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1. Inleiding 

Urtica de Vijfsprong heeft in samenwerking met het LSR, landelijk steunpunt 

(mede)zeggenschap, een cliëntenraadpleging uitgevoerd onder haar cliënten in de 

periode juli tot en met september 2022. De raadpleging is gedaan door middel van de 

LSR-methode ‘Cliënten over Kwaliteit (CoK)’. In dit rapport staan de resultaten van de 

diensten Wonen en Dagbesteding van Urtica de Vijfsprong.  

1.1. Doel 

CoK is een erkende methode volgens het KwaliteitsKader Gehandicaptenzorg (KKGZ) 

van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).  

CoK heeft de volgende doelstellingen: 

 

• Verkrijgen van inzicht in de ervaringen van de cliënten ten aanzien van de kwaliteit 

van de ondersteuning en hun bestaan (wat vinden cliënten en waarom vinden ze 

dat?). 

• Vaststellen van concrete verbeterpunten en verbetersuggesties die als input 

kunnen dienen voor de ondersteuningsplanbesprekingen en het verbeterplan op 

locatie- en stichtingsniveau.  

• Stimuleren van de dialoog tussen de cliënten en de begeleiders. 

• Aanvullende doelstelling spiegelgesprekken: door het uitwisselen van 

perspectieven wederzijds begrip vergroten, wat een leerproces stimuleert. 

 
In bijlage I staat meer informatie over de aanpak van de methode CoK.  

1.2. Leeswijzer 

In de hoofdstukken 2 en 3 staan de sterke punten en de aandachtspunten beschreven 

van respectievelijk het wonen en de dagbesteding bij Urtica de Vijfsprong, die uit de 

raadpleging naar voren zijn gekomen. Omwille van de leesbaarheid is steeds ‘hij’ gebruikt 

in de tekst. In hoofdstuk 4 staan de samenvatting, conclusies en aanbevelingen van het 

LSR. In bijlage I staat de aanpak van de cliëntenraadpleging beschreven. Bijlagen II en III 

bestaan uit tabellen met de cijfermatige resultaten van de gesloten vragen uit de 

vragenlijsten.   
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2. Resultaten Wonen Urtica de Vijfsprong 

In dit hoofdstuk is weergegeven hoe de cliënten het wonen bij Urtica de Vijfsprong 

ervaren. 

Het hoofdstuk beschrijft wat de cliënten goed vinden gaan en waar nog verbeterkansen 

liggen.  

2.1. Algemeen 

De gebruikte vragenlijst bestaat uit 20 gesloten vragen en drie open vragen. Daarnaast 

konden cliënten de locatie een cijfer geven en het cijfer toelichten.  

Van de 58 cliënten die wonen binnen Urtica de Vijfsprong hebben 32 cliënten hun 

ervaringen, mening en wensen kenbaar gemaakt via de vragenlijst. Dit is een respons van 

55%, wat voor deze groep voldoende te noemen is1. 

Eind november 2022 zullen de uitkomsten van de raadpleging verdiept worden tijdens een 

spiegelgesprek met cliënten en medewerkers.  

2.2. Cijfer 

Gemiddeld geven de cliënten de woonlocaties van Urtica de Vijfsprong het cijfer 8,3.  

31 cliënten hebben de woonlocaties van Urtica de Vijfsprong een cijfer gegeven. 28 

cliënten geven een voldoende (cijfer 6-10), drie cliënten geven een onvoldoende. De 

verdeling van cijfers is te zien in onderstaande figuur. 

 

 
 

                                                
1 Zie Bijlage I – Aanpak CoK – voor nadere toelichting over de respons en representativiteit. 
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2.3. Wat gaat goed? 

In de onderstaande tabel is weergegeven wat cliënten goed vinden aan het wonen bij 

Urtica de Vijfsprong. In de eerste kolom staan de sterke punten die naar voren komen uit 

de gesloten vragen uit de vragenlijst. Dit zijn de vragen waar 90% of meer van de 

respondenten positief op heeft geantwoord (de resultaten op alle vragen staan in bijlage 

II). In de tweede kolom staan de uitkomsten van de open vragen uit de vragenlijst en de 

toelichtingen die gegeven zijn bij het cijfer dat cliënten konden geven. Dit betreft thema’s 

die door meerdere respondenten (minstens 30%) genoemd zijn.  

 

Wat gaat goed? 

Uitkomsten gesloten vragen uit 

vragenlijst 
Uitkomsten open vragen uit vragenlijst 

32 respondenten 27-30 reacties 

• De woning/kamer • Algemeen positief 

 • Omgeving 

 • Sfeer 

 

Op basis van de bovenstaande tabel kunnen we de volgende thema’s benoemen als 

sterke punten van Urtica de Vijfsprong: 

 

1. Algemeen positief 

2. De woning/kamer 

3. Omgeving 

4. Sfeer 

 

Hieronder zijn de sterke punten nader toegelicht. 

 

1. Algemeen positief 

Uit de analyse van de open vragen en de toelichtingen op het cijfer komt naar voren dat 

respondenten algemeen positief zijn over het wonen bij Urtica de Vijfsprong. In de 

toelichtingen op het cijfer laat één op de drie respondenten zich in algemene zin positief 

uit. Cliënten merken bijvoorbeeld op dat ze het ‘leuk’ vinden bij Urtica de Vijfsprong, dat ze 

‘prima wonen’ en dat het ‘vertrouwd’ is. Hiernaast geeft een derde deel van de 

respondenten bij de open vraag ‘Als jij het voor het zeggen had, wat zou je dan 

veranderen op de woonlocatie?’ aan niets te willen veranderen.  

 

2. De woning/kamer 

In de gesloten vragen komt naar voren dat respondenten tevreden zijn over de woning 

en/of hun eigen kamer. Op de gesloten vraag ‘Wat vind je van jouw woning/kamer?’ 

antwoorden bijna alle respondenten dat ze het ‘goed’ vinden. Cliënten lichten toe dat ze 

hun kamer ‘mooi’ vinden en dat het huis ‘fijn’ is. Eén cliënt vertelt: ‘Ik vind het heel mooi, 

een soort kasteel’.  
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3. Omgeving 

Respondenten zijn tevreden over de rustige en mooie omgeving van Urtica de Vijfsprong. 

In de toelichtingen op het cijfer noemt een derde deel van de respondenten de omgeving. 

Hieronder staan ter illustratie opmerkingen van cliënten over dit onderwerp. 

 

• Mooi uitzicht. 

• Dat het in het bos is en veel in de natuur. 

• Mooie locatie in het landschap. Ik zou niet perse graag in de drukke stad gaan 

wonen, het buitengebied van een dorp als Vorden is mooi en rustig. 

• Dat het hier mooi afgelegen in de natuur is met bos. 

• Dicht bij de bossen, dat vind ik fijn. 

• Mooie omgeving. 

• Het is een prachtplek. 

• Goede plek, lekker vrij. 

 

4. Sfeer 

Ongeveer één op de drie respondenten benoemt bij de open vraag dat ze de sfeer bij 

Urtica de Vijfsprong fijn vinden. Cliënten noemen de sfeer ‘gezellig’ en ‘leuk’. Eén cliënt 

licht toe dat er ‘veel bijzondere en fijne mensen’ wonen en werken bij Urtica de Vijfsprong. 

Een ander licht toe: ‘Fijne sfeer, respectvol’. 

 

 

 

 

  



  

Cliënten over kwaliteit - Urtica de Vijfsprong  
LSR - landelijk steunpunt medezeggenschap 8 

2.4. Wat kan beter? 

In de onderstaande tabel is weergegeven wat volgens de cliënten zou kunnen verbeteren.  

In de eerste kolom staan de aandachtspunten en verbeterpunten die afkomstig zijn uit de 

gesloten vragen uit de vragenlijst. Dit zijn de vragen waarbij 30% of meer van de 

respondenten de tussencategorie (zoals soms wel en soms niet) of de negatieve 

antwoordcategorie als antwoord heeft gekozen (de cijfermatige resultaten op alle vragen 

staan in bijlage II). In de tweede kolom staan de aandachtspunten die voortkomen uit de 

antwoorden op de open vragen uit de vragenlijst en de toelichtingen bij het cijfer dat 

cliënten konden geven. Dit betreft thema’s die door meerdere respondenten (minstens 

30%) genoemd zijn. 

 

Wat kan beter? 

Uitkomsten gesloten vragen uit 

vragenlijst 
Uitkomsten open vragen uit vragenlijst 

32 respondenten 27-30 reacties 

• Prettig voelen bij medebewoners • Persoonlijke wensen  

• Wel eens eenzaam voelen op de woonlocatie  

• Wel eens bang zijn op de woonlocatie  

• Informatie over veranderingen  

• Nieuwe dingen leren op de woonlocatie  

• Wachten op begeleiders  

• Vrij voelen om onvrede te uiten  

• Wel eens vervelen in de avonden en 

weekenden 
 

 

Op basis van de bovenstaande tabel kunnen we de volgende thema’s benoemen als 

aandachtspunten voor Urtica de Vijfsprong: 

 

1. Welbevinden cliënt 

2. Informatie over veranderingen 

3. Begeleiders 

4. Nieuwe dingen leren en persoonlijke wensen 

 

Hieronder zijn de aandachtspunten nader toegelicht. 

 

1. Welbevinden cliënt 

Ongeveer de helft van de respondenten voelt zich niet bij alle medebewoners prettig. In 

de toelichtingen op de gesloten vraag noemen respondenten redenen hiervoor. Hieronder 

zijn een aantal opmerkingen van cliënten over hun medebewoners weergegeven.  
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• Soms is het lastig. Samen delen van woonkamer, keuken en badkamer, de tuin. 

Soms andere ideeën over hoe je iets graag wilt. 

• Eén bewoner schreeuwt veel en scheldt, dat vind ik niet fijn.  

• Bewoners maken soms ruzie. Gevoel dat ze ruzie met mij zoeken. Bewoners 

bemoeien zich teveel met mij. 

• Ik ondervind last van mijn medebewoners omdat ze niet vaak uit hun bed komen 

en er ontzettend getrokken moet worden voordat het opstaan gebeurt. Ik vind dat 

lastig, omdat ik wel altijd mijn best probeer te doen en ik vind dat dat niet gezien 

wordt. 

• Sommige zijn er nooit, andere zijn bij vlagen wat instabiel. 

• Sommige zijn erg onrustig, waar ik last van heb. 

 

Hiernaast geeft bijna de helft van de respondenten aan zich wel eens eenzaam te voelen 

op de woonlocatie. In de toelichtingen noemen cliënten verschillende oorzaken. 

Bijvoorbeeld een gebrek aan vrienden, weinig contact met medebewoners of slecht 

contact hebben met begeleiders. 

 

Eén op de drie respondenten voelt zich wel eens bang op de woonlocatie. Enkele cliënten 

geven aan bang te zijn voor medebewoners. Bijvoorbeeld voor ‘woedeaanvallen’ of bij 

onrust in de nacht. Andere cliënten noemen dat ze wel eens bang zijn voor onweer, brand 

of om alleen thuis te zijn.  

 

Verder geeft ruim een derde van de respondenten aan zich wel eens te vervelen in de 

avonden en weekenden. Sommige cliënten noemen dingen die ze graag zouden willen 

doen in de avonden en weekenden zoals een wandeling maken, een boodschap doen 

met de begeleiding en bakken.  

 

2. Informatie over veranderingen 

Ongeveer een derde van de respondenten geeft aan dat ze niet altijd op de hoogte 

worden gebracht van veranderingen op de woonlocatie. Weinig cliënten lichten hun 

antwoord op de gesloten vraag toe. Eén cliënt vertelt dat het ‘soms wel wat te laat’ 

gebeurt.  

 

3. Begeleiders 

Twee onderwerpen die betrekking hebben op het thema begeleiders komen als 

aandachtspunt naar voren. 

 

Een derde van de respondenten geeft aan wel eens te moeten wachten op een 

begeleider. Een paar cliënten geven voorbeelden van wanneer ze moeten wachten: na de 

overdracht of als ze naar bed willen gaan.  
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Hiernaast voelt een derde van de respondenten zich niet bij alle begeleiders vrij om het te 

zeggen als ze het ergens niet mee eens zijn. Een cliënt vertelt hierover: ‘Ik vind het soms 

erg moeilijk om te bedenken hoe ik iets ga overbrengen bij de ander’.  

 

4. Nieuwe dingen leren en persoonlijke wensen 

Twee derde van de respondenten vindt dat ze ‘soms’ of ‘nooit’ nieuwe dingen leren op de 

woonlocatie. In de toelichtingen op de gesloten vraag noemen cliënten dingen die ze 

hebben geleerd zoals koken en opruimen. Cliënten uiten ook de wens om meer te leren, 

bijvoorbeeld hun eigen kamer netjes houden en alleen thuis kunnen zijn.  

Tenslotte noemen respondenten bij de vragen ‘Wat zou je nog willen in je leven?’, ‘Welke 

wensen heb je?’ en ‘Als jij het voor het zeggen had, wat zou je dan veranderen op de 

woonlocatie?’ diverse persoonlijke wensen. Voorbeelden hiervan zijn verhuizen, een 

relatie hebben, woonwensen, op reis gaan en wensen op het gebied van sociale 

contacten en werk.  
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3. Resultaten Dagbesteding Urtica de 
Vijfsprong 

In dit hoofdstuk is weergegeven hoe de cliënten de dagbesteding bij Urtica de Vijfsprong 

ervaren. 

Het hoofdstuk beschrijft wat de cliënten goed vinden gaan en waar nog verbeterkansen 

liggen.  

3.1. Algemeen 

De gebruikte vragenlijst bestaat uit 22 gesloten vragen en drie open vragen. Daarnaast 

konden cliënten de locatie een cijfer geven en het cijfer toelichten.  

Van de 80 cliënten die dagbesteding krijgen binnen Urtica de Vijfsprong hebben 22 

cliënten hun ervaringen, mening en wensen kenbaar gemaakt via de vragenlijst. Dit is een 

respons van 28%, wat voor deze groep onvoldoende is.2 We kunnen hierdoor niet met 

zekerheid stellen dat de uitkomsten van de vragenlijst representatief zijn. Er moet dan ook 

voorzichtig worden omgegaan met het trekken van conclusies op basis van de resultaten 

die in het rapport zijn vermeld.  

Eind november 2022 zullen de uitkomsten van de raadpleging verdiept worden tijdens een 

spiegelgesprek met cliënten en medewerkers. 

3.2. Cijfer 

Gemiddeld geven de cliënten de dagbestedingslocaties van Urtica de Vijfsprong het cijfer 

8,6. Alle 22 cliënten hebben de dagbestedingslocaties van Urtica de Vijfsprong een cijfer 

gegeven. 21 cliënten geven een voldoende (cijfer 6-10), één cliënt geeft een 

onvoldoende. De verdeling van cijfers is te zien in onderstaande figuur. 

 

 

                                                
2 Zie Bijlage I – Aanpak CoK – voor nadere toelichting over de respons en representativiteit. 
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3.3. Wat gaat goed? 

In de onderstaande tabel is weergegeven wat cliënten goed vinden aan de dagbesteding 

bij Urtica de Vijfsprong. In de eerste kolom staan de sterke punten die naar voren komen 

uit de gesloten vragen uit de vragenlijst. Dit zijn de vragen waar 90% of meer van de 

respondenten positief op heeft geantwoord (de resultaten op alle vragen staan in bijlage 

II). In de tweede kolom staan de uitkomsten van de open vragen uit de vragenlijst en de 

toelichtingen die gegeven zijn bij het cijfer dat cliënten konden geven. Dit betreft thema’s 

die door meerdere respondenten (minstens 30%) genoemd zijn.  

 

Wat gaat goed? 

Uitkomsten gesloten vragen uit 

vragenlijst 
Uitkomsten open vragen uit vragenlijst 

22 respondenten 17-18 reacties 

• De pauzes • Algemeen positief 

• Veiligheid van het werk • Het werk 

 • Sfeer  

 

Op basis van de bovenstaande tabel kunnen we de volgende thema’s benoemen als 

sterke punten van Urtica de Vijfsprong: 

 

1. Algemeen positief 

2. Het werk (werkzaamheden, pauzes en veiligheid) 

3. Sfeer 

 

Hieronder zijn de sterke punten nader toegelicht. 

 

1. Algemeen positief 

In de toelichtingen op het cijfer maken respondenten algemeen positieve opmerkingen. 

Cliënten noemen dat ze ‘eigenlijk alles’ leuk vinden, ‘op hun plek’ zitten en ‘gewoon 

tevreden zijn’. Bij de vraag ‘Als jij het voor het zeggen had, wat zou je dan veranderen op 

de dagbesteding?’ antwoordt bijna de helft van de respondenten dat ze tevreden zijn en 

niets willen veranderen.  

 

2. Het werk (werkzaamheden, pauzes en veiligheid) 

Het werk dat cliënten doen bij Urtica de Vijfsprong komt als sterk punt naar voren uit de 

raadpleging. Op de vraag ‘Wat vind je fijn aan de dagbesteding?’ noemt ruim een derde 

van de respondenten de werkzaamheden die ze doen. Meerdere cliënten benoemen wat 

ze leuk vinden om te doen: de bloemen verzorgen, spullen ordenen, met dieren werken, 

agrarisch werk en boodschappen doen. Enkele cliënten benoemen dat ze het fijn vinden 

om ‘nuttig’ bezig te zijn: ‘Het is zinvol. Ik doe het niet voor niks, het eindproduct wordt 

verkocht aan de consument’.   
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Bijna alle respondenten zijn tevreden over de pauzes. In de toelichtingen op de gesloten 

vraag lichten cliënten toe dat ze de pauzes prettig vinden. Een cliënt vertelt: ‘Leuk en 

gezellig en even rust is ook wel weer fijn’.  

 

Hiernaast vinden bijna alle respondenten het werk veilig genoeg, bijvoorbeeld door het 

dragen van veiligheidsschoenen, ‘dingen opruimen na het werk’ en zorgvuldig werken.  

 

3. Sfeer 

Ongeveer een derde van de respondenten noemt bij de open vraag ‘Wat vind je fijn aan 

de dagbesteding?’ de sfeer en de gezelligheid. Opmerkingen over dit thema zijn in 

onderstaand kader weergegeven.  

 

• De sfeer tussen de cliënten op de tuin is heel goed.  

• Het samen werken is gewoon leuk. 

• De gezellige sfeer. 

• Met de meeste mensen heb ik een klik, dat vind ik fijn. 

• Onder de mensen zijn. 
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3.4. Wat kan beter? 

In de onderstaande tabel is weergegeven wat volgens de cliënten zou kunnen verbeteren.  

In de eerste kolom staan de aandachtspunten en verbeterpunten die afkomstig zijn uit de 

gesloten vragen uit de vragenlijst. Dit zijn de vragen waarbij 30% of meer van de 

respondenten de tussencategorie (zoals soms wel en soms niet) of de negatieve 

antwoordcategorie als antwoord heeft gekozen (de cijfermatige resultaten op alle vragen 

staan in bijlage II). In de tweede kolom staan de aandachtspunten die voortkomen uit de 

antwoorden op de open vragen uit de vragenlijst en de toelichtingen bij het cijfer dat 

cliënten konden geven. Dit betreft thema’s die door meerdere respondenten (minstens 

30%) genoemd zijn. 

 

Wat kan beter? 

Uitkomsten gesloten vragen uit 

vragenlijst 
Uitkomsten open vragen uit vragenlijst 

22 respondenten 15-18  reacties 

• Prettig voelen bij andere cliënten en collega’s • Persoonlijke wensen 

• Wel eens bang zijn op de dagbesteding  

• Gewenste hulp krijgen  

• Gesprekken over ondersteuningsplan  

• Nieuwe dingen leren  

• Tijd begeleiders  

• Wachten op begeleiders  

• Vrij voelen om onvrede te uiten  

• Wel eens vervelen in de avonden en 

weekenden 
 

 

Op basis van de bovenstaande tabel kunnen we de volgende thema’s benoemen als 

aandachtspunten voor Urtica de Vijfsprong: 

 

1. Welbevinden cliënt 

2. Begeleiders 

3. Nieuwe dingen leren en persoonlijke wensen 

 

Hieronder zijn de aandachtspunten nader toegelicht. 
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1.  Welbevinden cliënt 

Hoewel de sfeer als sterk punt naar voren komt (zie paragraaf 3.3), voelt één op de drie 

respondenten zich niet bij alle medecliënten prettig. Eén cliënt vertelt dat hij vindt dat 

sommige cliënten te veel praten. Een ander vertelt: ‘Af en toe erger ik me wel eens aan 

anderen, maar ik weet dat dat voornamelijk bij mezelf ligt’. 

 

Verder is één op de drie respondenten wel eens bang op de dagbesteding. In de 

toelichtingen op de vraag noemen cliënten waar ze bang voor zijn: voor een koe, 

schrikdraad, onverwachte dingen en voor ‘bepaalde mensen’.  

 

Twee derde van de respondenten geeft aan dat ze zich soms of vaak vervelen in de 

weekenden. Slechts weinig cliënten lichten hun antwoord toe. Eén cliënt noemt: ‘Soms is 

het lastig om dingen te bedenken, maar gelukkig verveel ik me soms en heb ik ook veel 

leuke dingen te doen’.  

 

2.  Begeleiders 

Vijf onderwerpen die betrekking hebben op het thema begeleiders komen als 

aandachtspunt naar voren.  

 

Een derde van de cliënten geeft aan dat ze niet (altijd) de hulp krijgen die ze zouden 

willen krijgen. Een aantal opmerkingen over dit onderwerp is hieronder weergegeven: 

 

• Begeleiding is meer bezig met de mensen met een verstandelijke beperking.  

• Soms kan ik de werkleider niet vinden. 

• Ik word soms geplaagd en de werkleiders doen hier niet altijd snel genoeg iets 

aan. 

• Soms voel ik me wel aan mijn lot overgelaten of niet gezien als het even niet lukt. 

 

Hiernaast geeft ongeveer de helft van de cliënten aan dat niet alle begeleiders genoeg tijd 

hebben en dat ze op sommige begeleiders moeten wachten. Cliënten merken op dat 

begeleiders het soms druk hebben met andere cliënten. Eén cliënt maakt hierbij een 

kanttekening: ‘Ik denk dat als ik het echt zou vragen er bijna altijd wel genoeg tijd zou 

zijn’.  

 

Op de vraag ‘Als je het ergens niet mee eens bent, voel je je dan vrij om dit te zeggen?’ 

antwoordt één op de drie respondenten dat ze zich niet bij alle begeleiders vrij voelen. 

Enkele cliënten benoemen dat ze nog moeten oefenen ‘om alles te zeggen’.  

 

Verder is een derde van de respondenten niet (geheel) tevreden over de gesprekken over 

het ondersteuningsplan. In de toelichtingen benoemen enkele cliënten dat ‘het eigenlijk 

niet zo hoeft’.  
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3.  Nieuwe dingen leren en persoonlijke wensen 

Bij de open vragen ‘Wat zou je nog willen in je leven?’, ‘ Welke wensen heb je?’ en ‘Als jij 

het voor het zeggen had, wat zou je dan veranderen op de dagbesteding?’ noemen 

respondenten diverse persoonlijke wensen. Voorbeelden hiervan zijn zelfstandiger wonen, 

een relatie hebben en op vakantie gaan of een uitstapje maken. Hiernaast geeft bijna de 

helft van de respondenten aan soms of nooit nieuwe dingen te leren. Een aantal cliënten 

noemt dat ze meer zouden willen leren op de dagbesteding. Er worden geen voorbeelden 

gegeven. Een cliënt noemt: ‘Ligt er aan wat maar ik zou wel meer willen leren’.  
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4. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

De cliëntenraadpleging bij Urtica de Vijfsprong heeft als doel om inzicht te krijgen in de 

mening en ervaringen van cliënten ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening en 

hun bestaan en om concrete verbeterpunten en verbetersuggesties te kunnen vaststellen. 

Bovendien heeft de raadpleging als doel om de dialoog tussen cliënt en begeleider te 

stimuleren.  

In dit hoofdstuk staan de samenvatting van de uitkomsten en de conclusies, gevolgd door 

aanbevelingen van het LSR. 

4.1. Samenvatting en conclusies Wonen Urtica de 
Vijfsprong 

Binnen Urtica de Vijfsprong hebben 32 van de 58 cliënten de vragenlijst ‘Wonen’ 

beantwoord. Dit is een respons van 55%, wat voldoende te noemen is. 

Uit de raadpleging komen de onderstaande sterke punten en aandachtspunten naar 

voren. Onder de tabel staan de conclusies naar aanleiding van deze punten.  

 

Sterke punten Aandachtspunten 

1 Algemeen positief 1 Welbevinden cliënt 

2 De woning/kamer 2 Informatie over veranderingen 

3 Omgeving 3 Begeleiders 

4 Sfeer 4 Nieuwe dingen leren en persoonlijke 

wensen 

 

Uit de cliëntenraadpleging komt naar voren dat de cliënten over het algemeen redelijk 

positief zijn over het wonen bij Urtica de Vijfsprong. Dit blijkt onder andere uit het 

gemiddelde cijfer 8,3, de positieve toelichtingen die daarbij zijn gegeven en de sterke 

punten die naar voren komen uit de open en gesloten vragen.  

Uit de analyse van de aandachtspunten (paragraaf 2.4) blijkt dat er verbeterkansen zijn op 

de volgende thema’s: 

• Welbevinden: prettig voelen bij medebewoners, gevoelens van eenzaamheid, wel 

eens bang zijn en verveling in de avonden en weekenden. 

• Informatie over veranderingen 

• Begeleiders: moeten wachten op begeleiders en niet altijd vrij voelen om mening te 

uiten. 

• Nieuwe dingen leren en persoonlijke wensen: de wens om nieuwe vaardigheden 

te leren en diverse persoonlijke wensen.  
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4.2. Samenvatting en conclusies Dagbesteding Urtica 
de Vijfsprong 

Binnen Urtica de Vijfsprong hebben 22 van de 80 cliënten de vragenlijst ‘Dagbesteding’ 

beantwoord. Dit is een respons van 28%, wat onvoldoende te noemen is. Er moet daarom 

ook voorzichtig worden omgegaan met het trekken van conclusies op basis van de 

resultaten die in het rapport zijn vermeld. 

Uit de raadpleging komen de onderstaande sterke punten en aandachtspunten naar 

voren. Onder de tabel staan de conclusies naar aanleiding van deze punten.  

 

Sterke punten Aandachtspunten 

1 Algemeen positief 1 Welbevinden cliënt 

2 Het werk (werkzaamheden, pauzes en 

veiligheid) 

2 Begeleiders 

3 Sfeer 3 Nieuwe dingen leren en persoonlijke 

wensen 

 

 

Uit de cliëntenraadpleging komt naar voren dat de cliënten over het algemeen redelijk 

positief zijn over de dagbesteding bij Urtica de Vijfsprong. Dit blijkt onder andere uit het 

gemiddelde cijfer 8,6, de positieve toelichtingen die daarbij zijn gegeven en de sterke 

punten die naar voren komen uit de open en gesloten vragen. 

Uit de analyse van de aandachtspunten (paragraaf 3.4) blijkt dat er verbeterkansen zijn op 

de volgende thema’s: 

• Welbevinden: prettig voelen bij andere cliënten en collega’s, wel eens bang zijn en 

verveling in de avonden en weekenden. 

• Begeleiders: de gewenste hulp krijgen, gesprekken over het ondersteuningsplan, 

beschikbare tijd van begeleiders, vrij voelen om onvrede te uiten.  

• Nieuwe dingen leren en persoonlijke wensen: de wens om nieuwe vaardigheden 

te leren en diverse persoonlijke wensen.  
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4.3. Algemene aanbevelingen  

 

Het LSR raadt aan om te investeren in verdieping van de uitkomsten van de 

cliëntenraadpleging. Een cliëntenraadpleging is een mooi instrument om ervaringen op te 

halen. Maar zonder goed vervolg draagt dit niet bij aan de kwaliteit van bestaan van 

cliënten.  

 

Bekend is dat een positieve waardering van het leven sterk verband houdt met de mate 

waarin mensen de mogelijkheid ervaren om daar invloed op te kunnen hebben. Is er 

ruimte voor meepraten, meedenken, meedoen?. Zowel voor het vasthouden van de 

positieve punten die uit de raadpleging naar voren komen, als voor het werken aan 

verbetering van de aandachtspunten, is van belang dit perspectief mee te nemen.  

 

De belangrijkste aanbeveling luidt daarom: zorg bij alle thema’s voor een ‘Cultuur van 

Continu met elkaar in Contact staan’ (3xC). Met andere woorden: organiseer inspraak, 

zoals dit ook een vereiste is binnen de Wmcz. Denk bij een cultuur van continu met elkaar 

in contact staan zowel ‘klein’ (binnen de relatie cliënt-begeleider) als organisatie-breed. 

Voorbeelden om de 3xC vorm te geven: 

• Feedback-in-1-minuut-model binnen de hele organisatie inzetten bij elk 

contact/overleg (met vragen als: ‘Wat ging goed?’, ‘Wat ging minder goed?’ en ‘Wat 

kan ik de volgende keer anders doen?’); 

• ‘Pizza-overleg’: laagdrempelige bijeenkomst – in combinatie met samen (bijvoorbeeld) 

pizza eten – voor uitwisseling ervaringen rondom een bepaald thema; 

• Groepsgesprek; 

• Spiegelgesprek met cliënten (en/of vertegenwoordigers) en medewerkers; 

• Teamreflectie over uitkomsten cliëntenraadpleging. 

 

Het LSR raadt betrokkenen binnen alle lagen van de organisatie aan actief de eigen 

bijdrage uit te dragen: ‘Wat kan ik zelf doen?’ (‘Wat kan ik samen met mijn mede-

cliënt/collega doen?’, ‘Wat kan ik als verwant/vertegenwoordiger doen?’ en  ‘Wat als 

medewerker, team, manager?’). Ook medewerkers en ondersteunende diensten die niet 

direct bij het primaire cliëntproces betrokken zijn, kunnen zichzelf deze vraag stellen. 

Overige algemene proces aanbevelingen zijn: 

• Bespreek individuele aandachtspunten en neem eventuele nieuwe afspraken of 

doelen op in het ondersteuningsplan van de cliënt3. Inventariseer regelmatig welke 

persoonlijke wensen en behoeften cliënten en vertegenwoordigers hebben.  

• Gebruik de cliëntervaringen van deze raadpleging als input voor de thema’s van het 

kwaliteitsrapport dat de zorgorganisatie voor VGN aanlevert4 en om richting te geven 

aan het prioriteren van verbeteracties. 

• Presenteer verbeteracties helder naar cliënten (en partners/familieleden) en 

medewerkers en geef terugkoppeling van effecten/vervolgstappen.  

                                                
3 Directe koppeling bouwsteen 1 – zorgproces individuele cliënt 
4 Dit betreft met name de thema’s: Zorgproces rond individuele cliënt (thema 1), Eigen regie (thema 2), Cliëntervaringen 
(thema 3), Samenspel in zorg en ondersteuning (thema 4) en Betrokken en vakbekwame medewerkers (thema 6). 
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• Maak op locatieniveau afspraken over verbeteracties naar aanleiding van uitkomsten 

(en/of verdiepende besprekingen), neem deze op in een locatiewerkplan en zorg voor 

een taakverantwoordelijke die de voortgang van afgesproken acties monitort. 

 

Tenslotte: besteed op alle niveaus (cliënt, locatie, organisatie) gericht aandacht aan de 

positieve punten:  

• Onderzoek welke factoren (organisatorisch, menselijk, technisch, cliënt gerelateerde 

zaken) bijdragen aan de positieve waardering van een bepaald thema; 

• Bespreek wat nodig is om dat vast te houden; 

• Wissel uit met andere relaties, teams, organisatie-onderdelen: leer van/aan anderen 

(benut best practices); 

• Stimuleer en daag mensen uit tot een kritische blik, juist wanneer de waardering 

positief is (voorkomen blinde vlekken, waarborgen kwaliteit). 
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4.4. Inhoudelijke aanbevelingen n.a.v. de 
aandachtspunten 

In deze paragraaf staan per aandachtsgebied adviezen en/of vragen weergegeven. Deze 

kunnen tijdens evaluatiegesprekken besproken worden en/of als inspiratie dienen bij het 

opstellen van het verbeterplan op organisatieniveau en locatieniveau. Ook kunnen ze als 

input dienen voor de cliëntenraad en/of voor een teamreflectie van de medewerkers.  

Het LSR wil benadrukken dat de onderstaande adviezen en vragen zijn bedoeld als 

suggesties voor mogelijke denkrichtingen en stimulans voor gesprekken naar aanleiding 

van de cliëntenraadpleging.  

 

1. Welbevinden cliënten: niet bij alle medecliënten prettig voelen, wel eens vervelen, 

gevoelens van eenzaamheid en angst.  

Het is goed om extra aandacht te besteden aan de aandachtspunten op het gebied van 

persoonlijk welbevinden. Voor de teams is het belangrijk aandacht te hebben voor de 

groepsdynamiek en de diversiteit van cliënten die daar wellicht aan ten grondslag ligt. 

Het is zaak dat de organisatie er zorg voor draagt dat begeleiders voldoende zijn 

toegerust voor het begeleiden van de verschillende groepsprocessen en te waarborgen 

dat de begeleiding zoveel mogelijk geboden wordt door een vast team van voor de 

cliënten bekende medewerkers. Daarnaast is het goed om met de individuele cliënt in 

gesprek te gaan over punten die te maken hebben met zijn welbevinden en misschien 

kunnen cliënten op locatieniveau onderling iets voor elkaar betekenen. 

 

2. Begeleiders 

Met betrekking tot de begeleiders zijn cliënten op bepaalde punten minder tevreden. Het 

gaat dan vooral over de beschikbare tijd en aandacht die begeleiders voor hen hebben, 

het kunnen uiten van onvrede en dat ze niet altijd (tijdig) worden geïnformeerd over 

veranderingen. Ook over de gesprekken over het ondersteuningsplan en de hulp die 

begeleiders bieden zijn niet alle cliënten tevreden.  

Het is aan te raden om bij de individuele cliënt nadere informatie op te halen. 

Bijvoorbeeld over op welke momenten cliënten minder tijd en aandacht ervaren en wat ze 

missen in de informatievoorziening. Ook wensen wat betreft de 

ondersteuningsplanbespreking en de hulp die geboden wordt door begeleiders kunnen 

besproken worden. De cliëntenraad kan deze thema’s agenderen en eventueel een rol 

spelen in het verzamelen van informatie. Een goede optie is om tijdens een teamreflectie 

thema’s als werkdruk, hoe zowel begeleiders als cliënten die ervaren en het eerlijk 

verdelen van aandacht aan de orde te laten komen. Het is goed om op locatieniveau 

duidelijke afspraken te maken over welke informatie wanneer en op welke manier met 

cliënten wordt gedeeld.  

Zorg ook voor terugkoppeling naar de cliënten wat betreft gemaakte afspraken. 
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3. Nieuwe dingen leren en persoonlijke wensen 

Cliënten geven aan niet veel nieuwe dingen te leren en een aantal van hen heeft wensen 

om nieuwe vaardigheden te leren. Hiernaast uiten cliënten diverse persoonlijke wensen. 

Het is aan te raden om bij de individuele cliënt na te gaan welke wensen hij heeft. Vraag 

ook door naar achterliggende redenen van bepaalde wensen en denk daarbij liever in 

mogelijkheden dan in onmogelijkheden. Wellicht zijn er ook wensen voor activiteiten op 

groepsniveau. De cliëntenraad zou een rol kunnen spelen in het inventariseren van 

wensen voor (groeps)activiteiten.    

Zorg in ieder geval voor een terugkoppeling en laat cliënten weten wat er met betrekking 

tot hun wensen mogelijk zou zijn en wat er eventueel georganiseerd kan worden. 
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Bijlage I Aanpak CoK  

CoK bij Urtica de Vijfsprong bestaat uit de onderstaande stappen: 

 

1. Voorbereiding 

Het LSR heeft in een startoverleg met Urtica de Vijfsprong de vragenlijst vastgesteld 

en de planning van het traject en wijze van instrueren van medewerkers besproken. 

Urtica de Vijfsprong heeft, met ondersteunend materiaal van het LSR, de cliënten en 

de medewerkers geïnformeerd over de aanpak, het doel van CoK en de koppeling met 

het begeleidingsplan.   

 

2. Instructie medewerkers  

Medewerkers hebben praktische informatie over CoK en instructie over gespreks- en 

interviewtechnieken gekregen. Doel hiervan is waarborgen dat afname van de 

vragenlijst (de interviews) door medewerkers zo objectief en betrouwbaar mogelijk 

plaatsvindt.  

3. Afnemen en invullen vragenlijst 

Cliënten hebben een vragenlijst ingevuld, zelfstandig of samen met hun (persoonlijk) 

begeleider. De vragenlijsten zijn door begeleiders ingevoerd via een link van het LSR 

en als PDF in het dossier van de cliënt opgeslagen. 

 

4. Koppeling ondersteuningsplan  

De cliënt, (zijn verwanten/naasten) en eigen begeleider bespreken de antwoorden van 

de individuele vragenlijst(en): ‘Wat heeft de cliënt gezegd?’,  ‘Waarom heeft de cliënt 

dit geantwoord?’ en ‘Wat zou een cliënt nog anders willen in zijn leven en/of de 

ondersteuning?’. De cliënt en begeleider maken (SMART5) afspraken om de wensen 

en mogelijk doelen van de cliënt te kunnen realiseren. Deze afspraken worden 

vastgelegd in het ondersteuningsplan van de cliënt. 

 

5. Verdieping: groepsgesprek/spiegelgesprek 

Het LSR zal eind november 2022 spiegelgesprekken houden met cliënten en 

medewerkers van de diensten Wonen en Dagbesteding. Deze gesprekken hebben als 

doel de uitkomsten van de vragenlijsten te toetsen, te verdiepen en suggesties voor 

verbetering te krijgen.  

 

6. Rapportage 

Op basis van de uitkomsten van de vragenlijsten heeft het LSR een rapport 

geschreven met daarin een hoofdstuk met daarin de resultaten van ‘Wonen’ en een 

hoofdstuk over de resultaten van ‘Dagbesteding’. Ook maakt het LSR een cliëntversie 

van het rapport.  

                                                
5 SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. 
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7. Verbeterplannen & Evaluatie 

Op basis van de uitkomsten van de cliëntenraadpleging stelt de bestuurder met de 

cliëntenraad een SMART-verbeterplan op. Bij het formuleren van de afspraken 

nemen zij de door de cliënten genoemde verbetersuggesties mee.  

Na een jaar evalueren de cliëntenraad en de bestuurder de verbeteracties die tot 

stand zijn gekomen naar aanleiding van de raadpleging. 

 

Vragenlijst 

De gebruikte vragenlijst is onderdeel van de methode ‘Cliënten over Kwaliteit’ (CoK). Dit is 

een erkende methode volgens het landelijke kwaliteitskader gehandicaptenzorg van de 

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De vragenlijst richt zich op de 

domeinen van Kwaliteit van bestaan van Robert Schalock en de thema’s uit het concept 

Positieve Gezondheid van Machteld Huber.  

De CoK vragenlijst ‘Wonen’ bestaat uit 20 gesloten vragen (met drie 

antwoordcategorieën: positief, tussencategorie en negatief) en drie open vragen. 

Daarnaast konden cliënten de locatie een cijfer geven en het cijfer toelichten. 

 

Analyse 

De analyse van de uitkomsten van de cliëntenraadpleging bestaat uit twee delen. 

Als eerste zijn de antwoorden op de gesloten vragen uit de vragenlijst onderverdeeld in 

sterke punten, aandachtspunten en verbeterpunten op de volgende manier: 

 

Beoordeling Als  

Sterk punt 90% of meer van de cliënten positief antwoordt (goed/ja) 

Aandachtspunt  

30% of meer van de cliënten niet helemaal positief (niet helemaal 

goed, soms, niet altijd goed, een beetje) of negatief is 

(tussencategorie en negatieve categorie bij elkaar opgeteld) 

Verbeterpunt 30% of meer van de cliënten negatief antwoordt (nee/niet goed) 

Geen 

beoordeling 

minder dan 80% van de cliënten antwoord geeft,  

is aan de vraag geen beoordeling toegekend 
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Open vragen 

Het tweede deel van de analyse betreft de verwerking van de verbetersuggesties en de 

opmerkingen die cliënten bij de open vragen hebben gemaakt. Om de opmerkingen en 

verbetersuggesties op een betrouwbare en valide manier te verwerken, gaat de 

onderzoeker op een gestructureerde wijze te werk. Deze werkwijze van het LSR is 

gebaseerd op een gangbare data-analyse methode, zoals onder andere beschreven door 

Boeije e.a. (2014) 6. De tekst wordt gecodeerd aan de hand van relevante thema’s. Op 

basis van deze analyse vat het LSR de meest opvallende thema’s samen. 

 

Respons 

De respons is het aantal cliënten dat de vragenlijst heeft ingevuld (respondenten 

genoemd) in verhouding tot het totaal aantal cliënten dat gebruik maakt van de 

dienstverlening.  

Het LSR stelt dat bij een cliëntgroep van 30 cliënten of meer een minimale respons tussen 

de 35% en 40% nodig is om een goed beeld te kunnen krijgen van de mening van de 

cliënten. Bij een groep van minder dan 30 respondenten geldt een minimale respons 

tussen 70% en 80%. Hoe kleiner de groep respondenten hoe hoger de behaalde respons 

zal moeten zijn om met enige zekerheid te kunnen zeggen dat de uitkomsten een goede 

afspiegeling zijn. 

 

Representativiteit 

Wanneer het aantal respondenten veel lager is dan het totaal aantal cliënten/deelnemers 

dat gebruik maakt van de dienstverlening, bestaat de kans dat de uitkomsten niet 

representatief zijn. Er moet in die situaties dan ook voorzichtig worden omgegaan met het 

trekken van conclusies op basis van de resultaten die in het rapport zijn vermeld. De 

uitkomsten kunnen dan echter wel een aanknopingspunt zijn voor een verdiepend 

gesprek met cliënten, medewerkers en andere betrokkenen. 

 

                                                
6 Boeije, H.R, ’t Hart, H & Hox, J. (2014). Onderzoeksmethoden. Amsterdam: Boom. 
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Bijlage II Resultaten gesloten vragen Wonen 

Respons 

Onderstaande tabel laat zien wat de respons is binnen Urtica de Vijfsprong per 

woonlocatie en totaal.  

 

Locatienaam  
Aantal ingevulde 

vragenlijsten 

Hofhuis 3 

Hoogkamp 3 

Buitenhuizen 12 

Kleine Koning 2 

De Roos 8 

Fasehuis 4 

Totaal  32 

 
 

De woonlocatie Beoordeling 

   

Geen 

antwoord 

1. Wat vind je van jouw 
woning/kamer? 

 
91% 

(29) 

9% 

(3) 

0% 

(0) 
(0) 

2. 
Wat vind je van het eten op 

de woonlocatie?7 
 

76% 

(19) 

24% 

(6) 

0% 

(0) 
(0) 

3. 
Voel je je prettig bij je 

medebewoners? 
 

48% 

(14) 

45% 

(13) 

7% 

(2) 
3) 

4. 
Voel je je wel eens eenzaam 

op de woonlocatie? 
 

56% 

(18) 

38% 

(12) 

6% 

(2) 
(0) 

5. 
Ben je wel eens bang op de 

woonlocatie? 
 

66% 

(21) 

31% 

(10) 

3% 

(1) 
(0) 

 
  

                                                
7 7 cliënten geven aan niet op de woonlocatie te eten of zelf te koken. 
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De hulp die je krijgt 

op de woonlocatie 
Beoordeling 

   

Geen 

antwoord 

6. 

Krijg je de hulp van de 

begeleiders die jij wilt 

hebben? 

 
81% 

(26) 

16% 

(5) 

3% 

(1) 
(0) 

7. 

Vertelt de begeleiding jou als 

er iets verandert op de 

woonlocatie?8 

 
70% 

(19) 

30% 

(8) 

0% 

(0) 
(1) 

8. 

Wat vind je van de 

gesprekken over je 

ondersteuningsplan? 

 
77% 

(23) 

17% 

(5) 

7% 

(2) 
(2) 

9. 
Leer je nieuwe dingen op de 

woonlocatie? 
 

35% 

(10) 

55% 

(16) 

10% 

(3) 
(3) 

10. 
Luisteren de begeleiders naar 

je? 
 

74% 

(23) 

19% 

(6) 

7% 

(2) 
(1) 

11. 
Hebben de begeleiders 

genoeg tijd voor je? 
 

74% 

(23) 

26% 

(8) 

0% 

(0) 
(1) 

12. 
Moet je vaak wachten op de 

begeleiders? 
 

65% 

(20) 

26% 

(8) 

10% 

(3) 
(1) 

13. Vertrouw je de begeleiders?  
71% 

(22) 

26% 

(8) 

3% 

(1) 
(1) 

14.  

Als je het ergens niet mee 

eens bent, voel je je dan vrij 

om dit te zeggen? 

 
65% 

(20) 

29% 

(9) 

7% 

(2) 
(1) 

15. 
Bepalen de begeleiders te 

veel voor je? 
 

77% 

(24) 

13% 

(4) 

10% 

(3) 
(1) 

16. 
Heb je een klik met je 

persoonlijk begeleider? 
 

87% 

(27) 

13% 

(4) 

0% 

(0) 
(1) 

 
  

                                                
8 4 cliënten vullen in ‘Weet ik niet’ 
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Je leven Beoordeling 

   

Geen 

antwoord 

17. 
Ben je tevreden over hoe je 

dagen eruit zien? 
 

84% 

(26) 

13% 

(4) 

3% 

(1) 
(1) 

18.  
Verveel je je wel eens in de 

avonden en weekenden? 
 

61% 

(19) 

32% 

(10) 

7% 

(2) 
(1) 

19.  

Wat vind je van het contact 

met je 

familie/vrienden/kennissen? 

 
77% 

(23) 

20% 

(6) 

3% 

(1) 
(2) 

20.  Ben je nu gelukkig?  
71% 

(22) 

26% 

(8) 

3% 

(1) 
(1) 
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Bijlage III Resultaten gesloten vragen 
Dagbesteding 

 

Locatienaam  
Aantal ingevulde 

vragenlijsten 

Zuivel 2 

Tuin 1 

Huis 8 

Werkhuis 1 

Vee 5 

Winkel 1 

Perenboom 4 

Onderhoud  0 

Totaal  22 

 

 

De dagbesteding Beoordeling 

   

Geen 

antwoord 

1. Wat vind je van de 
dagbesteding? 

 
86% 

(19) 

14% 

(3) 

0% 

(0) 
(0) 

2. 
Kan je het werk doen dat je 

leuk vindt? 
 

73% 

(16) 

27% 

(6) 

0% 

(0) 
(0) 

3. 
Wat vind je van de pauzes op 

de dagbesteding? 
 

90% 

(18) 

10% 

(2) 

0% 

(0) 
(2) 

4. 
Voel je je prettig bij de andere 

cliënten en collega’s? 
 

64% 

(14) 

32% 

(7) 

5% 

(1) 
(0) 

5. 
Voel je je wel eens eenzaam 

op de dagbesteding? 
 

77% 

(17) 

23% 

(5) 

0% 

(0) 
(0) 

6. 
Ben je wel eens bang op de 

dagbesteding? 
 

68% 

(15) 

32% 

(7) 

0% 

(0) 
(0) 

7. 
Vind je het werk veilig 

genoeg? 
 

91% 

(20) 

9% 

(2) 

0% 

(0) 
(0) 
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De hulp die je krijgt 

op de dagbesteding 
Beoordeling 

   

Geen 

antwoord 

8. 

Krijg je de hulp van de 

begeleiders die jij wilt 

hebben? 

 
68% 

(15) 

27% 

(6) 

5% 

(1) 
(0) 

9. 

Vertelt de begeleiding jou als 

er iets verandert op de 

dagbesteding?9 

 
74% 

(14) 

26% 

(5) 

0% 

(0) 
(0) 

10. 

Wat vind je van de 

gesprekken over je 

ondersteuningsplan? 

 
65% 

(13) 

25% 

(5) 

10% 

(2) 
(2) 

11. 
Leer je nieuwe dingen op de 

dagbesteding? 
 

55% 

(12) 

36% 

(8) 

9% 

(2) 
(0) 

12. 
Luisteren de begeleiders naar 

je? 
 

73% 

(16) 

27% 

(6) 

0% 

(0) 
(0) 

13. 
Hebben de begeleiders 

genoeg tijd voor je? 
 

59% 

(13) 

41% 

(9) 

0% 

(0) 
(0) 

14. 
Moet je vaak wachten op de 

begeleiders? 
 

55% 

(12) 

46% 

(10) 

0% 

(0) 
(0) 

15. Vertrouw je de begeleiders?  
73% 

(16) 

27% 

(6) 

0% 

(0) 
(0) 

16.  

Als je het ergens niet mee 

eens bent, voel je je dan vrij 

om dit te zeggen? 

 
67% 

(14) 

29% 

(6) 

5% 

(1) 
(1) 

17. 
Bepalen de begeleiders te 

veel voor je? 
 

73% 

(16) 

27% 

(6) 

0% 

(0) 
(0) 

18. 
Heb je een klik met je 

aanspreekpunt?10 
 

81% 

(17) 

19% 

(4) 

0% 

(0) 
(0) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
9 drie cliënten vullen in ‘Weet ik niet’.  
10 één cliënt geeft aan niet te weten wie het aanspreekpunt is.  
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Je leven Beoordeling 
   

Geen 

antwoord 

19. 
Ben je tevreden over hoe je 

dagen eruit zien? 
 

71% 

(15) 

29% 

(6) 

0% 

(0) 
(1) 

20.  
Verveel je je wel eens in de 

avonden en weekenden? 
 

38% 

(8) 

52% 

(11) 

10% 

(2) 
(1) 

21.  

Wat vind je van het contact 

met je 

familie/vrienden/kennissen? 

 
80% 

(16) 

20% 

(4) 

0% 

(0) 
(2) 

22.  Ben je nu gelukkig?  
71% 

(15) 

19% 

(4) 

10% 

(2) 
(1) 

 
 


