
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORTAGE ONDERZOEK KWALITEITSERVARINGEN  
VAN CLIËNTEN, VERTEGENWOORDIGERS EN BEGELEIDERS 

SDW 
 

WONEN 
 
 

2020 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 
Rapportage Onderzoek Kwaliteitservaringen SDW Wonen - 2020 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 
 
Rapportage Onderzoek Kwaliteitservaringen van Cliënten, Vertegenwoordigers en 
Begeleiders - SDW - Wonen 2020 
 
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 Wonen - 2020 

 
3 

                       
RAPPORTAGE ONDERZOEK KWALITEITSERVARINGEN  

VAN CLIËNTEN, VERTEGENWOORDIGERS EN BEGELEIDERS 
SDW 

 
WONEN 

 
2020 

 

 
VOORWOORD EN LEESWIJZER 
 
 
Deze ‘Rapportage Onderzoek Kwaliteitservaringen' betreft de verslaglegging van het 
kwaliteitsonderzoek bij SDW Wonen 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. Hierin staan de uitkomsten met 
betrekking tot de woonbegeleiding en tot de tevredenheid met de huisvesting (het huis / de 
woning) 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 van de onderzochte locaties / teams. 
Hoofdstuk 7 bevat vergelijkingen tussen de onderzoeken van 2018 en 2020 binnen de 
functie Wonen van SDW. 
 
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 
 

WONEN 
2020 

 
 
 

INLEIDING 
 
1. Vraagstelling en bereik van het onderzoek 
 
De vraagstelling van het onderzoek naar kwaliteitservaringen 2020 bij SDW Wonen luidt: 

1. Hoe beoordelen cliënten, cliëntvertegenwoordigers en cliëntbegeleiders van SDW de 
kwaliteit van de woonbegeleiding en van de huisvesting? 

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 
als geheel? 

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

 
Het onderzoek kwaliteitservaringen SDW Wonen 2020 werd gehouden op de volgende 
locaties: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Beeklaan  Op te Brugge 

 Belvedere  Pleegzorg 

 Boerhaave  Pompier 

 D'n Akker  Rovohof 

 De Spil  Schans 

 Dinteloord  Touwbaan 

 Gezinshuizen  't Zand Appartementen 

 Korenmarkt  't Zand 14a 

 Lindenberg  't Zand 14f-g 

 Logeerhuis  't Zand 16m-n 

 OMK Trainingshuis Oost  Zuidwal 

 OMK Trainingshuis West  
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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 woonbegeleiding en de 
huisvesting als zodanig (huis / woning).  
 
Het onderzoek werd, evenals het onderzoek in 2018, uitgevoerd met een aangepaste vorm 
van de methode ‘Quality Qube’ waarbij met een klein aantal vragen een groot bereik van 
relevante woon-ervaringen kan worden bestreken. De Quality Qube onderzoekt en 
rapporteert voor elke respondentgroep (cliënten, cliëntvertegenwoordigers en begeleiders) 
zowel positieve ervaringen (waardering) als ervaringen met betrekking tot zaken die voor 
verbetering vatbaar zijn.  
 
Daarnaast werd op verzoek van SDW wederom aandacht besteed aan de ervaring en 
eventuele verbetering van de medezeggenschap van cliënten. De uitkomsten van de vraag 
naar mogelijkheden voor verbetering van de medezeggenschap staan op locatieniveau 
samengevat in de Kwaliteit-Verbeter-Kaarten. Daarnaast staat er een samenvatting van de 
verbetermogelijkheden op het gebied van medezeggenschap op het niveau van SDW Wonen 
in de conclusies van hoofdstuk 2. 
   
 
Deelnemers 
 
Cliënten 
 
Op alle woonlocaties werden cliënten uitgenodigd voor een persoonlijk 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 woonbegeleiding. 
Het gesprek vond plaats onder leiding van begeleiders van SDW met ervaring in het 
communiceren met mensen met een verstandelijke beperking. Cliënten konden, wanneer zij 
daartoe voldoende vaardig waren, de vragenlijst zelfstandig invullen.  
Op deze wijze werden gegevens verzameld van in totaal 224 cliënten met betrekking tot het 
Wonen. 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 Wonen 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 er 124 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. Alle 
begeleiders die werkzaam zijn in de woonbegeleiding bij SDW werden uitgenodigd deel te 
nemen aan het onderzoek. Aan hen werd gevraagd om hun ervaring van de kwaliteit van de 
geboden zorg en ondersteuning aan ‘hun’ cliënten op de Woonlocatie als professional te 
rapporteren. Deze vraagstelling gaat er van uit dat professionele begeleiders een eigen 
mening hebben over de geleverde zorg en ondersteuning. In totaal vulden 120 begeleiders 
van SDW Wonen de vragenlijst 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 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 responsaantallen in 
het huidige onderzoek vallen lager uit dan in het onderzoek van 2018, mogelijk is dit 
gerelateerd aan de COVID-19 crisis.  
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 kunnen, 
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. 
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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 met betrekking tot de 
woonbegeleiding werden (1) samengevat in Kwaliteit-Verbeter-Kaarten en daarnaast (2) 
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 er beter zou kunnen' met 
betrekking tot de woning als zodanig, 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'. 
 
Getoonde gemiddelden en percentages 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 kwaliteitservaringen 2020 bij SDW werd gehouden om een beeld te krijgen 
van de wijze waarop cliënten, cliëntvertegenwoordigers / contactpersonen en begeleiders 
de kwaliteit van de woonbegeleiding en van de huisvesting ervaren. 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 leverde het onderzoek gegevens op afkomstig van: 224 cliënten Wonen, 124 
cliëntvertegenwoordigers Wonen, en van 120 begeleiders Wonen. De gegevens uit de 
vragenlijsten werden zowel kwantitatief als kwalitatief verwerkt.  
 
In totaal leverde de open vraag naar de kwaliteit van de woonbegeleiding van SDW 792 
uitspraken ‘goed’ en 501 uitspraken ‘voor verbetering vatbaar’ op. Al deze uitspraken 
werden geanalyseerd en samengevat in Kwaliteit-Verbeter-Kaarten (KVK) per team/locatie. 
De uitspraken werden eveneens individueel gecodeerd en verwerkt tot kwaliteitsprofielen 
(rood-groen figuren). Deze laten zien in welke kwaliteitsdomeinen respondenten hun 
opmerkingen plaatsten over wat zij waarderen in de woonbegeleiding bij SDW en wat zij als 
verbeterpunten zien. 
 
Daarnaast werden ook de antwoorden op de open vragen naar wat er beter zou kunnen of 
moeten met het huis / de woning en op het gebied van inspraak/medezeggenschap van 
cliënten  samengevat en weergegeven in de KVKs. 
 
De organisatie-brede analyses en uitkomsten van het onderzoek Wonen staan in hoofdstuk 
3 tot en met 5 van dit rapport. De ‘Kwaliteit-Verbeter-Kaarten’ staan in hoofdstuk 6. 
Hoofdstuk 7 bevat een vergelijking tussen de kwantitatieve en kwalitatieve uitkomsten van 
de onderzoeken van 2018 en 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. 
 
 
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 de woonbegeleiding en de huisvesting. Interessante 
verschillen met de uitkomsten van het onderzoek uit 2018 worden aangegeven. 
 
 
Cliënten 
 
Woonbegeleiding 
 
Met een SDW-breed gemiddelde score van 2,7 op 3 geven de cliënten een positieve 
waardering aan de ervaren woonbegeleiding. 72% van de cliënten geeft een score van 3 en 
is (heel) tevreden met de begeleiding die zij krijgen; 25% van de cliënten is soms wel en soms 
niet tevreden; 3% van de cliënten vindt de huidige woonbegeleiding zoals zij die ontvangen 
onvoldoende. Alle locaties van SDW scoren gemiddeld positief in de cliëntwaardering voor 
de woonbegeleiding (>2). 
 
Bij de open vragen naar waardering- en verbeterpunten binnen de woonbegeleiding geven 
de cliënten aan sterk tevreden te zijn over de zorgzaamheid van de begeleiding. Bijna een 
derde (32%) van alle waarderingsopmerkingen heeft betrekking op dit onderwerp. De 
cliënten beschrijven de begeleiders hierbij als lief, vriendelijk, in voor een grapje, en zeer 
betrokken. Deze uitkomst is in lijn met de resultaten van het onderzoek in 2018, toen 30% 
van alle waarderingsopmerkingen betrekking had op dit onderwerp. 
Andere onderwerpen waar de cliënten zich regelmatig positief over uitspreken zijn het 
luisterend en empathisch vermogen van de begeleiders (zich begrepen voelen), de 
vaardigheden van de begeleiders om de juiste hulp en ondersteuning te bieden, en het eigen 
emotioneel welzijn (de ervaring van rust / plezier / geborgenheid bij SDW).  
 
Verbeterpunten die de cliënten vaak noemen hebben betrekking op de beschikbare tijd en 
aandacht die de begeleiders voor hen hebben. De cliënten zien dat de begeleiders veel tijd 
kwijt zijn aan kantoorwerk en administratie en zouden in plaats daarvan meer fysieke 
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aanwezigheid en persoonlijke aandacht van de begeleiding willen. Daarnaast vragen de 
cliënten om meer stabiliteit in het team van begeleiders: de vele wisselingen en flexwerkers 
veroorzaken voor een aantal cliënten emotionele onrust en onduidelijkheid. Daarnaast zien 
cliënten dat afspraken soms minder goed worden nagekomen door de wisselingen in 
begeleiding. 
 
Huis / woning 
 
Met een gemiddelde score van 2,8 geven de cliënten in 2020 dezelfde positieve waardering 
aan de eigen woning als in 2018. 82% van de cliënten geeft aan (heel) tevreden te zijn met 
de woning; 14% van de cliënten geeft aan sommige zaken goed en andere niet goed te 
vinden; 4% van de cliënten is ontevreden over de woning. 
 
De verbetersuggesties van de cliënten voor de woning zijn vaak sterk locatie-gebonden en 
hebben betrekking op specifieke eigenschappen van de woning zoals het ontbreken van een 
vaatwasser, een (te) zware liftdeur of een gebrek aan buitenruimte bij de woning. Waar deze 
opmerkingen precies relevant zijn, kan worden teruggevonden in de KVKs op locatieniveau. 
Opmerkingen over het huis/ de woning die SDW-breed vaker gemaakt worden, hebben 
betrekking op tijdig onderhoud aan zaken in de woning, de klimaatbeheersing in de woning, 
de geluidsisolatie (vermindering van geluidsoverlast), en een wat gezelligere inrichting en 
aankleding van de woning (‘een kleurtje op de muren’). 
 
Medezeggenschap 
 
Op de vraag 'hoe kan inspraak van cliënten bij SDW beter?' geeft een groot aantal van de 
cliënten aan geen suggesties te hebben of reeds tevreden te zijn met de eigen 
inspraakmogelijkheden. Laatstgenoemden maken hierbij vaak de opmerking dat participatie 
in een cliënten- of bewonersraad een sterk en reeds bestaand middel is voor 
medezeggenschap bij SDW. 
 
Suggesties die door cliënten worden gedaan voor verbetering van de inspraak hebben vaak 
betrekking op een meer persoonlijke aanpak, waarbij cliënten hun ideeën kunnen delen in 
een 1-op-1 setting met een begeleider of vertrouwenspersoon. Cliënten geven hierbij aan 
zich soms niet mondig genoeg te voelen/ zich niet te durven uitspreken in groepsgesprekken 
zoals de bewonersraad.  
Daarnaast vinden sommige cliënten dat SDW en de begeleiding beter door kan pakken op de 
ideeën en suggesties van de cliënten: daadwerkelijk luisteren en aan de slag gaan met de 
feedback. Tot slot noemt een aantal cliënten inspraak op het gebied van het kunnen kiezen 
van de eigen PB’er of wie er op de groep werkt als een mogelijkheid om de 
medezeggenschap te verbeteren. 
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Cliëntvertegenwoordigers 
 
Woonbegeleiding 
 
Cliëntvertegenwoordigers geven gemiddeld een rapportcijfer van 7,5 voor de 
woonbegeleiding, dit is twee tienden hoger dan het rapportcijfer uit het onderzoek van 2018 
(7,3). 57% van de vertegenwoordigers vindt de woonbegeleiding 'goed' tot 'perfect'; 33% 
vindt de woonbegeleiding voldoende tot ruim voldoende; 7% vindt de woonbegeleiding 
matig en 2% geeft de score ‘onvoldoende’. Op alle locaties geven de vertegenwoordigers 
gemiddeld een positieve waardering aan de woonbegeleiding. Locatie Schans, die in 2018 
het laagst scoorde met een 5,9, scoort in het huidige onderzoek bijna twee punten hoger 
met een 7,7. 
 
Bij de antwoorden op de open vragen hebben de meeste positieve reacties (60%) van de 
vertegenwoordigers betrekking op het relationele domein. De vertegenwoordigers spreken 
hierbij waardering uit over de zorgzaamheid en betrokkenheid van de begeleiding bij de 
cliënt, de communicatie met- en betrokkenheid bij de familie/vertegenwoordiger door de 
begeleiding, en het luisterend vermogen van de begeleiding. Andere onderwerpen, buiten 
het relationele domein, waar de vertegenwoordigers vaker waardering over uitspreken zijn 
de competenties van de begeleiders en de ondersteuning bij het emotioneel welzijn van de 
cliënt. 
 
De verbeteropmerkingen van de vertegenwoordigers hebben het vaakst betrekking op de 
continuïteit in de begeleiding (17%). De vertegenwoordigers zijn van mening dat de vele 
wisselingen en de inzet van flexwerkers een negatieve impact hebben op de 
woonbegeleiding, zowel met betrekking tot het emotioneel welzijn van de cliënt als in de 
structuur binnen de ondersteuning op de locatie. 
Andere onderwerpen waar de vertegenwoordigers regelmatig verbeterruimte binnen zien 
betreffen het materieel welzijn (onderhoud, reparatie en schoonhouden van de woning), de 
teamsamenwerking (communicatie / overdracht /nakomen afspraken binnen het team van 
begeleiders), en de communicatie tussen begeleiding en de vertegenwoordiger zelf 
(frequentie van contact en inzichtelijkheid van rapportages). 
 
Huis / woning 
 
Met een gemiddelde waardering van 4,4 op een vijfpuntenschaal scoort de tevredenheid 
met het huis/ de woning bij de cliëntvertegenwoordigers ook twee tienden hoger dan in het 
onderzoek van 2018 (4,2). De scores voor alle locaties zijn gemiddeld positief (>3).  
 
Evenals bij de cliënten, zijn bij de vertegenwoordigers de verbetersuggestie voor de 
woningen en appartementen sterk locatie-gebonden. De drie onderwerpen die SDW-breed 
het vaakst naar voren komen zijn: de klimaatbeheersing (airco voor in de zomer), het 
schoonhouden van de woonruimten/ stimuleren en ondersteunen van de cliënt bij het 
schoonhouden en opruimen, en het tijdig uitvoeren van onderhoud en reparaties aan de 
woning. Tot slot zijn er enkele vertegenwoordigers die vragen om een gezelligere inrichting 
en aankleding van de woning. 
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Medezeggenschap 
 
Een groot aantal van de cliëntvertegenwoordigers geeft aan niet te weten of geen mening te 
hebben over hoe de inspraak van cliënten beter zou kunnen bij SDW. Een aantal van deze 
vertegenwoordigers geeft aan dat de cliëntenraad en bewonersraad voldoende ruimte voor 
inspraak biedt.  
 
Met name ouders/vertegenwoordigers van cliënten met ernstige of meervoudige 
beperkingen geven aan dat zij zelf meer betrokken mogen worden bij de ondersteuning, 
bijvoorbeeld door vaker contactmomenten of ouderavonden te organiseren met het doel de 
medezeggenschap van deze groep cliënten te vergroten.  
Een andere suggestie die door meerdere vertegenwoordigers wordt gedaan, is de 
medezeggenschap op locatieniveau meer te structureren door bijvoorbeeld een (extern) 
vertrouwenspersoon of een centraal aanspreekpunt aan te stellen met wie cliënten en 
vertegenwoordigers relevante zaken kunnen delen. Een enkele vertegenwoordiger 
contrasteert dit met de ervaren onduidelijkheid en het feit dat ‘zaken niet worden opgepakt’ 
ten gevolge van personeelswisselingen. Tot slot benadrukken sommige vertegenwoordigers 
het belang van ‘blijven communiceren op het niveau van de cliënt’, wanneer nodig met 
behulp van pictogrammen of andere hulpmiddelen. 
 
 
Begeleiders 
 
Woonbegeleiding 
 
Met een SDW-breed gemiddeld rapportcijfer van 7,7, scoren de begeleiders vier tienden 
punt hoger dan in 2018 (7,3). 69% van de begeleiders vindt de woonbegeleiding goed tot 
heel goed; 31% vindt de ondersteuning ruim voldoende tot voldoende; 1% van de 
begeleiders vindt de huidige woonbegeleiding matig. Ook bij de begeleiders scoren alle 
locaties gemiddeld positief op het gebied van de woonbegeleiding. Locatie Schans scoort 
met een 6,5 relatief laag ten opzichte van de overige locaties, maar ziet desondanks een 
stijging vergeleken met het gemiddelde rapportcijfer van 5,0 in 2018. 
 
Bij de antwoorden op de open vragen spreken de begeleiders het vaakst waardering uit over 
de eigen zorgzaamheid en betrokkenheid bij de cliënt; 31% van alle 
waarderingsopmerkingen heeft betrekking op dit onderwerp. De begeleiders geven hierbij 
aan de cliënt centraal te stellen en te proberen zo goed als mogelijk aan te sluiten bij de 
wensen en behoeften van de cliënt. Ook over het eigen luisterend vermogen (17%) spreken 
de begeleiders zich regelmatig positief uit.  
Andere onderwerpen waar de begeleiders meermaals waardering over uitspreken, zijn de 
eigen competenties, de aandacht voor het emotioneel welzijn van de cliënt (rust, structuur, 
gezelligheid), en het stimuleren van de zelfbepaling en eigen regie van de cliënt. 
 
Meer dan een kwart van de verbeteropmerkingen van de begeleiders heeft betrekking op 
het onderwerp ‘coördinatie en management’ (27%). Het gaat hier met name om de ervaren 
werkdruk en administratieve lasten voor de begeleiding. Men is van mening dat er meer tijd 
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beschikbaar zou moeten zijn voor het directe contact met de cliënt in de vorm van 1-op-1 
momenten en (groeps)activiteiten, met daarbij een vermindering van de ‘kantoortijd’ die 
wordt besteed aan administratie en rapportage. 
Een ander onderwerp waar de begeleiders regelmatig verbeteropmerkingen over maken is 
de samenwerking binnen het eigen team. De begeleiders vinden dat de communicatie, 
afstemming en overdracht op sommige gebieden beter kan. Dit onderwerp valt samen met 
de verbeterruimte die de begeleiders binnen de continuïteit in het team zien: door de vele 
wisselingen en inzet van flexwerkers valt de structuur binnen het team soms weg en worden 
bepaalde afspraken niet meer nagekomen. Stabielere teams zouden volgens de begeleiders 
de samenwerking en structuur ten goede komen. 
Tot slot vragen de begeleiders regelmatig om meer mogelijkheid tot (bij)scholing, waarbij de 
specifieke vraag vaak relevant is voor de doelgroep van de locatie waar men werkzaam is. 
Dit vraag naar scholing betreft autisme, gedragsproblematiek, seksualiteit, tot het gebruik 
van sociale media door de cliënten.  
 
Huis / woning 
 
Voor de tevredenheid met het huis / de woning van de cliënten die zij ondersteunen, geven 
de begeleiders gemiddeld een score van 3,7 op 5. Dit was in 2018 een 3,8. De locatie Schans 
is de enige locatie die door de begeleiders een gemiddeld negatieve score krijgt voor de 
kwaliteit van de woning. 
 
Evenals bij de cliënten en begeleiders zijn de verbeteropmerkingen met betrekking tot de 
woning sterk locatie-gebonden en strekken van ‘verhuizen naar een nieuw pand’ tot het 
verhelpen van kleine mankementen. SDW-breed maken de begeleiders het vaakst 
verbeteropmerkingen op het gebied van klimaat- en temperatuurbeheersing, waarbij vooral 
gevraagd wordt naar airconditioning voor in de zomer. Daarnaast zijn er enkele 
woonlocaties waarbij men aandacht vraagt voor de verwarming (‘koud in de winter’) en de 
ontluchting (mogelijkheid om ramen te openen / frisse lucht binnen te laten).  
De begeleiders van locaties Belvedere en OMK Trainingshuis West geven aan dat de vraag 
voor hen minder relevant is, gezien een aanstaande verhuizing. 
 
Medezeggenschap 
 
Een groot aantal begeleiders is tevreden over de huidige vorm van inspraak voor de cliënten. 
Dit zowel op individueel niveau in de vorm van persoonlijke gesprekken met de cliënt, als 
structureel op locatie- en organisatieniveau in de vorm van bewonersraden en 
cliëntenraden. De begeleiders benadrukken hierbij dat medezeggenschap in balans moet zijn 
met de mogelijkheden van de cliënt en dat er samen duidelijke grenzen gesteld moeten 
worden. 
 
Verbeterruimte op het gebied van inspraak bestaat volgens de begeleiders, evenals in 2018, 
met name op het gebied van het 'nog beter luisteren naar de cliënt'. Hierbij doelt men 
vooral op minder bespraakte cliënten die soms naar de achtergrond vallen ten opzichte van 
meer mondige medebewoners. Ideeën die hierbij worden geopperd zijn alternatieven voor 
bewoners- en cliëntenraden, zoals fysieke of digitale ideeënbussen / enquêtes / polls, etc. 
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waar cliënten op eenvoudige wijze suggesties kunnen doen zonder daarbij een vorm van 
groepsdruk te ervaren. 
Tot slot zouden begeleiders graag een grotere cliëntparticipatie zien in de bewonersraden en 
de cliëntenraad. Ze geven ook aan dat dit een lastig onderwerp is, aangezien een deel van de 
cliënten geen interesse heeft in deelname. Mogelijk kan het spelen met de vorm en opzet 
van deze vergaderingen de aantrekkelijkheid van deelname vergroten. 
 
 
2.4 Eindconclusie onderzoek kwaliteitservaringen Wonen 
 
In het onderzoek SDW Wonen van 2020 geven cliënten, vertegenwoordigers en begeleiders 
een gemiddeld positieve waardering aan de ervaren woonbegeleiding en de kwaliteit van de 
huisvesting. De gemiddelde waarderingen zijn op bijna alle vlakken gelijk of hoger dan in het 
onderzoek van 2018, alleen de ervaring van de huisvesting door de begeleiders ligt in het 
huidige onderzoek een tiende lager. 
 
Uit de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten komt een stabiel beeld naar voren van de 
ervaren zorgkwaliteit. Er zijn weinig tot geen verschuivingen in de sterke punten of in de 
aandachtspunten voor SDW zoals deze door de respondenten worden ervaren. De kracht 
van SDW lijkt nog steeds te liggen in de zorgrelatie, waarbinnen de interactie en onderlinge 
betrokkenheid van cliënt, vertegenwoordiger en begeleider positief ervaren wordt. 
Aandacht wordt nog steeds gevraagd voor de beschikbare ondersteuningstijd en aandacht 
voor de cliënt, en voor de stabiliteit binnen de locatie-teams. 
 
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. 
 



 

 
Rapportage Onderzoek Kwaliteitservaringen SDW Wonen - 2020 

 
18 
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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 woonbegeleiding, aangevuld met een analyse van hun reacties op de 
open vragen met betrekking tot de woonbegeleiding. 
Daarna worden de uitkomsten vermeld van de beleving van de het huis / de woning als 
zodanig. 
 
3.1. Tevredenheid met woonbegeleiding 
 

Tabel 3.1. Hoe tevreden ben je met de woonbegeleiding van SDW (per woonlocatie)?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Locatie 
Gemiddelde 
score (op 3) 

Aantal 
resp. 

 

Beeklaan 2,4 12  

Belvedere 2,9 7  

Boerhaave 2,9 14  

D'n Akker 3,0 9  

De Spil 2,6 22  

Dinteloord 3,0 12  

Gezinshuizen 2,0 2  

Korenmarkt 2,6 10  

Lindenberg 2,7 12  

Logeerhuis - 1  

OMK Trainingshuis Oost 3,0 2  

OMK Trainingshuis West 2,8 5  

Op te Brugge 2,5 2  

Pleegzorg - 1  

Pompier 2,8 11  

Rovohof 2,6 9  

Schans - 1  

Touwbaan 2,6 22  

't Zand Appartementen 2,7 14  

't Zand 14a 2,3 6  

't Zand 14f-g 2,8 14  

't Zand 16m-n 2,4 9  

Zuidwal 2,6 22  

Anders… 2,5 4  

Totaal SDW 2,7 223  
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Figuur 3.1. Responsoverzicht in percentages per antwoordcategorie 'wat vind je van de 
woonbegeleiding' - 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 woonbegeleiding? 
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).  

 

3%

25%

72%

0% 20% 40% 60% 80%

1 - meestal (helemaal) niet goed

2 - soms goed / soms niet goed

3 - meestal (heel) goed

Hoe tevreden ben je met de woonbegeleiding van SDW?
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Figuur 3.2. Kwaliteitsprofiel Cliënten SDW Wonen. Verdeling van antwoorden op de open        
                    vraag ‘wat is goed’ resp. ‘wat is voor verbetering vatbaar’ in de woonbegeleiding.   
      Gebaseerd op 371 reacties 'goed' en 209 reacties 'voor verbetering vatbaar'.  

 
 
 
 
  

6%

14%

3%

10%

6%

2%

13%

12%

1%

4%

2%

7%

8%

1%

5%

1%

4%

10%

32%

1%

6%

5%

1%

7%

1%

9%

3%

6%

8%

6%

2%

3%

1%

Empathie

Zorgzaamheid

Informatie Cliënt

Vertrouwen

Responsiviteit

RELATIONEEL

Coördinatie en Management

Continuïteit

Informatie Organisatie

Veiligheid

Beschikbaarheid Ondersteuning

Individueel Plan

Teamsamenwerking

Competentie Medewerkers

VOORWAARDEN

Materieel Welzijn

Fysiek Welzijn

Emotioneel Welzijn

Rechten/Belangen

Sociale Inclusie

Sociale Relaties

Zelfbepaling

Ontwikkeling

INHOUDELIJK



 

 
Rapportage Onderzoek Kwaliteitservaringen SDW Wonen - 2020 

 
22 

3.3 Tevredenheid met het huis / de woning waar cliënt woont 
 
 
Tabel 3.2. Hoe tevreden ben je met het huis / de woning waar je woont? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Locatie 
Gemiddelde 
score (op 3) 

Aantal 
resp. 

 

Beeklaan 2,7 12  

Belvedere 2,7 7  

Boerhaave 2,9 14  

D'n Akker 3,0 9  

De Spil 2,9 22  

Dinteloord 3,0 12  

Gezinshuizen - 1  

Korenmarkt 2,7 10  

Lindenberg 2,8 12  

Logeerhuis - -  

OMK Trainingshuis Oost 3,0 2  

OMK Trainingshuis West 2,5 4  

Op te Brugge 3,0 2  

Pleegzorg - 1  

Pompier 2,6 11  

Rovohof 2,8 9  

Schans - 1  

Touwbaan 2,7 22  

't Zand Appartementen 2,7 14  

't Zand 14a 2,2 6  

't Zand 14f-g 3,0 14  

't Zand 16m-n 2,6 9  

Zuidwal 2,9 21  

Anders… 3,0 4  

Totaal SDW 2,8 219  
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Figuur 3.3. Responsoverzicht in percentages per antwoordcategorie SDW-breed op de vraag aan 
cliënten: "Hoe tevreden ben je met het huis / de woning waar je woont?"  
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82%
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1 - ik ben niet tevreden

2 - soms goed / soms niet goed

3 - ik ben tevreden

Hoe tevreden ben je met het huis / de woning waar je 
woont?
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4.  UITKOMSTEN CLIËNTVERTEGENWOORDIGERS 
 

 
In dit hoofdstuk worden de SDW-brede uitkomsten gemeld van de cliëntvertegenwoordigers 
en contactpersonen.  
De uitkomsten betreffen de ervaringen van verwanten en cliëntvertegenwoordigers met de 
woonbegeleiding en de huisvesting van de cliënten die zij vertegenwoordigen. 
 
 
4.1 Tevredenheid met woonbegeleiding 
 
Tabel 4.1. Hoe tevreden bent u met de woonbegeleiding van SDW in het algemeen?  
                      Geef een rapportcijfer.  

 
  

Locatie 
Gemiddelde 
score (op 10) 

Aantal 
resp. 

 

Beeklaan 7,5 4  

Belvedere 9,0 5  

Boerhaave 8,3 7  

D'n Akker 6,3 3  

De Spil 7,3 11  

Dinteloord 7,1 9  

Gezinshuizen 8,0 3  

Korenmarkt 7,0 5  

Lindenberg - -  

Logeerhuis 8,5 4  

OMK Trainingshuis Oost - -  

OMK Trainingshuis West - -  

Op te Brugge 7,2 6  

Pleegzorg 6,0 4  

Pompier 7,0 3  

Rovohof 8,3 11  

Schans 7,7 7  

Touwbaan 8,0 2  

't Zand Appartementen 7,6 5  

't Zand 14a 6,6 5  

't Zand 14f-g 8,0 7  

't Zand 16m-n 6,8 9  

Zuidwal 7,7 12  

Anders… - 1  

Totaal SDW 7,5 123  
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Figuur 4.1 Responsoverzicht vertegenwoordigers in percentages per antwoordcategorie voor het 
rapportcijfer Woonbegeleiding SDW-breed  
 
 

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'? 
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).  
 
  

2%

7%

9%

24%

37%

14%

6%

0% 10% 20% 30% 40%

1 - zeer slecht

2 - slecht

3 - zeer onvoldoende

4 - onvoldoende

5 - matig

6 - voldoende

7 - ruim voldoende
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Hoe tevreden bent u met de woonbegeleiding van SDW in 
het algemeen?



 

 
Rapportage Onderzoek Kwaliteitservaringen SDW Wonen - 2020 

 
27 

 Figuur 4.2. Verdeling van antwoorden op de open vraag ‘wat is goed’ resp. ‘wat is voor verbetering vatbaar’  
                    in de Woonbegeleiding. Verdeling over de domeinen van het kwaliteitskader (vertegenwoordigers 
     Wonen) gebaseerd op 165 reacties 'goed' en 122 reacties 'voor verbetering vatbaar' 
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4.3 Tevredenheid met het huis / de woning waar de cliënt woont 
 
 
Tabel 4.2. Hoe tevreden bent u met het huis / de woning waar de cliënt woont? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Locatie 
Gemiddelde 
score (op 5) 

Aantal 
resp. 

 

Beeklaan 4,3 4  

Belvedere 3,8 5  

Boerhaave 4,6 7  

D'n Akker 4,0 3  

De Spil 4,6 9  

Dinteloord 4,4 7  

Gezinshuizen 5,0 3  

Korenmarkt 4,4 5  

Lindenberg - -  

Logeerhuis 4,3 4  

OMK Trainingshuis Oost - -  

OMK Trainingshuis West - -  

Op te Brugge 4,7 6  

Pleegzorg 4,5 2  

Pompier - 1  

Rovohof 4,5 6  

Schans 4,0 4  

Touwbaan 4,0 2  

't Zand Appartementen 5,0 5  

't Zand 14a 3,8 5  

't Zand 14f-g 4,3 6  

't Zand 16m-n 4,6 8  

Zuidwal 4,3 12  

Anders… 3,5 2  

Totaal SDW 4,4 106  
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4.3 Responsoverzicht tevredenheid van vertegenwoordigers met huis / woning, per         
antwoordcategorie in percentages, SDW-breed  
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woont?



 

 
Rapportage Onderzoek Kwaliteitservaringen SDW Wonen - 2020 

 
30 

  



 

 
Rapportage Onderzoek Kwaliteitservaringen SDW Wonen - 2020 

 
31 

5. UITKOMSTEN BEGELEIDERS 

 
 
Hierna worden uitkomsten gemeld van de kwaliteitservaringen van begeleiders van SDW 
Wonen. Het gaat hier om medewerkers van SDW die werkzaam zijn in de directe 
woonbegeleiding.  
 
 
5.1 Tevredenheid met woonbegeleiding 
 
 

Tabel 5.1. Hoe tevreden ben je met de woonbegeleiding die SDW op deze locatie aan haar cliënten 

geeft in het algemeen? Geef een rapportcijfer. 

 

 

 

 
  

 

Locatie 
Gemiddelde 
score (op 3) 

Aantal 
resp. 

 

Beeklaan 7,2 6  

Belvedere 7,8 8  

Boerhaave 8,1 11  

D'n Akker 8,1 11  

De Spil 7,9 17  

Dinteloord 7,6 8  

Gezinshuizen - -  

Korenmarkt - -  

Lindenberg 7,0 3  

Logeerhuis 7,6 10  

OMK Trainingshuis Oost 7,8 4  

OMK Trainingshuis West 8,3 4  

Op te Brugge - -  

Pleegzorg 8,0 2  

Pompier 8,1 8  

Rovohof 8,1 7  

Schans 6,5 6  

Touwbaan 7,7 3  

't Zand Appartementen 7,3 3  

't Zand 14a - 1  

't Zand 14f-g 7,5 2  

't Zand 16m-n 7,5 4  

Zuidwal - 1  

Anders… - 1  

Totaal SDW 7,7 120  
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Figuur 5.1. Responsoverzicht begeleiders per antwoordcategorie in percentages voor rapportcijfer 
Woonbegeleiding SDW-breed  
 
 

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?’ 
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 op de open vraag ‘wat is goed’ (groen) resp. ‘wat is voor      
       verbetering vatbaar’ (rood) in de Woonbegeleiding. Verdeling over de domeinen van het  
       kwaliteitskader (begeleiders Wonen) gebaseerd op 256 reacties 'goed' en 170 reacties 'voor  
       verbetering vatbaar' 
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5.3 Tevredenheid met het huis / de woning 
 
 
Tabel 5.2 Hoe tevreden ben je met het huis / de woning  waar de cliënten van deze locatie wonen?   

 
 
  

 
 

Locatie 
Gemiddelde 
score (op 3) 

Aantal 
resp. 

 

Beeklaan 4,0 6  

Belvedere 4,0 7  

Boerhaave 4,3 10  

D'n Akker 4,0 8  

De Spil 3,7 15  

Dinteloord 4,4 8  

Gezinshuizen - -  

Korenmarkt - -  

Lindenberg 4,0 3  

Logeerhuis 2,2 10  

OMK Trainingshuis Oost 4,8 4  

OMK Trainingshuis West 4,5 4  

Op te Brugge - -  

Pleegzorg - 1  

Pompier 3,7 7  

Rovohof 3,6 7  

Schans 1,3 4  

Touwbaan 3,0 3  

't Zand Appartementen 4,3 3  

't Zand 14a - 1  

't Zand 14f-g 5,0 2  

't Zand 16m-n 4,0 3  

Zuidwal - 1  

Anders… - 1  

Totaal SDW 3,7 108  
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Figuur 5.3. Responsoverzicht tevredenheid van begeleiders met huis / woning, 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 de woonbegeleiding respectievelijke voor de tevredenheid met het huis/de woning. 
Voor zover beschikbaar, worden beide cijfers gegeven voor de onderzoeken van 2018 en 
2020. Wanneer slechts 1 respondent beschikbaar was, wordt geen rapportcijfer 
weergegeven omdat dit niet representatief is. 
 
De KVKs Wonen geven eerst de uitkomsten met betrekking tot de woonbegeleiding weer, 
vervolgens worden de verbetersuggesties voor het huis/ de woning weergegeven. 
Tot slot worden de verbetersuggesties met betrekking tot de inspraak van cliënten 
(medezeggenschap) gepresenteerd.   
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 
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. 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 die op de kaart staan, gaan over zaken die door cliënten, 
cliëntvertegenwoordigers of contactpersonen en door medewerkers van de betreffende 
locatie het vaakst werden genoemd.  
 
Let op:  

 De onderwerpen in de Kwaliteit-Verbeter-Kaart zijn een samenvatting van 
ervaringen: ze geven niet noodzakelijk de mening weer van ‘alle’ cliënten of van elke 
individuele cliëntvertegenwoordiger of van iedere begeleider die bij het team is 
betrokken. Het zijn dan ook geen absolute uitspraken! De samenvattingen zijn 
gebaseerd op trends waarbij meerdere antwoorden dezelfde richting uitgaan. 

 

 De onderwerpen in de kaarten zijn vertrekpunten voor het gesprek over 
kwaliteitsverbetering in het team. De Kwaliteit-Verbeter-Kaart zegt niet wat moet 
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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 Woonbegeleiding 
 
Locatie: Beeklaan 
 
 
Cliënten 2020: rapportcijfer: 2,4 /3  -  responsaantal : 12 
Cliënten 2018: rapportcijfer: 2,1 /3  -  responsaantal:  14 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 De tijd die de begeleiding voor de cliënt neemt 
– een praatje maken 

 De begeleiders luisteren en overleggen goed – 
‘ik kan mijn verhaal bij hen kwijt’ 

 De begeleiders zijn open en eerlijk en ze geven 
goed advies 

 Ze houden zich aan de afspraken 

 De hulp bij het leren van nieuwe dingen 
 

 Dat de begeleiders minder streng zijn – een 
versoepeling van de regels 

 Voldoende vrijheid en privacy voor de cliënt – ‘niet 
teveel bovenop mij zitten’ 

 De rust in de woning in de avonduren 

 Afspraken en veranderingen goed communiceren 
binnen het team van begeleiders 

 De mogelijkheid om je eigen PB’er te kiezen 

 
 

Vertegenwoordigers 2020: rapportcijfer: 7,5 /10  -  responsaantal: 4 
Vertegenwoordigers 2018: rapportcijfer: 7,4 /10  -  responsaantal: 8 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 Het goede contact en overleg met cliënt en 
vertegenwoordiger – ze zijn goed bereikbaar 

 De individueel gerichte ondersteuning – ‘ze 
zijn zeer goed op de hoogte van de 
omstandigheden van de cliënt’ 

 De onderlinge afstemming tussen de 
begeleiders 
 

 Nog meer werken vanuit het standpunt van de cliënt 

 De ruimte om spontaan leuke dingen met de cliënt 
te ondernemen 

 Het aanbod aan groepsactiviteiten 

 
 
Begeleiders 2020: rapportcijfer: 7,2 /10  -  responsaantal: 6 
Begeleiders 2018: rapportcijfer: 6,7 /10  -  responsaantal: 10 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Het zorg op maat bieden – ‘elke cliënt wordt 
als individu gezien’ 

 De begeleiders hebben het vermogen om zich 
snel aan te passen en treden daarin ook buiten 
de gebaande paden 

 De begeleiders zijn leergierig 

 Het werken met verschillende 
begeleidingsstijlen die passend zijn voor de 
cliënt 

 ‘Visie en beleid aanpassen voor de doelgroep’ 

 De stabiliteit in de formatie 

 De mogelijkheid om door te blijven ontwikkelen – 
‘meer kennis over bepaalde begeleidingsstijlen’ 

 De mogelijkheden binnen SDW voor cliënten met 
een lichtere indicatie 
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Tevredenheid met het huis/de woning 
 
Locatie: Beeklaan 
 
 

 Cliënten 2020 (tevredenheid met de woning:  2,7/3 -  responsaantal : 12) 
Cliënten 2018 (tevredenheid met de woning:  2,6/3 - responsaantal : 13) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten met het huis / de woning? 

 Een vaatwasser  

 Een aparte woonkamer, slaapkamer en keuken 

 Een grotere studio 

 De geluidsisolatie – ‘elkaar niet kunnen horen op de kamer’ 

 

 
 

Vertegenwoordigers 2020 (tevredenheid met de woning: 4,3/5 - responsaantal: 4) 
Vertegenwoordigers 2018 (tevredenheid met de woning: 4,5/5 - responsaantal: 8) 

 
Wat zou er volgens u beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 

 

Geen informatie 

 

 

 
 

Begeleiders 2020  (tevredenheid met de woning 4,0/5 - responsaantal: 6) 
Begeleiders 2018  (tevredenheid met de woning 4,3/5 - responsaantal: 10) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 De klimaatbeheersing in de woning 

 Een vrolijkere en gezelligere aankleding van de woning 

 ‘Sommige studio’s loskoppelen van de locatie met een eigen ingang’ 
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Medezeggenschap 
 
Locatie: Beeklaan 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 Vaker overleggen met de bewoners 

 Meer inspraak op het gebied van de persoonlijke regels en afspraken 

 Inspraak in de dagelijkse activiteiten/ de keuze van de taken 

 

 
Vertegenwoordigers   

 
Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 Goed luisteren naar cliënt en vertegenwoordiger 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 De gehele populatie nog meer betrekken bij de grotere lijnen op 

organisatorisch niveau 

 ‘Ook de minder bespraakte jongeren bevragen en mee laten denken’ 

 ‘Bij elke sterrolhouder een cliënt koppelen’ 
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Tevredenheid met de Woonbegeleiding 
 
Locatie: Belvedere 
 
 
Cliënten 2020: rapportcijfer: 2,9 /3  -  responsaantal : 7 
Cliënten 2018: rapportcijfer: 2,7 /3  -  responsaantal:  12 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 De begeleiding is aardig en lief 

 ‘Het is leuk’ – ‘ik heb het naar mijn zijn’ – ‘dat 
er zoveel gelachen wordt bij ons’ 

 De ruimte die je krijgt om zelfstandig te zijn 

 De goede maaltijden 

 ‘Ze nemen de tijd voor je’ 
 

 De afwisseling in het eten 

 Af en toe wat meer tijd en aandacht 

 ‘Dat de begeleiding aan tafel komt zitten bij de 
eetmomenten’ 

 Soms wat meer vrijheid hebben 

 
 

Vertegenwoordigers 2020: rapportcijfer: 9,0 /10  -  responsaantal: 5 
Vertegenwoordigers 2018: rapportcijfer: 8,6 /10  -  responsaantal: 5 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 Het persoonlijke contact met de cliënt en de 
mantelzorgers – de begeleiders zijn vriendelijk 

 De begeleiders staan altijd voor de cliënten 
klaar 

 De cliënten hebben het naar de zin 
 

 De ondersteuning voor de cliënt bij het 
schoonhouden van de kamer 

 De cliënten betrekken bij het onderhoud van de tuin 

 ‘Een koffieapparaat voor de gasten’ 

 
 
Begeleiders 2020: rapportcijfer: 7,8 /10  -  responsaantal: 8 
Begeleiders 2018: rapportcijfer: 8,0 /10  -  responsaantal: 12 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 De persoonlijke aandacht voor de cliënt – ‘de 
cliënt wordt echt gezien en gehoord’ 

 Het team is flexibel en de begeleiding wordt 
afgestemd op de individuele cliënt 

 Het bieden van een huiselijk gevoel aan de 
cliënten 

 De activiteiten voor de cliënten 
 

 De afstemming tussen de verschillende afdelingen 

 ‘Ieder inzetten op zijn/haar capaciteiten en 
competenties’ 

 De kleinschaligheid behouden 

 Scherp blijven op de communicatie en zelfreflectie 
binnen het team 
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Tevredenheid met het huis/de woning 
 
Locatie: Belvedere 
 
 

Cliënten 2020 (tevredenheid met de woning:  2,7/3 - responsaantal : 7) 
Cliënten 2018 (tevredenheid met de woning:  2,8/3 - responsaantal : 12) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten met het huis / de woning? 

 Een huiselijkere aankleding van de woonkamer 

 De ruimte in de woonkamer – toegankelijkheid met loophulpmiddelen 

 ‘Een eigen badkamer’ 

 ‘De deur van de lift is te zwaar’ 

 

 
 

Vertegenwoordigers 2020 (tevredenheid met de woning: 3,8/5 - responsaantal : 5) 
Vertegenwoordigers 2018 (tevredenheid met de woning: 4,6/5 - responsaantal : 5) 

 
Wat zou er volgens u beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 Een gezelligere woonkamer 

 De temperatuurregeling op de kamers 

 

 

 
 

Begeleiders 2020  (tevredenheid met de woning 4,0/5 - responsaantal : 7) 
Begeleiders 2018  (tevredenheid met de woning 3,4/5 - responsaantal : 11) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 ‘Niet van toepassing in verband met de aankomende verhuizing’ 
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Medezeggenschap 
 
Locatie: Belvedere 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 Zelf meer mogen bepalen in de dagelijkse taken 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Een jaarlijkse bijeenkomst van familie, mentoren, mantelzorgers etc.’ 

 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Op iedere locatie één vertrouwenspersoon van het team voor de cliënten 

met een inloop-spreekuur’ 
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Tevredenheid met de Woonbegeleiding 
 
Locatie: Boerhaave 
 
 
Cliënten 2020: rapportcijfer: 2,9 /3  -  responsaantal : 14 
Cliënten 2018: rapportcijfer: 2,8 /3  -  responsaantal:  16 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 De begeleiding is behulpzaam en helpt goed bij 
problemen 

 De begeleiders luisteren goed en denken met 
je mee 

 De hulp bij dagelijkse klusjes zoals koken en 
het bed verschonen 

 De ondersteuning bij de sociale contacten 

 ‘Het lekkere eten’ 

 Gezellig samen een praatje maken – ‘de 
grapjes vind ik leuk’ 
 

 Vaker samen activiteiten ondernemen, bijvoorbeeld 
vaker samen koken of naar buiten gaan 

 Het nakomen van gemaakte afspraken door de 
begeleiding 

 Het luisteren naar de bewonersraad 

 ‘Sneller actie ondernemen als er iets gekocht of 
gemaakt moet worden’ 

 
 

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

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 De begeleiding is behulpzaam, begripvol en 
zorgzaam 

 De begeleiders luisteren goed en denken mee 

 De individuele aandacht voor de cliënt 

 De samenwerking – ‘een uniforme aanpak 
voor de cliënt’ 

 De duidelijke afspraken 
 

 Meer vaste krachten op de groep – minder 
wisselingen van begeleiding 

 De tijd voor de cliënt – minder kantoortijd voor de 
begeleiders 

 De aandacht voor hygiëne – ‘controle van eten en 
drinken dat mee gaat naar de dagbesteding en weer 
terugkomt van de dagbesteding’ 

 
 
Begeleiders 2020: rapportcijfer: 8,1 /10  -  responsaantal: 11 
Begeleiders 2018: rapportcijfer: 7,9 /10  -  responsaantal: 9 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Een klein, sterk en vast team voor de cliënten 
– de begeleiders zijn kundig en professioneel 

 Er wordt goed gekeken naar de wensen en 
behoeften van de individuele cliënt – ‘men is 
op de hoogte van de juiste begeleidingsstijl 
voor iedere cliënt’ 

 De eigen regie van de cliënt staat hoog in het 
vaandel 

 Er is een goed oog voor het welzijn van de 
cliënten 
 

 Minder kantoorwerk/neventaken zodat er meer tijd 
overblijft voor de cliënten 

 Beschikbare middelen om regelmatig leuke 
activiteiten met de cliënten te ondernemen 

 ‘Wat sneller of vollediger info als er vanuit 
management zaken besloten of veranderd worden’ 

 ‘Er voor zorgen dat voor BH2 een aparte ruimte 
gecreëerd wordt waar de bewoners en begeleiders  
gebruik van kunnen maken’ 
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Tevredenheid met het huis/de woning 
 
Locatie: Boerhaave 
 
 

 Cliënten 2020 (tevredenheid met de woning:  2,9/3 - responsaantal : 14) 
Cliënten 2018 (tevredenheid met de woning:  2,9/3 - responsaantal : 16) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten met het huis / de woning? 

 Een lift in het huis 

 Meer kleur op de muren 

 ‘De lampen boven in de gang lijken los te zitten’ 

 Spullen om de tuin op te knappen 

 

 
 

Vertegenwoordigers 2020 (tevredenheid met de woning: 4,6/5 - responsaantal : 7) 
Vertegenwoordigers 2018 (tevredenheid met de woning: 4,7/5 - responsaantal : 6) 

 
Wat zou er volgens u beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 De ontluchting in de badkamer 

 Airconditioning voor in de zomer 

 Een aparte slaapkamer 

 

 
 

Begeleiders 2020  (tevredenheid met de woning 4,3/5 - responsaantal : 10) 
Begeleiders 2018  (tevredenheid met de woning 3,6/5 - responsaantal : 9) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 Verouderde zaken in de woning vervangen 

 Aandacht voor hygiëne en tijdig onderhoud  

 Zonwering of airconditioning ten behoeve van de klimaatbeheersing 

 Een aparte slaapwacht voor de nachtdienst 
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Medezeggenschap 
 
Locatie: Boerhaave 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 De mogelijkheid voor cliënten om buiten de cliëntpanels om feedback en 

ideeën te geven 

 Ook serieuze thema’s met de cliënten bespreken 

 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 

Geen verbeterpunten 

 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Goed opletten waar eigen inspraak mogelijk is en waar ook de grens is, 

zodat cliënten niet ook alles voor- en over de medewerkers en de manier 

van werken gaan bepalen’ 
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Tevredenheid met de Woonbegeleiding 
 
Locatie: D’n Akker 
 
 
Cliënten 2020: rapportcijfer: 3,0 /3  -  responsaantal : 9 
Cliënten 2018: rapportcijfer: 3,0 /3  -  responsaantal:  7 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 De begeleiders luisteren goed – ‘ik kan alles bij 
hun kwijt’ 

 De begeleiders zijn leuke mensen en ze maken 
leuke grapjes 

 De afspraken worden nagekomen – ze komen 
op tijd 

 De goede zorg voor de medicatie 

 Het eten 
 

 Vaste begeleiding – ‘niet te veel vreemde invallers’ 

 ‘Het eten vind ik af en toe niet zo lekker’ 
 

 
 

Vertegenwoordigers 2020: rapportcijfer: 6,3 /10  -  responsaantal: 3 
Vertegenwoordigers 2018: rapportcijfer: 7,0 /10  -  responsaantal: 6 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 Het meedenken 

 Verschillende opties geven aan de cliënt 

 Het nakomen van gemaakte afspraken 

 Deskundige begeleiders op de groep 

 Vlot reageren op vragen en verzoeken 

 
 
Begeleiders 2020: rapportcijfer: 8,1 /10  -  responsaantal: 11 
Begeleiders 2018: rapportcijfer: 8,0 /10  -  responsaantal: 5 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 De zorg en aandacht voor de individuele cliënt 

 Het creëren van een huiselijke sfeer 

 Het team vult elkaar aan waar nodig 

 ‘Afspraken die gemaakt zijn in het O.P. worden 
nagekomen 

 De cliënt wordt gestimuleerd om door te 
groeien binnen zijn of haar mogelijkheden 

 Het verminderen van de werkdruk – ‘minder druk 
leggen op de medewerkers’ 

 De communicatie binnen het team van begeleiders 

 ‘Zorgen voor een vaste flex-groep zodat cliënten 
niet ontregeld raken wanneer vast personeel uitvalt’ 
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Tevredenheid met het huis/de woning 
 
Locatie: D’n Akker 
 
 

 Cliënten 2020 (tevredenheid met de woning:  3,0/3 - responsaantal : 9) 
Cliënten 2018 (tevredenheid met de woning:  3,0/3 - responsaantal : 7) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten met het huis / de woning? 

 Zaken sneller in orde maken 

 Fruitbomen in de tuin 

 Een iets groter appartement 

 

 
 

Vertegenwoordigers 2020 (tevredenheid met de woning: 4,0/5 - responsaantal : 3) 
Vertegenwoordigers 2018 (tevredenheid met de woning: 4,5/5 - responsaantal : 2) 

 
Wat zou er volgens u beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 ‘Onderhoud en reparatie kunnen beter en sneller’ 

 

 

 
 

Begeleiders 2020  (tevredenheid met de woning 4,0/5 - responsaantal : 8) 
Begeleiders 2018  (tevredenheid met de woning 4,0/5 - responsaantal : 5) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 Tijdig uitvoeren van onderhoud en reparaties 

 De klimaatbeheersing, met name in de zomer 

 ‘Een openbare Wifi in de woning’ 
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Medezeggenschap 
 
Locatie: D’n Akker 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 Goed naar elkaar luisteren 

 Zorgen dat de cliënt mee mag blijven denken, praten en beslissen 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Vaker overleg met appartement-bewoners’ 

 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 De mogelijkheid voor cliënten om hun inspraak in een 1-op-1 situatie te 

uitten in plaats van in groepsverband (zoals in de bewonersraad) 
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Tevredenheid met de Woonbegeleiding 
 
Locatie: De Spil 
 
 
Cliënten 2020: rapportcijfer: 2,6 /3  -  responsaantal : 22 
Cliënten 2018: rapportcijfer: 2,7 /3  -  responsaantal: 26 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 De begeleiders zijn lief 

 De fijne gesprekken met de begeleiding – ze 
kunnen goed luisteren 

 De begeleiders zijn behulpzaam – ‘ze helpen je 
als je er zelf niet uit komt’ 

 ‘Samen grapjes maken’ 

 De begeleiders staan altijd voor je klaar 

 Je wordt geaccepteerd zoals je bent 
 

 Vaste begeleiding – minder vreemde invallers 

 Soms meer tijd en aandacht voor de cliënt 

 De variatie in de maaltijden 

 Niet te opdringerig zijn – de cliënt met rust laten 
wanneer dat even nodig is 

 ‘Het over elkaar kletsen van medebewoners is niet 
zo leuk’ 
 

 
 

Vertegenwoordigers 2020: rapportcijfer: 7,3 /10  -  responsaantal: 11 
Vertegenwoordigers 2018: rapportcijfer: 7,2 /10  -  responsaantal: 10 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 De persoonlijke, professionele en liefdevolle 
benadering van de cliënt  

 De duidelijke communicatie en afspraken die 
met de cliënt worden gemaakt 

 Het ondersteunen vanuit de eigen regie van 
de cliënt 

 ‘De cliënt voelt zich thuis’ 
 

 Nog beter kijken naar het individu – ‘letten op 
stemmingswisselingen’ 

 De begeleiding in het schoonhouden van de eigen 
woonruimte 

 Het aanbod aan activiteiten, met name in het 
weekend 

 Ondersteuning bij het leren omgaan met elektronica 
voor de cliënt 

 ‘Als het nodig is eerder contact opnemen met de 
huisarts of assistente over medische problemen’ 
 

 
 
Begeleiders 2020: rapportcijfer: 7,9 /10  -  responsaantal: 17 
Begeleiders 2018: rapportcijfer: 7,8 /10  -  responsaantal: 6 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Er wordt goed gekeken naar de zorgvraag van 
de individuele cliënt 

 De autonomie en eigen regie van de cliënt 
staan centraal 

 De begeleiders zijn flexibel en denken/ werken 
ook buiten de kaders 

 De ondersteuning is gericht op de ontwikkeling 
en ontplooiing van de cliënt 

 Een hecht team van collega’s waarin goed 
gecommuniceerd wordt 
 

 Goed blijven afstemmen en communiceren binnen 
het team – zorgen dat afspraken worden 
nagekomen 

 Scholing voor medewerkers 

 Het verminderen van de onrust/het gekibbel op de 
groep – de groepsdynamiek positief sturen 

 De afstemming tussen verschillende locaties/met de 
dagbesteding 

 Toekomstbestendige begeleiding met meer 
diepgang op relevante thema’s 
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Tevredenheid met het huis/de woning 
 
Locatie: De Spil 
 
 

 Cliënten 2020 (tevredenheid met de woning:  2,9/3 - responsaantal : 22) 
Cliënten 2018 (tevredenheid met de woning:  2,8/3 - responsaantal : 22) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten met het huis / de woning? 

 De afzuiging werkt niet goed 

 Een tuin 

 Een grotere keuken met een vaatwasser 

 

 
 

Vertegenwoordigers 2020 (tevredenheid met de woning: 4,6/5 - responsaantal : 9) 
Vertegenwoordigers 2018 (tevredenheid met de woning: 4,0/5 - responsaantal : 9) 

 
Wat zou er volgens u beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 Het schoonhouden van de leefruimtes  

 

 

 
 

Begeleiders 2020  (tevredenheid met de woning 3,7/5 - responsaantal : 15) 
Begeleiders 2018  (tevredenheid met de woning 3,4/5 - responsaantal : 5) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 Eigen sanitaire voorzieningen voor de cliënt 

 Modernisering van de voorzieningen in de woning 

 Gezelligere inrichting van de gezamenlijke ruimtes 
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Medezeggenschap 
 
Locatie: De Spil 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 Vaker samen vergaderen – de informatievoorziening na vergaderingen 

 ‘Als alles in makkelijke woorden gezegd wordt. Ik kan zelf niet lezen.’ 

 Soms nog wat beter luisteren naar de cliënt 

 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Nauwe en betere communicatie met ouders van cliënt’ 

 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 Meer tijd voor individuele gesprekken met de cliënt 

 Inspraak in de teamsamenstelling en invulling van de vrije tijd voor de 

cliënten 
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Tevredenheid met de Woonbegeleiding 
 
Locatie: Dinteloord 
 
 
Cliënten 2020: rapportcijfer: 3,0 /3  -  responsaantal : 12 
Cliënten 2018: rapportcijfer: 2,8 /3  -  responsaantal:  16 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 De leuke begeleiding 

 ‘Ik heb hier mijn rust’ 

 Als er iets is, dan staat de begeleiding voor je 
klaar om te helpen 

 De begeleiders houden zich goed aan de 
afspraken 

 ‘Ze kunnen lekkere toetjes maken’ 
 

 Het is niet leuk wanneer de begeleider niet op tijd 
komt of wanneer een begeleidingsmoment uitvalt 

 Soms zijn de afspraken niet helemaal duidelijk 

 Soms minder bemoeien met de cliënt 

 De medicatie op tijd verstrekken 
 

 
 

Vertegenwoordigers 2020: rapportcijfer: 7,1 /10  -  responsaantal: 9 
Vertegenwoordigers 2018: rapportcijfer: 6,8 /10  -  responsaantal: 11 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 De aandacht voor de cliënten – men is aardig 
en zorgzaam 

 ‘Wonen en dagbesteding in hetzelfde pand 
met dezelfde begeleiders’ 

 Het goede contact met de 
cliëntvertegenwoordiger 
 

 Het nakomen van de gemaakte afspraken (in het 
zorgplan) 

 Aanwezigheid van begeleiding bij de koffiepauze 

 ‘Alle begeleiders dezelfde benaderingswijze voor de 
cliënt’ 
 

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

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Begeleiding op het niveau van de individuele 
cliënt – de ondersteuning beweegt mee met 
de behoefte van de cliënt 

 Zorg met hart en ziel voor de cliënt 

 Het bevorderen van de zelfstandigheid van de 
cliënt 

 ‘We vullen elkaar aan als team, we hebben 
allemaal onze eigen kwaliteiten’ 

 Het verminderen van de administratieve taken – 
meer tijd voor de cliënten 

 Het nakomen van gemaakte afspraken, dit geeft 
duidelijkheid en structuur 

 Het verminderen van de werkdruk voor de 
begeleiding 
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Tevredenheid met het huis/de woning 
 
Locatie: Dinteloord 
 
 

 Cliënten 2020 (tevredenheid met de woning:  3,0/3 - responsaantal : 12) 
Cliënten 2018 (tevredenheid met de woning:  2,9/3 - responsaantal : 16) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten met het huis / de woning? 

 De balkondeuren tochten 

 Meer bloemen in de tuin 

 

 
 

Vertegenwoordigers 2020 (tevredenheid met de woning: 4,4/5 - responsaantal : 7) 
Vertegenwoordigers 2018 (tevredenheid met de woning: 4,4/5 - responsaantal : 9) 

 
Wat zou er volgens u beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 ‘De defecten aan sanitair en andere zaken eerder oplossen, nu duurt het 

lang’ 

 

 

 
 

Begeleiders 2020  (tevredenheid met de woning 4,4/5 - responsaantal : 8) 
Begeleiders 2018  (tevredenheid met de woning 4,6/5 - responsaantal : 11) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 De klimaatbeheersing – een airco in de woning 

 Sneller handelen bij lekkages 

 ‘Een tag systeem, zodat in de huiskamers van deze cliënten niet constant 

andere cliënten komen lopen. Deze bezoekers/andere cliënten kunnen dan 

aanbellen, zoals bij de appartement bewoners’ 
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Medezeggenschap 
 
Locatie: Dinteloord 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 Inspraak bij de aanname van nieuw personeel 

 Inspraak bij de aankoop van nieuwe spullen 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 Het actie ondernemen aan de hand van de inspraak van de cliënten 

 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Met bewoners persoonlijk gaan zitten en vragen wat zij nog graag zouden 

willen zien en wat ze eventueel missen’ 
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Tevredenheid met de Woonbegeleiding 
 
Locatie: Gezinshuizen 
 
 
Cliënten 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   
 
 

Geen informatie 
 
 

 
 

Geen informatie 

 
 

Vertegenwoordigers 2020: rapportcijfer: 8,0 /10  -  responsaantal: 3 
Vertegenwoordigers 2018: rapportcijfer: 7,6 /10  -  responsaantal: 5 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 De begeleiders kunnen goed luisteren 

 ‘De balans zoeken tussen welzijn kind en 
welzijn/draagkracht gezinshuis’ 

 ‘Bij plaatsing een document met daarin de afspraken 
(vanuit SDW) over vakanties, gesloten weekenden, 
tijden van bellen, feestdagen etc.’ 

 
 
Begeleiders  

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   
 

 
 
 

Geen informatie 

 
 
 
 

Geen informatie 
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Tevredenheid met het huis/de woning 
 
Locatie: Gezinshuizen 
 
 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten met het huis / de woning? 

 
 

Geen informatie 

 

 

 
 

Vertegenwoordigers 2020 (tevredenheid met de woning: 5,0/5 - responsaantal : 3) 
Vertegenwoordigers 2018 (tevredenheid met de woning: 4,6/5 - responsaantal : 5) 

 
Wat zou er volgens u beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 Meer plaats voor meer kinderen 

 

 

 
 
 

Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 
 

Geen informatie 
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Medezeggenschap 
 
Locatie: Gezinshuizen 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 

 

Geen informatie 

 

 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Via een soort online quiz waar de cliënten op een leuke en begrijpelijke 

manier worden uitgenodigd om hun menig en tips kenbaar te maken’ 

 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 

 

Geen informatie 
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Tevredenheid met de Woonbegeleiding 
 
Locatie: Korenmarkt 
 
 
Cliënten 2020: rapportcijfer: 2,6 /3  -  responsaantal : 10 
Cliënten 2018: rapportcijfer: 2,8 /3  -  responsaantal:  12 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 De begeleiders zijn altijd bereikbaar – bij 
vragen of advies kan je bij ze terecht 

 De fijne praatjes met de begeleiding 

 De begeleiders zijn behulpzaam bij praktische 
zaken 

 ‘Ze vragen altijd naar mijn mening’ 

 Samen spelletjes doen 
 

 De communicatie, bijvoorbeeld over uitval/wijziging 
begeleidingsmoment 

 Hulp bij huishoudelijke taken 

 De communicatie binnen het team van 
medewerkers – zaken goed aan elkaar doorgeven 
 
 

 
 

Vertegenwoordigers 2020: rapportcijfer: 7,0 /10  -  responsaantal: 5 
Vertegenwoordigers 2018: rapportcijfer: 7,5 /10  -  responsaantal: 2 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 ‘Begeleiding met gevoel voor de cliënten’ 

 Voldoende ruimte voor vrijheid voor de 
cliënten 

 Het bewaken van- en werken aan de doelen 

 ‘Als je hulp nodig hebt dan krijg je die’ 
 

 De stabiliteit in het team van begeleiders – minder 
wisselingen en flexers 

 Een ruimere bezetting met meer tijd en aandacht 
voor de cliënt 

 Het vlotter uitvoeren van onderhoud en reparaties 

 
 
Begeleiders 2020 (Geen informatie) 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   
 
 
 

Geen informatie 

 
 
 

Geen informatie 
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Tevredenheid met het huis/de woning 
 
Locatie: Korenmarkt 
 
 

 Cliënten 2020 (tevredenheid met de woning:  2,7/3 - responsaantal : 10) 
Cliënten 2018 (tevredenheid met de woning:  2,8/3 - responsaantal : 12) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten met het huis / de woning? 

 Het sneller uitvoeren van onderhoud 

 Een gezelligere inrichting van de woning 

 Een betere isolatie van de woning 

 Een buitenruimte bij de woning 

 

 
 

Vertegenwoordigers 2020 (tevredenheid met de woning: 4,4/5 - responsaantal : 5) 
Vertegenwoordigers 2018 (tevredenheid met de woning: 4,0/5 - responsaantal : 2) 

 
Wat zou er volgens u beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 De temperatuurbeheersing in de woning 

 

 

 

 
 
 

Begeleiders 2020 (Geen informatie) 
 

Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 

 

 

Geen informatie 
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Medezeggenschap 
 
Locatie: Korenmarkt 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 Cliënten beter uitnodigen voor vergaderingen 

 Vaker gesprekjes met de bewoners – vaker bijeenkomen 

 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Dat de ouders, waarvan de cliënten niet kunnen praten, ook mee kunnen 

meepraten en denken’ 

 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 

 

 

Geen informatie 
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Tevredenheid met de Woonbegeleiding 
 
Locatie: Lindenberg 
 
 
Cliënten 2020: rapportcijfer: 2,7 /3  -  responsaantal : 12 
Cliënten 2018: rapportcijfer: 2,6 /3  -  responsaantal:  8 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 De begeleiders zijn goed en werken hard 

 Het eten is bijna altijd lekker 

 De begeleiders zijn lief – ‘ze helpen je als je 
boos of verdrietig bent’ 

 De leuke activiteiten die worden 
georganiseerd 

 ‘Dat je zelf de regie hebt’ 

 De medicatie wordt goed verstrekt 
 

 Soms is het te druk op de groep 

 Sneller/beter reageren op vragen van de cliënt 

 Vaste begeleiding – minder flexwerkers 

 ‘Soms meer op de werkvloer zijn door de 
begeleiding’ 
 

 
 

Vertegenwoordigers 2020 (Geen informatie) 
Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 
 

Geen informatie 

 
 

Geen informatie 

 
 
Begeleiders 2020: rapportcijfer: 7,0 /10  -  responsaantal: 3 
Begeleiders 2018: rapportcijfer: 8,0 /10  -  responsaantal: 4 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 De collega’s zijn fanatiek, hebben een 
duidelijke visie en kijk op de zorg voor de 
cliënten  

 ‘Iedereen wil het beste en komt daardoor met 
veel ideeën - iedereen voelt zich betrokken bij 
de cliënten’ 

 Het stimuleren van de eigen regie van de cliënt 

 Het bieden van een zinvolle dagbesteding 
 

 ‘De structuur is niet altijd duidelijk binnen het team’ 
– meer op één lijn zitten binnen de begeleiding 

 Minder wisselingen van begeleiders 
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Tevredenheid met het huis/de woning 
 
Locatie: Lindenberg 
 
 

 Cliënten 2020 (tevredenheid met de woning:  2,8/3 - responsaantal : 12) 
Cliënten 2018 (tevredenheid met de woning:  2,8/3 - responsaantal : 8) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten met het huis / de woning? 

 Het opfrissen van de muren 

 Een grotere huiskamer 

 Een nieuwe keuken met een vaatwasser en meer keukenkastjes 

 Het verven van de slaapkamerdeuren 

 

 
 

Vertegenwoordigers 2020 (Geen informatie) 
 

Wat zou er volgens u beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 

 

Geen informatie 

 

 

 
 

Begeleiders 2020  (tevredenheid met de woning 4,0/5 - responsaantal : 3) 
Begeleiders 2018  (tevredenheid met de woning 3,2/5 - responsaantal : 5) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 De klimaatbeheersing in de zomer 

 Moderniseren van de woning 
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Medezeggenschap 
 
Locatie: Lindenberg 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 Het betrekken van de bewonersraad bij afspraken/veranderingen op de 

woning 

 Nog meer ruimte voor eigen regie 

 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 

 

Geen informatie 

 

 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Meer richten op het individu i.p.v. het groepsgebeuren’ 
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v 

Tevredenheid met de Woonbegeleiding 
 
Locatie: Logeerhuis 
 
 
Cliënten 2020 (Geen informatie) 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   
 
 

Geen informatie 

 
 

Geen informatie 
 

 
 

 
Vertegenwoordigers 2020: rapportcijfer: 8,5 /10  -  responsaantal: 4 
Vertegenwoordigers 2018: rapportcijfer 7,2 /10  -  responsaantal: 6 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 ‘Een zo goed en leuk mogelijke logeerperiode 
hebben’ – de cliënt gaat er graag naar toe 

 De huiselijke sfeer 

 De fijne communicatie met de casemanager 

 Het reserveren en aanpassen van de 
reservering gaat goed 
 

 ‘Ongewenste gedragingen mogen wat meer 
benoemd worden’ 

 
 
Begeleiders 2020: rapportcijfer: 7,6 /10  -  responsaantal: 10 
Begeleiders 2018: rapportcijfer: 6,7 /10  -  responsaantal: 15 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 De cliënt staat centraal – er wordt gekeken 
naar wat de individuele cliënt nodig heeft 

 De ontlasting van de thuissituatie 

 De professionele en kundige begeleiding 

 ‘We zoeken op een creatieve manier naar 
mogelijkheden om het logeren leuk te maken 
voor de cliënten’ 

 Het goede contact met de ouders 

 De opvang van diverse niveaus bij elkaar 

 Meer vaste begeleiding en minder flexers op de 
groep 

 Een ruimere bezetting op de groep – verminderen 
van de werkdruk en daarmee de onrust op de groep 

 Cursussen/scholing en info met betrekking tot de 
doelgroep blijven aanbieden’ 

 Voldoende ruimte voor ontspanning en activiteiten 
voor de cliënten 
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Tevredenheid met het huis/de woning 
 
Locatie: Logeerhuis 
 
 

 
Cliënten 2020 (Geen informatie) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten met het huis / de woning? 

 

Geen informatie 

 
 

Vertegenwoordigers 2020 (tevredenheid met de woning: 4,3/5 - responsaantal : 4) 
Vertegenwoordigers 2018 (tevredenheid met de woning: 4,2/5 - responsaantal : 6) 

 
Wat zou er volgens u beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 Een goed nachtwaak-systeem 

 Moderniseren van de woning 

 

 

 
 

Begeleiders 2020  (tevredenheid met de woning 2,2/5 - responsaantal : 10) 
Begeleiders 2018  (tevredenheid met de woning 2,8/5 - responsaantal : 16) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 Een nieuwe woonruimte met meer slaapkamers en sanitaire voorzieningen 

 ‘In de zomer te warm, in de winter te koud’ 

 Een gezelligere aankleding van de woning 

 ‘Ruimte om 3 volwaardige groepen te kunnen draaien’ 
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Medezeggenschap 
 
Locatie: Logeerhuis 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 

 

Geen informatie 

 

 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 

 

Geen verbeterpunten 

 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Een andere vorm geven aan de huidige logeercommissie, zodat er meer 

ouders/cliënten vertegenwoordigd worden in de commissie’ 

 ‘Alternatieve communicatiemiddelen inzetten op locaties waar het niveau 

van de cliënten lager ligt’ 
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Tevredenheid met de Woonbegeleiding 
 
Locatie: OMK Trainingshuis Oost 
 
 
Cliënten 2020: rapportcijfer: 3,0 /3  -  responsaantal : 2 
Cliënten 2018: rapportcijfer: 2,3 /3  -  responsaantal:  6 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 De begeleiding staat voor je klaar – ze helpen 
bij moeilijke zaken en geven advies 

 Ze zijn duidelijk  

 De appartementen zijn goed 
 

 Goed luisteren naar mogelijke klachten van de 
cliënt, deze dan ook oppakken 
 

 
 

Vertegenwoordigers 2020 (Geen informatie) 
Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 

 

Geen informatie 

 

 

 

Geen informatie 

 
 

 
 
Begeleiders 2020: rapportcijfer: 7,8 /10  -  responsaantal: 4 
Begeleiders 2018: rapportcijfer: 7,7 /10  -  responsaantal: 6 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Cliënten worden ondersteund op het eigen 
niveau – ‘er wordt per situatie bekeken wat 
nodig en haalbaar is’ 

 De samenwerking met de gezinsvoogden en 
jeugdtrainers 

 ‘De methodiek die gebruikt wordt’ 

 ‘De communicatie verloopt goed zodat we de 
opvoedvaardigheden van cliënten sneller in 
beeld hebben’ 

 De afstemming binnen het team van begeleiders 

 ‘De doelen vereenvoudigen, zodat cliënten weten 
waar ze aan moeten werken’ 

 Het verminderen van de werkdruk 
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Tevredenheid met het huis/de woning 
 
Locatie: OMK Trainingshuis Oost 
 
 

 Cliënten 2020 (tevredenheid met de woning:  3,0/3 - responsaantal : 2) 
Cliënten 2018 (tevredenheid met de woning:  2,2/3 - responsaantal : 6) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten met het huis / de woning? 

 ‘Iets doen aan de verwarmingen’ 

 Meer opslagruimte 

 
 

Vertegenwoordigers 2020 (Geen informatie) 
 

Wat zou er volgens u beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 

 

Geen informatie 

 

 

 
 

Begeleiders 2020  (tevredenheid met de woning 4,8/5 - responsaantal : 4) 
Begeleiders 2018  (tevredenheid met de woning 3,7/5 - responsaantal : 6) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 Voldoende ruimte voor privacy in de woning 
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Medezeggenschap 
 
Locatie: OMK Trainingshuis Oost 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 Regelmatig met de medebewoners om de tafel gaan zitten om te kijken wat 

er beter kan 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 

 

Geen informatie 

 

 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Meer bekendheid wat betreft inspraak binnen organisatie als geheel (CCR)’ 

 Meer 1-op-1 contact met de cliënt in plaats van groepsoverleg 
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Tevredenheid met de Woonbegeleiding 
 
Locatie: OMK Trainingshuis West 
 
 
Cliënten 2020: rapportcijfer: 2,8 /3  -  responsaantal : 5 
Cliënten 2018: rapportcijfer: 2,9 /3  -  responsaantal:  7 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Afspraken worden goed nagekomen 

 De fijne communicatie en het overleggen over 
zaken 

 De begeleiders zijn positief ingesteld 
 

 De communicatie kan soms beter 

 De ondersteuning bij de persoonlijke relaties 
 

 
 
Vertegenwoordigers 2020 (Geen informatie) 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 
 

 

Geen informatie 

 

 
 

Geen informatie 

 
 

 
 
Begeleiders 2020: rapportcijfer: 8,3 /10  -  responsaantal: 4 
Begeleiders 2018: rapportcijfer 7,6 /10  -  responsaantal: 8 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 De cliënt staat centraal – er wordt gewerkt 
vanuit de vraag van de cliënt 

 De goede samenwerking binnen het team van 
collega’s – de lijnen tussen begeleiders zijn 
kort 

 ‘Begeleiding is goed in het schakelen tussen de 
verschillende niveaus van cliënten, zowel 
individueel als in gezinsverband’   

 Gemaakte afspraken worden nagekomen.  

 Het wekelijks overleg met gedragsdeskundigen 
 

 Het vergroten van de expertise – verdieping in de 
problematiek van de cliënt bij plaatsing 

 ‘Efficiënter vergaderen, nog meer diepgang, zodat 
we het beste uit onszelf en de cliënten naar boven 
kunnen halen’ 
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Tevredenheid met het huis/de woning 
 
Locatie: OMK Trainingshuis West 
 
 

 Cliënten 2020 (tevredenheid met de woning:  2,5/3 - responsaantal : 4) 
Cliënten 2018 (tevredenheid met de woning:  2,6/3 - responsaantal : 7) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten met het huis / de woning? 

 Tijdig onderhoud uitvoeren 

 Mooiere kleuren in de woning 

 De ontluchting van de douche 

 

 
 

Vertegenwoordigers 2020 (Geen informatie) 
 

Wat zou er volgens u beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 

 

Geen informatie 

 

 

 
 

Begeleiders 2020  (tevredenheid met de woning 4,5/5 - responsaantal : 4) 
Begeleiders 2018  (tevredenheid met de woning 4,4/5 - responsaantal : 9) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 Niet van toepassing in verband met aankomende verhuizing 
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Medezeggenschap 
 
Locatie: OMK Trainingshuis West 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 De informatie voor de cliënt op het gebied van mogelijkheden voor inspraak 

 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 

 

Geen informatie 

 

 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Meer in gesprek gaan met de cliënt zelf en niet alleen uit gaan van een 

online vragenlijst, dit is vaak lastig voor de cliënt’ 

 Het uitbreiden van de cliëntenraad binnen OMK 
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Tevredenheid met de Woonbegeleiding 
 
Locatie: Op te Brugge 
 
 
Cliënten 2020: rapportcijfer: 2,5 /3  -  responsaantal : 2 
Cliënten 2018: rapportcijfer: 2,3 /3  -  responsaantal:  4 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 De begeleiding luistert naar je en begrijpt je 

 De goede hulp bij afspraken en doelen 

 De dagelijkse gesprekjes 
 

 De gemaakte afspraken altijd in de computer zetten 

 Minder flexers op de groep 
 

 
 

Vertegenwoordigers 2020: rapportcijfer: 7,2 /10  -  responsaantal: 6 
Vertegenwoordigers 2018: rapportcijfer 7,3 /10  -  responsaantal: 4 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 De kleinschalige en huiselijke setting 

 De gezamenlijke maaltijden 

 De vaste en bekende begeleiders voor de 
cliënt 

 De goede PB’er – ‘er is feeling met de situatie 
en persoonlijkheid’ 

 Het goede overleg met de ouders 
 

 Het behouden van vaste begeleiding op de groep 

 De communicatie tussen de begeleiders onderling – 
afspraken nalezen en daarnaar handelen 

 Een goede rapportage 

 Minder kantoorwerk en bureaucratie voor de 
begeleiding 
 

 
 
 
Begeleiders 2020  (Geen informatie) 
Begeleiders 2018  (Geen informatie) 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   
 
 
 

Geen informatie 

 
 
 

Geen informatie 
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Tevredenheid met het huis/de woning 
 
Locatie: Op te Brugge 
 
 

 Cliënten 2020 (tevredenheid met de woning:  3,0/3 - responsaantal : 2) 
Cliënten 2018 (tevredenheid met de woning:  2,8/3 - responsaantal : 4) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten met het huis / de woning? 

 Een gezelligere inrichting van de tuin 

 
 

Vertegenwoordigers 2020 (tevredenheid met de woning: 4,7/5 - responsaantal : 6) 
Vertegenwoordigers 2018 (tevredenheid met de woning: 4,3/5 - responsaantal : 4) 

 
Wat zou er volgens u beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 Tijdig vervanging en onderhoud uitvoeren, dit planmatig vastleggen 

 Regelmatig de badkamers schoonmaken 

 

 

 
 

Begeleiders 2020  (Geen informatie) 
Begeleiders 2018  (Geen informatie) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 

 

 

Geen informatie 
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Medezeggenschap 
 
Locatie: Op te Brugge 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 

Geen informatie 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 De cliënt op het eigen niveau benaderen, het liefst in een 1-op-1 setting 

 De medezeggenschap van cliënten van SDW in alle lagen binnen de 

organisatie een plek geven 

 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 

 

 

Geen informatie 
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Tevredenheid met de Woonbegeleiding 
 
Locatie: Pleegzorg 
 
Cliënten 2020  (Geen informatie) 
Cliënten 2018  (Geen informatie) 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   
 
 

Geen informatie 
 
 

 
 

Geen informatie 

 
 

Vertegenwoordigers 2020: rapportcijfer: 6,0 /10  -  responsaantal: 4 
Vertegenwoordigers 2018: rapportcijfer 8,1 /10  -  responsaantal: 9 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 ‘Als je ze nodig hebben staan ze ook gelijk 
voor je klaar’ 

 De goede gesprekken met de begeleiding – ze 
geven goede tips 
 

 Opener en informatiever communiceren over de 
plaatsing 

 
 
Begeleiders 2020: rapportcijfer: 8,0 /10  -  responsaantal: 2 
Begeleiders 2018: rapportcijfer 7,7 /10  -  responsaantal: 3 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Pleegzorg biedt begeleiding op maat 

 ‘Er is veel aandacht voor de pleegouders die de 
zorg moeten bieden’ 

 Er zijn korte lijnen tussen pleegzorg en interne 
en externe partijen 

 (Bij)scholing geven aan de pleegouders 

 ‘Meer overzicht in wie wat doet’ 
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Tevredenheid met het huis/de woning 
 
Locatie: Pleegzorg 
 

 
Cliënten 2020  (Geen informatie) 
Cliënten 2018  (Geen informatie) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten met het huis / de woning? 

 

Geen informatie 

 
 

Vertegenwoordigers 2020 (tevredenheid met de woning: 4,5/5 - responsaantal : 2) 
Vertegenwoordigers 2018 (tevredenheid met de woning: 4,4/5 - responsaantal : 8) 

 
Wat zou er volgens u beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 De keuken en badkamer kunnen opgeknapt worden 

 

 

 
 

Begeleiders 2020  (tevredenheid met de woning 5 /5 - responsaantal : 2 ) 
Begeleiders 2018  (tevredenheid met de woning 4,0/5 - responsaantal : 2 ) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 In sommige huizen een eigen kamer voor het pleegkind 
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Medezeggenschap 
 
Locatie: Pleegzorg 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 

Geen informatie 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 

Geen verbeterpunten 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘De cliënten horen door ze bij elkaar te brengen en ze een stem te geven’ 
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Tevredenheid met de Woonbegeleiding 
 
Locatie: Pompier 
 
 
Cliënten 2020: rapportcijfer: 2,8 /3  -  responsaantal : 11 
Cliënten 2018: rapportcijfer: 2,7 /3  -  responsaantal:  10 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 De begeleiders staan altijd voor je klaar – ‘je 
kunt altijd hulp vragen’ 

 De gesprekmomentjes – de begeleiders 
kunnen goed luisteren 

 Ze zijn goed in het regelen van zaken 

 Er wordt goed samen gekeken naar de doelen 

 De fijne sfeer 

 Het appartement 
 

 Het op één lijn zitten van de begeleiding – goed 
doorgeven van informatie binnen het team 

 Aandacht voor de privacy van de cliënt 

 ‘De bewonersraad terugbrengen’ 

 Meer initiatief vanuit de begeleiding om te kijken of 
alles goed gaat met de cliënt 

 Regelmatig leuke activiteiten organiseren 
 

 
 

Vertegenwoordigers 2020: rapportcijfer: 7,0 /10  -  responsaantal: 3 
Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 Voldoende personeel op de groep 
 

 ‘Soms weet personeel niet hoe de voordeur werkt’ 

 
 
Begeleiders 2020: rapportcijfer: 8,1 /10  -  responsaantal: 8 
Begeleiders 2018: rapportcijfer 6,9 /10  -  responsaantal: 10 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Het maatwerk voor de cliënten – ‘we luisteren 
naar de cliënten en sluiten aan op de wensen 
en behoeften’ 

 Het begeleiden van de cliënten bij de doelen 

 De cliënt wordt zover mogelijk vrij gelaten en 
krijgt de ruimte om te ontwikkelen 

 De mooie en ruime appartementen 

 De professionaliteit binnen het team – zaken 
zijn bespreekbaar binnen het team – de 
begeleiders zijn leergierig 
 

 ‘Als team zelfsturend worden in het aannemen van 
cliënten en kijken wat er nodig is binnen de locatie’ 
– gehoor geven aan de wensen van het team 

 De tijd en aandacht voor de cliënt – meer ruimte 
voor 1-op-1 momenten (buiten de deur) met de 
cliënt 

 Het vergroten van het inzicht in de doelgroep en het 
beleid hier op aanpassen 

 ‘Bespreekbaar maken wanneer het niet goed gaat 
met een collega door stress of andere 
omstandigheden’ 
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Tevredenheid met het huis/de woning 
 
Locatie: Pompier 
 
 

 Cliënten 2020 (tevredenheid met de woning:  2,6/3 - responsaantal : 11) 
Cliënten 2018 (tevredenheid met de woning:  2,9/3 - responsaantal : 10) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten met het huis / de woning? 

 Tijdig repareren van zaken in de woning 

 Meer opbergruimte in het appartement 

 De klimaatbeheersing in de zomer 

 Een groter appartement 

 

 
 

Vertegenwoordigers 2020  (Geen informatie) 
 

Wat zou er volgens u beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 

 

Geen informatie 

 

 

 
 

Begeleiders 2020  (tevredenheid met de woning 3,7/5 - responsaantal : 7) 
Begeleiders 2018  (tevredenheid met de woning 4,1/5 - responsaantal : 11) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 De temperatuurbeheersing het gebouw – betere regeling van de centrale 

verwarming 

 Vermindering van de geluidsoverlast in de woning 

 ‘Meldingen rondom de huisvesting blijven lang liggen’ 

 
 



 

 
Rapportage Onderzoek Kwaliteitservaringen SDW Wonen - 2020 

 
84 

 

Medezeggenschap 
 
Locatie: Pompier 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 Een maandelijkse bewonersvergadering, of een gemengde vergadering met 

bewoners en begeleiders 

 De cliënt tijdig op de hoogte stellen van nieuws en veranderingen 

 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 

 

Geen informatie 

 

 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 Aansluiten bij het niveau van de cliënt op het gebied van medezeggenschap 

 ‘Meer de doelgroep LVB betrekken binnen SDW, het is een specifieke 

doelgroep die nog niet snel ergens bij betrokken wordt’ 

 ‘Cliënten betrekken op alle gebieden van besluitvorming: uitnodigen van 

cliënten in de vergadering tot meedenken over de aankleding’ 
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Tevredenheid met de Woonbegeleiding 
 
Locatie: Rovohof 
 
 
Cliënten 2020: rapportcijfer: 2,6 /3  -  responsaantal : 9 
Cliënten 2018: rapportcijfer: 2,7 /3  -  responsaantal:  21 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 De goede begeleiders – ze doen hun best 

 De begeleiders luisteren en helpen goed – ‘er 
wordt echt naar me omgekeken’ 

 Het hebben van een vaste structuur 

 ‘De leuke grapjes die ze maken’ 

 Zaken worden op tijd doorgegeven zodat je er 
rekening mee kan houden 

 De controle op de medicatie 
 

 Soms moet je iets te lang wachten voordat de 
begeleiding tijd voor je heeft 

 Vaste begeleiding – minder (onbekende) flexers op 
de groep 

 Het aanbod aan activiteiten in de avond 

 Bij inval vanwege ziekte of afwezigheid de cliënt 
goed informeren wie er komt vervangen 

 
 

Vertegenwoordigers 2020: rapportcijfer: 8,3 /10  -  responsaantal: 11 
Vertegenwoordigers 2018: rapportcijfer 6,9 /10  -  responsaantal: 14 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 De betrokken en lieve begeleiders 

 De begeleiders luisteren goed – alles gaat in 
goed overleg met elkaar 

 De vaste begeleiding voor de cliënten 

 ‘Ze laten de bewoners in hun waarde’ 
 

 Flexers samen laten werken met vaste begeleiders 

 ‘De cliënten niet overschatten in wat ze kunnen’ 
 

 
 
Begeleiders 2020: rapportcijfer: 8,1 /10  -  responsaantal: 7 
Begeleiders 2018: rapportcijfer 8,3 /10  -  responsaantal: 8 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Het cliëntgericht werken – ‘er wordt gekeken 
naar het individu’ 

 De collega’s zijn gemotiveerd en hebben veel 
kennis – er is een prettige werksfeer 

 De ruimte voor zelfbepaling en eigen regie 
voor de cliënt – ‘afspraken worden samen 
gemaakt’ 

 De vaste krachten op de groep 

 Het team blijft zich ontwikkelen en beweegt 
mee met veranderingen 
 

 (Bij)scholing voor de begeleiders, bijvoorbeeld op 
het gebied van contact onderhouden met het 
netwerk, seksualiteit of gebruik van sociale media 
door cliënten 

 Vermindering van de werkdruk/het takenpakket 
voor de begeleiding – meer tijd voor contact met de 
cliënten 

 Stil blijven staan bij wat op dit moment het beste is 
voor de cliënt 

 ‘Met het oog op de ICT-ontwikkelingen binnen SDW, 
een mobiele telefoon voor alle medewerkers’ 
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Tevredenheid met het huis/de woning 
 
Locatie: Rovohof 
 
 

 Cliënten 2020 (tevredenheid met de woning:  2,8/3 - responsaantal : 9) 
Cliënten 2018 (tevredenheid met de woning:  2,8/3 - responsaantal : 20) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten met het huis / de woning? 

 Minder gehorig – soms is er geluidsoverlast van de buren 

 Airconditioning op alle kamers 

 Het verhelpen van de lekkages 

 Een aanpassing van het huisdierenbeleid 

 

 
 

Vertegenwoordigers 2020 (tevredenheid met de woning: 4,5/5 - responsaantal : 6) 
Vertegenwoordigers 2018 (tevredenheid met de woning: 4,0/5 - responsaantal : 14) 

 
Wat zou er volgens u beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 Een gezamenlijke (ontspannings)ruimte in het gebouw 

 Ramen in de slaapkamer die open kunnen 

 

 

 
 

Begeleiders 2020  (tevredenheid met de woning 3,6/5 - responsaantal : 7) 
Begeleiders 2018  (tevredenheid met de woning 4,0/5 - responsaantal : 8) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 Een gezamenlijke (multifunctionele) ruimte voor alle bewoners 

 Onderhoud en reparatie van het gebouw met betrekking tot lekkages, 

verwarmingen, en andere gebreken 
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Medezeggenschap 
 
Locatie: Rovohof 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 Het oppakken van ideeën en suggesties die in de bewonersraad naar voren 

komen 

 Een open bewonersraad waarin iedereen zijn of haar mening durft te geven 

 Nog meer ruimte om zelf beslissingen te nemen 

 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘1 of 2 keer per jaar een ouderavond om van gedachten te wisselen’ 

 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Oplossingsgericht begeleiden, de cliënt zelf met oplossingen laten komen’ 

 1-op-1 gesprekken met de cliënt aangaan om te kijken wat er speelt 

 ‘Via een platform een mening kunnen laten geven op afgeschermd gebied, 

bijvoorbeeld door middel van polls’ 

 Een realistisch beeld van eigen regie geven aan de cliënten met daarbij ook 

aandacht voor de grenzen en eigen verantwoordelijkheid 
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Tevredenheid met de Woonbegeleiding 
 
Locatie: Schans 
 
Cliënten 2020 (Geen informatie) 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   
 

Geen informatie 
 

 
Geen informatie 

 
 

Vertegenwoordigers 2020: rapportcijfer: 7,7 /10  -  responsaantal: 7 
Vertegenwoordigers 2018: rapportcijfer 5,9 /10  -  responsaantal: 15 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 De betrokken begeleiders 

 Het ondernemen van leuke en afwisselende 
activiteiten met de cliënten 

 ‘Bij zorgvragen werken de begeleiders goed 
mee’ 

 Het vaste team van begeleiders 
 

 ‘Het communiceren van en met elkaar’ 

 Het aanhouden van de vaste begeleiders 

 
 
Begeleiders 2020: rapportcijfer: 6,5 /10  -  responsaantal: 6 
Begeleiders 2018: rapportcijfer 5,0 /10  -  responsaantal: 15 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 Er is oog voor de individuele behoeften, 
mogelijkheden en ontwikkeling van de cliënt 

 De ondersteuning beweegt mee met de 
veranderende ondersteuningsvraag van de 
cliënt 

 De emotionele ondersteuning voor de cliënt 
bij onrust en frustratie 

 ‘De begeleiders worden ruim geschoold/ 
getraind om de zorg goed te kunnen blijven 
leveren’ 
 

 De stabiliteit in het team van medewerkers – een 
vast team 

 De beschikbaarheid van passende behandelingen 
voor deze doelgroep binnen SDW 

 Het vergroten van de medische kennis van de 
begeleiding 
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Tevredenheid met het huis/de woning 
 
Locatie: Schans 
 
 

Cliënten 2020 (Geen informatie) 
 

Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten met het huis / de woning? 

 

Geen informatie 

 
 

Vertegenwoordigers 2020 (tevredenheid met de woning: 4,0/5 - responsaantal : 4) 
Vertegenwoordigers 2018 (tevredenheid met de woning: 3,6/5 - responsaantal : 13) 

 
Wat zou er volgens u beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 Een sfeervolle en gezellige inrichting van de huiskamer 

 

 

 
 

Begeleiders 2020  (tevredenheid met de woning 1,3/5 - responsaantal : 4) 
Begeleiders 2018  (tevredenheid met de woning 1,8/5 - responsaantal : 14) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 De locatie is goed, maar het gehele gebouw is aan vervanging toe 

 Een woning met een cliëntvriendelijkere inrichting, eigen sanitair voor de 

cliënt en een goede klimaatbeheersing 
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Medezeggenschap 
 
Locatie: Schans 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 

Geen informatie 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 

 

Geen verbeterpunten 

 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Starten van een ouderraad op locatie, zodat ouders mee kunnen denken 

voor de EMB cliënten’ 
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Tevredenheid met de Woonbegeleiding 
 
Locatie: Touwbaan 
 
 
Cliënten 2020: rapportcijfer: 2,6 /3  -  responsaantal : 22 
Cliënten 2018: rapportcijfer: 2,8 /3  -  responsaantal:  20 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 De begeleiders zijn vriendelijk en lief 

 De begeleiders helpen goed en geven duidelijk 
antwoord op vragen 

 De gezellige gesprekjes met de begeleiding – 
‘samen een praatje maken’ 

 Het mooie appartement 

 De begeleiders staan voor je klaar als je ergens 
mee zit 

 Ze komen op tijd 
 

 Vaste begeleiding – minder flexers 

 Soms meer tijd en aandacht van de begeleiding  

 Flexibel zijn: niet te streng en dwangmatig in de 
begeleiding 

 Soms sneller antwoord bij vragen 

 De mogelijkheid om een huisdier te houden 

 
 

Vertegenwoordigers 2020: rapportcijfer: 8,0 /10  -  responsaantal: 2 
Vertegenwoordigers 2018: rapportcijfer 6,7 /10  -  responsaantal: 6 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 Sterk in het begeleiden en behandelen van 
cliënten 
 

 Kijken of de juiste cliënten bij elkaar wonen 

 ‘Wat strenger zijn met het roken van cliënten in en 
rond het gebouw’ 

 
 
Begeleiders 2020: rapportcijfer: 7,7 /10  -  responsaantal: 3 
Begeleiders 2018: rapportcijfer: 7,1 /10  -  responsaantal: 10 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 De begeleiding en zorg op maat voor de cliënt 

 Er is veel aandacht voor de cliënt 

 Meer tijd om begeleiding aan de cliënt te kunnen 
bieden 

 De interne communicatie 

 ‘Client meer in eigen regie laten: luister naar wat ze 
echt nodig hebben en verplicht niet altijd tot 
doelen’ 
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Tevredenheid met het huis/de woning 
 
Locatie: Touwbaan 
 
 

 Cliënten 2020 (tevredenheid met de woning:  2,7/3 - responsaantal : 22) 
Cliënten 2018 (tevredenheid met de woning:  2,8/3 - responsaantal : 20) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten met het huis / de woning? 

 Een grotere slaapkamer 

 Een tuin bij de woning 

 Een kleurtje op de muren 

 Een eigen keuken 

 

 
 

Vertegenwoordigers 2020 (tevredenheid met de woning: 4,0/5 - responsaantal : 2) 
Vertegenwoordigers 2018 (tevredenheid met de woning: 4,1/5 - responsaantal : 7) 

 
Wat zou er volgens u beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 Een woonruimte met een eigen tuin of balkons 

 

 

 
 

Begeleiders 2020  (tevredenheid met de woning 3,0/5 - responsaantal : 3) 
Begeleiders 2018  (tevredenheid met de woning 3,3/5 - responsaantal : 10) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 Een tuin/ buitenruimte bij het gebouw 

 Een gezelligere aankleding van de woning 
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Medezeggenschap 
 
Locatie: Touwbaan 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 Zelf je PB’er kunnen kiezen 

 Veranderingen bespreken met de cliënten 

 Nog meer luisteren/doorvragen aan de cliënt 

 Het oppakken van zaken die in de bewonersraad besproken worden 

 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Zorgen dat er een goede passende overleg structuur is met onafhankelijke 

coaches’ 

 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 

 

 

Geen informatie 
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Tevredenheid met de Woonbegeleiding 
 
Locatie: ’t Zand Appartementen 
 
 
Cliënten 2020: rapportcijfer: 2,7 /3  -  responsaantal : 14 
Cliënten 2018: rapportcijfer: 2,6 /3  -  responsaantal:  16 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 De begeleiders helpen je goed – ze zijn goed in 
het vinden van oplossingen 

 Samen leuke dingen gaan doen, bijvoorbeeld 
spelletjes spelen of wandelen 

 De ondersteuning wordt goed aangepast aan 
de behoefte van de cliënt 

 De hulp bij huishoudelijke taken 

 De begeleiding gaat goed met de medicatie om 
 

 De begeleiding heeft soms niet genoeg tijd / is te 
gehaast 

 Vaste begeleiding op de groep – minder wisselingen 
en invallers 

 Soms beter afspraken nakomen, bijvoorbeeld op tijd 
komen voor het begeleidingsmoment 

 Vaker complimentjes geven aan de cliënt 

 
 

Vertegenwoordigers 2020: rapportcijfer: 7,6 /10  -  responsaantal: 5 
Vertegenwoordigers 2018: rapportcijfer 7,3 /10  -  responsaantal: 4 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 De betrokkenheid en cliëntgerichte 
ondersteuning van de begeleiders 

 Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden van 
de cliënt 

 De goede communicatie met de 
familie/vertegenwoordiger 

 ‘Vasthouden aan het CCE-rapport’ 
 

 De communicatie binnen het team van begeleiders – 
zaken samen eenduidig aanpakken 

 Goed blijven luisteren naar de cliënten en in de 
rapportage kijken 

 ‘Iets meer vasthouden aan eisen van hygiëne bij 
opruimen appartement’ 

 
 
Begeleiders 2020: rapportcijfer: 7,3 /10  -  responsaantal: 3 
Begeleiders 2018: rapportcijfer: 7,1 /10  -  responsaantal: 7 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 De begeleiding sluit goed aan bij de cliënt – er 
wordt geluisterd naar de hulpvraag 

 Een redelijk vast team van begeleiders voor de 
cliënt 

 De samenwerking binnen het team van 
begeleiders – men is goed op de hoogte van de 
visie 

 Het bieden van structuur en voorspelbaarheid 
aan de cliënten 

 Uitbreiding van de flexpool – ‘bij ziekte en/of 
vakantie ontstaat er geregeld probleem’ 

 Het aanbod aan georganiseerde activiteiten voor de 
cliënt 

 Niet alleen naar de doelen kijken, maar ook kijken 
naar wat de cliënt op dat moment nodig heeft/leuk 
vindt 
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Tevredenheid met het huis/de woning 
 
Locatie: ’t Zand Appartementen 
 
 

 Cliënten 2020 (tevredenheid met de woning:  2,7/3 - responsaantal : 14) 
Cliënten 2018 (tevredenheid met de woning:  2,7/3 - responsaantal : 16) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten met het huis / de woning? 

 De klimaatbeheersing, met name in de zomer 

 Een kleurtje op de muren – zelf dingen op mogen hangen 

 ‘Meer gelegenheid voor het luchten van het appartement, bijvoorbeeld een 

haakje op de balkondeur’ 

 De waterdruk in de douche 

 

 
 

Vertegenwoordigers 2020 (tevredenheid met de woning: 5,0/5 - responsaantal : 5) 
Vertegenwoordigers 2018 (tevredenheid met de woning: 4,5/5 - responsaantal : 4) 

 
Wat zou er volgens u beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 Een gemeenschappelijke ruimte voor de bewoners 

 Het stimuleren van opruimen 

 

 

 

 
 

Begeleiders 2020  (tevredenheid met de woning 4,3/5 - responsaantal : 3) 
Begeleiders 2018  (tevredenheid met de woning 4,3/5 - responsaantal : 7) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 Een betere klimaatbeheersing in de woning – ‘het is vaak te koud of te 

warm’ 

 ‘Telefoon en alarmsystemen werken niet altijd naar behoren’ 
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Medezeggenschap 
 
Locatie: ’t Zand Appartementen 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 Soms nog beter luisteren naar cliënten 

 Meer ruimte voor zelfstandigheid voor de cliënten 

 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 Vaker vragenlijsten/ enquêtes toepassen  

 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 Als begeleider directer actie kunnen ondernemen aan de hand van de 

ideeën en wensen van de cliënt 

 ‘Geheel eigen regie voor zover haalbaar’ 
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Tevredenheid met de Woonbegeleiding 
 
Locatie: ’t Zand 14a 
 
 
Cliënten 2020: rapportcijfer: 2,3 /3  -  responsaantal : 6 
Cliënten 2018: rapportcijfer: 3,0 /3  -  responsaantal: 5 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 De begeleiding luistert goed en probeert je te 
begrijpen 

 De begeleiding neemt de tijd voor je 

 Je wordt goed geholpen als je om hulp vraagt 
 

 Soms meer tijd voor individuele aandacht / samen 
iets gaan doen 

 Af en toe kan de begeleiding nog meer zijn best 
doen om de cliënt te begrijpen 

 Vaste begeleiding – ‘de invallers begrijpen mij soms 
niet goed’ 
 

 
 

Vertegenwoordigers 2020: rapportcijfer: 6,6 /10  -  responsaantal: 5 
Vertegenwoordigers 2018: rapportcijfer 7,0 /10  -  responsaantal: 3 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 Ze zijn vriendelijk 

 ‘Alle begeleiders weten precies de protocollen 
omtrent elke cliënt’  

 Wanneer je iets aankaart wordt er goed 
geluisterd en eventueel actie ondernomen 
 

 Opletten dat de gewassen kleding op de goede plek 
terechtkomt 

 Beter omgaan met vertrouwelijke en gevoelige 
informatie vanuit de cliënt of vertegenwoordiger 

 Vaste begeleiding op de groep 

 ‘Letten op de bestellingen van voedingswaren om 
verspilling tegen te gaan’ 
 

 
 
Begeleiders 2020  (Geen informatie) 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   
 
 
 
 

Geen informatie 

 
 
 
 

Geen informatie 
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Tevredenheid met het huis/de woning 
 
Locatie: ’t Zand 14a 
 
 

 Cliënten 2020 (tevredenheid met de woning:  2,2/3 - responsaantal : 6) 
Cliënten 2018 (tevredenheid met de woning:  2,8/3 - responsaantal : 5) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten met het huis / de woning? 

 Een eigen badkamer 

 Meer ruimte in de eigen kamer 

 Het schoonhouden van de badkamers 

 

 
 

Vertegenwoordigers 2020 (tevredenheid met de woning: 3,8/5 - responsaantal : 5) 
Vertegenwoordigers 2018 (tevredenheid met de woning: 4,0/5 - responsaantal : 3) 

 
Wat zou er volgens u beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 ‘Een grotere ijskast’ 

 

 

 
 
 

Begeleiders 2020  (Geen informatie) 
 

Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 

 

 

Geen informatie 

 
 



 

 
Rapportage Onderzoek Kwaliteitservaringen SDW Wonen - 2020 

 
99 

 

Medezeggenschap 
 
Locatie: ’t Zand 14a 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Er moet vaker een Zand brede cliëntenraad worden georganiseerd’ 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 Goed blijven luisteren naar de cliënt 

 ‘Eens per half haar een vergadering organiseren voor de 

ouders/begeleiders van de cliënten’ 

 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 

 

 

Geen informatie 
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Tevredenheid met de Woonbegeleiding 
 
Locatie: 't Zand 14f-g 
 
 
Cliënten 2020: rapportcijfer: 2,8 /3  -  responsaantal : 14 
Cliënten 2018: rapportcijfer: 2,5 /3  -  responsaantal:  13 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 De begeleiders zijn lief en vrolijk 

 De begeleiders zorgen goed voor je – ze 
helpen bij de verzorging 

 De fijne en rustige gesprekjes met de 
begeleiding 

 Ze staan altijd voor je klaar 

 Ze komen netjes op tijd 
 

 De rust op de groep – goed ingrijpen bij onrust of 
ruzie op de groep 

 ‘Een naamkaartje voor nieuwe- of flex- 
medewerkers’ 

 Minder werkdruk voor de begeleiding – meer tijd 
voor de cliënt 
 

 
 

Vertegenwoordigers 2020: rapportcijfer: 8,0 /10  -  responsaantal: 7 
Vertegenwoordigers 2018: rapportcijfer 8,2 /10  -  responsaantal: 6 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 Het contact met de cliënten – ‘ze gaan goed 
met de cliënten om’ 

 De vaste mentor en goede structuur in het 
dagelijkse leven 

 De bijna continue aanwezigheid van de 
begeleiding 
  

 De herkenbaarheid van medewerkers, met name van 
flexwerkers 

 Alle bewoners moeten zich aan de regels houden 

 ‘Soms duurt het lang voordat er een antwoord komt 
op een vraag’ 

 
 
Begeleiders 2020: rapportcijfer: 7,5 /10  -  responsaantal: 2 
Begeleiders 2018: rapportcijfer 8,0 /10  -  responsaantal: 9 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 ‘We kijken per bewoner wat zijn/haar wensen 
en behoeften zijn en spelen daar zo goed 
mogelijk op in’ 

 Het behouden of vergroten van de 
zelfredzaamheid van de cliënten 

 Het bieden van een luisterend oor voor de 
cliënten 

 Er is tijdens de dienst ruimte voor humor 

 Een verhoging van het budget voor de 
boodschappen 

 ‘Volledige teambezettingen’ 
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Tevredenheid met het huis/de woning 
 
Locatie: 't Zand 14f-g 
 
 

 Cliënten 2020 (tevredenheid met de woning:  3,0/3 - responsaantal : 14) 
Cliënten 2018 (tevredenheid met de woning:  2,8/3 - responsaantal : 12) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten met het huis / de woning? 

 Minder geluidsoverlast in de woning 

 Een kleurtje op de muren 

 De lekkages in het dek verhelpen 

 

 
 

Vertegenwoordigers 2020 (tevredenheid met de woning: 4,3/5 - responsaantal : 6) 
Vertegenwoordigers 2018 (tevredenheid met de woning: 4,5/5 - responsaantal : 4) 

 
Wat zou er volgens u beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 ‘Het oog waar de druppel voor gehouden moet worden, om de deur te 

openen, is niet altijd handig geplaatst voor mensen die moeilijk kunnen 

lopen of met een rollator lopen’ 

 De kledingkasten opruimen en op orde houden 

 

 

 
 

Begeleiders 2020  (tevredenheid met de woning 5,0/5 - responsaantal : 2) 
Begeleiders 2018  (tevredenheid met de woning 4,8/5 - responsaantal : 9) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 Een huiselijkere aankleding van de woonkamers 

 Het verhelpen van de lekkages op verschillende plekken 
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Medezeggenschap 
 
Locatie: 't Zand 14f-g 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Bij de bewonersraad moet men elkaar uit laten praten’ 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 Goed contact houden met de cliënten, bijvoorbeeld door regelmatig 

persoonlijke gesprekken 

 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 

 

 

Geen informatie 
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Tevredenheid met de Woonbegeleiding 
 
Locatie: 't Zand 16m-n 
 
 
Cliënten 2020: rapportcijfer: 2,4 /3  -  responsaantal : 9 
Cliënten 2018: rapportcijfer: 2,8 /3  -  responsaantal:  15 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 De begeleiders helpen heel goed, bijvoorbeeld 
bij aankleden of de medicatie 

 De begeleiders zijn vriendelijk en leuk – ‘ik kan 
met iedereen goed praten’ 

 De begeleiders staan voor je klaar wanneer je 
even niet lekker in je vel zit 

 ‘Ze houden goed rekening met je’ 
 

 Vlotter reageren op vragen en verzoeken van de 
cliënt 

 Vaste begeleiders die bekend zijn met de cliënten en 
de gemaakte afspraken 

 ‘Nog beter kijken naar de cliënten’ 

 
 

Vertegenwoordigers 2020: rapportcijfer: 6,8 /10  -  responsaantal: 9 
Vertegenwoordigers 2018: rapportcijfer: 7,5 /10  -  responsaantal: 4 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 De goede en gemotiveerde medewerkers 

 Het regelmatige contact met de 
familie/vertegenwoordigers 

 De continue aanwezigheid van begeleiding op 
de groep 

 CarenZorgt is duidelijk 
 

 Vaste begeleiders op de groep – het informeren van 
nieuwe medewerkers over de cliënten en de gang 
van zaken op de groep 

 Een grotere bezetting op de groep – meer 
begeleidingstijd voor de cliënten 

 ‘De afhandeling van de evaluatie van het zorgplan en 
al wat daarbij hoort’ 

 
 
Begeleiders 2020: rapportcijfer: 7,5 /10  -  responsaantal: 4 
Begeleiders 2018: rapportcijfer: 7,8 /10  -  responsaantal: 6 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 De cliënt staat op nummer 1 – ‘de verzoeken 
van de cliënt en het netwerk worden goed in 
kaart gebracht’ 

 Het team kijkt goed samen naar de uitvoering 
van werkzaamheden en de geboden 
begeleiding 

 Een redelijk vast team van begeleiders voor de 
cliënt 

 ‘Afspraken staan duidelijk en helder 
omschreven’ 
 

 ‘Sneller anticiperen op open gaten in het team, 
waardoor je een sterk team en de kwaliteit van 
ondersteuning kan borgen’ 

 Insturen op de eigen regie en verantwoordelijkheid 
van de cliënten 
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Tevredenheid met het huis/de woning 
 
Locatie: 't Zand 16m-n 
 
 

 Cliënten 2020 (tevredenheid met de woning:  2,6/3 - responsaantal : 9) 
Cliënten 2018 (tevredenheid met de woning:  2,8/3 - responsaantal : 14) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten met het huis / de woning? 

 Een grotere woonruimte 

 ‘Beter isoleren zodat je minder van buren hoort’ 

 Een kastje in de badkamer voor toiletspullen 

 

 
 

Vertegenwoordigers 2020 (tevredenheid met de woning: 4,6/5 - responsaantal : 8) 
Vertegenwoordigers 2018 (tevredenheid met de woning: 4,6/5 - responsaantal : 5) 

 
Wat zou er volgens u beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 Airco voor in de zomer 

 Een logischere indeling van de kamer 

 

 

 
 

Begeleiders 2020  (tevredenheid met de woning 4,0/5 - responsaantal : 3) 
Begeleiders 2018  (tevredenheid met de woning 4,5/5 - responsaantal : 6) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 Verbetering van de luchtafzuiging/klimaatbeheersing 

 De mogelijkheid om frisse lucht in de woning binnen te laten 

 
 



 

 
Rapportage Onderzoek Kwaliteitservaringen SDW Wonen - 2020 

 
105 

 

Medezeggenschap 
 
Locatie: 't Zand 16m-n 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 Het kunnen meebeslissen over het personeel dat op de groep werkt 

 Het oppakken van ideeën en suggesties die cliënten opbrengen 

 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘Door mensen van buiten ‘t Zand aan te stellen als begeleiders bij inspraak 

voor cliënten. Dezen kunnen dan een trend in de wensen of een steeds 

terugkerend onderwerp of klacht beter boven tafel krijgen. Graag die 

mensen een speciale training geven’ 

 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 ‘In sommige gevallen meer de wensen/behoeften van cliënten volgen en 

minder beheersen’ 

 Vaker bewonersvergaderingen organiseren 
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Tevredenheid met de Woonbegeleiding 
 
Locatie: Zuidwal 
 
Cliënten 2020: rapportcijfer: 2,6 /3  -  responsaantal : 22 
Cliënten 2018: rapportcijfer: 2,8 /3  -  responsaantal:  9 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   

 De aardige en vriendelijke begeleiding – ‘dat ze 
grapjes met me maken’ 

 Het is gezellig op de groep 

 De begeleiders luisteren goed en staan voor je 
klaar – ‘als ik ergens mee zit, dan kan ik het 
gelijk zeggen’ 

 De begeleiders zijn goed in het vinden van 
oplossingen 

 De leuke activiteiten en de vakantieweek die 
worden georganiseerd 

 ‘Dat we kippen en konijnen hebben’ 

 De begeleiders houden zich aan de afspraken 
 

 De communicatie met de begeleiding – ‘vlotter 
reageren en aangeven wie er reageert via de app’ 

 Soms afspraken beter nakomen / op tijd komen voor 
afspraken 

 Het op de hoogte brengen van de flexwerkers van 
de gemaakte afspraken 

 Af en toe kan de begeleiding beter luisteren / zich 
verdiepen in de cliënt 
 

 
Vertegenwoordigers 2020: rapportcijfer: 7,7 /10  -  responsaantal: 12 
Vertegenwoordigers 2018: rapportcijfer 7,2 /10  -  responsaantal: 20 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

 De persoonlijke aandacht en verzorging voor 
de cliënt – de betrokkenheid van de 
begeleiders 

 Problemen worden snel opgelost/ er wordt 
direct actie ondernomen 

 De cliënt wordt goed gesteund en tot rust 
gebracht bij emotionele onrust 

 ‘Er worden veel activiteiten op touw gezet’ 

 De begeleiders zijn erg alert op de gezondheid 
van de cliënt 

 De communicatie met de 
familie/vertegenwoordigers – de begeleiders 
zijn goed bereikbaar 
 

 Vast personeel – ‘minder wisselingen in begeleiders’ 
– het koppelen van cliënten aan vaste PB’ers 

 De communicatie binnen het team van begeleiders – 
aandacht voor overdracht en het nakomen van 
afspraken 

 Zaken goed door communiceren aan de 
familie/vertegenwoordiger 

 De rust in de communicatie met de cliënt behouden 

 
Begeleiders 2020  (Geen informatie) 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar...   
 
 
 
 

Geen informatie 

 
 
 
 

Geen informatie 
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Tevredenheid met het huis/de woning 
 
Locatie: Zuidwal 
 
 

 Cliënten 2020 (tevredenheid met de woning:  2,9/3 - responsaantal : 21) 
Cliënten 2018 (tevredenheid met de woning:  3,0/3 - responsaantal : 9) 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten met het huis / de woning? 

 De klimaatbeheersing in de woning 

 Sneller onderhoud / reparatie van zaken in de woning 

 

 
 

Vertegenwoordigers 2020 (tevredenheid met de woning: 4,3/5 - responsaantal : 12) 
Vertegenwoordigers 2018 (tevredenheid met de woning: 4,3/5 - responsaantal : 20) 

 
Wat zou er volgens u beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 Het functioneren van de deurbel 

 Een airco voor in de zomer 

 Een grotere leefruimte voor de cliënt 

 Een gezelligere aankleding van de woning 

 

 

 
 

Begeleiders 2020  (Geen informatie) 
 

 
Wat zou er volgens jou beter kunnen of moeten in het huis / de woning? 

 

 

 

Geen informatie 
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Medezeggenschap 
 
Locatie: Zuidwal 
 
 

Cliënten  
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 Een (woon)kamergesprek met de unitmanager 

 

 
 

Vertegenwoordigers   
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 Het gebruiken van pictogrammen en duidelijke uitleg van de leiding 

 ‘Cliënten laten mede-vertegenwoordigen door ouders/familie/verzorgers’ 

 ‘Aandacht schenken aan inspraak van ernstig verstandelijk gehandicapten’ 

 

 
 

Begeleiders    
 

Hoe kan de inspraak van cliënten bij SDW beter? 

 

 

 

Geen informatie 
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7. VERGELIJKEND OVERZICHT UITKOMSTEN 2018-2020 
 
 

7.1 KWANTITATIEVE UITKOMSTEN 

 
In tabel 7.1 en tabel 7.2 staat een overzicht van de gemiddelde rapportcijfers voor de 
woonbegeleiding in het algemeen respectievelijk voor de tevredenheid met het huis/de 
woning, uit de onderzoeken van 2018 en 2020. 
In deze tabellen zijn de locaties vermeld zoals ze in 2018 en/of in 2020 in het onderzoek 
waren betrokken. De locaties zijn over de twee onderzoeken nagenoeg gelijk; locatie 
Oriëntatiehuis werd in het onderzoek van 2018 wel meegenomen en in het onderzoek van 
2020 niet. 
 
Onderstaand overzicht toont de responsaantallen voor de drie groepen in beide 
onderzoeken. Bij alle drie de respondentgroepen ligt de respons in 2020 een stukje lager dan 
in het onderzoek van 2018, mogelijk ten gevolge van COVID-19. 
 
 

Respons 2018 2020 

Cliënten 257 224 

Vertegenwoordigers 151 124 

Begeleiders 188 120 

 
 
Op het gebied van de tevredenheid met de woonbegeleiding is de algemene waardering bij 
de cliënten met een 2,7 gelijk gebleven over de twee onderzoeken. Bij de 
vertegenwoordigers (7,3 in 2018; 7,5 in 2020) en de begeleiders (7,3 in 2018; 7,7 in 2020) ligt 
de algemene waardering in 2020 een aantal tienden hoger dan in 2018. Met het oog op de 
representatieve responsaantallen is dit voor beide groepen een significante stijging. 
Bij de cliënten scoort locatie Beeklaan, waar in 2018 de laagste score gevonden werd, in 
2020 een aantal tienden hoger met een 2,4. Team Gezinshuizen scoort bij de cliënten in 
2020 lager met een 2,0, hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat slechts 
twee respondenten de vragenlijst voor deze locatie invulden.  
Bij zowel de vertegenwoordigers als begeleiders zien we in het onderzoek van 2020 een 
stijging in de waardering voor de woonbegeleiding op de locatie Schans, deze locatie kreeg 
in het onderzoek van 2018 bij beide groepen de laagste score. 
 
Tabel 7.2 laat zien dat de algemene tevredenheid met het huis / de woning voor alle drie de 
groepen stabiel is gebleven. Ook op locatie/teamniveau zijn er geen duidelijke 
verschuivingen in gemiddelde waardering te zien. Bij de begeleiders krijgt de locatie Schans 
in 2020, evenals in 2018, een gemiddeld negatieve score op het gebied van tevredenheid 
met de woning. 
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7.2  KWALITATIEVE UITKOMSTEN 
 
Bij een vergelijking tussen de open antwoorden die respondenten spontaan geven in de 
onderzoeken van 2018 en 2020, zien we dat alle drie de groepen consistent tevredenheid 
uiten over de relationele aspecten van de zorg. Hierbij worden met name de betrokkenheid, 
zorgzaamheid en het luisterend/empathisch vermogen van de begeleiders als positieve 
aspecten genoemd. In beide onderzoeken worden deze onderwerpen het vaakst ter sprake 
gebracht. 
Bij de cliënten zien we een stabiel profiel in de antwoorden op zowel de vraag naar punten 
van waardering, als de vraag naar verbeterpunten. Een verschuiving is zichtbaar in het aantal 
positieve opmerkingen over de responsiviteit van de begeleiding, dat kleiner is in 2020 dan 
in 2018. Verder zijn de continuïteit en de beschikbaarheid van ondersteuning (tijd en 
aandacht voor de cliënt) in 2020, evenals in 2018, de belangrijkste verbeterpunten voor de 
cliënten gebleven. 
Ook het profiel van de cliëntvertegenwoordigers is weinig verschoven in 2020 ten opzichte 
van 2018. De cliëntvertegenwoordigers maken in het onderzoek van 2020 minder vaak 
verbeteropmerkingen over de competenties van de begeleiding dan in 2018. Daarnaast 
geven de vertegenwoordigers in 2020 relatief minder vaak verbeterpunten op het gebied 
van fysiek welzijn, maar meer verbeterpunten op het gebied van materieel welzijn. Dit heeft 
met name betrekking op onderhoud en hygiëne van de woonruimte. De tevredenheid over 
de informatie/communicatie over de cliënt is stabiel gebleven over de twee onderzoeken en 
de verbeterruimte op het gebied van continuïteit (stabiliteit in de teams) blijft volgens de 
vertegenwoordigers in gelijke mate bestaan. 
In het profiel van de begeleiders valt op dat men zich minder vaak negatief uit over de eigen 
competenties. Men lijkt in 2020 dus meer vertrouwen te hebben in de eigen kennis en 
kunde. Daarnaast spreken de begeleiders zich in 2020 iets vaker positief uit over de 
ontwikkelmogelijkheden en het emotioneel welzijn van de cliënt. De belangrijkste 
verbeterpunten zijn voor de begeleiders over de twee onderzoeken gelijk gebleven: een 
vermindering van de werkdruk en administratieve taken, de communicatie en overdracht 
binnen het team (ook met het oog op de flexwerkers), en de beschikbare tijd en aandacht 
voor de cliënten. 
 
 
  



 

  

  

Tabel 7.1 Tevredenheid met de woonbegeleiding 
 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 

Beeklaan 2,1 14 2,4 12 7,4 8 7,5 4 6,7 10 7,2 6 

Belvedere 2,7 12 2,9 7 8,6 5 9,0 5 8,0 12 7,8 8 

Boerhaave 2,8 16 2,9 14 8,7 6 8,3 7 7,9 9 8,1 11 

D'n Akker 3,0 7 3,0 9 7,0 6 6,3 3 8,0 5 8,1 11 

De Spil 2,7 22 2,6 22 7,2 10 7,3 11 7,8 6 7,9 17 

Dinteloord 2,8 16 3,0 12 6,8 11 7,1 9 7,8 10 7,6 8 

Gezinshuizen 3,0 4 2,0 2 7,6 5 8,0 3 7,5 2 - - 

Korenmarkt 2,8 12 2,6 10 7,5 2 7,0 5 7,4 7 - - 

Lindenberg 2,6 8 2,7 12 7,8 4 - - 8,0 4 7,0 3 

Logeerhuis - - - 1 7,2 6 8,5 4 6,7 15 7,6 10 

OMK Trainingshuis Oost 2,3 6 3,0 2 - - - - 7,7 6 7,8 4 

OMK Trainingshuis West 2,9 7 2,8 5 7,5 2 - - 7,6 8 8,3 4 

Op te Brugge 2,3 4 2,5 2 7,3 4 7,2 6 - - - - 

Pleegzorg 3,0 3 - 1 8,1 9 6,0 4 7,7 3 8,0 2 

Pompier 2,7 10 2,8 11 - - 7,0 3 6,9 10 8,1 8 

Rovohof 2,7 21 2,6 9 6,9 14 8,3 11 8,3 8 8,1 7 

Schans 2,4 10 - 1 5,9 15 7,7 7 5,0 15 6,5 6 

Touwbaan 2,8 20 2,6 22 6,7 6 8,0 2 7,1 10 7,7 3 

't Zand Appartementen 2,6 16 2,7 14 7,3 4 7,6 5 7,1 7 7,3 3 

't Zand 14a 3,0 5 2,3 6 7,0 3 6,6 5 6,5 8 - 1 

't Zand 14f-g 2,5 13 2,8 14 8,2 6 8,0 7 8,0 9 7,5 2 

't Zand 16m-n 2,8 15 2,4 9 7,5 4 6,8 9 7,8 6 7,5 4 

Zuidwal 2,8 9 2,6 22 7,2 20 7,7 12 7,4 14 - 1 

Oriëntatiehuis 2,3 4 - - - - - - - - - - 

Anders… 3,0 2 2,5 4 7,7 4 - 1 8,0 3 - 1 

Totaal SDW 2,7 257 2,7 223 7,3 156 7,5 123 7,3 188 7,7 120 



 

 
Rapportage Onderzoek Kwaliteitservaringen SDW Wonen - 2020 

 
112 

1. Tevredenheid met het huis / de woning 

 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 

Beeklaan 2,6 13 2,7 12 4,5 8 4,3 4 4,3 10 4,0 6 

Belvedere 2,8 12 2,7 7 4,6 5 3,8 5 3,4 11 4,0 7 

Boerhaave 2,9 16 2,9 14 4,7 6 4,6 7 3,6 9 4,3 10 

D'n Akker 3,0 7 3,0 9 4,5 2 4,0 3 4,0 5 4,0 8 

De Spil 2,8 22 2,9 22 4,0 9 4,6 9 3,4 5 3,7 15 

Dinteloord 2,9 16 3,0 12 4,4 9 4,4 7 4,6 11 4,4 8 

Gezinshuizen 3,0 5 - 1 4,6 5 5,0 3 2,5 2 - - 

Korenmarkt 2,8 12 2,7 10 4,0 2 4,4 5 4,0 8 - - 

Lindenberg 2,8 8 2,8 12 3,5 4 - - 3,2 5 4,0 3 

Logeerhuis - - - - 4,2 6 4,3 4 2,8 16 2,2 10 

OMK Trainingshuis Oost 2,2 6 3,0 2 - - - - 3,7 6 4,8 4 

OMK Trainingshuis West 2,6 7 2,5 4 3,5 2 - - 4,4 9 4,5 4 

Op te Brugge 2,8 4 3,0 2 4,3 4 4,7 6 - - - - 

Pleegzorg 3,0 3 - 1 4,4 8 4,5 2 4,0 2 - 1 

Pompier 2,9 10 2,6 11 - - - 1 4,1 11 3,7 7 

Rovohof 2,8 20 2,8 9 4,0 14 4,5 6 4,0 8 3,6 7 

Schans 2,6 9 - 1 3,6 13 4,0 4 1,8 14 1,3 4 

Touwbaan 2,8 20 2,7 22 4,1 7 4,0 2 3,3 10 3,0 3 

't Zand Appartementen 2,7 16 2,7 14 4,5 4 5,0 5 4,3 7 4,3 3 

't Zand 14a 2,8 5 2,2 6 4,0 3 3,8 5 3,8 8 - 1 

't Zand 14f-g 2,8 12 3,0 14 4,5 4 4,3 6 4,8 9 5,0 2 

't Zand 16m-n 2,8 14 2,6 9 4,6 5 4,6 8 4,5 6 4,0 3 

Zuidwal 3,0 9 2,9 21 4,3 20 4,3 12 4,9 15 - 1 

Oriëntatiehuis 1,8 4 - - - - - - 1,0 2 - - 

Anders… 2,5 2 3,0 4 4,0 2 3,5 2 5,0 3 - 1 

Totaal SDW 2,8 253 2,8 219 4,2 144 4,4 106 3,8 192 3,7 108 



 

  

 
 
 
 

 

 
BIJLAGE 

 
 
 
 
 
Bijlage 1: Beknopt overzicht van de drie dimensies Kwaliteit van Dienstverlening met  

    bijhorende domeinen   –   Literatuurverantwoording methode Quality Qube 
 
Bijlage 2: Vragen in het SDW 2020 onderzoek Wonen 
 
Bijlage 3: Overzicht van antwoorden die respondenten gaven op de vraag ' Wat zou 
er          volgens jou beter kunnen of moeten in het huis / de woning waar 
de cliënten van      deze locatie wonen?' (afzonderlijke bundel). 
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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 – 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

© Buntinx Training & Consultancy 2006-2011 
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