
 

 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

RAPPORTAGE ONDERZOEK KWALITEITSERVARINGEN  
VAN CLIËNTEN, VERTEGENWOORDIGERS EN BEGELEIDERS 

SDW 
 

AMBULANTE BEGELEIDING 
 
 

2020 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

 
Rapportage Onderzoek Kwaliteitservaringen SDW Ambulante Begeleiding - 2020  

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 
 
Rapportage Onderzoek Kwaliteitservaringen van Cliënten, Vertegenwoordigers en 
Begeleiders - SDW - Ambulante Begeleiding 2018 
 
Dit rapport en het onderzoek waarop het is gebaseerd werden gerealiseerd door het 
onderzoeksbureau Buntinx Training & Consultancy in opdracht van SDW te Roosendaal 
 
Buntinx Training & Consultancy 
Postbus 1684 
6201 BR MAASTRICHT 
Tel 0620798066 
btc@buntinx.org 
www.buntinx.org  
 
 
 
juni 2020 
© Buntinx Training & Consultancy en SDW 

mailto:btc@buntinx.org
http://www.buntinx.org/


 

 

 
Rapportage Onderzoek Kwaliteitservaringen SDW Ambulante Begeleiding - 2020  

 

3 

                       
RAPPORTAGE ONDERZOEK KWALITEITSERVARINGEN  

VAN CLIËNTEN, VERTEGENWOORDIGERS EN BEGELEIDERS 
SDW 
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2020 

 

 
VOORWOORD EN LEESWIJZER 
 
 
Deze ‘Rapportage Onderzoek Kwaliteitservaringen' betreft de verslaglegging van het 
kwaliteitsonderzoek bij SDW Ambulante Begeleiding 2020.  
Om vergelijking te vereenvoudigen is in deze rapportage dezelfde structuur aangehouden als 
in het rapport 2018. 
De rapportage begint met een inleiding (hoofdstuk 1) waarin kort wordt bechreven waarom, 
waar, bij wie en op welke manier het onderzoek plaatsvond. Vervolgens worden in 
hoofdstuk 2 de organisatie-brede conclusies van het onderzoek gepresenteerd. In hoofdstuk 
3 staan de uitkomsten van de raadpleging van cliënten met betrekking tot hun tevredenheid 
met de ambulante begeleiding. In hoofdstuk 4 staan op dezelfde manier de uitkomsten van 
de raadpleging van familie en cliëntvertegenwoordigers, gevolgd door hoofdstuk 5 met 
uitkomsten van de raadpleging van begeleiders.  
Hoofdstuk 6 bevat de Kwaliteit-Verbeter-Kaarten van de onderzochte teams. Hoofdstuk 7 
sluit af met een vergelijking van uitkomsten uit de onderzoeken van 2018 en 2020. 
 
In deze rapportage staan de uitkomsten van de onderzoeksvragen met betrekking tot de 
tevredenheid met de ambulante begeleiding. Daarnaast worden in de Kwaliteit-Verbeter-
Kaarten ook de uitkomsten vermeld van de vraag naar verbetering van de inspraak en 
medezeggenschap van de cliënten.  
 
Een woord van dank is op zijn plaats aan alle cliënten, cliëntvertegenwoordigers, en 
begeleiders die tijd en moeite namen om hun persoonlijke ervaringen en meningen te delen 
ten behoeve van dit onderzoek. Een bijzonder woord van dank voor de begeleiders die een 
groot aantal gesprekken voerden met de cliënten om hun ervaringen te inventariseren, en 
voor mevrouw Mijke Goossens – Adviseur Beleid en Organisatie  – en mevrouw Jacqueline 
Dieleman – Bedrijfskundig analist – die de interne coördinatie van het onderzoek voor hun 
rekening namen. 
 
 
Juni 2020 
W.H.E. Buntinx 
J. Tan  
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RAPPORTAGE ONDERZOEK KWALITEITSERVARINGEN  
VAN CLIËNTEN, VERTEGENWOORDIGERS EN BEGELEIDERS  

SDW 
 

AMBULANTE BEGELEIDING 
2020 

 
 
 

INLEIDING 
 
 
1. Vraagstelling en bereik van het onderzoek 
 
De vraagstelling van het onderzoek naar kwaliteitservaringen 2020 bij de SDW functie 
Ambulante Begeleiding luidt: 

1. Hoe beoordelen cliënten, cliëntvertegenwoordigers en cliëntbegeleiders van SDW de 
kwaliteit van de ambulante begeleiding bij de verschillende teams? 

2. Welke verbeterpunten kunnen op basis van de antwoorden op vraag 1 worden 
geformuleerd op niveau van de individuele cliënt, van de teams en van SDW 
Ambulante Begeleiding als geheel? 

3. Op welke manier kan de medezeggenschap van cliënten volgens henzelf, 
cliëntvertegenwoordigers en cliëntbegeleiders van SDW worden verbeterd? 

 
Het onderzoek kwaliteitservaringen 2020 werd gehouden bij de volgende teams: 
 

1. Ambulant volwassenen Oost (inclusief IPC Oost) 

2. Ambulant volwassenen West (inclusief IPC West) 

3. Ambulante jeugdhulpverlening 

4. Ambulante ondersteuning Mytylschool 

5. Ambulante ondersteuning ZMLK onderwijs 

6. BSO 't Spilhonk & BSO de Speelrots 

7. Loopbaanondersteuning 

8. OMK ambulant Oost 

9. OMK ambulant West 

10. PPG en IAG 

11. Praktische huisondersteuning (PT) 

12. Behandeling 

13. Begeleiding binnen passend onderwijs 
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2. Methode en deelnemers  
 
Methode 
 
Het gaat in dit onderzoek over de subjectieve kwaliteitservaringen van cliënten, van familie / 
cliëntvertegenwoordigers en van begeleiders met betrekking tot de Ambulante Begeleiding 
van SDW.  
 
Het onderzoek werd uitgevoerd op dezelfde wijze als het onderzoek in 2018, met een 
aangepaste vorm van de methode ‘Quality Qube’ waarbij met een klein aantal vragen een 
groot bereik van relevante kwaliteitservaringen kan worden bestreken. De Quality Qube 
onderzoekt en rapporteert voor elke respondentgroep (cliënten, cliëntvertegenwoordigers 
en begeleiders) zowel positieve kwaliteitservaringen (waardering) als ervaringen met 
betrekking tot zaken die voor verbetering vatbaar zijn.  
 
Daarnaast werd op verzoek van SDW ook in het onderzoek van 2020 speciaal aandacht 
besteed aan de ervaring en eventuele verbetering van de inspraak en medezeggenschap van 
cliënten.  
  
Respondenten hadden de mogelijkheid om hun antwoorden na invulling van de enquête  te 
downloaden. Cliënten beschikten op die manier over input voor hun ondersteuningsplan 
waarmee op individueel niveau direct rekening met cliëntervaringen kon worden gehouden. 
De rapportage op teamniveau bestaat uit de verzameling Kwaliteit-Verbeter-Kaarten. In het 
onderhavige rapport staan uitkomsten en conclusies op organisatieniveau, dus SDW-breed. 
 
 
Deelnemers en respons 
 
Cliënten 
 
Alle cliënten Ambulante Begeleiding werden uitgenodigd voor deelname aan een enquête 
over hun kwaliteitservaringen. Er werd daarbij veel ruimte gegeven voor open antwoorden 
op de vraag wat men ‘goed’ vindt en ‘wat beter’ zou kunnen of moeten. Cliënten konden, 
wanneer zij daartoe voldoende vaardig waren, de vragenlijst zelfstandig invullen. Wanneer 
dat niet mogelijk was vond een gesprek plaats en werden de antwoorden in de vragenlijst 
genoteerd. Dit gesprek vond plaats aan de hand van een speciale instructie waardoor de 
informatie gestandaardiseerd werd verzameld. 
Op deze wijze werden gegevens verzameld van in totaal 205 cliënten.  
 
Vertegenwoordigers en begeleiders 
 
De cliëntvertegenwoordiger of contactpersoon van elke cliënt Ambulante Begeleiding van 
SDW ontving een e-mail met een link naar een vragenlijst. Een alternatief met papieren 
vragenlijst was beschikbaar. Naast een rapportcijfer voor de (kwaliteit van) de ambulante 
begeleiding, werd gevraagd naar het spontaan melden van positieve en negatieve 
ervaringen; dat betekent: punten van ‘waardering’ respectievelijk van punten ‘voor 
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verbetering vatbaar’. In totaal werden 59 volledig ingevulde lijsten van 
cliëntvertegenwoordigers ontvangen 
 
De opzet van de vragenlijst voor begeleiders was gelijk aan die van de vertegenwoordigers 
Aan hen werd gevraagd om hun ervaring van de kwaliteit van de geboden begeleiding en 
van de aangeboden activiteiten aan ‘hun’ cliënten als professional te rapporteren. Deze 
vraagstelling gaat er van uit dat professionele begeleiders een eigen mening hebben over de 
geleverde ondersteuning. 95 begeleiders vulden de vragenlijsten in.  
 
Privacy en ethisch kader 
 
De vragenlijsten werden anoniem ingevuld en er werd op geen enkele wijze persoonlijke 
gegevens over de identiteit van de respondent gevraagd. De inhoud van de Kwaliteit-
Verbeter-Kaarten is niet herleidbaar tot individuele uitspraken maar is door de onderzoekers 
geformuleerd in functionele samenvattingen. Het onderzoek gebeurde bij elke respondent 
op vrijwillige basis. De cliënten werden vooraf en aan het begin van de persoonlijke 
gesprekken voorgelicht over het doel en de werkwijze van het gesprek en konden zelf 
beslissen al dan niet mee te doen. 
In het hele onderzoek werden geen persoonsgegevens verzameld. 
De onderzoekers nemen bij de verwerking van informatie en bij de behandeling van de 
uitkomsten de beroepscode voor psychologen in acht. 
 
 
3. Dataverzameling 
 
De dataverzameling vond plaats tussen 17 februari en 11 mei 2020. Tijdens deze periode 
werden Covid-19 maatregelen van kracht het geen de dataverzameling organisatorisch heeft 
bemoeilijkt.  
 
 
4. Verwerking en analyse 
 
Analyse en rapportage 
 
De gegeven rapportcijfers worden SDW-breed gepresenteerd in de vorm van tabellen met 
gemiddelde scores. De antwoorden op de open vragen werden gecodeerd volgens het 
validiteitskader van de Quality Qube (zie bijlage). Met deze codes werden profielen 
opgesteld van positief ervaren domeinen van kwaliteit respectievelijk van domeinen die voor 
verbetering vatbaar zijn ('rood-groen' profielen). 
Daarnaast werden de antwoorden op de open vragen ‘wat goed gaat’ (sterke punten) en 
'wat er beter zou kunnen' (verbeter punten) samengevat op niveau van de ambulante 
teams. Hetzelfde gebeurde met de antwoorden op de laatste vraag met betrekking tot 
medezeggenschap. Deze samenvattingen vormen per locatie een 'Kwaliteit-Verbeter-Kaart'. 
 
Getoonde gemiddelden en percentages worden afgerond met een nauwkeurigheid van 1%. 
Totalen kunnen binnen een responsgroep per vraag verschillen vertonen omdat soms een 
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antwoord op een specifieke vraag ontbreekt. Indien voor een bepaalde locatie/team het 
antwoord van slechts 1 respondent beschikbaar is, wordt geen gemiddelde getoond in de 
tabellen en in de Kwaliteit-Verbeter-kaart omdat dit cijfer niet representatief is. In de tekst 
van de Kwaliteit-Verbeter-Kaart wordt de respons van een enkele respondent wel vermeld. 
Waar geen kwalitatieve respons voorhanden is wordt in Kwaliteit-Verbeter-Kaarten vermeld: 
'geen informatie beschikbaar'.  
 
De verwerking en analyse van gegevens en de rapportage werden onafhankelijk uitgevoerd 
door Buntinx Training & Consultancy onder verantwoordelijkheid van dr. W. Buntinx, GZ-
psycholoog. 
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2. Het onderzoek in het kort: samenvatting en conclusies 

 
 
Voorafgaand aan de conclusies worden de werkwijze en de beperkingen van het onderzoek 
kort toegelicht.  
 
2.1  Werkwijze 
 
Het onderzoek naar kwaliteitservaringen bij SDW Ambulante Begeleiding werd gehouden 
om een beeld te krijgen van de wijze waarop cliënten, cliëntvertegenwoordigers / 
contactpersonen en begeleiders de kwaliteit van de door SDW geboden dienstverlening 
beleven. Daarnaast werd gevraagd naar suggesties om de inspraak en medezeggenschap van 
cliënten te verbeteren. Met de uitkomsten van het onderzoek wil SDW verbeterpunten 
formuleren op niveau van de locaties en organisatiebreed. 
 
Het onderzoek werd verricht met de Quality Qube methode. De Quality Qube is opgenomen 
in de VGN waaier van kwaliteit-ervaringsinstrumenten 2020-2022.  
 
In totaal leverde het onderzoek Ambulante Begeleiding gegevens op van: 205 cliënten, 59 
cliëntvertegenwoordigers, en van 95 begeleiders. De gegevens uit de vragenlijsten werden 
zowel kwantitatief als kwalitatief verwerkt.  
 
Al de antwoorden op de open vragen werden geanalyseerd en samengevat in Kwaliteit-
Verbeter-Kaarten (KVK) per categorie/locatie. De uitspraken werden eveneens één voor één 
gecodeerd en verwerkt tot kwaliteitsprofielen (rood-groen figuren). Deze laten zien in welke 
kwaliteitsdomeinen respondenten hun opmerkingen plaatsten over wat zij waarderen in de 
Ambulante Begeleiding van SDW en wat zij als verbeterpunten zien. 
In de Kwaliteit-Verbeter-Kaarten werden ook de antwoorden op de open vraag naar wat er 
beter zou kunnen met de medezeggenschap van de cliënten samengevat per team.  
 
De organisatie brede analyses en uitkomsten van het onderzoek Ambulante Begeleiding 
staan in hoofdstuk 3 tot en met 5 van dit rapport. De ‘Kwaliteit-Verbeter-Kaarten’ staan in 
hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 vermeldt de uitkomsten van een vergelijking tussen het onderzoek 
in 2018 en in 2020. 
 
 
2.2 Beperkingen van het onderzoek 
 
De uitkomsten van dit onderzoek steunen op de antwoorden van de respondenten binnen 
de onderzochte locaties. Het gaat om gemiddelden, om samenvattingen van dominante 
antwoorden en om trends in die antwoorden. Zo ontstaan algemene beelden van de ervaren 
kwaliteit. Dit betreft subjectieve ervaringsbeelden; het gaat niet over de mate waarin SDW 
voldoet aan regels en normen van Zorgkantoren, Gemeenten, Inspectie of van professionele 
protocollen.  
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Het is mogelijk dat individuele ervaringen niet precies worden teruggevonden in de 
uitkomsten. Zo kunnen bepaalde respondenten over een onderwerp (zeer) tevreden zijn en 
andere respondenten op dezelfde locatie hierover juist (zeer) ontevreden zijn. Dit ziet men 
soms in de kwaliteitsprofielen: soms scoort een kwaliteitsdomein zowel hoog in de categorie 
‘waardering’ als in de categorie ‘voor verbetering vatbaar’. Welke onderwerpen positief of 
negatief scoren kan op locatieniveau worden teruggevonden in de Kwaliteit-Verbeter-
Kaarten. 
In de antwoorden van de respondenten wordt slecht bij uitzondering een verwijzing naar de 
Covid-19 situatie aangetroffen; in dat geval ook nog in waarderende zin voor de 
inspanningen van de organisatie. De respons geeft blijk van een mind set die gefocust was 
op de vraagstelling van het onderzoek en niet was verdrongen door ervaringen in relatie tot 
Covid-19. 
 
 
2.3 Conclusies 
 
De belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek staan in de Kwaliteit-
Verbeter-Kaarten op teamniveau. Kwaliteit komt immers voor het grootste deel tot stand in 
de directe interactie tussen de cliënt en zorgaanbieder op niveau van de begeleidende 
teams. De Kwaliteit-Verbeter-Kaarten weerspiegelen de typische belevingen van de 
ambulante begeleiding in het betreffende team en houden rekening met cliëntkenmerken. 
In deze paragraaf gaat het over de grote lijnen die SDW breed naar voren komen uit het 
onderzoek van 2020 naar beleving van de Ambulante Begeleiding bij SDW. Interessante 
verschillen met de uitkomsten van het onderzoek uit 2018 worden aangegeven. 
 
 
Cliënten 
 
Ambulante Begeleiding 
 
Kijkend naar de functie Ambulante Begeleiding als geheel, geven cliënten een gemiddeld 
rapportcijfer van 8,4 (was 8,3 in 2018): een positieve waardering. Ruim 84% van de 205 
respondenten geeft een 'goed' of nog hogere waardering voor tevredenheid met de 
ambulante begeleiding. Eén cliënt gaf een onvoldoende.  
Voor alle functieteams wordt een hoge waardering gegeven; verschillen tussen de teams 
met betrekking tot beleving van de ambulante begeleiding, zijn niet betekenisvol. Er is 
sprake van een homogeen kwaliteitsbeeld over de teams heen. 
 
Op de open vraag wat men 'goed' vindt worden antwoorden het vaakst gegeven in de 
relationele dimensie. Het gaat om hoge waardering voor ‘zorgzaamheid’, empathie’ en 
‘responsiviteit’ die samen goed zijn voor 51% van alle reacties ‘waardering’. ‘Men kan alles 
kwijt’ aan de begeleiders; ‘begeleiders bieden structuur in het leven en concrete hulp 
(meegaan naar afspraken bijvoorbeeld)’. 
Deze uitkomst komt overeen met die uit het onderzoek van 2018. Men mag spreken van een 
stabiel kwaliteitskenmerk van de Ambulante Begeleiding van SDW. 
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Verder zien we – zoals ook in 2018 – veel waardering in het domein 'competenties van 
medewerkers' (17%) waarmee cliënten aangeven hun begeleiders 'deskundig' te vinden. 
Cliënten geven ook in 2020 tien procent van alle waarderingsantwoorden in het domein 
'emotioneel welzijn'. Cliënten geven ook in 2020 aan dat men 'zich goed voelt bij de 
begeleiders'; 'een goede klik te hebben met de begeleider'; 'opgelucht te zijn wanneer de 
begeleider langs komt'; de begeleider ‘gezellig’ te vinden en er goed mee te kunnen praten. 
 
Op de vraag wat er in de begeleiding 'voor verbetering vatbaar' is, komen in vergelijking met 
de positieve punten veel minder antwoorden: 81. Vaak wordt geantwoord dat ‘alles goed is’ 
en er geen verbetering nodig is.  
Als we kijken naar de verbeterpunten die worden genoemd hebben deze betrekking op: ‘op 
tijd op de afspraak komen van de begeleider’; ‘de planning van de begeleiding’; ‘de 
moeilijkheid om een afspraak te verschuiven’; ‘het doorkrijgen van informatie als er 
veranderingen zijn’.  Van alle gegeven verbeter-antwoorden heeft 25% hierop betrekking.  
Precies zo vaak als in 2018 worden verbeteropmerkingen gemaakt in het domein 
‘continuïteit’ van begeleiding. Men geeft aan (17% van de antwoorden) moeite te hebben 
met wisselingen van begeleiders; het lastig te vinden wanneer begeleiders komen die men 
niet goed kent; en dat vaak veranderen van tijdstip niet fijn is.  
 
 
Medezeggenschap 
 
Op de vraag 'hoe kan inspraak van cliënten bij SDW beter?' geeft bijna twee derde van de 
respondenten geen antwoord of zegt tevreden te zijn zoals het nu is. Enkele keren wordt 
opgemerkt dat het fijn zou zijn wanneer de cliëntenraad niet alleen in Roosendaal maar ook 
eens in Bergen op Zoom zou worden gehouden. 
Opmerkingen zijn verder voorziening gebonden; er is geen brede tendens in zichtbaar. In de 
Kwaliteit-Verbeter-Kaarten op voorziening- of teamniveau is een samenvatting van de 
reacties op de medezeggenschap vraag opgenomen. 
 
 
 
Cliëntvertegenwoordigers 
 
Ambulante Begeleiding 
 
Cliëntvertegenwoordigers geven in 2020 over alle teams heen kijkend, gemiddeld een 
rapportcijfer van 8,2 (was 8,1 in 2018) voor hun tevredenheid met Ambulante Begeleiding 
van SDW. Bijna drie kwart (74%) vindt de ambulante begeleiding 'goed' tot 'perfect'. 
Niemand geeft een onvoldoende of minder. Tussen de functieteams bestaan geen 
verschillen van betekenis, zij het dat Ambulante ondersteuning ZMLK onderwijs een 6,0 
scoort (op basis van slechts twee respondenten). 
 
Van alle gegeven positieve reacties op de open vragen wat er 'goed' is bij de Ambulante 
Begeleiding, heeft 30% betrekking op waardering voor de deskundigheid van de begeleiders 
(creatief en ‘out of the box’ denkend). Ook de domeinen 'zorgzaamheid' en ‘empathie’ 
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(luisteren, begrijpen wat de ondersteuningsbehoefte is) scoren met samen 31% van alle 
positieve reacties, hoog.  
 
Op de vraag wat 'voor verbetering vatbaar' geven 19 van de 59 respondenten een 
inhoudelijke reactie anders dan 'weet niet', 'niet van toepassing', 'het gaat goed zo en zou 
niet weten wat er beter moet'.  Wanneer men een verbeterpunt noemt heeft dat betrekking 
op de rapportage (wensen voor meer concrete en meer uitgebreide rapportage) en 
duidelijker informatie over wat men van de begeleiding kan verwachten. Situaties van 
gezinnen zijn vaak complex waarbij de coördinatie van hulpverlening soms als verbeterpunt 
wordt genoemd. Verbeterpunten zijn sterk gebonden aan het functieteam en niet zozeer 
SDW-breed. Deze punten staan in de Kwaliteit-Verbeter-Kaarten Ambulante Begeleiding.  
 
 
Medezeggenschap 
 
Op de open vraag hoe de inspraak van de cliënten bij SDW Ambulante Begeleiding beter zou 
kunnen geeft – evenals in 2018 – de overgrote meerderheid aan de inspraak(mogelijkheden) 
goed te vinden of niet te weten hoe het beter zou kunnen. De cliëntvertegenwoordigers 
geven bij de inhoudelijke reacties aan het vooral belangrijk te vinden ‘goed te blijven 
luisteren naar cliënt en vertegenwoordiger’.  
 
Inspraak wordt door de respondenten sterk beleefd in de concrete context van de 
begeleiding van de cliënt die men vertegenwoordigt en niet in de context van beïnvloeden 
van (het beleid van) de organisatie.  
In de Kwaliteit-Verbeter-Kaarten worden de suggesties en opmerkingen per team 
samengevat.  
 
 
 
 
Begeleiders 
 
Ambulante Begeleiding 
 
Begeleiders geven voor tevredenheid met de cliëntondersteuning in de Ambulante 
Begeleiding een gemiddeld totaal rapportcijfer van 7,9.  Dit is precies hetzelfde cijfer als in 
2018. De verschillen tussen de teams zijn niet significant. De spreiding van uitkomsten van 
de teams is homogeen; er zijn geen uitschieters.  
Ruim 75% van de begeleiders geeft vanuit hun professionele perspectief een rapportcijfer 
'goed' of hoger, voor de kwaliteit van de begeleiding. Niemand geeft een lagere waardering 
dan ‘voldoende’.  
 
In de antwoorden op de open vraag 'wat is goed?' vallen de meest genoemde onderwerpen 
in het domein 'competentie van de medewerkers' (34%). Ook onderwerpen in de domeinen  
zorgzaamheid' (13%) en 'empathie' (12%) worden vaak genoemd als sterk punt, zoals 'inzet', 
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'betrokkenheid', ‘persoonsgerichte begeleiding’, 'luisteren naar cliënt'.  Dit kwaliteitsprofiel 
is nagenoeg gelijk aan dat van 2018. 
 
De antwoorden op de vraag wat 'voor verbetering vatbaar is' verwijzen het vaakst (36%) 
naar het domein 'coördinatie en management' met verbeter opmerkingen zoals: 'bijdrage 
van SDW voor rijden met eigen auto'; 'de kilometervergoeding'; 'afstemming met andere 
teams’; ‘aandacht voor afstemming binnen het team’, ‘sneller inwerken (met 
introductiecursus bijvoorbeeld) van nieuwe medewerkers’; ‘beter afstemmen van 
huisbezoeken’; ‘betere afstemming met ketenpartners’. Ook ‘teamsamenwerking’ wordt in 
de antwoorden vaak genoemd als verbeter-domein (34%) waaronder: 'leren van elkaar' (er 
wordt veel solistisch gewerkt); 'meer efficiënt werken'; ‘elkaars kwaliteiten beter leren 
kennen’; en ‘transparante verslaglegging binnen het team’. Omdat de situaties wat betreft 
doelgroepen sterk van elkaar verschillen is het lastig SDW brede verbeterthema’s te 
benoemen. Het is beter de gemaakte opmerkingen per team in Kwaliteit-Verbeter-Kaarten 
te raadplegen.  
 
 
Medezeggenschap 
 
Bij de vraag hoe de inspraak van de cliënten beter zou kunnen wordt opgemerkt dat de 
inspraak nu al goed is geregeld. Verdere verbeterpunten zouden kunnen zijn: 
‘bijeenkomsten plannen per locatie of doelgroep’; ‘cliënten beter informeren over de 
mogelijkheden tot inspraak’; ‘vaker peilen naar ervaringen met de geboden ondersteuning’ 
Ook de reacties met betrekking tot verbeteren van inspraak werden samengevat in de 
Kwaliteit-Verbeter-Kaarten per team.  
 
 
2.4 Eindconclusie onderzoek kwaliteitservaringen Ambulante Begeleiding 
 
Alles overziend geven cliënten, cliëntvertegenwoordigers en begeleiders in 2020 een hoge 
waardering voor de door hen ervaren kwaliteit van ondersteuning in de Ambulante 
Begeleiding. 
Deze uitkomst is opvallend in overeenstemming met de uitkomsten van het onderzoek in 
2018. De gemiddelde waardering is bij cliënten en hun vertegenwoordigers nog iets vooruit 
gegaan.  
Zowel uit de kwantitatieve beoordelingen als de kwalitatieve commentaren blijkt een 
stabiel, hoog niveau van ervaren zorgkwaliteit. De spreiding van uitkomsten tussen teams / 
onderdelen van de Ambulante Begeleiding is klein; de ervaren hoge kwaliteit is homogeen 
aanwezig binnen de onderdelen van Ambulante Begeleiding. 
Op grond van het onderzoek 2020 wordt aanbevolen zorgvuldig het bereikte niveau vast te 
houden. Verdere verbetering van kwaliteitservaringen kan alleen via lokale acties. Daartoe 
kan per team / onderdeel de Kwaliteit-Verbeter-Kaart als vertrekpunt worden genomen.
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3. UITKOMSTEN CLIËNTEN 

 
 
Hierna volgen de SDW-brede uitkomsten van de peiling naar cliëntervaringen Ambulante 
Begeleiding,  
 
3.1. Tevredenheid met de Ambulante Begeleiding 
 

Tabel 3.1. Hoe tevreden ben je in het algemeen met de ambulante begeleiding door  

                   SDW? Geef een rapportcijfer. 

Locatie 
Gemiddelde 
score (op 10) 

Aantal 
resp. 

Ambulant volwassenen Oost (inclusief IPC Oost) 8,5 57 
Ambulant volwassenen West (inclusief IPC West) 8,2 48 

Ambulante jeugdhulpverlening 8,2 11 
Ambulante ondersteuning Mytylschool -     1 

Ambulante ondersteuning ZMLK onderwijs - - 
BSO 't Spilhonk & BSO de Speelrots - - 

Loopbaanondersteuning 8,5 21 
OMK ambulant Oost 8,3 17 
OMK ambulant West 8,5 45 

PPG en IAG 7,5  2 
Praktische huisondersteuning (PT) -  1 

Behandeling 8  2 
Begeleiding binnen passend onderwijs - - 

Anders.. - - 

Totaal SDW 8,4 205 

 

 

Wanneer slechts 1 respondent beschikbaar was, wordt geen rapportcijfer getoond. 
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Figuur 3.1. Responsoverzicht in percentages per antwoordcategorie 'Hoe tevreden ben je met de  
                    ambulante begeleiding door SDW' (SDW-breed - cliënten) 
 
 

3.2 Overzicht van antwoorden op de open vragen naar dimensie en domein 
 

Hieronder staat een kwaliteitsprofiel op basis van antwoorden op de open vragen 'wat is 
goed' en 'wat is voor verbetering vatbaar' in de ambulante begeleiding bij SDW? 
Alle antwoorden werden gecodeerd naar dimensie en domein (bijlage). De groene balkjes 
geven weer wat men 'goed' vindt. De rode balkjes geven weer 'wat voor verbetering vatbaar 
is'. De groene balkjes tellen op tot in totaal 100%. Ook de rode balkjes tellen op tot 100%. 
Hoe langer het balkje, hoe vaker een antwoord in het betreffende domein werd gegeven. 
De concrete punten 'goed' en 'voor verbetering vatbaar' werden samengevat in de Kwaliteit-
Verbeter-Kaarten per functieteam (hoofdstuk 6).  
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Figuur 3.2. Kwaliteitsprofiel Cliënten Ambulante Begeleiding SDW. Verdeling van antwoorden op de
       open vraag ‘wat is goed’ resp. ‘wat is voor verbetering vatbaar’ in de begeleiding bij  
                    Ambulante Begeleiding. Gebaseerd op 340 reacties 'goed' en 81 reacties 'voor    
       verbetering vatbaar'.  
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4.  UITKOMSTEN CLIËNTVERTEGENWOORDIGERS 
 

 
 

Hierna worden de SDW-brede uitkomsten gemeld van de cliëntvertegenwoordigers en 
contactpersonen van cliënten Ambulante Begeleiding SDW.  
De uitkomsten weerspiegelen de eigen ervaringen en belevingen van verwanten en 
cliëntvertegenwoordigers van de cliënten die zij vertegenwoordigen. 
 
4.1 Tevredenheid met de Ambulante Begeleiding 
 

Tabel 4.1. Hoe tevreden bent u met de Ambulante Begeleiding van SDW?                                 

                  Geef een rapportcijfer.  

Locatie 
Gemiddelde 

score (op 
10) 

Aantal 
resp. 

Ambulant volwassenen Oost (inclusief IPC Oost) 9 3 
Ambulant volwassenen West (inclusief IPC West) 8,5 2 

Ambulante jeugdhulpverlening 7,8 24 
Ambulante ondersteuning Mytylschool - 1 

Ambulante ondersteuning ZMLK onderwijs 6 2 
BSO 't Spilhonk & BSO de Speelrots - - 

Loopbaanondersteuning - 1 
OMK ambulant Oost - - 
OMK ambulant West - 1 

PPG en IAG 8,3 6 
Praktische huisondersteuning (PT) 8,7 9 

Behandeling 9 2 
Begeleiding binnen passend onderwijs 9 4 

Anders.. 8,3 4 
Totaal SDW 8,2 59 

 

Wanneer slechts 1 respondent beschikbaar was, wordt geen rapportcijfer getoond. 
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Figuur 4.1 Responsoverzicht in percentages per antwoordcategorie voor het rapportcijfer Ambulante  
                   Begeleiding, SDW-breed (cliëntvertegenwoordigers) 

 
 

4.2 Overzicht van open antwoorden naar dimensie en domein 
 
Hieronder staat het profieloverzicht van antwoorden op de open vragen 'wat is goed' en 
'wat is voor verbetering vatbaar' in de ambulante begeleiding van de cliënten? 
Alle antwoorden werden gecodeerd naar dimensie en domein (bijlage). De groene balkjes 
geven weer wat men 'goed' vindt. De rode balkjes geven weer 'wat voor verbetering vatbaar 
is'. 
De concrete punten 'goed' en 'voor verbetering vatbaar' vindt men samengevat in de 
Kwaliteit-Verbeter-Kaarten per locatie (hoofdstuk 6) in het vak 'cliëntvertegenwoordigers'.  
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 Figuur 4.2. Verdeling van antwoorden op de open vraag ‘wat is goed’ resp. ‘wat is voor verbetering vatbaar’  
                     in de Ambulante Begeleiding van SDW. Verdeling over de domeinen van het kwaliteitskader  
                     (vertegenwoordigers) gebaseerd op 88 reacties 'goed' en 28 reacties 'voor verbetering vatbaar' 
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5. UITKOMSTEN BEGELEIDERS 

 
 
Hierna worden uitkomsten gemeld van de kwaliteitservaringen uit de groep ‘begeleiders’. 
Het gaat hier om medewerkers die direct werkzaam zijn met cliënten in de Ambulante 
Begeleiding van SDW. De ervaringen van deze groep zijn relevant omdat deze professionals 
een eigen beleving van de (geboden) kwaliteit van zorg en ondersteuning hebben en daarin 
ook sterke en zwakke punten zien. Met name de vergelijking van hun ervaringen met die van 
cliënten zelf en van vertegenwoordigers is een belangrijke informatiebron voor 
verbetermanagement.  
 
5.1 Tevredenheid met Ambulante Begeleiding 
 

Tabel 5.1. Hoe tevreden ben je in het algemeen met de ambulante begeleiding die door SDW   

                 aan haar cliënten wordt geboden?  Geef een rapportcijfer. 

 

Locatie 
Gemiddelde 

score (op 
10) 

Aantal 
resp. 

Ambulant volwassenen Oost (inclusief IPC Oost) 8,0 10 
Ambulant volwassenen West (inclusief IPC West) 7,2 14 

Ambulante jeugdhulpverlening 7,6 10 
Ambulante ondersteuning Mytylschool 8,1 8 

Ambulante ondersteuning ZMLK onderwijs 8,2 9 
BSO 't Spilhonk & BSO de Speelrots - - 

Loopbaanondersteuning 7,3 3 
OMK ambulant Oost 8,3 11 
OMK ambulant West 7,8 13 

PPG en IAG 8,5 2 
Praktische huisondersteuning (PT) 8,6 11 

Behandeling - - 
Begeleiding binnen passend onderwijs 7,8  4 

Anders.. - - 
Totaal SDW 7,9 95 

 

Van niet vermelde teams is geen rapportcijfer beschikbaar.  
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Figuur 5.1. Responsoverzicht per antwoordcategorie in percentages voor rapportcijfer          
       Ambulante Begeleiding, SDW-breed (begeleiders) 

 
 

 
 
5.2 Overzicht van antwoorden op de open vragen naar dimensie en domein 

 
Hierna volgt een kwaliteitsprofiel op basis van antwoorden op de open vragen 'wat is goed' 
en 'wat is voor verbetering vatbaar' met betrekking tot de Ambulante Begeleiding van SDW. 
Alle antwoorden werden gecodeerd naar dimensie en domein (bijlage 1). De groene balkjes 
geven weer wat men 'goed' vindt. De rode balkjes geven weer 'wat voor verbetering vatbaar 
is'. 
De concrete punten 'goed' en 'voor verbetering vatbaar' vindt men samengevat in de 
Kwaliteit-Verbeter-Kaarten per locatie (hoofdstuk 6).  
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Figuur 5.2.  Verdeling van antwoorden van begeleiders op de open vraag ‘wat is goed’ (groen) resp. ‘wat is 

         voor verbetering vatbaar’ (rood) in de Ambulante Begeleiding van SDW. Verdeling over de  
         domeinen van het kwaliteitskader; gebaseerd op 149 reacties 'goed' en 92 reacties 'voor  
         verbetering vatbaar'. 
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6. KWALITEIT-VERBETER-KAARTEN 

 
De uitkomsten van het kwaliteitsonderzoek werden samengevat op locatieniveau in 
‘Kwaliteit-Verbeter-Kaarten’ (KVK).  
KVKs geven een overzicht van zowel de punten van waardering als de verbeterpunten die 
cliënten, cliëntvertegenwoordigers en begeleiders voor de betreffende locatie naar voren 
brachten.  
Bovenaan de respondentgroep staan de rapportcijfers die voor het betreffende team 
Ambulante Begeleiding werden gegeven. De cijfers worden gegeven voor 2018 en 2020. De 
rapportcijfers worden vermeld voor zover beschikbaar. Wanneer slechts 1 respondent 
beschikbaar was, wordt geen rapportcijfer weergegeven omdat dit niet representatief is. 
 
Daarnaast presenteren we afzonderlijk de verbetersuggesties met betrekking tot de inspraak 
van cliënten (medezeggenschap).   
Indien er niet voldoende of geen gegevens beschikbaar waren voor een samenvatting dan is 
dit weergegeven in de KVK als ‘geen informatie’.  
Op de volgende pagina staat een algemene handreiking om op teamniveau met de KVKs om 
te gaan. 
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Hoe omgaan met de Kwaliteit-Verbeter-Kaarten? 
 
Samen de kwaliteit van ondersteuning verbeteren. Dat is het doel van deze Kwaliteit-
Verbeter-Kaart (KVK). Het kwaliteitsonderzoek 2020 bij SDW heeft niet alleen informatie 
opgeleverd over aspecten waarover cliënten, cliëntvertegenwoordigers en begeleiders in 
Werk / Dagbesteding tevreden zijn, maar ook over aspecten die verbeterd kunnen worden. 
Deze informatie werd geanalyseerd en de vaakst genoemde en markantste 
verbeteronderwerpen zijn per team / locatie samengevat in een KVK. Het gemiddeld 
gegeven rapportcijfer staat (waar beschikbaar) bij de betreffende groep tussen haakjes, 
zowel voor 2018 als voor 2020. Ook wordt het aantal respondenten vermeld waarop de 
uitkomsten betrekking hebben. 
 
Deze kaarten kunnen op teamniveau 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 zoveel als mogelijk de kaart vervolgens samen met cliënten en 
cliëntvertegenwoordigers / contactpersonen. 

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. Monitor de voortgang. 

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 op de KVK gaan over zaken die door cliënten en verwanten/ 
vertegenwoordigers van het onderzochte functieteam het vaakst werden genoemd. Het kan 
ook gaan over onderwerpen die mogelijk minder vaak werden genoemd maar wel van 
belang zijn voor reflectie over de zorgkwaliteit.  
 
Let op:  

 De onderwerpen in de Kwaliteit-Verbeter-Kaart zijn een samenvatting van ervaringen. Zij 
geven niet noodzakelijk de mening weer van ‘alle’ cliënten of van iedereen die bij de 
locatie is betrokken maar tonen trends waarbij meerdere antwoorden dezelfde richting 
uitgaan. Tekst tussen '  ' verwijst naar signalen die soms maar één keer warden genoemd 
maar wel een belangrijk onderwerp voor reflectie zijn. 
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 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 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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Tevredenheid met de Ambulante Begeleiding SDW 2020 
 
Team: Ambulante jeugdhulpverlening 

 
 
 
Cliënten 2018: rapportcijfer: 8,0 /10  -  responsaantal : 13 
Cliënten 2020: rapportcijfer: 8,2 /10  -  responsaantal: 11 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Begeleiders helpen met problemen en met 
groei naar zelfstandigheid 

 Veel praten – goed luisteren 

 Fijn dat begeleiders thuis komen 

 ‘Ik kan alles kwijt aan de begeleiders’ 

 ‘Begeleiders helpen bij het doel te blijven 

 ‘Betrokken worden met sporten’ 

 ‘De begeleiding is zo aangepast dat iedereen 
(ook ouders) tevreden zijn 

 De tijden duidelijker afspreken 

 ‘Goed luisteren naar signalen en daar naar 
handelen’ 

 [ 6 respondenten geven aan geen verbeterpunten te 
hebben – gaat goed nu] 

 
Vertegenwoordigers 2018: rapportcijfer: 7,7 /10  -  responsaantal: 15 
Vertegenwoordigers 2020: rapportcijfer 7,8 /10  -  responsaantal: 24 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 Begeleiders luisteren goed – komen afspraken 
na en denken mee – hebben positieve 
instelling 

 Begeleiding sluit aan bij cliënt en systeem 

 Je krijgt snel reactie op vragen – je kunt ook 
kritiek kwijt 

 Duidelijke en korte lijnen 

 Ambulante hulpverlening is laagdrempelig 

 Goede hulp, vooral bij vragen en problemen 

 ‘Kinderen vinden de bezoeken onder 
begeleiding veilig en vertrouwd’ – Goede 
begeleiding van de bezoekregeling 

 ‘De start van de hulpverlening ging snel – 
sneller dan bij andere organisaties’ 

 Sneller reageren op mail of app 

 ‘De zorg had sneller kunnen opstarten’ 

 ‘Meer diversiteit in achtergronden en in talen bij het 
team’ 

 ‘Minder wisselingen van werkers in het gezin’ 

 ‘Rapportage moet beter en sneller’ 

 ‘Nog meer gericht op gedragsverandering’ 

 
Begeleiders 2018: rapportcijfer: 7,9 /10  -  responsaantal: 8 
Begeleiders 2020: rapportcijfer 7,6 /10  -  responsaantal: 10 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Begeleiding sluit aan bij het niveau van de 
cliënten 

 Diversiteit van kwaliteiten in het team – die 
worden ingezet waar nodig – Er wordt kennis 
gedeeld –Collega’s zijn gemakkelijk bereikbaar 

 Flexibiliteit – creativiteit - professionaliteit 

 ‘SDW is begaan met zijn personeel (goede 
sfeer, goede collega’s, goede manager)’ 

 Meer ruimte voor casusbesprekingen / sparren met 
een gedragsdeskundige 

 ‘Nog meer contact en samenwerking met betrokken 
partijen’ 

 ‘CAO van Gehandicaptenzorg naar Jeugdzorg’ 

 ‘Waken voor teveel betrokkenheid’ 

 ‘Meer onze grenzen aangeven bij het invullen van 
agenda’s – meer regie over wanneer we inzet 
kunnen bieden’ 
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Inspraak 
 
Team: Ambulante jeugdhulpverlening 

 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Afspraken van te voren bespreken’ 

 [10 respondenten geven aan dat de inspraak (in de eigen hulpverlening) 
voldoende is] 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Door goed naar de kinderen te luisteren’ 

 ‘Niet iets beloven en het dan niet doen’ 

 ‘Teveel tussenpersonen die beslissen over doelen’ 

 ‘Meer inspraak van ouders in de doelen van jeugdbescherming’ 

 ‘Ondanks dat het opgelegd is heb ik het gevoel dat ik alles kan zeggen wat 
ik vind en wat ik wil’ 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Door de cliëntenraad wordt al veel aan inspraakmogelijkheden geboden’ 

 ‘Nog meer met cliënten in gesprek gaan over wat werkt en wat niet en daar zo 
goed mogelijk bij aansluiten’ 
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Tevredenheid met de Ambulante Begeleiding SDW 2020 
 
Team: Ambulante ondersteuning ZMLK onderwijs 

 
 
 
Cliënten  

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Geen informatie  Geen informatie 

 
 

Vertegenwoordigers 2020: rapportcijfer 6,0 /10  -  responsaantal: 2 
Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 In samenwerking worden steeds nieuwe 
doelen gesteld 

 ‘Nu wij kunnen lezen wat er gedaan wordt 
zitten wij meer op 1 lijn qua school en thuis 
begeleiding’ 

 ‘Goed dat er nu direct contact met de 
begeleider van SDW is – is ook een SDW 
arrangement’ 

 ‘Rapportages zijn soms kort en bondig en geven te 
weinig informatie’ – ‘ Meer verdieping graag en niet 
alleen beperkt tot algemene beschrijving van wat er 
is gedaan (zoals: ‘vandaag begeleiding geboden met 
het naar de wc gaan’)’ 

 
 
Begeleiders 2020: rapportcijfer 8,2 /10  -  responsaantal: 9 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Goede zorg aan de leerling in samenwerking 
met school 

 Maatwerk 

 Fijne collegialiteit – gebruik maken van elkaars 
kwaliteiten 

 De cliënt staat centraal 

 ‘Als SDW voegen wij iets toe in de klas en 
daardoor maken wij een verschil’ 

 Betrokkenheid 

 ‘Hart voor de cliënten’ 

 Afstemming en samenwerking vanuit de school kan 
beter 

 Streven naar zo min mogelijk verschillende 
gezichten in de klas 

 Meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en 
initiatief 

 Indicaties voor kinderen moeten sneller – nu 
verleen je al zorg aan kinderen die nog geen uren 
hebben toegekend gekregen terwijl ze die zorg wel 
nodig hebben 
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Inspraak 
 
Team: Ambulante ondersteuning ZMLK onderwijs 

 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 Geen informatie 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 1x per jaar een gesprek tussen zorgmedewerker en ouders zou 
meerwaarde hebben 

 Per mail vragen of mening peilen rond onderwerpen 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 Meer rechtstreeks contact met de ouders / verzorgers van de cliënten (niet 
alleen via school) – bijvoorbeeld bij oudergesprekken zijn – begeleiders SDW 
meer rechtstreeks naar wensen van ouders of cliënten laten luisteren. 

 Meer samenwerking met school 

 ‘Bijeenkomsten op de locatie’ 
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Tevredenheid met de Ambulante Begeleiding SDW 2020 
 
Team: Begeleiding binnen passend onderwijs 

 
 
 
Cliënten 2018: geen informatie 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Geen informatie  Geen informatie 

 
 

Vertegenwoordigers 2018: geen informatie  
Vertegenwoordigers 2020: rapportcijfer 9,0 /10  -  responsaantal: 4 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 ‘Ik zie vooruitgang bij mijn kind door de 
begeleiding’ 

 ‘Ondersteuning geheel op maat’ 

 ‘De cliënt wordt echt verder geholpen’ 

 [Geen verbeterpunten genoemd] 

 
 
Begeleiders 2018: geen informatie  
Begeleiders 2020: rapportcijfer 7,8 /10  -  responsaantal: 4 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 ‘De kinderen kunnen dankzij de ondersteuning 
deelnemen aan regulier of speciaal onderwijs’ 

 ‘Er wordt ingespeeld op de 
ondersteuningsbehoeften van het kind’ 

 ‘Begeleiding op maat’ 

 ‘Bevlogenheid – Creatief - Leergierigheid’ 

 ‘Goede contacten met kinderen en ouders’ 

 ‘Korte lijntjes’ 

 ‘Een duidelijke visie omschrijven waardoor de rol 
van de ambulante begeleiders duidelijker wordt’ 

 ‘Gezamenlijk de visie uitdragen’ 

 ‘Allemaal hetzelfde uitdragen vanuit één visie – des 
te belangrijker omdat we solistisch werken ( wordt 
nu aan gewerkt door middel van training mediërend 
leren)’ 
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Inspraak 
 
Team: Begeleiding binnen passend onderwijs 

 
 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 Geen informatie 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Het één op één overleg met de begeleiding is prima nu’ 

 ‘Alles wordt besproken, ook met mijn kind’ 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Cliënten meer betrekken bij evaluaties’ 

 ‘Er wordt aandacht aan inspraak besteed doordat cliënten bij gesprekken 
mogen zitten, meedenken over doelen, en een handtekening zetten onder het 
plan’  - ‘Hiermee zijn we als team bewust bezig’ 

 ‘Blijven monitoren via cliënttevredenheid enquêtes en nagaan hoe de cliënten 
van de begeleiding door SDW ervaren’  
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Tevredenheid met de Ambulante Begeleiding SDW 2020 
 
Team: OMK ambulant Oost 

 
 
 
Cliënten 2018: rapportcijfer: 7,9/10  -  responsaantal : 60 
Cliënten 2020: rapportcijfer: 8,3/10  -  responsaantal: 17 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 ‘Er wordt naar oplossingen gekeken en 
meegedacht maar wel zodanig dat ik me er 
goed bij voel en dat het bij mij past’ 

 Goede hulp bij afspraken maken – begeleider 
gaat mee als het nodig is 

 Je wordt geprikkeld om zelf acties te plannen 

 Je wordt als cliënt serieus genomen 

 ‘Ik leer veel van de tips en adviezen’ 

 ‘Begeleiders luisteren en nemen je serieus’ 

 Vriendelijke begeleiding – goed bereikbaar 

 Een luisterend oor 

 ‘Houden zich goed aan afspraken’ 

 ‘Wanneer er uitval van personeel is wil ik daar geen 
last van hebben – duurt nu lang eer er iets gebeurt 
en je moet er soms zelf achteraan’ 

 ‘Ik zou vaker buiten de deur willen afperken, af en 
toe buiten mijn eigen huis / comfort zone’ 

 ‘Het zou prettig zijn als er samenkomsten zouden 
zijn met alleen de ambulante gezinnen die 
zelfstandiger zijn en niet bij SDW wonen 

 [11 keer wordt aangegeven dat het goed is / dat 
men geen verbeterpunten heeft] 

 
 

Vertegenwoordigers 2018: rapportcijfer: 8,4 /10  -  responsaantal: 8 
Vertegenwoordigers 2020: geen informatie  

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 Geen informatie  Geen informatie 

 
 
Begeleiders 2018: rapportcijfer: 8,1 /10  -  responsaantal: 24 
Begeleiders 2020: rapportcijfer 8,3 /10  -  responsaantal: 11 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Duidelijke visie binnen het team – korte lijnen 
met elkaar – duidelijke afstemming 

 Betrokkenheid van het team bij de cliënten 

 ‘SDW geeft dit team de ruimte’ 

 ‘OMK ondersteunt en bewaakt het goed 
genoeg ouderschap’ 

 ‘De cliënt in eigen kracht zetten’ 

 ‘Begeleiders nemen daadwerkelijk zaken uit 
handen als dat nodig is’ 

 Samen met de cliënt plannen maken’ 

 ‘Cliënt staat centraal – vertrekpunten zijn: kind 
en veiligheid’ 

 ‘Meer volgens vaste afspraken werken bij de 
cliënten in verband met structuur bieden’ 

 ‘Beter afstemmen van huisbezoeken in belang van 
efficiënt werken’ 

 Samenwerking met (keten)partners  om 1 plan per 
gezin te realiseren 

 ‘Meer eigen werkplekken’ 

 ‘Meer kaders bieden voor ambulante zorg – Tijdelijk 
even meer zorg geven kan voor korte periode maar 
we moeten kritisch blijven en dit blijven ter sprake 
brengen om te vermijden dat SDW  meer zorg gaat 
geven dan verantwoord kan worden’ 
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Inspraak 
 
Team: OMK ambulant Oost 

 
 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Weet ik niet. Geen behoefte aan inspraak’ – ‘Geen behoefte om naar een 
meeting te gaan’ – ‘Geen behoefte om in de cliëntenraad te zitten’ 

  - ‘Geen idee’ – ‘Ik vind dat wij als cliënten genoeg inspraak hebben’ 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 Geen informatie 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Cliënten van ambulante begeleiding vaker vragen naar hun ervaringen en er 
voor zorgen dat ze die ergens kunnen delen’ 

 ‘Cliënten van OMK zitten daar minder op te wachten dan we denken; zij willen 
vooral goede en snelle hulp. Daarin willen ze gehoord worden.’ 

 ‘Lastig. Cliënten hebben weinig trek in zitting nemen in de cliëntenraad – Een 
collega bereidt er nu een afstudeerproject rond voor’ 

 ‘Ik breng dit ter sprake tijdens de halfjaarlijkse evaluatiegesprekken’ 

 ‘Altijd blijven uitnodigen tot inspraak…’ 

 ‘Cliënten meer betrekken bij plannen waardoor ze eerder hun wensen kenbaar 
kunnen maken.’ 
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Tevredenheid met de Ambulante Begeleiding SDW 2020 
 
Team: Loopbaanondersteuning 

 
 
 
Cliënten 2020: rapportcijfer: 8,5/10  -  responsaantal: 21 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Begeleiders staan voor de cliënt klaar – geven 
goede hulp bij vinden van werkplekken – 
Kijken goed naar wat je kunt en wat je leuk 
vindt 

 Duidelijkheid: begeleider schrijft afspraken op 

 Job coach luistert goed en pakt dingen goed op 

 Goede begeleiding 

 ‘Prettig dat de loopbaanbegeleider 1 keer per 
maand langs komt 

 Loopbaanbegeleider is betrokken 

 ‘Zeer tevreden’ – ‘Er wordt adequaat 
gereageerd wanneer er iets niet goed loopt’ 

 ‘Om de twee maanden langs komen in plaats van 
om de drie maanden’ 

 ‘Wat sneller reageren op mijn appjes’ 

 ‘Ik heb moeite met mijn gratis werken’ 

 ‘Soms moet ik dingen meerdere keren uitleggen aan 
mijn job coach’ 

 [14 cliënten geven aan helemaal geen 
verbeterpunten te zien – het gaat goed] 

 
 

Vertegenwoordigers  
Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 Geen informatie 
 

 Geen informatie 
 

 
 
Begeleiders 2020: rapportcijfer 7,3 /10  -  responsaantal: 3 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Begeleiding op maat – afgestemd op wat de 
cliënt aankan – zorgvuldige assessment 

 Er wordt gekeken naar ‘willen’ en ‘kunnen’ 

 SDW bevordert groei en ontwikkeling 

 Proberen de cliënt zo snel mogelijk een plek 
binnen de maatschappij aan te bieden 

 Korte lijnen – goede afstemming 
 

 ‘Meer duidelijkheid over financiering – wat mogelijk 
is om voor de cliënt te doen op financieel gebied’ 

 Vanuit loopbaanbegeleiding een duidelijk kader met 
betrekking tot onze mogelijkheden 
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Inspraak 
 
Team: Loopbaanondersteuning 

 
 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Door een vragenlijst in te vullen’ 

 ‘Ik bespreek zaken met mijn moeder en die bespreekt het met SDW; dat 
vind ik een goede manier van werken’ 

 ‘Dat cliënten beter onderling naar elkaar luisteren en met elkaar praten’ 

 [13 respondenten geven aan voldoende inspraak te ervaren zoals het nu 
geregeld is -  belangrijkste punt: kunnen praten met de begeleider] 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 Geen informatie 
 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Door dit middel van tevredenheidslijst in te zetten en goed door te vragen hoe 
de inspraak verbeterd kan worden’ 

 ‘Algemene vergaderingen voor de cliënten plannen over dit onderwerp’ 
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Tevredenheid met de Ambulante Begeleiding SDW 2020 
 
Team: OMK ambulant West 
 
Cliënten 2018: rapportcijfer: 7,8 /10  -  responsaantal : 45 
Cliënten 2020: rapportcijfer: 8,5 /10  -  responsaantal: 44 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Begeleiders bieden een luisterend oor 

 De adviezen helpen ons bij de opvoeding 

 Eerlijkheid van de begeleiders – het 
meedenken – openheid  

 ‘Dankzij de persoonlijke bezoeken aan huis 
voel ik me niet alleen’ 

 Grote betrokkenheid – communicatie via 
meerdere kanalen 

 Goede gesprekken – Ze leggen goed uit hoe je 
iets moet doen 

 Begeleiders zijn altijd bereikbaar en 
beschikbaar voor vragen 

 ‘De begeleiding speelt geen baas: ze luisteren, 
geven advies maar drammen niet door’ 

 ‘Helpen met papieren invullen’ 

 Minder wisselingen van begeleiders  

 Wanneer een afspraak niet (op tijd) kan doorgaan 
dit tijdig melden 

 ‘Als je van meerdere begeleidingsvormen van SDW  
gebruik maakt zouden de begeleiders onderling 
meer met elkaar mogen communiceren en 
overleggen (dossierkennis)’ 

 ‘Beter met elkaar samenwerken, bijvoorbeeld in een 
groepsapp met ouders, instanties zoals we dat nu 
met jullie en CJG doen’ 

 ‘Begeleiding op maat zet cliënt centraal en niet de 
regeltjes’ 

 Het zou fijn zijn als er binnen het OMK een 
klusjesman zou zijn die kan helpen met praktische 
dingen in huis zoals iets ophangen, licht installeren 
enzovoort. Sommige cliënten hebben niet het 
netwerk om dat te regelen 

 ‘Uitkomsten van onderzoek blijven lang onduidelijk’ 

 [de helft van de respondenten heeft geen 
verbeterpunten en vindt de begeleiding goed] 

 
Vertegenwoordigers 2018: rapportcijfer: 8,6 /10  -  responsaantal: 11 
Vertegenwoordigers 2020: geen informatie 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 Geen informatie   Geen informatie 

 
Begeleiders 2018: rapportcijfer: 8,0 /10  -  responsaantal: 11 
Begeleiders 2020: rapportcijfer 7,8 /10  -  responsaantal: 13 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Er wordt goed aangesloten bij de behoeften 
van de cliënt 

 Contacten met gedragsdeskundige en WMO 
werken goed 

 De cliënt wordt serieus genomen en staat 
centraal 

 Afstemming tussen collega’s – Ondanks het 
solistisch werk weet het team elkaar goed te 
vinden – men is bekend met elkaars 
kwaliteiten 

 De samenwerking met de overige locaties 
binnen SDW 

 Er wordt doelgericht gewerkt 

 Openheid naar cliënt – Cliënt eerst laten 
denken 

 Flexibiliteit 

 Hogere reiskostenvergoeding [6x genoemd] 

 Lijnen tussen begeleiders zo kort mogelijk houden – 
efficiënt werken 

 Scholing en verbetering van expertise  

 Hulpverlening moet minder stroef verlopen 
wanneer meerdere instanties betrokken zijn 

 Aandacht voor verbinding tussen de teams OMK 
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Inspraak 
 
Team: OMK ambulant West 

 
 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Door mensen in de cliëntenraad te hebben die ook neen durven zeggen’ 

 ‘Vanuit OMK een overleg met ambulante ouders organiseren om ideeën 
met elkaar te bespreken’ 

 ‘Fijn dat ik met Caren Zorgt nu in het dossier van mijn kind de rapportages 
kan mee lezen’ 

 ‘Ik vind het belangrijk dat de privacy geborgd is en dat is bij SDW het geval’ 

 [35 reacties geven aan geen voorstel voor verbetering te hebben – zijn 
tevreden zoals het nu gaat] 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 Geen informatie 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Meer cliëntoverleg’ 

 ‘De inspraakmogelijkheden zijn het laatste jaar uitgebreid (nieuwe Caren Zorgt, 
symposium, sollicitatieprocedure)’ 

 ‘Cliënten vaker uitnodigen voor overleg op diverse locaties en niet altijd in 
Roosendaal (lastig voor cliënten uit Zeeland en Bergen op Zoom)’ 

 ‘Cliënten uitnodigen voor cliëntvergaderingen zodat ze daar hun inbreng 
kunnen leveren’ 

 ‘Cliënten beter informeren over de mogelijkheden die er al zijn – zorgen dat bij 
de medewerkers bekend is op welke platformen de cliënten hun stem kunnen 
laten horen’ 
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Tevredenheid met de Ambulante Begeleiding SDW 2020 
 
Team: Praktische huisondersteuning (PT) 
 
Cliënten 2018: rapportcijfer: 9,0 /10  -  responsaantal : 3 
Cliënten 2020: rapportcijfer:  -  responsaantal: 1 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 ‘Een vast aanspreekpunt’ 

 ‘Vaste opbouw van het huisbezoek’ 

 ‘Duidelijke afspraken’ 

 ‘Bereikbaar voor vragen via Whatsapp, e-mail 
en bellen’ 

 ‘Vriendelijke medewerker’ 

 [Geen verbeterpunten] 

 
Vertegenwoordigers 2018: geen informatie  
Vertegenwoordigers 2020: rapportcijfer 8,7 /10  -  responsaantal: 9 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 Het vaste schema is prettig 

 Het directe aanspreekpunt 

 ‘Dankzij de hulp heb ik af en toe tijd voor 
mezelf’ 

 Er wordt goed geluisterd naar vragen – goede 
communicatie 

 ‘De adviezen helpen om anders naar de 
interactie met onze kinderen te kijken’ 

 ‘Korte lijnen – aandacht voor het individu’ 

 ‘Deskundig, geduldig en flexibel’ 

 ‘Flexibele ondersteuner die de complexe zorg 
goed uitvoert’ 

 ‘Meer inzicht in wat er te besteden valt aan 
zorguren’ 

 [7x wordt vermeld dat het zo goed is – geen 
verbeterpunten] 

 
Begeleiders 2018: rapportcijfer: 7,3 /10  -  responsaantal: 3 
Begeleiders 2020: rapportcijfer 8,6 /10  -  responsaantal: 11 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Werken met een multidisciplinair team is 
prettig 

 Je kunt terugvallen op collega’s 

 Goede inzet van het team om het gezin te 
ondersteunen – zo kan het kind langer thuis 
wonen 

 Cliënt staat centraal – er wordt gekeken om de 
zorg zo passend mogelijk te maken – zorg op 
maat 

 Flexibiliteit 

 Communicatie onderling in het team en de 
korte lijntjes met andere zorgverleners binnen 
SDW 
 

 ‘Niet iedereen in het team kent elkaar even goed of 
weet wie welke rol heeft in het gezin’ 

 ‘We zitten met veel PT medewerkers in een gezin; 
dit maakt het delen van informatie – behalve via e-
mail. App, ONS – lastig. Voorheen waren er 
bijeenkomsten maar dat liep niet zo goed 
(planning)’ 

 ‘Vaker overleg om afstemming te verbeteren’ – 
‘Werkoverleg (nog) meer gestructureerd laten 
verlopen’ 

 ‘Indienen van uren ging niet goed maar is nu 
aangepast en loopt beter’ 

 ‘Nieuwe medewerkers sneller via cursus inwerken 
zodat bepaalde kennis (medicijnen, diabetes) sneller 
paraat is en de medewerker sneller ingezet kan 
worden.’ 

 ‘Kortere wachttijden voor de cliënten via inzet van 
collega’s van andere locaties – samenwerking’ 

 ‘Er wordt voor veel dingen verwacht dat je het in je 
vrije tijd doet (zoals e-learning, apps en e-mails 
bijhouden, collega helpen) 
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Inspraak 
 
Team: Praktische huisondersteuning (PT) 

 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Is prima zoals het nu is’ 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Cliënt-tevredenheidslijstjes gebruiken met pictogrammen, smileys of 
duimpjes’ 

 ‘Door goed naar de cliënten te luisteren’ 

 [6x geen suggestie] 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Regelmatig evalueren hoe de zorg wordt ervaren’ 

 ‘Een cliëntenraad / ouderpanel voor de PT’ 

 ‘In ons werk zelf goed blijven kijken of er ongemak of een vraag is’ – ‘Dit 
bespreken in het werkoverleg’ 

 ‘Als in een gezin iets wordt aangegeven doen wij er ook direct iets mee’ 
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Tevredenheid met de Ambulante Begeleiding SDW 2020 
 
Team: PPG en IAG 

 
 
 
Cliënten 2018: rapportcijfer: 8,2 /10  -  responsaantal : 16 
Cliënten 2020: rapportcijfer: 7,5 /10  -  responsaantal: 2 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 ‘Betrokkenheid’ 

 ‘Duidelijke uitleg over hoe we dingen moeten 
aanpakken’ 

 ‘Goede adviezen’ 

 [Geen verbeterpunten genoemd] 

 
 

Vertegenwoordigers 2018: geen informatie  
Vertegenwoordigers 2020: rapportcijfer 8,3 /10  -  responsaantal: 6 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 Vriendelijke medewerker 

 Afspraken worden nagekomen 

 Altijd een luisterend oor – ze luisteren en 
beantwoorden je vragen zonder een mening 
op te dringen 

 Er wordt goed meegedacht 

 Zeer betrokken medewerkers 

 ‘Een betere leidraad / informatie (vooraf) over wat 
we kunnen verwachten’ 

 [verder geen verbeterpunten genoemd] 

 
 
Begeleiders 2018: rapportcijfer: 8,0 /10  -  responsaantal: 10 
Begeleiders 2020: rapportcijfer 8,5 /10  -  responsaantal: 2 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Begeleiding sluit aan bij vraag van de cliënt 

 Samen-werken met ouders en cliënt; niet 
sturen 

 Luisteren naar de hulpvragen 

 Gelijkwaardigheid tussen cliënt en begeleider 

 De beschikbare uren zijn krap voor de te leveren 
begeleiding 

 ‘Helaas gaat het vaak over geld; bijvoorbeeld dat er 
te weinig geld is om een cliënt meerdere dagdelen 
naar de Markiezaten of het Willemijntje te laten 
gaan – gelukkig kan met betrekking tot financiële 
zaken de cliëntadviseur er bij worden betrokken 
waardoor de vertrouwensband van begeleider met 
cliënt / ouders niet in het geding komt.’ 
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Inspraak 
 
Team: PPG en IAG 

 
 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 [geen suggesties – ‘alles gaat goed’] 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Er wordt goed gelegenheid voor inspraak geboden’ 

 [geen suggesties] 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Cliënten hebben op dit moment veel inspraak – dit gaat goed bij SDW’ 
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Tevredenheid met de Ambulante Begeleiding SDW 2020 
 
Team: Ambulante ondersteuning Mytylschool 

 
 
 
 
Cliënten  

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Geen informatie  Geen informatie 

 
 

Vertegenwoordigers  
Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 Geen informatie  Geen informatie 

 
 
Begeleiders 2018: geen informatie  
Begeleiders 2020: rapportcijfer 8,1 /10  -  responsaantal: 8 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 ‘Wij staan voor de zorg die wij geven en 
dragen dat uit in de klassen waar we werken’ 

 Streven er naar het werk transparant en 
bespreekbaar te maken. 

 Flexibiliteit 

 Fijne samenwerking met school 

 Ouders kunnen meelezen met de rapportages 

 Blijven ontwikkelen – voortdurend kijken naar 
wat beter kan 

 Respectvolle bejegening – werken aan 
vertrouwen 

 Communicatie verder verbeteren – communicatie 
onderling in het team en tussen school en SDW 

 Meer delen van de ideeën in de samenwerking met 
de school 
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Inspraak 
 
Team: Ambulante ondersteuning Mytylschool 

 
 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 Geen informatie 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 Geen informatie 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 De kinderen hebben wel ‘inspraak’ op momenten dat de begeleiders met hen 
bezig zijn – leerkrachten en ouders bepalen overwegend wat er aan de orde is / 
wat er moet gebeuren / waaraan gewerkt wordt 

 Misschien vaker peilen bij cliënten en ouders hoe ze de zorg ervaren 
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Tevredenheid met de Ambulante Begeleiding SDW 2020 
 
Team: Ambulant volwassenen West (inclusief IPC West) 

 
 
Cliënten 2018: rapportcijfer: 8,4 /10  -  responsaantal :80 
Cliënten 2020: rapportcijfer: 8,2 /10  -  responsaantal: 48 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Indien nodig wordt er door de begeleiding 
direct actie ondernomen 

 Begeleiders gaan mee naar afspraken – gaan 
mee naar gesprekken met huisarts, werk, 
rechtbank… 

 Begeleiding toont begrip 

 Goede omgang met de cliënt 

 Aanspraak en ondersteuning in dagelijkse 
situaties 

 Er wordt naar doelen gekeken 

 Ondersteuning bij ethische en sociale 
problemen 

 Een luisterend oor – Je kunt je verhaal kwijt 

 Hulp bij dag structuur 

 Begeleiders nemen de tijd 
 

 ‘Communicatie over veranderingen is niet altijd 
duidelijk’ 

 ‘Dat de begeleider beter mijn dossier kent en weet 
hoe ik in elkaar zit’ 

 Niet prettig om begeleiding te krijgen van iemand 
die je niet kent of niet in je vaste poule van 
begeleiders zit – ‘Teveel wisselingen’ – ‘Niet altijd 
dezelfde begeleidster; ik wil vaker dat er vaker een 
man komt’ – ‘Vervanging van mijn begeleiding bij 
ziekte’ 

 ‘Dyslexie les geven’ 

 ‘Het is lastig wanneer een vast belgeleidingsmoment 
wordt verschoven’ 

 ‘Dat ze een berichtje sturen wanneer ze kunnen 
komen of later komen’ 

 
 

Vertegenwoordigers 2018: rapportcijfer: 7,3 /10  -  responsaantal: 3 
Vertegenwoordigers 2018: rapportcijfer 8,5 /10  -  responsaantal: 2 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 ‘Als de cliënten begeleiding nodig hebben is 
die er bijna altijd, ook als dat buiten de 
woonsituatie is’ 

 ‘Als de begeleiding een keer onverwacht 
verhinderd is en niet kan komen is het wel 
handig even een telefoontje te geven’ 

 
 
Begeleiders 2018: rapportcijfer: 7,6 /10  -  responsaantal: 20 
Begeleiders 2018: rapportcijfer 7,2 /10  -  responsaantal: 14 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Er wordt niet beheersmatig gewerkt maar 
vanuit het leven en de keuzen van de cliënt 

 Flexibiliteit in begeleiding – betrokkenheid van 
begeleiders met de cliënten 

 Aansluiting bij de hulpvraag van de cliënt – 
bewust hierop inzetten van kwaliteiten van 
teamleden 

 Er wordt gekeken naar de vraag achter de 
vraag 

 Je kunt casus bespreken met collega’s – 
teamsplitsing zorgt voor meer rust 

 Er wordt naar de cliënt geluisterd – de cliënt 
wordt serieus genomen 

 Het onderling overleg binnen het team 

 Betere rapportage maken 

 Zorgplannen meer up-to-date en meer uitgebreid 

 Meer scholing 

 ‘Minder gezeur over geld’ 

 ‘In het team is het niet helemaal helder waar elkaars 
kwaliteiten liggen – met ‘Doen’ kan de 
samenwerking verbeteren’ 

 “meer transparantie in de planning’ – ‘duidelijkheid 
over wie welke cliënten begeleid’ 

 ‘Werkdruk is hoog en zorg wordt steeds complexer’ 

 ‘Meer op doelen rapporteren’ 

 ‘Doorgaan met regelmatig bespreken van caseloads 
in het team’ 
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Inspraak 
 
Team: Ambulant volwassenen West (inclusief IPC West) 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Het zou goed zijn als alle cliënten eens bij elkaar kwamen om te praten en 
niet alleen via de cliëntenraad gehoord worden’ 

 De activiteiten van de bewonersraad zouden meer bezocht moeten 
worden’ 

 ‘Mij betrekken bij alle gesprekken over mij’ 

 ‘Er wordt vaak om inspraak gevraagd maar als je je best doet om die te 
geven wordt er weinig mee gedaan’ 

 ‘Het zou fijn zijn wanneer de cliëntenraad niet alleen in Roosendaal maar 
ook eens in Bergen op Zoom wordt gehouden’ 

 [39 cliënten geven aan dat de inspraak goed gaat en er wat hen betreft 
niets hoeft te verbeteren] 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Als er iets verandert bij SDW wordt er met de cliënten goed over 
gesproken en wordt begrijpelijke uitleg gegeven – weet niet hoe het beter 
kan’ 

 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Cliënttevredenheid onderzoek is momentopname; misschien elke maand 
een keer vragen wat cliënten vinden van de begeleiding en dat opnemen in 
rapportage of score-systeem’ 

 ‘Vaker een cliënttevredenheid onderzoek – en duidelijke feedback over de 
uitvoering of follow-up van de ideeën die cliënten ter sprake brengen’  

 ‘Meer mogelijkheid voor digitale uitwisseling van informatie met eenvoudig 
te gebruiken app’ – ‘online enquêtes voor de cliënten (die dat kunnen)’ 

 ‘Bij cliënten nog meer de cliëntenraad onder de aandacht brengen’ 

 ‘Er zijn al veel mogelijkheden voor inspraak’ 
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Tevredenheid met de Ambulante Begeleiding SDW 2020 
 
Team: Ambulant volwassenen Oost (inclusief IPC Oost) 

 
Cliënten 2018: rapportcijfer: 8,3 /10  -  responsaantal : 100 
Cliënten 2020: rapportcijfer: 8,5 /10  -  responsaantal:  57 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Goede begeleiding – je kunt je verhaal goed 
kwijt – ze luisteren 

 Behulpzaam – hebben humor 

 Het contact is ook goed nu tijdens de corona 
crisis 

 ‘Je kunt praten met de begeleider als je 
verdrietig bent’ 

 De begeleiders staan altijd klaar voor je – er 
wordt geluisterd en je hebt de ruimte om zelf 
te beslissen 

 In noodsituaties bereikbaar 

 ‘Ze komen hun afspraken na’ 

 ‘Ze gaan mee naar waar ik naar toe moet’ 

 ‘Helpen om structuur te houden‘ 

 Fijn dat je in deze tijd kunt beeldbellen 

 ‘Begeleiding gaat goed; spelen geen informatie 
door aan pappa en mamma’ 

 ‘Helpen goed met koken en alledaagse dingen’ 

 ‘Jullie stralen een bepaalde rust uit. Als jullie 
zijn geweest voel ik me veel rustiger’ 

 Er is een vertrouwensband 

 [ruim 60% van de respondenten geeft aan geen 
verbeterpunten te hebben en het goed te vinden 
zoals het nu gaat] 

 Minder wisselingen in de begeleiding (soms 4 
verschillenden in 1 jaar) 

 Invalkrachten zijn niet fijn omdat je dan elke keer 
weer alles opnieuw vertellen 

 ‘Vaker op tijd komen’  - Als begeleiders later komen 
dan afgesproken moeten ze een appje sturen 

 ‘Vaker avonden organiseren om cliënten te 
betrekken bij belangrijke thema’s’ 

 ‘Ik hoef geen inspraak; als de begeleiding maar loopt 
zoals ik dat wil’ 

 ‘De communicatie over veranderingen is niet altijd 
duidelijk’ 

 
Vertegenwoordigers 2018: rapportcijfer: 8,3 /10  -  responsaantal: 3 
Vertegenwoordigers 2018: rapportcijfer 9,0 /10  -  responsaantal: 3 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 Prettig contact, ook met de familie 

 Komen afspraken goed na 

 Begeleiding heeft een positieve benadering 
van de cliënt 

 ‘Ik kan de zaken waar ik als familielid tegenaan 
loop goed bespreken met de begeleiding; dat 
geeft mij rust en vertrouwen’ 

 ‘Een afspraak met de ene begeleider gemaakt komt 
niet altijd bij de anderen terecht’ 

 
Begeleiders 2018: rapportcijfer: 8,1 /10  -  responsaantal: 20 
Begeleiders 2020: rapportcijfer 8,0 /10  -  responsaantal: 10 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Het team denkt vanuit het belang van de cliënt 
en probeert daarin flexibel mee te bewegen en 
maatwerk te leveren 

 Cliënt staat centraal - Eigen regie van cliënten 
wordt serieus genomen – Daarbij wel 
realistisch zijn en eventuele risico’s inschatten 

 Het team biedt continuïteit 

 Vertrouwensrelatie staat voorop 

 Als medewerkers open staan voor vernieuwing  

 Beter benutten van specialismen binnen en buiten 
SDW om de zorg nog beter op de persoon aan te 
passen 

 ‘SDW mag zichzelf meer promoten op gebied van 
ambulante begeleiding van volwassenen’ 

 ‘Roosters efficiënter maken door op regio in te 
delen’ – ‘Transparante en gelijkmatige verdeling van 
caseload’ 

 ‘Door de aard van het individueel werken zitten we 
soms op eilandjes te werken – meer 
teamverantwoordelijkheid’ 

 Meer tijd en ruimte voor overleg’ 
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Inspraak 
 
Team: Ambulant volwassenen Oost (inclusief IPC Oost) 

 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Het is andersom: ik heb zeggenschap en de begeleiding heeft inspraak’ 

 ‘Bij grote bijeenkomsten voor cliënten en hun netwerk is het lastig om je 
verhaal kwijt te kunnen; bij een deel van de avond dan in kleine groepen 
praten’ 

 ‘Vaker avonden organiseren waarbij cliënten worden betrokken bij 
belangrijke thema’s’ 

 ‘De cliënten zonder internet lopen achter met informatie’ 

 ‘In de activiteitengids van SDW staat bij de activiteiten niet de doelgroep 
vermeld. Dat is vervelend. Heb ik vaker doorgegeven maar er gebeurt niks’ 

 ‘Meer sport organiseren’ 

 [38 cliënten geven vaker aan dat zij genoeg kunnen meebeslissen of hebben 
geen mening over dit onderwerp] 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 De inspraak loopt goed 

 ‘De ambulante begeleiding van SDW luistert naar de cliënten en naar hun 
netwerk; dat is fijn’ 

 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Cliënten ook tussendoor vragen naar tevredenheid’ 

 ‘Er wordt voldoende gedaan aan cliëntenparticipatie’ 

 ‘Cliënten vinden het lastig om hun mening over de begeleiding te verwoorden, 
zeker als hun begeleider ook nog de vragenlijst afneemt’ 

 ‘De afstand tussen cliëntenraad en het grootste deel van de cliënten is groot’ 
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7. VERGELIJKEND OVERZICHT UITKOMSTEN 2018-2020 
 
 
a. KWANTITATIEVE UITKOMSTEN 

 
Tabel 7.1 geeft een overzicht van de waarderingen (rapportcijfers) voor de ambulante 
begeleiding in het algemeen in 2018 respectievelijk in 2020.   
In deze tabel zijn de teams vermeld zoals ze in 2018 en/of in 2020 in het onderzoek waren 
betrokken.  
 
Het valt op dat in het onderzoek van 2020 minder respons beschikbaar was dan in 2018. Dit 
houdt mogelijk verband met het feit dat tijdens de dataverzameling maatregelen voor 
beheersing van de Covid-19 pandemie van kracht werden. Dit had een grote impact op de 
gang van zaken in de gehandicaptenzorg. Bij SDW werd de dataverzameling gecontinueerd. 
 
De totale waarderingen van de Ambulante Begeleiding van SDW zijn in 2020 bij cliënten en 
cliëntvertegenwoordigers een tiende punt hoger dan in 2018. Begeleiders oordelen in 2020 
hetzelfde als in 2018 over de kwaliteit van de begeleiding. De gegeven rapportcijfers zijn bij 
elke responsgroep hoog: cliënten en hun vertegenwoordigers geven een oordeel ‘goed’ met 
respectievelijk 8,4 en 8,2. Dat geldt ook nagenoeg voor het oordeel van de begeleiders met 
het rapportcijfer 7,9. 
 
Belangrijk is dat de verdeling van rapportcijfers vrij homogeen is. Er worden  op één 
uitzondering na (een 6,0 steunend op de respons van 2 cliëntvertegenwoordigers) geen 
rapportcijfers beneden 7 gegeven. Er wordt geen enkele onvoldoende gegeven.  
 
 

b.  KWALITATIEVE UITKOMSTEN 
 
Cliënten melden zowel in 2020 als in 2018 spontaan de meeste positieve ervaringen op 
gebied van zorgzaamheid, empathie, responsiviteit en de competenties van hun begeleiders. 
Zij geven in 2020 iets vaker aan dat begeleiders aandacht geven aan hun emotioneel welzijn. 
Cliëntvertegenwoordigers maken in 2020 vaker opmerkingen die te maken hebben met de 
behoefte aan meer informatie over het functioneren van de cliënt; vooral in 
onderwijssituaties wenst men meer concrete en meer uitvoerige rapportage. 
Verbeterpunten zijn sterk afhankelijk van de voorziening; er is geen grootste gemene deler. 
Begeleiders maken in 2020 meer positieve opmerkingen over de competenties van de 
medewerkers en de teamsamenwerking.  Bij de kritische opmerkingen vinden we in 2020 
het onderwerp ‘autovergoeding’ uit 2018 weer terug. Daarnaast meldt men in 2020 ook de 
wens voor verdere verbetering van teamsamenwerking, bijvoorbeeld via snellere 
inwerkprocedure van nieuwe collega’s.  
De kwaliteitsprofielen op basis van de open antwoorden zijn opvallend gelijkvormig in 2018 
en 2020.



 

 

Tabel 7.1.  Tevredenheid met de ambulante begeleiding 

 Cliënt Vertegenwoordiger Begeleider 
 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Locatie 
Rapport-

cijfer 
Respons-

aantal 
Rapport-

cijfer 
Respons-

aantal 
Rapport-

cijfer 
Respons-

aantal 
Rapport-

cijfer 
Respons-

aantal 
Rapport-

cijfer 
Respons-

aantal 
Rapport-

cijfer 
Respons-

aantal 

Amb. volwassenen Oost (inclusief 

IPC Oost) 
8,3 100 8,5 57 8,3 3 9,0 3 8,1 20 8,0 10 

Amb. volwassenen West (inclusief 

IPC West) 
8,4 80 8,2 48 7,3 3 8,5 2 7,6 20 7,2 14 

Amb. jeugdhulpverlening 8,0 13 8,2 11 7,7 15 7,8 24 7,9 8 7,6 10 
Amb. ondersteuning Mytylschool - - -   1 - - - - - - 8,1 8 

Amb. ondersteuning ZMLK 

onderwijs 
- - - - - - 6,0 2 - - 8,2 9 

BSO 't Spilhonk & BSO de Speelrots 7,8 4 - - 7,7 13 - - - - - - 
Loopbaanondersteuning - - 8,5 21 - - - - - - 7,3 3 

OMK Amb. Oost 7,9 60 8,3 17 8,4 8 - - 8,1 24 8,3 11 
OMK Amb. West 7,8 45 8,5 45 8,6 11 - - 8,0 11 7,8 13 

PPG en IAG 8,2 16 7,5 2 - - 8,3 6 8,0 10 8,5 2 
Praktische huisondersteuning (PT) 9,0 3 - 1 - - 8,7 9 7,3 3 8,6 11 

Behandeling - - 8,0 2   9,0 2 - - - - 
Begeleiding binnen passend 

onderwijs 
- - - - - - 9,0 4 - - 7,8 4 

Amb. Ond. onderwijs west 8,6 16 - - - - - - 8,0 3 - - 

Amb. Ond. onderwijs oost - - - - - - - - 8,0 6 - - 

AWI Oost 8,7 39 - - 8,6 7 - - 8,2 5 - - 

AWI West 8,0 15 - - 9,3 3 - - 8,3 3 - - 

Anders, namelijk: 8,3 7 - - - - 8,3 4 7,0 2 - - 

Totaal (SDW) 8,3 398 8,4 205 8,1 75 8,2 59 7,9 115 7,9 95 



 

 

 

 
 
 

BIJLAGE 
 
 
 
 
 
Beknopt overzicht van uitgangspunten en de drie dimensies Kwaliteit van 
Dienstverlening met  bijhorende domeinen   –   Literatuurverantwoording methode 
Quality Qube 
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Bijlage  
 

Overzicht en verantwoording Quality Qube methode 
 

 
Uitgangspunten 
 
 
1. ‘Zorg’ en ondersteuning worden opgevat als interactionele processen waaraan 

cliënten, hun vertegenwoordigers (verwanten, familie) en begeleiders van de 
dienstverlenende organisatie samen deel hebben. De methode verzamelt 
daarom informatie over kwaliteitservaringen bij deze drie groepen. Deze 
'triangulatie' laat toe een gedetailleerd beeld van kwaliteitservaringen te bieden 
en de betrokken groepen samen te committeren aan acties voor verbetering. 

 
2. ‘Kwaliteit’ is multidimensionaal. Het gaat in de eerste plaats om inhoudelijke 

aspecten die verwijzen naar de (gewenste) uitkomsten van zorg en 
ondersteuning in termen van ‘Kwaliteit van Bestaan’. In de tweede plaats gaat 
het om 'voorwaardenscheppende aspecten'. In de derde plaats gaat het om 
'relationele aspecten' van de ondersteuning. 

 
3. De methode is gericht op verbeteren van kwaliteit binnen de eigen organisatie. 

De individuele rapportage vond plaats in de vorm van directe terugkoppeling van 
de antwoorden van de cliënt voor gebruik bij het ondersteuningsplan. Deze 
rapportage toont de uitkomsten  op organisatie breed niveau en daarnaast op 
teamniveau, zo dicht mogelijk bij de plek waar ‘zorg tot stand komt’. De 
uitkomsten op teamniveau worden weergegeven in de vorm van Kwaliteit-
Verbeter-Kaarten (KVK) waarin de uitkomsten van de Kwaliteitservaringen van de 
drie actoren worden samengevat. De methode steunt op wetenschappelijke, 
‘evidence based’ uitgangspunten en is volledig compatibel met het 
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg (VGN, 2013). De Quality Qube maakt 
onvoorwaardelijk deel uit van de ‘waaier’ van cliënt-ervaringsinstrumenten van 
VGN. 
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Beknopt overzicht van de drie dimensies Kwaliteit van Dienstverlening met bijhorende domeinen 
   
 
Dimensie I: Inhoudelijke kwaliteit (Quality of Life – Schalock & VGN/IGZ) 
Dimensie II: Voorwaardenscheppende kwaliteit (VGN / IGZ) 
Dimensie III: Relationele kwaliteit (Zeithaml / Servqual) 
 
© Buntinx Training & Consultancy – 2020  
 
 
 
 
 

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

Kwaliteitskader
Professionele ondersteuning van mensen met verstandelijke beperkingen

© Buntinx Training & Consultancy 2006-2011 
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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 patiëntenzorg. 
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 Mangement 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. 
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