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VOORWOORD EN LEESWIJZER 
 
 
Deze ‘Rapportage Onderzoek Kwaliteitservaringen' betreft de verslaglegging van het 
kwaliteitsonderzoek bij SDW Werken / Dagbesteding 2020.  
De rapportage begint met een inleiding (hoofdstuk 1) waarin kort wordt beschreven 
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 over hun ervaringen met de 
werkbegeleiding en het werk / de dagbesteding als zodanig. 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 (KVK) van de onderzochte locaties / teams 
Hierin staat, per respondentgroep, wat men waardeert respectievelijk wat men voor 
verbetering vatbaar vindt. In de KVK zijn de uitkomsten van de vraag over inspraak / 
medezeggenschap opgenomen. In hoofdstuk 7 volgt een vergelijking van de uitkomsten 
2018-2020. 
 
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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SDW 

WERKEN / DAGBESTEDING 
2020 

 
 
 

INLEIDING 
 
 
1. Vraagstelling en bereik van het onderzoek 
 
De vraagstelling van het onderzoek naar kwaliteitservaringen 2020 bij SDW Werken / 
Dagbesteding had betrekking op de thema’s (1) begeleiding bij werk en dagbesteding, (2) de 
activiteiten als zodanig bij werk en dagbesteding, en (3) inspraak. De onderzoeksvragen 
waren: 

1. Hoe beoordelen cliënten, cliëntvertegenwoordigers en cliëntbegeleiders van SDW de 
kwaliteit van de werkbegeleiding / activiteitenbegeleiding en van het aangeboden 
werk  / activiteiten? 

2. Welke verbeterpunten kunnen op basis van de antwoorden op vraag 1 worden 
geformuleerd op niveau van de individuele cliënt, van de locatieteams en van SDW 
Werken / Dagbesteding 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 in de volgende voorzieningen: 
 
Werk 
1. Arbeidsmatige dagbesteding (Purper, Gemeentehuis Bergen op Zoom, Klein Loo, LOT Bovendonk,  
                                                          Have a Break, Zorgboulevard, Copy Copy) 
Dagbesteding 
2. Colweghe 
3. In- en Ompak 
4. Plataan 
5. 't Palet 
6. Pompon 

7. DC Markiezaten 
8. DC Willemijntje 
9. 't Zand 
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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 werkbegeleiding / 
activiteitenbegeleiding en van het werk / aangeboden activiteiten als zodanig.  
 
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 beschikken op die manier over input voor hun ondersteuningsplan 
waarmee op individueel niveau direct rekening met cliëntervaringen kon worden gehouden. 
De rapportage op locatieniveau bestaat uit de verzameling Kwaliteit-Verbeter-Kaarten. In 
het onderhavige rapport staan uitkomsten en conclusies op organisatieniveau, SDW-breed. 
 
 
Deelnemers en respons 
 
Cliënten 
 
Op alle werk - / dagbestedingslocaties werden cliënten uitgenodigd voor een gesprek 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 in de werk- of 
activiteitenbegeleiding. Het gesprek vond plaats onder leiding van begeleiders van SDW met 
ervaring in het communiceren met mensen met een verstandelijke beperking. Hierbij werd 
rekening gehouden met de onafhankelijkheid van de interviewer ten overstaan van de 
geïnterviewde cliënt. Interviewers ontvingen een gerichte instructie. Cliënten konden ook, 
wanneer zij daartoe voldoende vaardig waren, de vragen zelfstandig invullen.  
Op deze wijze werden gegevens verzameld van in totaal 103 cliënten met betrekking tot 
Werken / Dagbesteding. Er werd gevraagd aan cliënten om hun ervaringen bij de indicatoren 
te waarderen op een driepuntenschaal: (1) (helemaal) niet goed; (2) soms goed/soms niet 
goed; en (3) (heel) goed. Een driepuntenschaal leidt bij cliënten tot meer betrouwbare 
uitkomsten. Men kon ook aangeven 'weet niet / ik heb geen antwoord op deze vraag'.  
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Vertegenwoordigers en begeleiders 
 
De cliëntvertegenwoordiger of contactpersoon van elke cliënt Werken / Dagbesteding van 
SDW ontving een e-mail met een link naar een vragenlijst. Een alternatief met papieren 
vragenlijst was beschikbaar. Naast een oordeel over dezelfde onderwerpen als in de 
cliëntenlijst, werd eveneens veel ruimte gegeven voor het vermelden van 
kwaliteitservaringen, positief en negatief. In totaal werden 89 volledig ingevulde lijsten van 
cliëntvertegenwoordigers ontvangen 
 
De opzet van de vragenlijst voor begeleiders was gelijk aan die van de vertegenwoordigers 
(dezelfde indicatoren en open vragen) en vond ook plaats via een internetenquête. Aan hen 
werd gevraagd om hun ervaring van de kwaliteit van de geboden begeleiding en van de 
aangeboden activiteiten aan ‘hun’ cliënten op de betreffende locatie als professional te 
rapporteren. Deze vraagstelling gaat er van uit dat professionele begeleiders een eigen 
mening hebben over de geleverde ondersteuning. Begeleiders vulden 70 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 geformuleerd in 
termen van professionele bevindingen. 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 onderzoeker neemt in dit onderzoek 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.  
De ervaringen van cliënten zelf werden verzameld in gesprekken. Gesprekken werden 
gehouden door begeleiders van SDW aan de hand van een speciale instructie om 
betrouwbaarheid van uitkomsten te bevorderen. De uitkomsten van elk gesprek konden, 
indien door de cliënt gewenst, worden gebruikt voor zijn/haar ondersteuningsplan en 
konden daartoe direct worden gedownload. Cliënten die daartoe in staat waren konden het 
formulier zelfstandig invullen. Cliënten met Ernstige Verstandelijke en Meervoudige 
Beperkingen werden niet in dit onderzoek betrokken. 
Tijdens periodevan dataverzameling werden Covid-19 maatregelen van kracht het geen de 
dataverzameling organisatorisch heeft bemoeilijkt.  
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4. Verwerking en analyse 
 
Analyse en rapportage 
 
De antwoorden op de gesloten vragen worden in deze rapportage SDW-breed 
gepresenteerd in de vorm van tabellen met scores, overzichten van de antwoorden en 
gemiddelde scores. De antwoorden op de open vragen werden gecodeerd volgens het 
validiteitskader (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 locatie. Hetzelfde 
gebeurde met de antwoorden op de laatste vraag met betrekking tot medezeggenschap. 
Deze samenvattingen vormen per locatie een 'Kwaliteit-Verbeter-Kaart'. 
 
In de Kwaliteit-Verbeter-Kaarten van Werk en Dagbesteding zijn de antwoorden op de open 
vragen ‘begeleiding’ en ‘activiteiten’ samen genomen in dezelfde kaart. Respondenten 
maakten in de antwoorden geen onderscheid naar de nuance in de vragen zodat het niet 
zinvol was dit onderscheid te handhaven in een apart rapportage format.  
 
Getoonde gemiddelden en percentage uitkomsten worden afgerond met een 
nauwkeurigheid van 1%. Totalen kunnen binnen een responsgroep per vraag verschillen 
vertonen omdat soms een antwoord op een specifieke vraag ontbreekt. Indien voor een 
bepaalde locatie 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 voor die locatie 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’.  
 
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 
 
 
2.1  Samenvatting van de werkwijze 
 
Het onderzoek naar kwaliteitservaringen op het gebied van Werk / Dagbesteding bij SDW 
werd gehouden om een beeld te krijgen van de wijze waarop cliënten, 
cliëntvertegenwoordigers / contactpersonen en begeleiders de kwaliteit van de door SDW 
geboden mogelijkheden voor Werk / Dagbesteding beleven. Daarnaast werd gevraagd naar 
suggesties om de medezeggenschap van cliënten te verbeteren. Met de uitkomsten van het 
onderzoek wil SDW verbeterpunten formuleren op niveau van de locaties en organisatie-
breed. 
 
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 waren gegevens beschikbaar van: 103 cliënten, 89 cliëntvertegenwoordigers, en 
van 70 begeleiders.  
 
In totaal leverden de open vragen naar de ervaren kwaliteit van Werk / Dagbesteding bij 
SDW 403 antwoorden ‘goed’ en 151 antwoorden ‘voor verbetering vatbaar’ op. Al deze 
uitspraken 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 werk en dagbesteding 
bij SDW en wat zij als verbeterpunten zien. 
 
De persoonlijke suggesties om inspraak en medezeggenschap van cliënten (en 
cliëntvertegenwoordigers) te bevorderen zijn apart toegevoegd aan de KVK van de locatie.  
 
De organisatie-brede analyses en uitkomsten van het onderzoek Werk / Dagbesteding 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 
vakorganisaties.  



 

 

 
Rapportage Onderzoek Kwaliteitservaringen SDW Werk / Dagbesteding - 2020  

 

12 

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. 
 
 
2.3 Conclusies 
 
De belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek staan in de Kwaliteit-
Verbeter-Kaarten op locatie/team-niveau. Kwaliteit komt immers voor het grootste deel tot 
stand in de directe interactie tussen de cliënt en zorgaanbieder op niveau van de locaties en 
de begeleidende teams. Er kunnen dan ook verschillen bestaan tussen locaties en 
voorzieningen. De KVKs weerspiegelen deze verschillen 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 Werk / Dagbesteding. Interessante verschillen met de 
uitkomsten van het onderzoek uit 2018 worden aangegeven. 
 
 
Cliënten 
 
Begeleiding bij Werk / Dagbesteding 
 
Voor de hele functie Werk / Dagbesteding geven cliënten gemiddeld een zeer positieve 
waardering voor hun begeleiding bij de activiteiten: 2,9 op een driepuntenschaal 
(vergelijkbaar met een rapportcijfer van 8,7). Ruim 87% van de respondenten voor deze 
vraag, vindt de begeleiding '(heel) goed'. Niemand vindt die 'niet goed'.  
In alle locaties wordt een zo hoge waardering gegeven dat de verschillen in beleving van de 
begeleiding, tussen de locaties verwaarloosbaar zijn: alle waarderingen liggen tussen 2,8 en 
3 op een driepuntenschaal. 
De algemene waardering in cijfers is even hoog als in 2018.  
 
Op de open vraag wat men 'goed' vindt worden antwoorden in het domein 'competenties 
van medewerkers’  het vaakst genoemd (23%). Ook de ’zorgzaamheid’ en de 'empathie' van 
de begeleiders wordt vaak genoemd (16% resp. 14%): begeleiders luisteren, voelen aan en 
weten wat de cliënten nodig hebben.  
Cliënten geven in 22% van alle spontane antwoorden aan het naar de zin te hebben, het 
'gezellig te vinden', te waarderen dat men mag doen wat men leuk vindt, zich plezierig te 
voelen op het werk / dagbesteding (‘emotioneel welzijn’).  
 
Op de vraag wat er in de begeleiding 'voor verbetering vatbaar' is, geeft 22% van de cliënten 
aan (nog) meer te willen leren, vooruitgang te willen maken, te willen doorstromen naar 
‘echt’ werk. Ook 22% geeft aan meer afwisseling in werk en/of activiteiten te willen. Terwijl 
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22% van de cliënten positief is over de sfeer in de groep, maken ongeveer evenveel cliënten 
(23%)  melding het druk te vinden, de groep te groot te vinden en vooral minder 
personeelswisselingen en meer vastigheid in de relaties met de begeleiding te willen.   
 
Het werk / de activiteiten dagbesteding als zodanig 
 
Met een gemiddelde score van 2,9 zijn SDW cliënten positief over het werk / de 
dagactiviteiten op zich. Er zijn ook hier weinig verschillen tussen de locaties wat betreft 
waardering voor de activiteiten zelf. Ruim 83% vindt het werk / de dagbesteding '(heel) 
goed'; niemand vindt het 'niet goed'. Deze scores zijn iets hoger dan in 2018. 
 
 
Medezeggenschap 
 
De vraag 'hoe kan inspraak van cliënten bij SDW beter?' is voor vele cliënten moeilijk te 
beantwoorden. Er worden veel minder antwoorden op gegeven dan op de andere open 
vragen.  De meeste respondenten geven  – evenals in 2018 – aan dat men de inspraak nu 
goed vindt of niet te weten hoe het beter zou kunnen.  Men wil zich als persoon gehoord, 
begrepen en gewaardeerd voelen door de begeleiding in het dagelijkse werk en vooral in 
concrete zaken (zoals wat er gekookt wordt; welke producten men gaat maken op het werk; 
mee kunnen beslissen over wie (begeleider) er komt werken op de groep). Sommigen geven 
aan in de cliëntenraad te zitten en daar hun meningen en wensen goed kwijt te kunnen. 
Toch worden er meerdere keren de opmerkingen gemaakt dat men duidelijker wil ervaren 
dat er iets met de inspraak (in cliëntenraad of werkbespreking) wordt gedaan. Ook vraagt 
men aandacht voor minder taalvaardige cliënten die zich ook gehoord moeten weten.  
 
In de Kwaliteit-Verbeter-Kaarten op locatieniveau is een samenvatting van de belangrijkste 
reacties op de medezeggenschap vraag opgenomen. 
 
 
Cliëntvertegenwoordigers 
 
Begeleiding bij Werk / Dagbesteding 
 
Cliëntvertegenwoordigers geven gemiddeld een rapportcijfer van 8,1 voor hun tevredenheid 
met Werk / Dagbesteding. Liefst 75% van alle respondenten vindt de begeleiding bij werk en 
dagactiviteiten 'goed' tot 'perfect'; een gelijke uitkomst als in het onderzoek van 2018. Twee 
van de 89 respondenten geven een onvoldoende of minder. De gemiddelde scores voor de 
locaties liggen dicht bij elkaar waarbij In- en Ompak relatief het hoogste waarderingscijfer 
krijgt; geen enkele locatie scoort minder dan ‘ruim voldoende’. 
 
Bij de open vragen heeft 40% van alle gemaakte waardering opmerkingen betrekking op de 
relationele aspecten van de zorg (empathie, zorgzaamheid, informatie). Men maakt in 2020 
meer positieve opmerkingen over de informatie die men als cliëntvertegenwoordiger heeft 
over (het functioneren van de cliënt op) de dagbesteding. Men waardeert de competenties 
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van de medewerkers en ook de aandacht die wordt gegeven aan het emotioneel welzijn 
(sfeer, gezelligheid, balans) van de cliënt.  
 
In de antwoorden op wat 'voor verbetering vatbaar' is, wordt vaker verwezen naar meer 
variatie in de activiteiten, of meer ‘echt werk’, en naar aandacht voor nieuwe uitdagingen. 
Een kritisch punt vormt de continuïteit van begeleiders; men vraagt aandacht voor minder 
personeelswisselingen. Ook worden er regelmatig kritische opmerkingen gemaakt over het 
vervoer (op tijd zijn; lang in de bus moeten zitten). In de KVKs staan de gemaakte 
opmerkingen per locatie samengevat. 
 
 
Het werk / de activiteiten dagbesteding als zodanig 
 
Met een gemiddeld rapportcijfer van 8,0 scoort de tevredenheid met de activiteiten zelf op 
het werk en de dagbesteding als zodanig 'goed'. Dat was ook in 2018 het geval met een 
score van 7,9. Ook bij deze indicator is er geen enkel rapportcijfer lager dan ‘ruim 
voldoende’. 72% van de respondenten geeft een ‘goed’ tot ‘perfect’. De verschillen tussen 
de locaties zijn niet significant. In- en Ompak krijgt de hoogste waardering voor het werk op 
zich (9,2).  
 
 
Medezeggenschap 
 
Op de open vraag hoe de inspraak van de cliënten bij SDW Werk / Dagbesteding beter zou 
kunnen, wordt vaak gereageerd met het antwoord dat het nu goed is; dat er voldoende 
aandacht aan inspraak en medezeggenschap wordt gegeven. Wanneer men suggesties geeft 
betreft dit: niet alleen luisteren naar cliënten en vertegenwoordigers maar ook iets doen 
met de ideeën; wat vaker contact met de vertegenwoordiger via e-mail of brief; aandacht 
voor informeel overleg. In de KVKs worden de suggesties en opmerkingen per locatie 
samengevat.  
 
 
Begeleiders 
 
Begeleiding bij Werk / Dagbesteding 
 
Begeleiders geven voor tevredenheid met de begeleiding Werk / Dagbesteding een 
rapportcijfer van 8,0. Dat is drie tienden van een punt hoger dan in 2018 (was 7,7).  De 
verschillen tussen de locaties zijn niet significant, behalve voor ’t Zand waar de begeleiding 
een 6,0 rapportcijfer krijgt (let op: dit betreft slechts 2 respondenten). De rapportcijfers 
volgen over de locaties hetzelfde patroon als in 2018, zij het dat de waardering bij DC 
Markiezaten duidelijk hoger ligt in 2020.  
79% van de begeleiders geeft vanuit hun professionele perspectief een rapportcijfer 'goed' 
of hoger, voor de kwaliteit van de begeleiding. Niemand geeft een onvoldoende.  
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In de antwoorden op de open vraag 'wat is goed?' vallen de meest genoemde onderwerpen 
in de relationele domeinen ‘empathie’ en ‘zorgzaamheid’ (samen 38%). Men geeft aan naar 
de cliënten te luisteren; rekening te houden met hun wensen en interesses; begeleiders zijn 
betrokken. Er worden nog vaak (maar minder dan in 2018) waardering opmerkingen 
geplaatst in het domein 'competentie van de medewerkers' (nu 19% tegen 38% in 2018).  
'Teamsamenwerking' wordt ook minder vaak genoemd als sterk punt; onderlinge 
afstemming in het team wordt  vaker genoemd als verbeterpunt. In het domein ’coördinatie 
en management’ worden veel verbeter opmerkingen gemaakt met betrekking tot werkdruk 
en de belasting door neventaken en rapporteren. Dit hangt samen met de wens meer tijd te 
willen besteden in direct contact met de cliënten. 
De gemaakte opmerkingen werden op locatieniveau samengevat in KVKs. Hier vindt men 
meer gerichte, op de locatie toegespitste verbeter suggesties. 
 
 
Het werk / de activiteiten dagbesteding als zodanig 
 
 
Met een gemiddeld rapportcijfer van 7,9 geven begeleiders een 'ruim voldoende tot goed' 
voor hun tevredenheid met het werk en de dagactiviteiten als zodanig. Dat is twee tienden 
van een punt hoger dan in 2018 (was 7,7). Ruim twee derde geeft een 'goed' of hoger. Eén 
respondent geeft een 'onvoldoende'. Er zijn geen belangrijkste verschillen tussen de locaties, 
behalve voor ’t Zand waar de twee respondenten van die locatie een gemiddeld 
rapportcijfer 5,5 geven.   
De feedback die via de open vraag werd ontvangen is geïntegreerd in de Kwaliteit-Verbeter-
Kaarten per locatie in hoofdstuk 6. 
 
 
Medezeggenschap 
 
Begeleiders vinden – evenals in 2018 – overwegend dat de inspraak goed is geregeld; dat de 
cliëntenraden goed werken; dat SDW zich inspant om inspraakmogelijkheden te bieden; dat 
de cliënt goed wordt geraadpleegd bij werk en dagbesteding.   
Men vindt dat men vooral moet blijven luisteren en de inspraak zo eenvoudig mogelijk moet 
maken. Ook geeft men aan dat blijvend aandacht moet worden geschonken om cliënten het 
gevoel te geven en te laten zien dat inspraak er toe doet en dat het werkt. 
Er worden op locatieniveau suggesties gedaan die in de Kwaliteit-Verbeter-Kaarten zijn 
opgenomen.  
 
2.4 Eindconclusie onderzoek kwaliteitservaringen Werk en Dagbesteding 
 
Alles overziend geven cliënten, cliëntvertegenwoordigers en begeleiders in 2020 een hoge 
waardering voor de door hen ervaren kwaliteit van ondersteuning in de functie Werk / 
Dagbesteding. 
Deze uitkomst is in overeenstemming met de uitkomsten van het onderzoek in 2018. De 
gemiddelde waardering is bij vertegenwoordigers en begeleiders zelf in 2020 iets vooruit 
gegaan.  
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Uit de kwalitatieve commentaren blijkt dat, over de drie respondentgroepen bekeken, de 
relationele kwaliteit van de begeleiding het meest worden gewaardeerd. Ook de 
competenties van de begeleiders worden hoog aangeslagen. Continuïteit van de begeleiding 
(‘minder personeelswisselingen in het team’) is een door de drie groepen genoemd 
aandachtspunt. Vaker komt ook de wens voor voor meer afwisseling in de taken en 
bezigheden; daarbij kan aandacht worden besteed aan de cliënten helpen nieuwe 
ervaringen op te doen in het werk / de dagbesteding. 
Op grond van het onderzoek 2020 wordt aanbevolen zorgvuldig het bereikte niveau vast te 
houden. Voor verdere verbetering van kwaliteitservaringen in een specifieke locatie of 
zorgonderdeel kan de betreffende Kwaliteit-Verbeter-Kaart als vertrekpunt worden 
genomen.
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3. UITKOMSTEN CLIËNTEN 

 
 
Hierna worden de SDW-brede uitkomsten gemeld van de gesprekken met de cliënten over 
hun beleving van de begeleiding in Werk / Dagbesteding, aangevuld met een analyse van 
hun reacties op de open vragen. 
Daarna worden de uitkomsten vermeld van de beleving van het werk en de dagactiviteiten 
als zodanig. 
 
3.1. Tevredenheid met begeleiding in Werk / Dagbesteding 
 

Tabel 3.1. Hoe tevreden ben je met de begeleiding op het werk / de dagbesteding van SDW?  

  

Locatie 

Gemiddelde 

score (op 3) 

Aantal 

resp. 

 

Arbeidsmatige dagbesteding… 2,8 28  

Colweghe 2,9 15  

In- en Ompak 2,8 26  

Plataan 2,9 24  

't Palet 3,0 10  

Pompon - -  

DC Markiezaten - -  

DC Willemijntje - -  

't Zand - -  

Anders… - -  

Totaal (SDW) 2,9 103  
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Figuur 3.1. Responsoverzicht in percentages per antwoordcategorie 'Hoe tevreden ben je met de  
                    begeleiding op het werk / de dagbesteding van SDW?' SDW-breed (cliënten) 
 
 

3.2 Overzicht van open antwoorden 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 begeleiding op het werk / dagbesteding? 
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 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 locatie (hoofdstuk 6).  
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Figuur 3.2. Kwaliteitsprofiel Cliënten SDW Werk / Dagbesteding. Verdeling van antwoorden op de
      open vraag ‘wat is goed’ (groen) resp. ‘wat is voor verbetering vatbaar’ (rood) in de   

begeleiding bij Werk / Dagbesteding. Gebaseerd op 162 reacties 'goed' en 60 reacties 
'voor verbetering vatbaar'.  
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3.3 Tevredenheid met Werk / Dagbesteding 
 

Tabel 3.3 Hoe tevreden ben je met het werk / de dagbesteding bij SDW?  

 

Locatie 

Gemiddelde 

score (op 3) 

Aantal 

resp. 

 

Arbeidsmatige dagbesteding… 2,8 27  

Colweghe 3,0 15  

In- en Ompak 2,7 26  

Plataan 3,0 24  

't Palet 2,9 10  

Pompon - -  

DC Markiezaten - -  

DC Willemijntje - -  

't Zand - -  

Anders… - -  

Totaal (SDW) 2,9 102  

 

Figuur 3.3. Responsoverzicht in percentages per antwoordcategorie SDW-breed op de vraag aan    
                 cliënten: 'Hoe tevreden ben je met het werk / de dagbesteding bij SDW?'   
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4. UITKOMSTEN CLIËNTVERTEGENWOORDIGERS 
 

 
Hierna worden de SDW-brede uitkomsten gemeld van de cliëntvertegenwoordigers en 
contactpersonen van deelnemers van locaties Werk / Dagbesteding SDW.  
De uitkomsten weerspiegelen de eigen ervaringen en belevingen van verwanten en 
cliëntvertegenwoordigers met Werk / Dagbesteding van de cliënten die zij 
vertegenwoordigen. 
 
4.1 Tevredenheid met de begeleiding op de Werk / Dagbestedingslocaties 
 

Tabel 4.1. Hoe tevreden bent u met de begeleiding op het werk / de dagbesteding?                                   

                     Geef een rapportcijfer.  

 

Locatie 

Gemiddelde 

score (op 10) 

Aantal 

resp. 

 

Arbeidsmatige dagbesteding… 8,1 20  

Colweghe 8,4 7  

In- en Ompak 9,2 6  

Plataan 8,1 13  

't Palet 8,3 6  

Pompon 7,5 15  

DC Markiezaten - -  

DC Willemijntje 8,3 18  

't Zand 7,3 3  

Anders.. - -  

Totaal (SDW) 8,1 89  
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Figuur 4.1 Responsoverzicht in percentages per antwoordcategorie voor het rapportcijfer begeleiding  
                   Werk / Dagbesteding, 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 begeleiding Werk / Dagbesteding van de cliënten? 
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) in het vak 'cliëntvertegenwoordigers'.  
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Figuur 4.2. Verdeling van antwoorden op de open vraag ‘wat is goed’ (groen) resp. ‘wat is voor verbetering  

     vatbaar’ (rood) in de begeleiding Werk / Dagbesteding. Verdeling over de domeinen van het  
     validiteitskader (vertegenwoordigers) gebaseerd op 141 reacties 'goed' en 31 reacties 'voor  
     verbetering vatbaar' 
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4.3 Tevredenheid met het werk op zich / de activiteiten in de dagbesteding van de cliënt 
 

Tabel 4.2. Hoe tevreden bent u met het werk / de dagbesteding van de cliënt? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.1 Responsoverzicht in percentages per antwoordcategorie voor het rapportcijfer begeleiding  
                   Werk / Dagbesteding, SDW-breed (cliëntvertegenwoordigers) 
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5. UITKOMSTEN BEGELEIDERS 

 
 
Hierna worden uitkomsten gemeld van de kwaliteitservaringen uit de groep ‘begeleiders’. 
Het gaat hier om medewerkers van SDW die werkzaam zijn in de directe cliëntbegeleiding bij 
Werk / Dagactiviteiten 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 en van vertegenwoordigers is een belangrijke 
informatiebron voor verbetermanagement.  
 
5.1 Tevredenheid met begeleiding Werk / Dagbesteding 
 

Tabel 5.1. Hoe tevreden ben je in het algemeen met de begeleiding Werk / Dagbesteding die SDW op  

                  deze locatie aan haar cliënten biedt? Geef een rapportcijfer. 

 

 

Locatie 

Gemiddelde 

score (op 10) 

Aantal 

resp. 

 

Arbeidsmatige dagbesteding… 8,6 12  

Colweghe 7,8 10  

In- en Ompak 8,0 4  

Plataan 8,2 15  

't Palet 6,8 4  

Pompon 8,0 4  

DC Markiezaten 7,8 9  

DC Willemijntje 8,3 10  

't Zand 6,0 2  

Anders.. - -  

Totaal (SDW) 8,0 70  



 

 

 
Rapportage Onderzoek Kwaliteitservaringen SDW Werk / Dagbesteding - 2020  

 

26 

 
Figuur 5.1. Responsoverzicht per antwoordcategorie in percentages voor rapportcijfer          
       begeleiding Werk / Dagbesteding, SDW-breed (begeleiders) 

 
 

5.2 Overzicht van open antwoorden 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 begeleiding Werk / Dagbesteding? 
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).  
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Figuur 5.2.  Verdeling van antwoorden op de open vraag ‘wat is goed’ (groen) resp. ‘wat is voor verbetering   

                        vatbaar’ (rood) in de begeleiding Werk / Dagbesteding. Verdeling over de domeinen  
                        van het kwaliteitskader (begeleiders Werk / Dagbesteding) gebaseerd op 100 reacties 'goed' en  
          60 reacties 'voor verbetering vatbaar'. 
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5.3 Tevredenheid met het werk / de dagbesteding activiteiten als zodanig 
 

Tabel 5.2. Hoe tevreden ben je met het werk / de dagbesteding die     

                   SDW aan haar cliënten geeft op jouw locatie? 

Locatie 

Gemiddelde 

score (op 3) 

Aantal 

resp. 

 

Arbeidsmatige dagbesteding… 8,3 12  

Colweghe 7,8 9  

In- en Ompak 8,0 2  

Plataan 8,2 12  

't Palet 7,0 3  

Pompon 7,8 4  

DC Markiezaten 7,5 8  

DC Willemijntje 8,3 8  

't Zand 5,5 2  

Anders… - -  

Totaal (SDW) 7,9 60  

 

 
Figuur 5.3. Responsoverzicht tevredenheid van begeleiders met het geboden werk / de  
                    dagactiviteiten als zodanig, per antwoordcategorie in percentages, SDW-breed  
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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 deze locatie werden gegeven 
voor begeleiding respectievelijke voor de activiteiten als zodanig. Beide 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. 
De KVKs werk / dagbesteding vermelden de commentaren begeleiding Werk / Dagbesteding 
in combinatie met werk en de dagactiviteiten als zodanig. Deze combinatie wordt gemaakt 
omdat respondenten bij het beantwoorden van deze inhoudelijke vragen zelf geen 
onderscheid maakten tussen beide accenten. Een integrale KVK geeft de waardering- en 
verbeter-opmerkingen beter weer.   
 
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.  
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 de onderzochte locatie 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. 



 

 

 
Rapportage Onderzoek Kwaliteitservaringen SDW Werk / Dagbesteding - 2020  

 

32 

   

Tevredenheid met Dagbesteding / Werk SDW 
Categorie: Arbeidsmatige dagbesteding (Purper, Gemeentehuis Bergen op Zoom, Klein Loo, LOT  
                                                                        Bovendonk, Have a Break, Zorgboulevard, Copy Copy) 
 
Cliënten 2020: rapportcijfer: 2,8 /3 (begeleiding) - 2,8 /3 (werk)  -  responsaantal:  28 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Begeleiding regelt dingen goed – begeleiding is 
aardig en altijd positief – denkt mee – lief – 
betrokken – je kunt goed met ze praten – ze 
leggen alles goed uit 

 Je kunt altijd bij de begeleiders terecht 

 ‘Als je het ergens niet mee eens bent mag je dat 
zeggen’ – ‘Je kunt altijd kiezen wat je doet’ 

 ‘Ik voel me veilig en op mijn gemak bij de 
begeleiding’ – ‘De begeleiding let er op dat ik 
goed in mijn vel zit’ – ‘er is tijd voor een grapje’ 

 Opdrachten zijn leuk en er is ruimte voor eigen 
ideeën – fijn werk – leuke collega’s 

 ‘In het nieuwe lokaal is het werk verbeterd’ 

  ‘lekkere soep’ 

 ‘Als ik iets niet leuk vind praat ik er met de 
begeleiding over en dan verandert het’ 

 ‘Begeleiding heeft weinig tijd om goed te begeleiden 
bij de taken – soms moeten ze weer plannen maken of 
vergaderen’  

 De groepen zijn groot waardoor het soms druk is en de 
begeleiding het ook druk heeft 

 ‘Meer afwisseling met de andere dagbesteding’ 

 ‘Meer verschillende dingen leren doen’ – ‘Afwisseling 
soms’ 

 ‘Meer dagen aanwezig willen zijn’ 

 ‘Soms komen opdrachten tegelijk en dan wordt het 
onrustig 

 
Vertegenwoordigers 2020: rapportcijfer 8,1 /10 (begeleiding) – 7,9 /10 (werk) -  responsaantal: 20 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 
 ‘Kort gezegd: zeer tevreden over alles’ 

 Begeleiding in relaties en werkzaamheden 

 Begeleiding heeft altijd tijd voor de cliënten – De 
cliënt komt op de eerste plaats 

 De één op één begeleiding 

 ‘Begeleiders geven veel persoonlijke aandacht’ – 
Goede begeleiders – Duidelijkheid  

 ‘Als er iets is wordt het meteen aangepakt zodat 
de cliënt zich gehoord voelt’ 

 ‘Cliëntvertegenwoordigers worden goed op de 
hoogte gehouden’ 

 ‘Als er iets is kun je altijd bij de begeleiding 
aankloppen’ 

 ‘Begeleiding is professioneel en persoonlijk’ 

 ‘Het busvervoer’ 

 ‘Veranderingen goed met de cliënten bespreken 

 ‘Zodanig werken met leren dat er een certificaat 
gehaald kan worden’ 

 ‘Communicatie, activiteiten en informatie kan bij MET 
beter’ 

 ‘Aandacht voor vaste begeleiders in plaats van 
flexwerkers en stagiaires!’ 

 ‘Meer eigen inbreng in de werkzaamheden’ 

 ‘Meer dagen naar het werk kunnen gaan’ 

 ‘In drukkere periodes ook genoeg aandacht blijven 
geven’ 

 [twaalf respondenten geven aan geen verbeterpunten 
te hebben en tevreden te zijn met de gebonden 
begeleiding] 

 
Begeleiders 2020: rapportcijfer 8,6 /10 (begeleiding) – 8,3 /10 (werk) -  responsaantal: 12 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   
 Zinvolle arbeidsmatige dagbesteding, midden in 

de maatschappelijke participatie – ‘Cliënten 
hebben het gevoel dat ze er toe doen’ 

 Gevarieerd werk 

 Ruimte voor ontwikkeling van cliënten 

 ‘Elke maand op vaste tijden contact met de 
manager’ 

 ‘Kijken naar wat de cliënt aankan’ 

 ‘Als er vragen zijn kunnen die altijd worden 
gesteld’ – ‘Individuele ondersteuning naar 
behoefte’ 

 ‘Het nieuwe team arbeidsmatige dagbesteding is 
een verbetering’ 
 

 ‘Extra taken staan teveel op de voorgrond; begeleiden 
schuift soms naar de achtergrond’  – ‘ Minder 
administratief werk’ 

 ‘Vaak onvoldoende werk zodat we werk moeten 
creëren’ 

 ‘SDW moet het belang van arbeidsmatige 
dagbesteding en de waardering voor de cliënten die 
het werk doen binnen de organisatie meer bekend 
maken’ – ‘Dat SDW nog meer in de organisatie kijkt 
wat er nog meer gedaan kan worden ‘in eigen huis’ in 
plaats van door derden te laten doen‘ 

 ‘Een goede balans tussen zorg en horeca’ 

 ‘Nu soms te vrijblijvend werk – meer aandacht voor 
groei en ontwikkeling van de cliënt’ 

 ‘Meer aanbod van werkzaamheden’ 

 ‘Aandacht voor toenemende complexiteit van de 
doelgroep; balans tussen zorgvraag en arbeidsmatig 
karakter van het werk’ 
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Inspraak 
 

Categorie: Arbeidsmatige dagbesteding (Purper, Gemeentehuis Bergen op Zoom, Klein Loo, LOT  
                                                                         Bovendonk, Have a Break, Zorgboulevard, Copy Copy) 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Je hebt wel inspraak maar ik heb niet het gevoel dat er veel mee wordt 
gedaan’ 

 ‘Meer inspraak bij het koken tussen de middag’ 

 ‘Meer insprak over de taken die er zijn’ 

 ‘We hebben genoeg inspraak – je kunt aangeven als je iets niet graag wilt 
en dan hoeft het ook niet – je mag meebeslissen’ 

 ‘De werkbespreking die we een keer per maand hebben is goed; daar kun je 
alles zeggen’ – ‘Inspraak gaat goed nu’ – ‘Tevreden over de inspraak’ (10x)  - 
‘Ik heb genoeg inspraak; zit zelf in de cliëntenraad’ 

 ‘Meer deelnemersraad vergaderingen’ – ‘Ook een deelnemersraad  in de 
dagbesteding’ 

 ‘Vaker een vergadering op de werkvloer en overleg met collega’s’ 
 

 
Vertegenwoordigers   

 
Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Niet alleen luisteren maar ook iets doen met de ideeën die naar voren 
worden gebracht’ 

 ‘Een ideeënbus voor mensen die niet goed durven spreken’ 

 ‘Luisteren naar minder bespraakte cliënten’ 

 ‘Goed luisteren naar de cliënten als er problemen zijn’ 

 ‘Eerder antwoord geven op een gestelde vraag – soms moet je lang 
wachten op een reactie’ 

 ‘Vaker contact met de cliëntvertegenwoordiger via e-mail of brief’ 
 

 
 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Continuïteit in medewerkersraad’ 

 ‘SDW is goed op weg met inspraak van cliënten’ – ‘Belangrijk om informatie 
in begrijpelijke taal aan te bieden’ – ‘Cliënten hebben voldoende inspraak 
bij SDW’ 

 ’SDW heeft hier al een flinke slag gemaakt’ – ‘MET moet nog meer aandacht 
krijgen en grootser opgezet worden’ 

 ‘regelmatig, bijvoorbeeld 1 keer per maand vergaderen’ 

 ‘Medewerkers zoveel mogelijk betrekken bij alle besluiten ook al kost dat 
meer tijd’ 
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Tevredenheid met Dagbesteding / Werk SDW 
 

Locatie: Colweghe 
 
 
Cliënten 2018: rapportcijfer: 2,8 /3  (begeleiding) – 2,8 /3 (activiteiten) -  responsaantal : 89 
Cliënten 2020: rapportcijfer: 2,9 /3  (begeleiding) – 3 / 3 (activiteiten) -  responsaantal:  15 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Afwisselend werk 

 Begeleiders nemen tijd om te luisteren naar de 
cliënt 

 Begeleiders zijn aardig, duidelijk en 
behulpzaam 

 Leuke activiteiten 

 Begeleiders staan klaar als je ze nodig hebt 

 ‘Soms betere uitleg bij sommige producten’ 

 taken leren graag op vaste dagen 

 ‘Vervoer kan beter omdat chauffeurs soms hun dag 
niet hebben’ 

 [10 cliënten geven aan dat alles goed is en er niets 
beter hoeft] 

 
Vertegenwoordigers 2018: rapportcijfer: 7,7 /10  (begeleiding) – 77,7 /10 (activiteiten) -  responsaantal: 22 
Vertegenwoordigers 2020: rapportcijfer 8,4 /10  (begeleiding) – 8,6 /10 (activiteiten) -  responsaantal: 7 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 Gevarieerd aanbod 

 Goede begeleiding 

 Vriendelijke en zachte benadering met begrip 
wanneer dingen niet goed worden gedaan 

 Ruimte voor eigen ideeën 

 ‘Begeleiding sluit aan bij wat de cliënt nodig 
heeft’ – ‘Er wordt gekeken naar het individu’ 

 Duidelijkheid 

 Te weinig begeleiders op de groep  

 ‘Minder druk op de werknemer’ 

 Het vervoer gaat wel eens mis 

 ‘Een reiskostenvergoeding’ 

 
Begeleiders 2018: rapportcijfer: 7,8 /10 (begeleiding) – 7,9 /10 (activiteiten)  -  responsaantal: 14 
Begeleiders 2020: rapportcijfer 7,8 /10 (begeleiding) – 7,8 (activiteiten) -  responsaantal: 10 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Er wordt gekeken naar wat iedere individuele 
cliënt nodig heeft en hoe werkzaamheden bij 
de cliënt passen; of er nog genoeg uitdaging is; 
mogelijkheden bieden voor verdere 
ontwikkeling 

 Individuele- en groepsondersteuning 

 De samenwerking binnen het zelfsturend team 

 Bieden van structuur en veiligheid 

 Begeleiders hebben veel administratieve 
neventaken die vaak in cliënttijd uitgevoerd moeten 
worden – gaat ten koste van cliëntbegeleiding – 
meer tijd voor (aandacht voor) de cliënt, in 
bijzonder om nieuwe dingen aan te leren 

 Ruimte is soms klein, zeker wanneer iemand 
onrustig is 

 Door werkdruk niet altijd mogelijk de ondersteuning 
te bieden die de cliënt nodig heeft 

 ‘Nog verder uitbouwen van de eigen regie van de 
cliënt’ 

 ‘Zo veel als mogelijk vast personeel inzetten op het 
werkatelier zodat mensen niet altijd nieuwe 
gezichten tegenkomen’ 

 ‘Meer begeleiders met de juiste competenties om 
de cliënten de juiste ondersteuning te bieden’ 

 ‘Wat nieuwe werkjes / activiteiten; sommige 
cliënten kunnen meer aan’ – ‘sommige materialen 
zijn erg oud’ 

 ‘Minder werkdruk binnen horeca’ 

 Meer bekendheid geven via social media 
 

 



 

 

 
Rapportage Onderzoek Kwaliteitservaringen SDW Werk / Dagbesteding - 2020  

 

35 

 

Inspraak van cliënten bij Dagbesteding / Werk SDW 
 

Locatie: Colweghe 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Dat cliënten ook mee kunnen praten over producten en kosten en dat dat 
dan meegegeven wordt naar de top – dus niet alleen via begeleiders’ 

 ‘meer tijd voor de cliëntenraad’ 

 ‘meer gezamenlijke vergaderingen van cliënten onder elkaar waarbij de 
begeleiding ons alleen aanhoort’ 

 ‘Af en toe samen komen en praten over dingen die niet zo leuk zijn’  
 

 
Vertegenwoordigers   

 
Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Niet alleen de welbespraakten aan het woord laten’ 

 ‘Af en toe een informeel overleg over hoe het gaat’ 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Inspraak komt vooral van cliënten die mondig of taalvaardig zijn – zoeken naar 
mogelijkheden om cliënten die dat niet zijn toch te betrekken’ 

 ‘In gesprek blijven en dit regelmatig op de agenda van de cliëntenraad zetten – 
werkoverleg (wordt al gedaan)’ 

 ‘Nakomen wat de cliënten vragen of ter sprake brengen, anders wordt het 
ongeloofwaardig’ 

 ‘Inspraak meer borgen binnen Colweghe – nu lijkt de cliëntenraad een los 
onderdeel te zijn’ 

 ‘Eerlijk zijn in wat niet realiseerbaar is’ 
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Tevredenheid met Dagbesteding / Werk SDW 
 

Locatie: In- en Ompak 
 
Cliënten 2018: rapportcijfer: 2,8 /3  -  responsaantal : 41 
Cliënten 2020: rapportcijfer: 2,8 /3  -  responsaantal:  26 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Begeleiders helpen als het nodig is 

 Goed dat begeleiders altijd aanwezig zijn in de 
groep en af en toe een praatje komen maken 

 Begeleiders leggen goed uit – geven aandacht 
– zijn vriendelijk en aardig – geven 
complimentjes als je het goed doet 

 Afwisselend werk 

 Begeleiders luisteren goed 

 Je kunt verschillende werkjes uitproberen 

 ‘Leuk dat ik bij binnenkomst eerst kan 
bijpraten met collega’s’ 

 ‘Begeleiders kijken naar wat ik kan en niet kan’ 

 ‘De nieuwe groepen zijn goed’ 

 Soms moet je lang wachten eer een begeleider tijd 
heeft voor je om je te helpen 

 Dat we duidelijk weten wie er op de groep staat 

 ‘Dat begeleiders niet op de groep met elkaar praten 
over dingen waarmee we niks te maken hebben 
maar dat ze dat op kantoor doen’ 

 ‘Dat er meer werk komt zodat er elke dag genoeg te 
doen is’ – ‘Het is niet leuk als er geen werk is’ 

 ‘Nog meer verschillende dingen om aan te werken’ 

 [9 cliënten geven aan dat er niks beter hoeft of kan 
en dat ze tevreden zijn zoals het nu gaat] 

 
 

Vertegenwoordigers 2018: rapportcijfer: 8,4 /10  -  responsaantal: 17 
Vertegenwoordigers 2020: rapportcijfer 9,2 /10  -  responsaantal: 6 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 Er wordt gekeken naar wat de cliënt kan 

 Begeleiders zijn zeer betrokken bij het welzijn 
van de cliënten 

 Begeleiders luisteren naar de wensen van de 
cliënten 

 ‘Er wordt uitstekend gekeken naar wat past bij 
de cliënt’ 

 ‘Als je vragen hebt kun je altijd van de 
begeleiding op aan’ 

 ‘Afwisselde activiteiten’ 

 [Er worden geen verbeteropmerkingen gemaakt. 
Respondenten geven allen aan tevreden te zijn met 
de begeleiding en met de activiteiten.] 

 
 
Begeleiders 2018: rapportcijfer: 8,0 /10  -  responsaantal: 4 
Begeleiders 2020: rapportcijfer 8,0 /10  -  responsaantal: 4 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 ‘Onze medewerkers staan centraal’ 

 Aandacht voor verdere ontwikkeling 

 Cliënten mogen zichzelf zijn 

 ‘Er wordt voor de cliënt verder gekeken dan de 
eigen locatie’ 

 Cliënten worden gemotiveerd om zich verder 
te ontwikkelen; er wordt rekening gehouden 
met zijn/haar mogelijkheden. 

 ‘Er wordt een veilige haven gecreëerd’ 

 Rapporteren kost veel tijd 

 Alert blijven om vast te houden wat nu goed gaat 

 Mee bewegen met ontwikkelingen van cliënt en 
samenleving 

 Nog meer afwisseling in werkzaamheden met 
grotere opdrachten waaraan we langer en zonder 
werkdruk kunnen aan werken 

 ‘De bus tijden zijn zo wisselend dat de effectieve tijd 
van werken kort is – de onrust van ophalen begint al 
na de koffie’ 
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Inspraak 
 
Locatie: In- en Ompak 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 [19 antwoorden getuigen van tevredenheid met de wijze waarop men 
inspraak kan leveren, hoe dat nu is geregeld. Sommige respondenten geven 
aan blij te zijn dat ze in / via de raad kunnen meepraten] 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Er wordt naar de cliënt geluisterd’ 

 ‘Er wordt ook naar de ouders van de cliënt geluisterd’ 

 [Geen verbeterpunten genoemd] 
 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Medewerkers nog vaker aan laten sluiten in verschillende werkgroepen op een 
locatie’ 

 ‘Inspraak mag eenvoudiger – meer luisteren naar e belevingswereld van de 
cliënt’ 

 ‘Inspraak ook afstemmen op sociaal-emotioneel niveau van de cliënten en niet 
alleen op verstandelijk niveau’ 
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Tevredenheid met Dagbesteding / Werk SDW 
 

Locatie: Plataan 
 
 
Cliënten 2018: rapportcijfer: 3 /3 (begeleiding) – 2,9 /3 (activiteiten) -  responsaantal : 62 
Cliënten 2020: rapportcijfer: 2,9 /3 (begeleiding) – 3 /3 (activiteiten) -  responsaantal: 24 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Je kunt altijd bij de begeleiding terecht voor 
een gesprekje of als er iets is; je wordt dan 
altijd goed geholpen – Begeleiders helpen 
problemen oplossen – Je kunt altijd je verhaal 
kwijt 

 Leuke activiteiten – ‘Werken op de Plataan is 
leuk’ 

 ‘Begeleiders beschermen mij’   

 Begeleiders zijn lief – Ze zijn gezellig 

 ‘Er wordt gekeken naar wat je nodig hebt’ 

 ‘Het zou leuk zijn als ze nog meer tijd voor mij 
hadden’ 

 ‘Ik vind een begeleider niet zo leuk en ik kan er niet 
zo goed mee opschieten, maar ik weet niet waarom’ 

 ‘Het zou fijn zijn als het wat rustiger op de groep 
was’ 

 ‘Het zou fijn zijn om weer nieuwe dingen te leren’ 

 ‘Het zou fijn zijn als er nieuwe mensen bij komen’ 

 [14 respondenten geven aan dat zowel de 
begeleiding als de activiteiten goed zijn, dat zij 
tevreden zijn en geen verbeterpunten hebben] 

 
 

Vertegenwoordigers 2020: rapportcijfer 8,1 /10 (begeleiding) – 8,3 /10 (activiteiten) -  responsaantal: 14 
Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 Bezigheden zijn afgestemd op de 
mogelijkheden en behoeften van de cliënt 

 Er wordt bij SDW goed meegedacht over 
dagbesteding 

 Afwisselende activiteiten – flexibel indien 
nodig 

 ‘Lieve begeleiders’ 

 ‘Er wordt gestreefd naar rust, regelmaat en 
gezelligheid’ 

 ‘Beter overdragen van de gegevens van de cliënt’ 

 ‘Regelmatig kort even bellen over de gang van zaken 
vooral ook als er niets aan de hand is 

 ‘Cliënt zit soms 1 tot 1,5 uur in de bus’ 

 [verder geen verbeteropmerkingen] 

 
 
Begeleiders 2018: rapportcijfer: 7,8 /10  (begeleiding) – 7,8 (activiteiten) -  responsaantal: 12 
Begeleiders 2020: rapportcijfer 8,2 /10  (begeleiding) – 8,2 (activiteiten) -  responsaantal: 15 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Er wordt gewerkt vanuit de cliënt 

 De cliënte staat ventraal 

 Er wordt gekeken naar de mogelijkheden, 
interesses en wensen van de cliënt 

 Het werken in kernteams met verschillende 
doelgroepen 

 Zorg vanuit het hart 

 Bieden van een luisterend oor 

 Korte duidelijke lijnen 

 Minder flexwerkers en meer vaste medewerkers op 
de groepen 

 ‘Verbeteren van de vastigheid van medewerkers op 
de groepen; vasthouden van bekende gezichten’ 

 Nog beter aansluiten bij de behoeften van de cliënt 

 Communicatie tussen verschillende disciplines – 
‘Snellere reactie van disciplines bij hulpvragen’ 

 Nog steeds hoge werkdruk 

 ‘Veranderingen durven doorvoeren en niet 
vasthouden aan vaste patronen’ 

 ‘Communicatie in de brede zin: naar cliënten, hun 
netwerken, naar woonlocaties en onderling als 
begeleiders’ 

 ‘Nog meer individueel gericht werk aanbieden’ 
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Inspraak 
 
Locatie: Plataan 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Het zou fijn zijn  als ik zelf mocht kiezen wie er bij mij op de groep staat’ 

 ‘Ik zou graag mee willen denken met de grote activiteiten van de Plataan en 
deze helpen organiseren’ 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Graag meer inspraak in de samenstelling van de groep – ik heb moeite met 
gedrag van twee medecliënten’ 

 [14 cliënten geven aan dat het ‘goed is zoals het nu gaat’ en voldoende 
inspraak te ervaren – 6 cliënten geven aan voor inspraak afhankelijk te zijn 
van hun netwerk] 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 Nog vaker naar de mening van de cliënt vragen in gesprekjes 

 Cliëntenraad bij Plataan loopt goed – prima dat er 1 x in de 6 weken 
cliëntenraad is 

 ‘Regelmatig contact moment met cliënt om te toetsen hoe de cliënt zijn/haar 
situatie (bij Plataan) ervaart en of dit past bij de geleverde zorg’ 

 ‘Meer actie ondernemen met vragenlijst voor cliënt en netwerk op gebied van 
tevredenheid met dagbesteding en wonen’ 

 ‘Misschien cliënten vaker laten rouleren in de cliëntenraad’ 
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Tevredenheid met Dagbesteding / Werk SDW 
 

Locatie: ‘t Palet 
 
 
Cliënten 2018: rapportcijfer: 2,9 /3  (begeleiding) – 2,8 /10 (activiteiten) -  responsaantal : 10 
Cliënten 2020: rapportcijfer: 3,0 /3 (begeleiding) – 2,9 (activiteiten)  -  responsaantal: 10 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Begeleiders kletsen gezellig met de cliënten 

 Begeleiders zijn lief 

 Koken, mini disco, karaoke, folderen, kranten 
bezorgen, muziek maken, schommelen… 

 ‘Alles is eigenlijk wel goed. De begeleiders zijn 
er voor de cliënt’ 

 Vastigheid op de groep – meer bekende gezichten’ 

 ‘Meer wandelen’ – ‘Meer muziek maken’ – ‘Meer 
sport en spel’ – ‘Meer karaoke’  

 ‘Meer variatie en nieuwe activiteiten’ 

 ‘Minder huishoudelijke taakjes’ 

 ‘Goede wifi’ 
 

 
Vertegenwoordigers 2018: rapportcijfer: 8,2 /10 (begeleiding) – 7,7 /10 (activiteiten) -  responsaantal: 11 
Vertegenwoordigers 2020: rapportcijfer 8,3 /10  (begeleiding) – 7,7 (activiteiten) - responsaantal: 6 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 Kleinschalig 

 Veel aandacht voor de cliënt 

 Ouders voelen zich altijd welkom 

 Structuur  - er wordt gewerkt aan doelen 

 Begeleiders zijn consequent en creatief maar 
ook betrokken en lief 

 Er wordt goed gekeken naar het individu en er 
wordt een passend programma geboden – ook 
aandacht voor leren 

 ‘Begeleiders doen hun best’ 

 Minder wisselingen van begeleiders 

 ‘Muziektherapie als extra’ 

 ‘Wat vaker aandacht voor lezen en schrijven waar 
mogelijk’ 

 ‘Weinig mogelijkheden voor eventuele nieuwe 
ontwikkelingen’ 

 ‘Communicatie = rapportage van dagbesteding naar 
thuisfront is regelmatig zo nietszeggend dat ik het 
vrijwel niet meer lees. – Cliënt en ouder voelen 
zekere spanning bij ’t Palet; ouder voelt zich minder 
serieus genomen – gesprekken lopen begeleiding 
lopen niet goed.’  

 [Verder geen verbeterpunten genoemd] 
 
 
Begeleiders 2018: rapportcijfer: 7,1 /10 (begeleiders) – 7,0 /10 (activiteiten) -  responsaantal: 7 
Begeleiders 2020: rapportcijfer 6,8 /10 (begeleiding) – 7,0 /10 (activiteiten) -  responsaantal: 4 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Klein team 

 Collega’s ondersteunen elkaar waar nodig 

 Begeleiders gaan zo veel als mogelijk in op de 
behoeften van de cliënt 

 Cliënt staat centraal en wordt in zijn waarde 
gelaten 

 Begeleiders gaan zo ver als mogelijk mee met 
de wensen van de cliënt 

 ‘Als dat de cliënt ten goede komt kan het team 
ook buiten de gebaande paden gaan’ 

 Op dit moment veel flexwerkers die niet bekend zijn 
met de cliënten – dit is extra belastend voor de 
vaste begeleiders en voor de cliënten 

 ‘Er is door omstandigheden teveel met 
invalkrachten gewerkt’ 

 ‘Snel een vast team’ 

 Het gebouw is niet aangepast – wenselijk: ruimten 
om cliënten apart te kunnen begeleiden. 
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Inspraak 
 
Locatie: ‘t Palet 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 [Moeilijke vraag voor deze cliënten] 

 ‘Weet niet’  

 ‘Mijn antwoorden op de vorige vragen voorlezen voor ’t Palet’ 
 

 
Vertegenwoordigers   

 
Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Via één op één gesprekjes proberen in te zoomen op welbevinden’  

 ‘Er wordt al veel geprobeerd maar is bij deze groep moeilijk’ 
 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Er is al veel inspraak – wensen van de cliënt worden gevolgd’ 

 ‘Er wordt op dit moment gebruik gemaakt van een ideeënbus.  

 ‘Inbreng van de ouders stimuleren’ 
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Tevredenheid met Dagbesteding / Werk SDW 
 

Locatie: Pompon 
 
 
Cliënten :  

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   
Geen informatie  Geen informatie 

 
 

Vertegenwoordigers 2018: rapportcijfer: 7,5 /10 (begeleiding) – 7,5 /10 (activiteiten) -  responsaantal: 22 
Vertegenwoordigers 2020: rapportcijfer 7,5 /10  (begeleiding) – 7,3 /10 (activiteiten) -  responsaantal: 15 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 Programmatisch werken – kijken naar 
individuele behoeften 

 Stimuleren de ontwikkeling 

 Goed overleg – communicatie is verbeterd 

 Begeleiders doen hun best – zijn lief 

 Begeleiders hebben altijd een luisterend oor 

 Begeleiders zetten zich in voor de cliënten 

 Stabiliteit in de begeleiding: zelfde gezichten 
en zelfde manier van ondersteunen 

 (Nog) meer individueel gerichte ontwikkelingsdoelen 

 Meer vaste gezichten op de groep, momenteel veel 
flexwerkers – minder personeelswisselingen 

 ‘Kritisch kijken of de cliënt voldoende uitdaging heeft 
en nog in de juiste groep zit’ 

 ‘Kleinere groepen met 1 op 3 begeleiding en ruimten 
met maximaal 10 cliënten’ – ‘Kleine groepen met 
dezelfde zorgvraag’ 

 
 
Begeleiders 2018: rapportcijfer: 7,6 /10 (begeleiding) – 7,5 /10 (activiteiten) -  responsaantal: 18 
Begeleiders 2020: rapportcijfer 8,0 /10  (begeleiding) 7,8 /10 (activiteiten) -  responsaantal: 4 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Oog voor de individuele cliënt en diens 
behoeften 

 Groepen met een eigen karakter 

 De zorg staat op 1 

 Er wordt gekeken naar de groepssamenstelling 

 ‘Aanbod van fysiotherapie en logopedie – 
ruimten voor motoriek en zwembad’ 

 ‘De cursussen voor de begeleiders, de 
besprekingen en de teamcoaching’ 

 ‘Hoge werkdruk – er wordt veel van de begeleiders 
verwacht’ 

 ‘Activiteiten (individueel) nog meer richten op 
vooruitgang’ 

 ‘De balans tussen taken en de tijd die je daarvoor 
kunt maken zonder de werkdruk te hoog op te 
voeren’ 

 Effectiviteit van de samenwerking in het team 

 ‘Hulp voor dagelijkse taken zoals was bijhouden en 
keuken. Sommige activiteiten buitenshuis laten 
plaatsvinden’ 

 ‘Meer duidelijkheid in het inwerken van nieuwe 
medewerkers’ 

 ‘Vrijwilligers zijn belangrijk – mogen er meer zijn’ 

 ‘Meer mogelijkheden in het aanbod’ 

 ‘Momenten van vrij geroosterd staan in de groep 
om extra taken uit te voeren’ 
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Inspraak 
 
Locatie: Pompon 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 Geen informatie 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘De inbreng op deze groep zal van de ouders moeten komen’ 

 ‘Meer activiteit zoals fysio, logopedie, speltherapie, muziektherapie…’ 

 ‘Cliënten beter proberen te betrekken bij veranderingen zoals bij plaatsing op 
een andere groep (zij zijn de laatsten die het horen)’ 

 
 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 Inspraak moet bij Pompon in kleine dingen zitten: begeleiders letten hier al op 
met ‘lezen’ van de cliënt 

 Meer contact zoeken met de cliënt  

 Inspraak zal meer van de ouders moeten komen – “Misschien jaarlijks een open 
vraag aan de ouders: 'wat mist u of zou u vaker willen zien op de Pompon om 
het verblijf van uw kind daar nog zinvoller te maken'.” 
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Tevredenheid met Dagbesteding / Werk SDW 
 

Locatie: DC Markiezaten 
 
 
Cliënten  

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   
Geen informatie Geen informatie 

 
 

Vertegenwoordigers 2018: rapportcijfer: 7,4 /10  (begeleiding) – 7,0 /10 (activiteiten) -  responsaantal: 7 
Vertegenwoordigers 2020: rapportcijfer ----  -  responsaantal: 1 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 ‘Activiteitenschema wordt regelmatig bij 
gehouden’ 

 ‘Begeleiders helpen met de ontwikkeling’ 

 ‘Zorgen voor voldoende nieuwe ervaringen voor de 
kinderen’ 

 ‘De ontwikkeling nog verder stimuleren’ 

 ‘Meer groepen aanmaken in BoZ’ 

 ‘Interactie met een reguliere school 
 
 
Begeleiders 2018: rapportcijfer: 7,0 /10  (begeleiding) – 7,3 /10 (activiteiten) -  responsaantal: 5 
Begeleiders 2020: rapportcijfer 7,8 /10  (begeleiding) – 7,5 (activiteiten) -  responsaantal: 9 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Er wordt gewerkt met duidelijke richtlijnen  en 
met verschillende methodes 

 Belang van het kind staat voorop 

 ‘Dit is een goede SDW locatie: alles is goed 
weggezet en alles functioneert’ 

 Diversiteit van deskundigheid in het team; 
breed inzetbaar 

 Oog voor het belang van kinderen en van 
ouders – er wordt goed gekeken naar de 
mogelijkheden van het kind en er wordt 
gestreefd naar gewenste doelen, samen met 
de ouders 

 ‘Cliëntgericht werk – maatwerk in 
samenwerking met ouders en disciplines 
binnen en buiten de locatie’ 

 Het is individuele begeleiding 

 ‘Er wordt gekeken naar de persoonlijke 
leeromstandigheden van de cliënt, waarin 
hij/zij zich het mees veilig voelt en het beste 
ontwikkelt. Denk daarbij aan juiste 
omgevingsfactoren, individuele ondersteuning 
door middel van therapie of extra begeleiding 
waar nodig.’ 
 

  ‘Samenwerking met andere locaties’ 

 ‘Meer coaching aan het subteam indien nodig om 
goed op één lijn te zitten en uitvoering van 
afspraken strakker te bevorderen’ 

 ‘Meer kijken naar de rol van ouders in de 
behandeling’ 

 ‘Nog beter luisteren om goed in te spelen op 
signalen uit de thuissituatie’ 

 ‘Betere samenwerking met andere disciplines zoals 
logopedie of fysiotherapie. Dit wordt nu alleen op 
individueel niveau gedaan en op vraag, maar ik denk 
dat hier nog veel te halen is. Door bijvoorbeeld tips 
aan de groepsbegeleiding over de invulling van een 
"gymlesje" en frequente scholing van medewerkers 
om hun kennis en vaardigheden te vergroten en up 
to date te houden.’ 

 ‘De samenwerking met thuis, maar op dit moment 
wordt het systeemgerichte werken meer 
geïntroduceerd; dus wordt aan gewerkt. 

 ‘Voorzieningen zouden iets beter afgestemd kunnen 
worden op de doelgroep waardoor er meer 
(praktische) ruimte is voor ontspanning en ontlading 
(regulatie); aanbieden van gerichte gymzaal, 
schommels, trampolines en dergelijke.’ 

 
 

 



 

 

 
Rapportage Onderzoek Kwaliteitservaringen SDW Werk / Dagbesteding - 2020  

 

45 

 

Inspraak 
 
Locatie: DC Markiezaten 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 
Geen informatie 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Een optie om als ouder eens op het DC te blijven en zelf het gedrag van het 
kind in de groep te observeren’ 

 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Misschien een mogelijkheid openen op de website waar ouders en verzorgers 
vrijblijvend hun mening kunnen geven of tips kunnen aanleveren’ 

 ‘Er wordt wel mogelijkheid geboden maar ouders geven hier weinig respons op’ 
– ‘dit heeft vooral te maken met taalproblemen’ 

 ‘Een breder aanbod aan ouders om te participeren. Inzet van een 
maatschappelijk werker.’ 

 ‘Inzetten van tolken om anderstalige ouders te ondersteunen’ 

 ‘Onderzoeken hoe ouders met andere culturele achtergrond het best betrokken 
kunnen worden bij de zorg en de organisatie van activiteiten’ 

 ‘Opzetten van een ouderraad’ 
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Tevredenheid met Dagbesteding / Werk SDW 
 

Locatie: DC Willemijntje 
 
 
Cliënten   

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   
Geen informatie Geen informatie 

 
 

Vertegenwoordigers 2018: rapportcijfer: 8,4 /10 (begeleiding) – 8,5 /10 (activiteiten)  -  responsaantal: 26 
Vertegenwoordigers 2020: rapportcijfer 8,3 /10  (begeleiding) – 8,1 /10 (activiteiten) -  responsaantal: 18 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 Prettige begeleiders – goede communicatie – 
er wordt gehandeld in goed overleg 

 Begeleiders houden nauw contact met ouders 

 Betrokkenheid 

 Begeleiding is geïnteresseerd en vriendelijk 

 Er wordt gekeken naar de mogelijkheden, naar 
ondersteuningsbehoeften, naar het karakter 
van van het kind, en dan wordt in overleg 
gehandeld 

 Begeleiding heeft geduld en neemt de tijd 

 Altijd een luisterend oor 

 ‘Goed en gevarieerd programma’ 

 Snellere communicatie over evaluatie van specifieke 
behandelingen en onderzoeken – ‘evaluatiegesprek 
sneller na onderzoeken / test omdat er in de 
tussentijd alweer nieuwe ontwikkelingen zijn en 
gezien en begeleiding blijft vasthouden aan ‘oude’ 
uitkomsten’ 

 ‘Dagelijks rapporteren zodat er thuis kan 
aangeknoopt worden met begeleiding en met 
evaluatie van de hele dag’ 

 ‘Openingstijden meer in lijn met gebruikelijke tijden: 
scholen beginnen om 8.30 u en Willemijntje om 9 / 
9.15u.’ 

 ‘Communicatie gaat over verschillende platforms 
zoals schriftje, inloggen voor rapportage, e-mail, 
losse brieven en nieuwsbrief’ 

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

 
 
Begeleiders 2018: rapportcijfer: 8,1 /10  (begeleiding) – 8,0 /10 (activiteiten) -  responsaantal: 12 
Begeleiders 2020: rapportcijfer 8,3 /10  (begeleiding) 8,3 /10 (activiteiten) -  responsaantal: 10 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Professioneel team – verschillende disciplines 
die elkaar weten te vinden 

 Individuele stimulering van ontwikkeling – er 
wordt gekeken naar wat het kind nodig heeft 
om zich veilig te ontwikkelen – ondanks 
diversiteit van problematieken toch 
individueel benaderen 

 Oplossingsgericht werken 

 Kindgericht werken 

 ‘Sterke affiniteit met de doelgroep’ 

 Veel voorzieningen voor de cliënten 

 Duidelijke dagprogramma 

 Cliëntvriendelijke ruimtes 

 ‘De locatie’ 

 Voor- en naschoolse opvang binnen één locatie 

 ‘Team nog meer openstaan voor nieuwe ideeën’ 

 ‘Meer systeemgericht werken en meer tijd kunnen 
steken in verschillen met betrekking tot cultuur, 
waarden en normen zodat het team de ouders nog 
meer kan betrekken’ 

 ‘Het multidisciplinair overleg kan beter’ 

 Groepsgrootte van de kinderen goed in de gaten 
blijven houden zodat alle kinderen zich veilig en 
vertrouwd voelen.’ 

 ‘Prioriteren binnen het budget van de indicatie – 
meer mogelijkheden vragen vanuit de indicatie als 
dat nodig is’’ 
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Medezeggenschap 
 
Locatie: D’n Akker 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 
Geen informatie 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Ouders / verzorgers eens in de zoveel tijd uitnodigen voor uitwisselen van 
gedachten en ideeën’ 

 ‘Bestaan van ouderraad wordt goed aangegeven’ – ‘Er is voldoende 
inspraak’ 

 ‘Meer telefonisch contact’ 

 ‘Taalbarrière maakt dit lastig’ 

 [9 ouders geven aan geen suggesties te hebben – is goed zoals het is] 
 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Ouders eerder betrekken en informeel met hen in gesprek gaan.’ 

 ‘Ouders meer verantwoording laten voelen zoals bij organiseren van activiteiten 
vanuit de ouderraad; niet alleen de ouders van de ouderraad betrekken bij deze 
activiteiten.’ 

 ‘Op een eenvoudiger manier duidelijk maken hoe cliëntvertegenwoordigers 
inspraak kunnen hebben.’ 
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Tevredenheid met Dagbesteding / Werk SDW 
 
Locatie: ‘t Zand 
 
 
Cliënten  

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   
Geen informatie Geen informatie 

 
 

Vertegenwoordigers 2018: - 
Vertegenwoordigers 2020: rapportcijfer 7,3 /10  (begeleiding) – 7,7 /10 (activiteiten) -  responsaantal: 3 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 ‘Iedere cliënt kan zichzelf blijven en krijgt de 
goede ondersteuning.’ 

 ‘Persoonlijke aandacht.’ 

 Begeleiders geven structuur aan het dagelijks 
leven van de cliënten 

 ‘Soms lijkt er een wat passieve sfeer te zijn.’ 

 ‘Meer zorg voor het opbergen van en werken met 
materialen. – Deelnemers daar meer bij betrekken.’ 

 ‘Misschien werken met een van te voren opgesteld 
werkplan.’ 

 
 
Begeleiders 2018  - 
Begeleiders 2020: rapportcijfer 6,0 /10  (begeleiding) – 5,5 /10 (activiteiten ) -  responsaantal: 2 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 ‘Er wordt een fijne sfeer geboden voor de 
cliënten’ 

 ‘Begeleiders kijken goed naar de behoeften en 
wensen van de cliënten’ 

 ‘Meer oog en oor voor de wensen van de 
medewerkers en de netwerken’ 

 ‘Nog meer kunnen kijken naar individuele 
begeleidingsbehoeften kan leiden tot meer 
functionele dagbesteding en meer voldoening van 
de cliënten’ 

 ‘Meer activiteiten buitenshuis’ 

 ‘Samenwerking met andere dagbesteding locaties’ 

 ‘Een te diverse groep cliënten’ 

 ‘Meer ruimte voor begeleiding om eigen inzichten 
en ideeën door te voeren op de dagbesteding en 
niet teveel inkaderen’ 

 ‘Meer vast personeel’ – ‘Meer vast personeel leidt 
ook tot (kunnen aanbieden van) andersoortige 
activiteiten.’ 
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Inspraak 
 
Locatie: ‘t Zand 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 
Geen informatie 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Dit verschilt van persoon tot persoon’ – ‘Voor veel cliënten is dat zeer 
moeilijk.’ 

 
 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Nog meer luisteren naar de cliënten zelf en waar mogelijk dit serieus 
oppakken’ 
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7. VERGELIJKEND OVERZICHT UITKOMSTEN 2018-2020 
 
 
7.1 KWANTITATIEVE UITKOMSTEN 

 
De tabellen 7.1 en 7.2 geven een overzicht van de waarderingen (rapportcijfers) voor de 
begeleiding in het algemeen respectievelijk voor de aangeboden activiteiten in de 
onderzoeken Werk / Dagbesteding van 2018 respectievelijk van 2020.   
In deze tabellen zijn de locaties 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. 
 
De totale waarderingen van de begeleiding bij Werk en Dagbesteding van SDW zijn bij 
cliënten en cliëntvertegenwoordigers gelijk gebleven. Begeleiders oordelen in 2020 
gunstiger over de kwaliteit van de begeleiding bij werk en dagbesteding. 
De totale waardering over de aangeboden activiteiten ligt bij alle respondentgroepen wat 
hoger in 2020. 
Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat in 2020 wat gunstigere waarderingen 
werden gegeven dan in 2018. 
 
Belangrijk is dat er nauwelijks lage rapportcijfers worden gegeven. Op een enkele 
uitzondering na worden er geen ‘onvoldoendes’ gegeven. Begeleiders geven een relatief 
lagere waardering voor begeleiding bij ’t Zand (dit betreft de respons van 2 begeleiders) en 
bij ’t Palet. Begeleiders geven bij ’t Zand ook een lagere waardering (‘matig’) voor de 
aangeboden activiteiten (betreft eveneens 2 begeleiders). 
 
 

7.2  KWALITATIEVE UITKOMSTEN 
 
Cliënten melden in 2020 spontaan nog steeds positieve ervaringen op gebied van 
zorgzaamheid, empathie en de competenties van hun begeleiders. Zij vermelden in 2020 
vaker dat ze meer ontwikkelingsgerichte en meer afwisselende activiteiten wensen; 
eventueel meer gericht op doorstromen naar echt werk. Er wordt door cliënten in 2020 veel 
minder ‘geklaagd’ over te weinig (aandacht van) begeleiders. Zij geven in 2020 vaker aan dat 
begeleiders aandacht geven aan hun emotioneel welzijn maar zij signaleren ook vaker 
‘onrust’ vanwege grote groepen als onplezierig te ervaren. 
Cliëntvertegenwoordigers maken in 2020 vaker opmerkingen die te maken hebben met de 
behoefte aan meer informatie over wat er in de dagbesteding plaatsvindt. Ook verwijzen zij 
vaker naar meer afwisseling in activiteit en naar ‘meer personeel ‘en/of ‘meer tijd voor de 
directe cliëntcontacten in de begeleiding. Zij vermelden vaker positieve opmerkingen over 
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de aandacht voor het emotioneel welzijn van de cliënten en over de competenties van de 
begeleiders. 
Begeleiders maken in 2020 meer positieve vermelding van gerichtheid op individuele 
ondersteuningsbehoeften en interesses van cliënten – meer zorg op maat - maar zij ‘klagen’ 
meer over de tijd die neventaken in beslag nemen, ten koste van begeleidingstijd in direct 
contact met cliënten. Even vaak als in 2018 treffen we opmerkingen met betrekking tot de 
behoefte aan ‘meer menskracht’ maar deze hangen samen met de druk van neventaken en 
de wens om meer tijd aan persoonlijke begeleiding van cliënten te willen geven. 



 

 

Tabel 7.1. Tevredenheid met de begeleiding op het werk / de dagbesteding 
 
 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 

Arbeidsmatige 

dagbesteding… 
- - 2,8 28 - - 8,1 20 - - 8,6 12 

Colweghe 2,8 89 2,9 15 7,7 22 8,4 7 7,8 14 7,8 10 

In- en Ompak 2,8 41 2,8 26 8,4 17 9,2 6 8,0 4 8,0 4 

Plataan 3,0 62 2,9 24 - - 8,1 13 7,8 12 8,2 15 

't Palet 2,9 10 3,0 10 8,2 11 8,3 6 7,1 7 6,8 4 

Pompon - - - - 7,5 22 7,5 15 7,6 18 8,0 4 

DC Markiezaten - - - - 7,4 7 - - 7,0 5 7,8 9 

DC Willemijntje - - - - 8,4 26 8,3 18 8,1 12 8,3 10 

't Zand - - - - - - 7,3 3 - - 6,0 2 

Copy Copy 2,9 24 - - 7,3 4 - - - - - - 

Zorgboulevard, inclusief LOT 

teams 
2,8 38 - - 9,0 8 - - 8,1 8 - - 

Anders… 2,8 5 - - 8,6 12 - - 7,8 4 - - 

Totaal (SDW) 2,9 269 2,9 103 8,1 131 8,1 89 7,7 84 8,0 70 
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Tabel 7.2. Tevredenheid met de activiteiten op het werk / de dagbesteding 

 
 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 

Arbeidsmatige 

dagbesteding… 
- - 2,8 27 - - 7,9 20 - - 8,3 12 

Colweghe 2,8 89 3,0 15 7,7 22 8,6 7 7,87 14 7,8 9 

In- en Ompak 2,8 41 2,7 26 8,1 17 9,2 6 8,0 3 8,0 2 

Plataan 2,9 62 3,0 24 - - 8,3 11 7,8 12 8,2 12 

't Palet 2,8 10 2,9 10 7,7 11 7,7 6 7,0 6 7,0 3 

Pompon - - - - 7,5 24 7,3 13 7,5 16 7,8 4 

DC Markiezaten - - - - 7,0 6 - - 7,3 4 7,5 8 

DC Willemijntje - - - - 8,5 26 8,1 17 8,0 11 8,3 8 

't Zand - - - - - - 7,7 3 - - 5,5 2 

Copy Copy 2,8 24 - - 6,0 4 - - - - - - 

Zorgboulevard, inclusief LOT 

teams 
2,8 36 - - 8,3 6 - - 7,9 7 - - 

Anders… 2,8 5 - - 8,3 12 - - 8,0 2 - - 

Totaal (SDW) 2,8 267 2,9 102 7,9 130 8,0 84 7,7 75 7,9 60 
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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, 2017). De Quality Qube maakt als 
Categorie I instrument onvoorwaardelijk deel uit van de ‘waaier’ van 
cliëntervaringsinstrumenten van VGN (2020-2022). 
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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 – 2013-2020  
 
 
 
 
 

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
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