTZC: 8,4) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Een leuke woongroep en goede 

ondersteuning bij het houden van sociale 
contacten 

•  De leuke activiteiten, bijvoorbeeld samen 
gaan fietsen 

•  Een fijne woning met een huiselijke sfeer 
•  Fijn om eigen spulletjes te hebben 
•  De mogelijkheid om een bad te nemen 
 

•  Meer geduld en aandacht voor de cliënt door de 
medewerkers 

•  Internetvoorziening in de hele woning 
•  Meer persoonlijke zorg voor de individuele 

cliënt 
•  Betere nakomen van afspraken met betrekking 

tot het vervoer 
•  Meer rust op de groep 

 
 
 

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

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De goede zorg voor de cliënt door een 

team van betrokken begeleiders 
•  Er wordt goed geluisterd naar  de wensen 

en behoeften van de cliënt 
•  De bewegingsvrijheid voor de cliënt 
•  Goede communicatie tussen medewerkers 

en cliëntvertegenwoordigers 
 

•  Meer mogelijkheid voor de cliënt om naar buiten 
te gaan 

•  Betere onderlinge samenwerking tussen de 
medewerkers 

•  Meer persoonlijke ruimte en privacy voor de 
cliënten 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 6,8/10; gemiddelde DTZC: 6,3) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Goede samenwerking met de teamleider 
•  De mogelijkheid tot het volgen van 

cursussen en (bij)scholing 
•  Doelgericht werken met de volle inzet voor 

de cliënt 
•  Het stimuleren van de zelfstandigheid van 

de cliënten 
•  De leuke activiteiten op het terrein 

•  Betere huisvesting 
•  Efficiënter zaken regelen met de 

ondersteunende diensten, bijvoorbeeld sneller 
onderhoud van kapotte/oude voorzieningen 

•  Meer tijd voor leuke activiteiten 
•  Meer kennis bij het personeel over de doelgroep 

van cliënten 
•  Meer uitwisseling van ervaring tussen 

verschillende woongroepen 
•  Meer stabiliteit in administratie door minder 

wisselingen in gebruikte informatiesystemen 
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Locatie: Boerderijpad 1-7 (Team 60)       
 
Cliënten (rapportcijfer:     ) 
 

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

 
 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 5,2/10; gemiddelde DTZC: 7,6) 
 

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

personeel 
•  De goede voorzieningen in de woning 
•  Fijn dat de cliënten een eigen kamer 

hebben 
•  De bewegingsvrijheid voor de cliënten 
•  Het goede contact tussen de 

medewerkers en de 
cliëntvertegenwoordigers 

•  Leuke activiteiten op het eigen terrein 

•  Een vaster team van personeel 
•  Meer personeel en meer zorgtijd voor de 

cliënten 
•  Beter nakomen van gemaakte afspraken 
•  Meer activiteiten, met name in de weekenden 
•  Meer aandacht voor een goede samenstelling 

van de groep 
•  Sneller vervangen van oude en kapotte 

voorzieningen in de woning 
•  De dagstructuur meer afstemmen op de wensen 

van de inidividuele cliënt 
•  Gezelligere aankleding van de woning en de tuin 
•  De mogelijkheid om te koken in de eigen woning 
 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 6,5/10; gemiddelde DTZC: 6,3) 
 

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

medewerkers 
•  Het vakkundige personeel; zowel in de 

directe begeleiding als in de 
ondersteunende disciplines 

•  Een fijn team dat goed onderling 
samenwerkt 

 

•  Betere communicatie met leidinggevenden en 
het management 

•  Ervoor zorgen dat de personele bezetting altijd 
voldoende is 

•  Meer personeel en meer tijd voor de directe 
zorg 
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Locatie: Kerkstraat 1&2 (Team 8)        
 
Cliënten (rapportcijfer:     ) 
 

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

 
 
 

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

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De warme en kundige zorg voor de 

cliënten 
•  Het goede contact tussen de 

medewerkers en de 
cliëntvertegenwoordigers 

•  De toegankelijkheid van de woning voor 
de cliëntvertegenwoordigers 

•  De gezellige en huiselijke sfeer in de 
woning 

 

•  Meer personeel 
•  Meer stabilteit in het team van medewerkers 
•  Een ruimere huisvesting met plaats voor de 

rolstoelen 
•  Meer aandacht voor goed en gezond eten, 

bijvoorbeeld door de maaltijd in de woning te 
bereiden 

•  Meer aandacht en respect voor de persoonlijke 
bezittingen van de cliënten 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer:     ) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
Geen informatie Geen informatie 
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Locatie: Den Alerdinck 8-10 (Team 25)       
 

 
 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 7,4/10; gemiddelde DTZC: 7,6) 
 

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

behoeften van de cliënt 
•  De gezellige en huiselijke sfeer in de 

woongroep en de fijne woonomgeving 
•  De persoonlijke verzorging voor de 

cliënten 
•  De medewerkers handelen goed bij 

problemen en moeilijke situaties 
•  De bewegingsvrijheid voor de cliënten 

•  Meer personeel en meer directe zorg voor de 
cliënten 

•  Meer mogelijkheid om deel te nemen aan 
activiteiten en recreatie 

•  Beter schoonhouden van de woning en de 
kamers 

•  Meer begeleiding en toezicht bij de activiteiten 
•  Meer vrijheid in de dagindeling voor de 

bewoners 
•  Meer privacy voor de cliënt 
•  Betere communicatie tussen de medewerkers en 

cliëntvertegenwoordigers 
•  Meer inzicht in de personeelsgroep voor de 

cliëntvertegenwoordigers, bijvoorbeeld door het 
bijhouden van een smoelenboek 

•  Beter onderhoud van de rolstoelen, bijvoorbeeld 
vaker controleren of er genoeg lucht in de 
banden zit 

 
 
 
Medewerkers   (rapportcijfer:     ) 
 

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

 
 



Wonen DTZC

Kwaliteit Verbeter Kaarten Wonen DTZC – 2014 

Quality Qube

Pagina 82

 
Locatie: Binnenhof 4, Den Alerdinck 12 en Den Alerdinck 14 (Team 29)       
  
 

 
 
 

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

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De gezellige woongroep en de fijne 

woonomgeving 
•  Het goede contact tussen de 

medewerkers en de 
cliëntvertegenwoordigers 

 

•  Een vastere personeelsgroep op de woning 
•  Meer tijd voor leuke activiteiten en ontspanning 
•  Betere communicatie en samenwerking tussen 

de medewerkers onderling 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 6,5/10; gemiddelde DTZC: 6,3) 
 

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

medewerkers 
•  De deskundige zorg met kennis voor een 

breed spectrum aan cliënten 
•  De goede huisvesting 
•  De inspraak en zeggenschap voor de 

cliënten 
 

•  Activiteiten meer afstemmen op de 
mogelijkheden en wensen van de doelgroep 

•  Het POP vereenvoudigen zodat het beter te 
begrijpen is voor de cliënt 

•  Meer mogelijkheid tot (bij)scholing voor de 
medewerkers 

 
 



Wonen DTZC

Kwaliteit Verbeter Kaarten Wonen DTZC – 2014 

Quality Qube

Pagina 83

 
Locatie: Burcht 76, Burcht78, Bi nnenhof 6 (Team 36)       
 

 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer:     ) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
Geen informatie Geen informatie 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 6,3/10; gemiddelde DTZC: 6,3) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De goede ondersteuning vanuit 

omliggende disciplines 
•  Een goed team van medewerkers met fijne 

collega’s 
•  Het op zoek zijn naar vernieuwing en 

ontwikkeling in de geboden zorg 
•  ‘De goede en ruime woonvoorziening met 

een huiselijke sfeer’ 
 

•  Administratie verder digitaliseren zodat het 
efficiënter uitgevoerd kan worden 

•  Meer aandacht voor de financiële 
mogelijkheden van de cliënt 

•  De zorg beter aanpassen aan de doelgroep 
•  Minder wisselingen in de teamleiding 
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Locatie: Karel Doormanstraat 2a, Oldenhof 6-8, Groot Bokhove (Team 37)      
  
 

 
Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 7,5/10; gemiddelde DTZC: 7,6) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  Er wordt goed geluisterd naar de wensen 

en behoeften van de individuele cliënt 
•  De fijne woning en veilige woonomgeving 
•  Zorg gericht op de persoonlijke 

ontwikkeling van de cliënt 
•  Het creëeren van een gezellige sfeer 
•  Het personeel gaat goed om met 

problemen en moeilijke situaties 
•  De inspraak van de cliënten, bijvoorbeeld 

bij het kiezen van de maaltijd 

•  Meer personeel 
•  Meer tijd en aandacht voor de individuele cliënt 
•  Meer persoonlijke leefruimte voor de cliënt 
•  Meer aandacht voor het schoonhouden van de 

woning 
•  Betere samenwerking met medisch specialisten 
•  Betere communicatie tussen medewerkers 

onderling 
•  Meer aandacht voor het nastreven van doelen 

gesteld in het POP 
•  Betere regeling van de temperatuur in de 

woning, met name bij warm zomerweer 
•  De cliëntvertegenwoordigers beter op de hoogte 

houden van veranderingen en nieuwe situaties 
 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 7/10; gemiddelde DTZC: 6,3) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De goede teamleider 
•  Betrokken zorg gericht op de wensen en 

behoeften van de individuele cliënt 
•  De goede samenwerking binnen een 

stabiel en betrouwbaar team van 
medewerkers 

•  De vrijheid en inspraak voor de cliënt 

•  Minder administratieve taken en minder 
wisselingen in gebruikte protocollen en 
formulieren 

•  Betere communicatie en samenwerking met 
dagbesteding en andere disciplines 

•  Beter onderhoud van de woning 
•  Meer zorgtijd voor de cliënten 
•  Meer tijd voor de persoonlijke begeleiders om 

hun taken uit te voeren 
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 Locatie: Hilverbeek 1-3, Hilver beek 5-7 (Team 39)       
 

 
 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 7,5/10; gemiddelde DTZC: 7,6) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De goede zorg waarbinnen de cliënt 

centraal gesteld wordt 
•  Gemotiveerd en betrouwbaar personeel 
•  De persoonlijke aandacht en zorg wanneer 

de cliënt zich niet lekker voelt 
•  Het goede contact tussen de 

medewerkers en de 
cliëntvertegenwoordigers 

•  Meer leefruimte voor de cliënt en betere 
voorzieningen in de woning 

•  Meer activiteiten in het weekend 
•  Meer inzicht in de personeelsgroep voor de 

cliëntvertegenwoordigers, bijvoorbeeld door het 
bijhouden van een smoelenboek 

•  Meer mogelijkheid voor de cliënten om naar 
buiten te gaan 

•  Betere temperatuursregeling in de woning, met 
name bij warm zomerweer 

 
 
 
Medewerkers   (rapportcijfer:     ) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
Geen informatie Geen informatie 
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 Locatie: Grasklokje 1-7 (Team 42)       
 

 
 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 7,3/10; gemiddelde DTZC: 7,6) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De goede en persoonlijke zorg voor de 

cliënten 
•  Het deskundige en hartelijke personeel 
•  Een kleinschalige groep binnen een 

huiselijke woonomgeving 
•  De goede communicatie en samenwerking 

tussen medewerkers en 
cliëntvertegenwoordigers 

•  De goede groepssamenstelling 

•  Meer bewegingsvrijheid voor de cliënten 
•  Beter nastreven van gestelde doelen in het POP 
•  Efficiëntere regeling voor het onderhouden van 

de woning, bijvoorbeeld door kortere lijntjes 
met ondersteunende diensten 

•  Meer aandacht voor het schoonhouden van de 
woning 

•  Meer mogelijkheid tot deelnemen aan 
recreatieve activiteiten en uitstapjes voor de 
cliënten 

 
 
 
Medewerkers   (rapportcijfer: 6/10; gemiddelde DTZC: 6,3) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
Geen informatie Geen informatie 
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Locatie: Zwanenhof, Oldenhof 2-4 (Team 46)       
 

 
 
 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 7,3/10; gemiddelde DTZC: 7,6) 
 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De goede zorg en persoonlijke aandacht 

voor de cliënt 
•  De kennis en ervaring van de 

medewerkers 
•  De goede communicatie en samenwerking 

tussen medewerkers en 
cliëntvertegenwoordigers 

•  De gezellige en huiselijke sfeer in de 
woning 

•  Meer aandacht voor de persoonlijke verzorging 
van de cliënt 

•  Meer inzicht in de financiële situatie voor de 
cliëntvertegenwoordigers 

•  Minder wisselingen in personeel 
•  Meer persoonlijke ruimte voor de cliënt 
•  De mogelijkheid om de maaltijd te bereiden in 

de woning 
•  Meer mogelijkheid voor de cliënten om naar 

buiten te gaan, ook voor de bewoners in een 
rolstoel 

 
 
 
Medewerkers   (rapportcijfer:     ) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
Geen informatie Geen informatie 
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Locatie: Appartementen koppeling & Den Alerdinck 4-6 (Team 58)       

 

Cliënten (rapportcijfer: 6, 8/10; gemiddelde DTZC: 8,4) 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW

•  De goede zorg en de behulpzame 
begeleiding 

•  Voldoende aandacht voor de bewoners 
•  Het stimuleren van de zelfstandigheid van 

de bewoners 

•  Het serieus nemen van klachten van bewoners 
door medewerkers 

•  Meer aandacht voor het goed binnen de groep 
passen van nieuwe bewoners 

•  Meer controle op wie het gebouw binnen komt 
•  Meer kennis en ervaring bij de medewerkers 
 

 

Vertegenwoordigers  (rapportcijfer: 6,9/10; gemiddelde DTZC: 7,6) 

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW

•  De betrokkenheid van het personeel en de  
goede zorg en aandacht voor de 
individuele cliënt 

•  De ervaring en deskundigheid van de 
medewerkers 

•  De goede bereikbaarheid van het 
personeel bij dringende zaken 

•  De ontspannen sfeer op de afdeling 
•  De vaste dagindeling 
•  De beweginsvrijheid voor de cliënten 

•  Beter en sneller onderhoud van de 
voorzieningen, zowel in de woning als buiten de 
woning 

•  Betere regeling van vervanging bij langdurige 
afwezigheid van vaste medewerkers 

•  Meer onderling respect tussen de cliënten 
•  Meer aandacht voor het nastreven van 

afspraken en doelen in het POP 
•  Meer mogelijkheid tot ontspanning op het eigen 

terrein 
 

 

Medewerkers   (rapportcijfer:     ) 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW

Geen informatie Geen informatie 
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Locatie: Veldleeuwerik 25-31 en Erve Venweg  (Team 64)        
 
Cliënten (rapportcijfer: 8/ 10; gemiddelde DTZC: 8,4) 
 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De mooie woning 
•  De zelfstandigheid van de bewoners 
•  De leuke activiteiten 
•  De mogelijkheid om even rust te nemen 
•  De leuke begeleiders 
 

•  Meer tijd en aandacht voor de bewoners 

 
 
 

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

 …raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
•  De goede ondersteuning voor de cliënt 
•  Er wordt gekeken naar de wensen en 

behoeften van de individuele cliënt 
•  Een veilige en gezellige woonomgeving 

voor de cliënt 
•  Het goede contact tussen de 

medewerkers en 
cliëntvertegenwoordigers 

 

•  Meer stimulatie en uitdaging voor de cliënt 
•  Meer aandacht voor de persoonlijke hygiëne van 

de cliënt, bijvoorbeeld de mondzorg 
•  Betere regeling van het vervoer van- en naar de 

dagbesteding 

 
 
Medewerkers   (rapportcijfer:     ) 
 

   ...raabtav gniretebrev rooV  …roov gniredraaW
Geen informatie Geen informatie 
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5.1 Rapportcijfers (binnen DTZC)

De rapportcijfers die cliëntvertegenwoordigers respectievelijk persoonlijk begeleiders gaven voor de 
algemene kwaliteit van zorg op niveau van de voorzieningen staan vermeld in tabel 5.1. Op basis van de 
steekproef cliënten konden geen gemiddelde raportcijfers op voorzieningenniveau worden berekend.

Tabel 5.1. Gemiddelde rapportcijfers voor de kwaliteit van zorg in het algemeen, gegeven door cliënt-
vertegenwoordigers en persoonlijk begeleiders in de voorzieningen van DTZC 

Voorziening Contactpers. PBers

Losserhof 7,8 6,1

Bouwhuis 7,3 6,4

De Colckhof 7,5 6,6

Totaal 7,6 6,3

Bij de persoonlijk begeleiders wijken de voorzieninggemiddelden onderling niet statistisch significant af. Bij 
de contactpersonen is er een statistisch significant verschil tussen de gemiddelde rapportcijfers van Losserhof 
en ’t Bouwhuis; het gemiddeld rapportcijfer gegeven door contactpersonen van ’t Bouwhuis is lager dan bij 
de Losserhof (geel gemarkeerd).

5.2 Niveau van de indicatoren

Vervolgens kijken we of er op het niveau van de afzonderlijke indicatoren relatief opvallend boven- of 
benedengemiddelde uitslagen voorkomen op niveau van de voorzieningen. In de volgende tabellen 
signaleren we de indicatoren met onderscheidende uitkomsten op voorzieningniveau. Het gaat hierbij om 
opvallend hoge of lage gemiddelde scores van de ervaren kwaliteit van zorg met betrekking tot de indicator 
(vraag). De uitkomsten in de volgende tabel zijn geen absolute uitspraken over de kwaliteit van het betref-
fende onderwerp in die voorziening maar kan als signaal worden opgevat: de betreffende voorziening scoort 
in vergelijking met de andere twee voorzieningen op deze indicator, statistisch significant hoog (groen) of 
laag (rood). Omdat alleen de contactpersonen werden benaderd met de uitgebreide set indicatoren is er 
alleen voor deze groepering een overzicht.
In de tabel 5.2 staan de opvallendste indicatoren vermeld. Zie bijlage 3 voor een de tekst van de betreffende 
indicator.

Hoofdstuk 5. Benchmark



Rapportage Onderzoek KwaliteitsErvaringen Wonen DTZC 2014Pagina 92

Tabel 5.2 Overzicht van statistisch significant hoog resp. laag scorende indicatoren per woonvoorziening 
DTZC – Contactpersonen

De voorziening Bouwhuis scoort, in vergelijking met de twee andere voorzieningen, lager op de indicatoren:
•	 V115: De cliënt is tevreden met wie hij/zij woont
•	 V123: De woning is groot genoeg
•	 V202: De samenwerking tussen begeleiders in het team
•	 V210: De cliënt kan zich ‘s nachts veilig voelen in de woning
•	 V214: De stabiliteit van de zorg

Losserhof scoort gemiddeld hoger op de bejegeningsaspecten ‘omgang van de begeleiders met de cliënt’ en 
‘begeleiders begrijpen wat de cliënt nodig heeft’.

 

 
 

Inhoudelij ileduohnIk jk Voorw leenoitaleRnedraa

V101 Losserhof 4,1 V113 Losserhof 4,2 V201 Losserhof 4,2 V301 Losserhof 4,2
0,4siuhwuoB0,4siuhwuoB1,4siuhwuoB0,4siuhwuoB

De Colckhof eD1,4  Colckhof eD1,4 Colckhof eD1,4  Colckhof 4,0

V102 Losserhof 4,2 V114 Losserhof 4,3 V202 Losserhof 4,1 V302 Losserhof 4,1
9,3siuhwuoB8,3siuhwuoB2,4siuhwuoB1,4siuhwuoB

De Colckhof eD1,4  Colckhof eD2,4 Colckhof eD0,4  Colckhof 3,9

V103 Losserhof 3,0 V115 Losserhof 4,0 V203 Losserhof 4,1 V303 Losserhof 4,3
1,4siuhwuoB0,4siuhwuoB7,3siuhwuoB0,3siuhwuoB

De Colckhof eD1,3  Colckhof eD0,4 Colckhof eD0,4  Colckhof 4,1

V104 Losserhof 3,2 V116 Losserhof 4,2 V204 Losserhof 4,3 V304 Losserhof 4,2
1,4siuhwuoB3,4siuhwuoB1,4siuhwuoB5,3siuhwuoB

De Colckhof eD6,3  Colckhof eD0,4 Colckhof eD2,4  Colckhof 4,1

V105 Losserhof 2,2 V117 Losserhof 4,0 V205 Losserhof 4,3 V305 Losserhof 4,2
0,4siuhwuoB3,4siuhwuoB7,3siuhwuoB0,2siuhwuoB

De Colckhof eD3,2  Colckhof eD9,3 Colckhof eD3,4  Colckhof 4,0

V106 Losserhof 4,3 V118 Losserhof 4,3 V206 Losserhof 4,2
0,4siuhwuoB3,4siuhwuoB1,4siuhwuoB

De Colckhof eD3,4  Colckhof eD3,4 Colckhof 4,2

V107 Losserhof 4,3 V119 Losserhof 4,2 V207 Losserhof 4,2
1,4siuhwuoB1,4siuhwuoB1,4siuhwuoB

De Colckhof eD1,4  Colckhof eD2,4 Colckhof 4,1

V108 Losserhof 3,4 V120 Losserhof 3,8 V208 Losserhof 4,1
1,4siuhwuoB5,3siuhwuoB3,3siuhwuoB

De Colckhof eD4,3  Colckhof eD7,3 Colckhof 4,1

V109 Losserhof 3,4 V121 Losserhof 4,3 V209 Losserhof 4,2
0,4siuhwuoB2,4siuhwuoB2,3siuhwuoB

De Colckhof eD4,3  Colckhof eD2,4 Colckhof 4,1

V110 Losserhof 3,2 V122 Losserhof 4,1 V210 Losserhof 4,0
8,3siuhwuoB8,3siuhwuoB1,3siuhwuoB

De Colckhof eD4,3  Colckhof eD0,4 Colckhof 4,1

V111 Losserhof 4,1 V123 Losserhof 4,0 V211 Losserhof 3,8
6,3siuhwuoB6,3siuhwuoB1,4siuhwuoB

De Colckhof eD1,4  Colckhof eD7,3 Colckhof 3,8

8,2fohressoL212V9,3fohressoL211V
7,2siuhwuoB0,4siuhwuoB

De Colckhof eD1,4 Colckhof 2,9

V213 Losserhof 3,9
Bouwhuis 3,6
De Colckhof 3,8

V214 Losserhof 4,0
Bouwhuis 3,7
De Colckhof 3,9
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5.3 Benchmark (DTZC vergeleken)

In figuur 5.3.1 wordt het gemiddelde rapportcijfer dat door contactpersonen wordt gegeven bij DTZC 
verge-leken met de rapportcijfers die deze groepering geeft in vergelijkbare (residentiële voorzieningen 
met mix ‘intramuraal wonen’ en ‘wonen in de samenleving’). Het landelijke gemiddelde cijfer is 7,5. 

Figuur 5.3.1

Het landelijk gemiddeld gegeven rapportcijfer bij deze groep is 7,5. DTZC- contactpersonen geven 
gemiddeld een 7,6.

In tabel 5.3.2 staan de gemiddeld gegeven rapportcijfers die begeleiders zelf geven voor de algemene 
kwaliteit van de zorg in hun team in vergelijkbare organisaties.
Hat landelijk gemiddelde cijfer is hier 7,1. DTZC geeft 6,3.

Figuur 5.3.2
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5.4 Kwaliteitsprofielen

De figuren 5.3.3 tot en met 5.3.9 tonen telkens het profiel van ‘sterke’ punten respectievelijk van ‘verbeter-
punten’ in (a) met DTZC vergelijkbare instellingen in Nederland en (b) het profiel van DTZC voorzieningen. 
De figuren tonen achtereenvolgens het uitkomstenprofiel van cliënten, van cliëntvertegenwoordigers en van 
begeleiders. Het gaat om een tentatieve vergelijking; er bestaat geen normeringskader om deze profielen te 
interpreteren, dat wil zeggen dat er geen standaard bestaat van wat ‘goed’ of ‘wenselijk’ is. 
Het gaat om 
profielen van wat in Nederland bij de zorg betrokken personen als ‘sterke punten’  van zorg en onder-
steuning, respectievelijk als ‘voor verbetering vatbaar’ zien. In de volgende figuren wordt het profiel van 
DTZC vergeleken met het landelijke profiel van de functie wonen.

Figuur 5.3.3 a  Profiel cliënten Instellingen 
Wonen Nederland

Figuur 5.3.3 b Profiel cliënten Wonen DTZC
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Figuur 5.3.4 a  Profiel vertegenwoordigers 
Instellingen Nederland

Figuur 5.3.4 b  Profiel vertegenwoordigers 
Losserhof

Figuur 5.3.5 a  Profiel vertegenwoordigers 
Instellingen Wonen Nederland

Figuur 5.3.5 b  Profiel vertegenwoordigers 
DTZC ‘t Bouwhuis



Rapportage Onderzoek KwaliteitsErvaringen Wonen DTZC 2014Pagina 96

 

 

 

Figuur 5.3.6 a  Profiel vertegenwoordigers 
Instellingen Wonen Nederland

Figuur 5.3.6 b  Profiel vertegenwoordigers 
DTZC De Colckhof

Figuur 5.3.7 a  Profiel vertegenwoordigers 
Instellingen Wonen Nederland

Figuur 5.3.7 b  Profiel vertegenwoordigers 
DTZC Losserhof
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Figuur 5.3.8 a  Profiel begeleiders 
Instellingen Wonen Nederland

Figuur 5.3.9 a  Profiel begeleiders 
Instellingen Wonen Nederland

Figuur 5.3.8 b  Profiel begeleiders 
DTZC ‘t Bouwhuis

Figuur 5.3.9 b  Profiel begeleiders 
DTZC De Colckhof
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De uitkomsten die worden weergegeven in de tabellen 5.3.3 tot en met 5.3.9 weerspiegelen de frequentie 
waarmee de kwaliteitsdomeinen worden teruggevonden in de antwoorden van de respondenten op de twee 
open vragen wat zij vanuit hun perspectief ervaren als ‘sterke punten’ en wat zij zien als ‘voor verbetering 
vatbaar’ op de plaats waar de cliënt zorg en ondersteuning ontvangt.

Tabellen 5.3.3 laten zien dat de cliëntenprofielen in grote lijnen overeenkomen. Het domein emotioneel 
welzijn wordt vaker door cliënten DTZC in positieve zin genoemd. Hetzelfde geldt voor het domein materieel 
welzijn (huisvesting en wooncomfort).

Bij de cliëntvertegenwoordigers van Losserhof worden meer kritische opmerkingen over huisvesting en 
wooncomfort gemaakt. Datzelfde zien we bij cliëntvertegenwoordigers van ’t Bouwhuis en van De Colckhof. 
Opvallend is dat bij de Colckhof vaak positieve opmerkingen worden gemaakt met betrekking tot de onder-
steuning in het domein emotioneel welzijn.

Bij de persoonlijk begeleiders zien we dat de profielen van antwoorden overeenkomen met de landelijke 
profielen zij het dat opmerkelijk vaker antwoorden worden gegeven met betrekking tot verbetering in het 
domein coördinatie en management. 
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Samenvattend komt uit het onderzoek kwaliteitservaringen 2014, DTZC-breed het volgende beeld naar voren.

Cliënten
Op basis van de indicatoren

Sterkste punten
•	 Tevredenheid over de manier waarop men wordt aangesproken als cliënt
•	 Tevredenheid over de hulp bij het eten indien nodig
•	 Ondersteuning wanneer men verdrietig of boos is (emotioneel welzijn)
•	 Comfortabele inrichting van de woning
•	 Hulp bij het maken van keuzen (zelfbeschikking)

Zwakste punten
•	 Men is nauwelijks op de hoogte zijn van de cliënten cursus
•	 Cliënt kan niet kiezen met wie hij/zij woont
•	 Begrijpen van wat er in het POP staat
•	 Aansluiting bij andere groepen wanneer men een uitstap maakt of op vakantie is

Op basis van de spontane antwoorden

Sterkste punten
•	 Emotioneel welzijn
•	 Fysiek welzijn
•	 Sociale inclusie / dagactiviteiten
•	 Materieel welzijn
•	 Sociale relaties
•	 Zorgzaamheid van begeleiders

Verbeterpunten
•	 Emotioneel welzijn (‘nog meer ondersteuning bij’ voorkomen of omgaan met spanningen            

in de groep)
•	 Sociale relaties (ondersteuning bij aangaan en onderhouden van)
•	 Het voeren van eigen regie (‘nog meer’ zelfbepaling)

Cliënten geven gemiddeld een waardering van 8,4 voor de kwaliteit van de ontvangen zorg in het algemeen.

Hoofdstuk 6. Conclusies
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Cliëntvertegenwoordigers
Op basis van de indicatoren

De helft van de indicatoren scoort in elke voorziening hoog (boven 4 op 5) waarbij vooral de hoge waar-
dering voor de relationele onderwerpen (bejegening) opvalt. Onder zulke hoge scores zijn er geen markant 
hoge uitschieters.

Zwak scorende indicatoren
•	 De mogelijkheid voor de cliënt om zelf te kiezen bij wie hij/zij woont
•	 Men is niet op de hoogte van de cliënt cursus
•	 Cliënt kan zelf onvoldoende kiezen om hoe laat hij/zij naar bed gaat
•	 Men vindt dat er onvoldoende gelegenheid is voor de cliënten voor recreatie in de samenleving
•	 ’s Avonds en het weekend is er niet voldoende te doen (activiteiten)
•	 De cliënten vinden niet genoeg aansluiting bij andere groepen bij gezamenlijke vakantie of uitstapjes

Op basis van de spontane antwoorden

Sterkste punten
•	 Zorgzaamheid van de begeleiders en hun bejegening van bewoners
•	 Zorg voor het emotioneel welzijn van de cliënten

Verbeterpunten
•	 Vooral veel reactie in het domein materieel welzijn, verwijzend naar huisvesting en               

wooncomfort

Cliëntvertegenwoordigers geven een 7,6 als rapportcijfer voor de zorg in het algemeen.

Begeleiders
Op basis van de spontane antwoorden

‘Waardering´van PBers van De Colckhof is er vooral voor de domeinen ‘teamsamenwerking’, ‘zorgzaamheid’, 
‘coördinatie en management’ en ‘competenties van medewerkers’. 

Kritisch zijn de PBers van De Colckhof voor de domeinen ‘coördinatie en management’, ‘ beschikbaarheid van 
begeleiders’, ‘teamsamenwerking’ met ondersteunende disciplines en voor het domein ‘materieel welzijn’ 
van de cliënten. 

Begeleiders geven de door hun teams gegeven zorg een rapportcijfer 6,3. Dit is een waardering die weergeeft 
dat persoonlijk begeleiders zich kritischer opstellen ten aanzien van de kwaliteit van de bij DTZC geleverde 
zorg en ondersteuning, dan de contactpersonen van de cliënten en de cliënten zelf. Dit is een gezond 
spanningsveld.
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Bijlage 1  

Methodologisch kader             

In deze bijlage 1 wordt het methodologisch kader en een aantal achtergronden van het onderzoek 
beschreven.

1. Vraagstelling

De vraagstelling van het onderzoek kwaliteitservaringen DTZC 2014 luidt:
1. Hoe ervaren en waarderen cliënten, verwanten/vertegenwoordigers en medewerkers de kwaliteit 

van de bij DTZC geleverde zorg en ondersteuning? 
2. Welke verbeterpunten kunnen op basis van de antwoorden op vraag 1 worden geformuleerd?

Het gaat in dit onderzoek over de kwaliteitservaringen van drie groeperingen: cliënten, verwanten/vertegen-
woordigers en begeleiders die in de dagelijkse praktijk ‘face-to-face’ ondersteuning bieden aan de cliënten. 
Met ‘kwaliteit van ondersteuning’ wordt de kwaliteit van de prestaties van DTZC (‘performance’) bedoeld 
zoals die wordt ervaren door de drie direct betrokken groeperingen. Het onderzoek had betrekking op de 
zorg van DTZC in de breedte. Daarnaast wordt verslag gedaan op niveau van de clusters.

2. Methode, inhoudsvaliditeit en werkwijze 

Methode
De methode ‘Quality Qube’ steunt op drie pijlers.

•	 Zorg en ondersteuning worden opgevat als interactionele processen waaraan cliënten, hun verwant-
en/wettelijk vertegenwoordigers en begeleiders in de directe dienstverlening actief deel hebben. De 
methode verzamelt dan ook informatie over kwaliteitservaringen bij elk van deze drie groepen.

•	 ‘Kwaliteit’ is multidimensioneel. Het gaat in de eerste plaats om ‘inhoudelijke aspecten’ die ver-
wijzen naar (gewenste) uitkomsten van zorg en ondersteuning op het 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 in-
strumenten om de inhoudelijke kwaliteit te realiseren zoals ‘medewerkers’, ‘competenties’, ‘zorgplan-
nen’, ‘continuïteit’. In de derde plaats gaat het om ‘relationele aspecten’. Dit gaat over de kwaliteit 
van de dialoog in de driehoek van de betrokken actoren in termen van ‘vertrouwen’, ‘responsiviteit’, 
‘bejegening’, ‘empathie’, ‘zorgzaamheid’ en ‘informatie / feedback´ over functioneren en voortgang 
ondersteuningsplan’. 

•	 De methode Quality Qube is gericht op het verbeteren van kwaliteit binnen de eigen organisatie. 
De rapportage vindt plaats op het niveau van de organisatie als geheel en daarnaast op niveau van 
clusterteams, zo dicht mogelijk bij de plaats waar zorg en ondersteuning tot stand komen. Dit laatste 
gebeurt in de vorm van Kwaliteit-Verbeter-Kaarten, waarmee de uitkomsten van de kwaliteitservarin-
gen worden samengevat als input voor verbeteracties.

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. De methode steunt 
op wetenschappelijke en ‘evidence based’ uitgangspunten. Voor een verantwoording wordt verwezen naar 
bijlage 2.
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De methodiek is opgenomen in de waaier van instrumenten voor pijler 2b van het Kwaliteitskader 
Gehandicaptenzorg 2.0 (2013). De Quality Qube neemt standaard pijler 3 uit het Kwaliteitskader 2.0 mee. 
De methode Quality Qube is wettelijk geregistreerd en beschermd.

Inhoudsvaliditeit
Het onderzoek startte met gesprekken met de cliëntenraad van DTZC waarbij op basis van het kwaliteit-
sonderzoek uit 2011 werd gekeken welke indicatoren eventueel aangepast diende te worden. Zo werden 29 
indicatoren geselecteerd en geordend rond de drie dimensies van het kwaliteitsmodel van de Quality Qube 
en het Kwaliteitskader VGN 2.0 (bijlage 2). Daaraan werd een vierde dimensie met specifieke vragen met 
betrekking tot ‘epilepsiezorg’  toegevoegd. Deze had acht indicatoren.

De 37 indicatoren werden vertaald naar vragenlijsten met een versie voor cliënten, voor vertegenwoordigers 
en contactpersonen, en voor medewerkers. 
In het laatste onderdeel van elke vragenlijst werd gevraagd een rapportcijfer te geven voor de algemene 
kwaliteit van de zorg zoals de respondent die ervaart. Ook stonden daar twee open vragen waarin de respon-
dent 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.

Werkwijze cliënten
Cliënten beantwoordden de vragen uit de vragenlijst binnen een semigestructureerd interview dat werd 
afgenomen door een onafhankelijke interviewer van BTC.
In het kwantitatieve deel van de vragenlijsten wordt bij een aantal aspecten van ondersteuning gevraagd 
hoe tevreden de cliënt daarover is. Dit wordt uitgedrukt in een driepunten schaal, ondersteund met smileys. 
(Heel) tevreden – positieve beleving / ervaring – ‘(helemaal / meestal) mee eens’; cliënt geeft positieve 
waardering en voorbeelden: lachende smiley -> 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): neutrale 
smiley -> 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: bedroefde 
smiley -> waardering 1.

Op de open vragen konden de cliënten antwoorden in hun eigen woorden. De antwoorden van de cliënten 
werden door de interviewer genoteerd.

1 2 3
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Werkwijze verwanten/cliëntvertegenwoordigers en begeleiders
Verwanten/cliëntvertegenwoordigers en begeleiders ontvingen een vragenlijst via de post. Aan deze respon-
denten werd gevraagd de kwaliteit van zorg en ondersteuning van de cliënten bij wie zij betrokken waren zo 
goed als mogelijk weer te geven vanuit hun eigen ervaringen. De indicatoren werden als stellingen geformu-
leerd waarbij men de mate van toepasbaarheid van de stelling bij de betrokken cliënt(en) kon aangeven op 
een vijfpuntenschaal. Er bestond de mogelijkheid om aan te geven of het item niet van toepassing was of dat 
de respondent niet bekend was met het item. 
De scorecategorieën waren:

•	 Beslist mee oneens
•	 Oneens
•	 Niet eens / niet oneens
•	 Eens
•	 Beslist mee eens
•	 Niet van toepassing / weet niet

Aan deze respondenten werd eveneens gelegenheid geboden om in eigen woorden aan te geven wat men 
positief waardeert in de huidige ondersteuning, respectievelijk wat voor verbetering vatbaar is.

De vragenlijsten werden aan de verwanten/wettelijk vertegenwoordigers van alle residentiële cliënten en 
naar alle betrokken begeleiders toegezonden. Er is geen gebruik gemaakt van steekproeftrekking.

3. Respons

De dataverzameling vond plaats tussen 10 januari 2014 en 15 april 2014.

Cliënten
Voor het onderzoek wonen werden 50 cliënten van DTZC uitgenodigd voor een gestructureerd interview. 
Dezen werden als volgt geselecteerd: (1) wilsbekwaam ter zake van meepraten en beslissen met betrekking 
tot het eigen zorgplan en (2) communicatief voldoende vaardig zijn om deel te nemen aan een interview over 
de ervaren kwaliteit van zorg. Leidraad voor het interview was de vragenlijst met de drie antwoordniveaus 
van ‘tevredenheid’ en de twee open vragen naar de ervaren kwaliteit. Het interview vond plaats onder 
leiding van geïnstrueerde medewerkers van DTZC. Van 48 cliënten werd een volledige respons op de vragen 
ontvangen. 

Vertegenwoordigers / contactpersonen
Aan 1.012 verwanten/vertegenwoordigers van bewoners van DTZC werd een vragenlijst gestuurd. Er werden 
378 lijsten ontvangen (respons 37%). Hiervan waren er 140 Losserhof, 131 ’t Bouwhuis, 80 De Colckhof en 27 
zonder locatieaanduiding.

Medewerkers
Aan 285 begeleiders werd een vragenlijst gestuurd. Er werden 100 vragenlijsten retour ontvangen (respons 
35%). Hiervan waren er 48 Losserhof, 32 ’t Bouwhuis, 14 De Colckhof en 6 zonder locatieaanduiding.
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4. Verwerking en beoordelingscriteria

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 verwanten/wettelijk vertegenwoordigers of medewerkers) over alle indica-
toren.
Indicatoren die op deze manier lager of hoger scoren, worden gemarkeerd (met ‘rood’ resp. ‘groen’) en 

worden geselecteerd voor bespreking.

Waar verschillen tussen respondentgroepen en afwijkingen van het gemiddelde werden onderzocht, werden 
zekerheidsgrenzen van .95 aangehouden (een gesignaleerd verschil of afwijking geeft voor 95% ‘zeker’ een 
‘echt’ verschil in kwaliteitservaring weer).

5. Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van het kwantitatieve onderzoek bij DTZC werd onderzocht met Cronbach alpha, Gutt-
man Lambda 2 en de ‘split half’ techniek met als uitkomsten voor de totale schaal in de gehele onderzoeks-
groep (tabel 5.1): 

N 378

Cronbach α .96

Lambda 2 .97

Split half .91

Tabel 6.1: Betrouwbaarheidscoëfficiënten van de gebruikte schaal Quality Qube DTZC 2014 (39 items) 

De betrouwbaarheid van de gebruikte indicatorenschaal is overal zeer goed. 

De antwoorden op de open vragen werden gecodeerd naar kwaliteitsdimensie (Inhoud – Voorwaarden-
scheppend – Relationeel) en kwaliteitsdomein (bijlage 2). Aan de hand van deze codes kan de frequentie 
worden weergegeven waarmee een domein werd genoemd. Deze uitkomsten worden bij de resultaten 
getoond in de vorm van figuren (staafdiagrammen). 
Daarnaast werden de antwoorden op de open vragen samengevat in de Kwaliteit-Verbeter-Kaarten op 
locatieniveau. 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.

5. Beperkingen van het onderzoek

Bij de cliënten is de deelname aan het onderzoek gebonden aan personen die voldoende communicatief 
vaardig zijn om aan een interview over hun ervaringen deel te nemen. Het gaat derhalve om een selectie. Bij 
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DTZC heeft de organisatie gekozen voor eenzelfde groep cliënten die in eerder onderzoek had deelgenomen.
Bij verwanten/vertegenwoordigers en persoonlijk begeleiders werd iedereen uitgenodigd deel te nemen 
(geen steekproef). De respons was ruim voldoende om conclusies toe te laten. Er werd in de ontvangen 
respons geen aanwijzingen gevonden om te twijfelen aan de representativiteit van de gerapporteerde 
kwaliteitservaringen van deze twee groepen.

De uitkomsten van dit onderzoek weerspiegelen de ervaringen met de zorg van de respondenten binnen hun 
situatie (wonen / team). Bij de resultatenrapportage gaat het om gemiddelden en om samenvattingen van 
dominante antwoorden of trends in de antwoorden. Zo ontstaan algemene beelden van de ervaren kwaliteit. 
Voor de goede orde wordt benadrukt dat het in dit onderzoek gaat om subjectieve belevingen en percepties 
van de onderzochte groepen. Het gaat dus niet om een toets op het naleven van objectieve of professionele 
criteria zoals richtlijnen en protocollen, niet over efficiency en niet over externe beoordeling van beleid. Dit 
onderzoek zegt niets over het nakomen van afspraken met derde partijen zoals IGZ of Zorgkantoor. Het is 
dus goed mogelijk dat door respondenten op grond van hun eigen ervaringen, positiever of negatiever over 
een onderwerp wordt gerapporteerd dan een derde op grond van eigen criteria zou verwachten. Het onder-
zoek betreft daarenboven uitsluitend de interface tussen de organisatie en haar cliënten op niveau van het 
team; er wordt in de indicatoren niet gericht gepeild naar de kwaliteit van de organisatiestructuur, facilitaire 
diensten, functioneren van managers of strategisch beleid. Wanneer daarover in de open antwoorden door 
de respondenten meningen of ervaringen worden gemeld, worden deze echter wel meegenomen en gerap-
porteerd. 

Omdat in dit onderzoek de kwaliteitservaringen van de drie groeperingen worden weergegeven op het 
niveau van teams, is het goed mogelijk dat individuele ervaringen niet precies worden teruggevonden in de 
uitkomsten. De verslaglegging gaat dan ook over markante uitkomsten in kwaliteitsprofielen en aandacht-
spunten op teamniveau en niet over individuele ervaringen.

Bij de bespreking en behandeling van de uitkomsten van dit onderzoek is het goed voor ogen te houden dat 
individuele respondenten over een bepaald onderwerp (zeer) tevreden kunnen zijn terwijl andere respon-
denten in dezelfde groep of in hetzelfde team hierover juist (zeer) ontevreden kunnen zijn. 

Kwaliteitservaringen zijn persoonlijk en worden uiteraard mee bepaald door persoonlijke situaties. Daarom 
blijft in zorg- en dienstverlening te allen tijde van groot belang dat de relaties in de driehoek ‘cliënt, be-
trokken familie / wettelijk vertegenwoordigers én medewerkers’ op individueel niveau voortdurend aandacht 
krijgen, in het bijzonder bij gelegenheid van (evaluatie van) het ondersteuningsplan. Een collectief onderzoek 
kan de ‘trialoog’ rond de individuele cliënt niet vervangen.
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Bijlage 2

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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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 3

Overzichtslijst van indicatoren voor het kwantitatieve deel van de vragenlijst DTZC Wonen 2014 
(format cliënten) Deel 1, 2 en 3

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

1. Indicatoren ‘Inhoudelijke ondersteuning - Kwaliteit van Bestaan’

V101 De begeleiders helpen mij wanneer ik iets nieuws wil leren
V102 De begeleiders helpen mij bij het maken van keuzen
V103 Ik kan zelf kiezen wanneer (om hoe laat) ik naar bed ga
V104 Ik mag bellen (telefoneren) wanneer ik dat wil
V105 Ik kan kiezen met wie ik woon
V106 De begeleiders helpen me thuis te voelen in de groep
V107 De begeleiders ondersteunen mij bij het onderhouden van contacten met mensen 
          die ik belangrijk vind (familie, vrienden)
V108 Ik vind dat er genoeg gelegenheid is voor recreatie in de samenleving (bijv. eens naar 
          een gewoon café gaan)
V109 Ik vind genoeg aansluiting bij andere groepen (bij gezamenlijke vakantie/uitstapjes)
V110 ‘s avonds en ik het weekend zijn er genoeg dingen te doen
V111 Als ik een klacht heb dan weet ik waar ik terecht kan om het op te lossen
V112 Ik weet wat de huisregels zijn
V113 De begeleiders respecteren mijn privacy
V114 Als ik verdrietig of boos ben, dan helpen de begeleiders mij
V115 Ik ben tevreden met wie ik woon
V116 Ik voel me veilig in de groep waar ik woon
V117 De maaltijden zijn smakelijk
V118 Ik word geholpen bij het eten als dat nodig is
V119 Er is genoeg tijd om rustig te eten
V120 Ik heb genoeg mogelijkheid voor lichaamsbeweging (buiten wandelen, sporten)
V121 Ik heb genoeg ondersteuning bij het douchen/wassen
V122 Mijn woning is comfortabel ingericht
V123 Mijn woning is groot genoeg

2. Indicatoren ‘Voorwaardenscheppende zaken’

V201 De begeleiders en behandelaars weten hoe ze hun werk moeten doen/zijn kundig
V202 De begeleiders in het team werken goed samen
V203 De begeleiders van wonen en dagbesteding werken samen
V204 Ik word betrokken bij het maken van mijn POP
V205 Ik begrijp wat er in mijn POP staat
V206 Ik vind mijn wensen terug in mijn POP
V207 Als ik begeleiders nodig heb, dan zijn ze er ook voor mij
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V208 Er is genoeg gelegenheid om een praatje te maken met mijn persoonlijk begeleider
V209 Ik voel me overdag veilig op het terrein/woonomgeving
V210 Ik voel me ‘s nachts veilig in mijn woning
V211 Ik ben goed op de hoogte van ontspanningsactiviteiten waaraan ik kan meedoen
V212 Ik ben goed op de hoogte van de cliënten cursus
V213 Als mijn begeleiders ziek zijn of met vakantie wordt dat opgevangen zodat ik daar geen last van heb
V214 Ik vind de zorg hier stabiel

3. Indicatoren ‘Relationele aspecten’ 

V301 Als ik iets vraag aan de begeleiders, krijg ik snel antwoord
V302 Als de begeleiders iets beloven doen ze dat ook
V303 Ik ben tevreden over hoe de begeleiders met mij omgaan
V304 Ik word op de juiste manier aangesproken (cliënt)
V305 De begeleiders begrijpen mij; zij weten wat ik nodig heb



Rapportage Onderzoek KwaliteitsErvaringen Wonen DTZC 2014 Pagina 113

Bijlage 4

Lijst van afdelingen / teams DTZC: Losserhof, ’t Bouwhuis en De Colckhof
Rapportage op niveau teamnummers

Losserhof Bouwhuis De Colckhof

Middenweg 10-12 T 18 Eikenlaan 5 T 11 Den Alerdinck 8-10 T 25

Ulenkateweg 16 T 18 Eikenlaan 12-14 T 11 Binnenhof 4 T 29

Ledeboer 1 T 20 Amelinklaan 24 T 13 Den Alerdinck 12 T 29

Ledeboer 3 T 20 Amelinklaan 33-35 T 13 Den Alerdinck 14 T 29

Brusselstraat 57-59
T 21

Wederiklaan 94-
96-98 T 15

Gezinshuis
T 3

Bastenakenstraat 8-10 T 21 Amelinklaan 21-23 T 16 Burcht 76 T 36

Willem van Otter-
loostraat T 21

Welnaweg 86
T 16

Binnenhof 6
T 36

Ulenkateweg 18 T 26 Welnaweg 88 T 16 Burcht 78 T 36

Sportlaan Losser
T 26

Welnaweg 90
T 16

Karel Doormanstraat 
2a T 37

Ulenkateweg 6-8 T 26 Eikenlaan 6 T 17 Oldenhof 6-8 T 37

Vlinderweg 17-19 T 28 Eikenlaan 4 T 17 Groot Bokhove T 37

Vlinderweg 13-15 T 28 Eikenlaan 1 T 17 Hilverbeek 1-3 T 39

Rondweg 31 T 31 Bouwhuislaan 12-14 T 2 Hilverbeek 5-7 T 39

Rondweg 28 T 31 Bouwhuislaan 16-18 T 2 Grasklokje 1-7 T 42

Rondweg 30 T 31 Amelinklaan 29a T 2 Zwanenhof T 46

Rondweg 26 T 32 Walhofstraat T 2 Oldenhof 2-4 T 46

Rondweg 24 T 32 Bouwhuislaan 6 T 24 Den Alerdinck 4 T 58

Logeren Rondweg 44 T 33 Bouwhuislaan 8 T 24 Den Alerdinck 6 T 58

Rondweg 22
T 38

Mekkelholtsweg
T 27

Appartementen kop-
peling T 58

Rondweg 32-36 T 38 Eekenhof T 27 Weldam 64 T 59

Rondweg 34 T 38 Bouwhuislaan 4 T 41 Titus BrandsmaHof T 63

Vlinderweg 5-7 T 4 Bouwhuislaan 10 T 41 Veldleeuwerik 25-31 T 64

Vlinderweg 1-3 T 4 Bouwhuislaan 28-30 T 45 Erve Venweg T 64

Ulenkateweg 10 T 4 Boerderijpad 6 T 45 Kerkstraat I en II T 8

Rondweg 60-62 T 43 Eikenlaan 8-10 T 47

Ulenkateweg 12 T 43 Bouwhuislaan 32-34 T 47

Ulenkateweg 19-21 T 43 Eikenlaan 11 en 17 T 5

Ulenkateweg 27 T 44 Amelinklaan 29 T 5

Ulenkateweg 29 T 44 Amelinklaan 25 T 5

Prinsweg 1-3 T 51 Amelinklaan 26 T 50

Rondweg 56-58 T 51 Amelinklaan 28 T 50
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Middenweg 6-8 T 51 Pluvierstraat T 57

Rondweg 33 T 62 Boerderijpad 8 T 57

Ledeboer 5 T 62 Bouwhuislaan 20-22 T 6

Ledeboer 7 T 62 Eikenlaan 13 en 15 T 6

Veldmaat 2 T 62 Amelinklaan 25a T 6

Ledeboer 2 T 7 Boerderijpad 1-3 T 60

Ledeboer 4 T 7 Boerderijpad 5-7 T 60

Eikenlaan 2 T 9

Eikenlaan 3 T 9

Amelinklaan 25b T 9
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Bijlage 5

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 DTZC 2014 heeft niet alleen informatie opgeleverd over aspecten waarover 
cliënten, verwanten/vertegenwoordigers en begeleiders van DTZC 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, verwanten/ vertegenwoordigers 
en medewerkers van de onderzochte locaties bij DTZC (Wonen) 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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