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Onderzoeksrapport Wmo Individuele begeleiding

Geachte leden van de raad,

Vanwege de inwerkingtreding van een nieuwe contractperiode dit jaar voor de Wmo 
Individuele Begeleiding is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van deze vorm van 
ondersteuning. De gemeenten stellen kwaliteitseisen aan de Individuele Begeleiding. Door 
dit onderzoek is in beeld gebracht wat de kwaliteit is van de geboden ondersteuning. Voor 
de uitvoering van dit onderzoek is gebruik gemaakt van kwaliteitsindicatoren. Aan het
onderzoek hebben 343 klanten deelgenomen. Dit is een representatieve deelname. De 
uitkomsten van het onderzoek zijn positief.

Het doel van dit onderzoek was het meten van de kwaliteit van de geleverde Individuele 
Begeleiding door informatie op te halen bij klanten. De informatie werd bij klanten opgehaald 
door middel van een huisbezoek, waarbij een vragenlijst werd afgenomen. Daarnaast is het 
zorgplan beoordeeld door een onderzoekmedewerker. 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat klanten positief zijn over de ondersteuning die 
zij ontvangen. Maar liefst 91% van de klanten geeft aan heel tevreden of tevreden te zijn. 
Ook over het zorgplan zijn de klanten zeer positief. Er is ook een aantal punten te benoemen 
waarover de gemeenten verder in gesprek gaan met zorgaanbieders. Zo geeft 44% van de 
klanten aan dat bij hen geen zorgplan aanwezig is. Verder lijken bepaalde eisen die aan het 
zorgplan worden gesteld in de praktijk niet altijd werkbaar. Hierover zijn de gemeenten in 
gesprek gegaan met zorgaanbieders. Een verklaring die hiervoor valt te geven is dat 
sommige zorgaanbieders het plan digitaal aan de klant aanbieden waardoor er niet een 
fysiek plan thuis aanwezig is. Een andere verklaring die werd gegeven is dat zorgaanbieders 
aangeven dat in sommige gevallen de Begeleiding al is gestart om de situatie te stabiliseren 
in het geval van crisis, het zorgplan wordt dan zo snel mogelijk gereed gemaakt zodra dat 
kan.



Blad 2 behorend bij 1144344 / 1144354

Klanten geven over het algemeen aan dat zij zich gehoord voelen en dat zij serieus worden 
genomen door de zorgverleners. Ze benoemen een goede band te hebben met hun 
zorgverlener welke open staat voor kritiek en aanwijzingen. Klanten geven ook aan dat 
zorgverleners hun privacy respecteren. Klanten voelen zich over het algemeen veilig bij de 
zorgverlener.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar
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SDO Support biedt ondersteuning in het sociaal domein. Een van onze diensten is 

het uitvoeren van kwaliteitsonderzoeken voor de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De vraag naar onze kwaliteitsonderzoeken 

neemt toe en onze organisatie professionaliseert continu. Ter aanvulling van ons 

team zijn we op zoek naar een gedreven collega die verantwoordelijk is voor de 
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Samenvatting 
In opdracht van SWVO en Walcherse gemeenten voert SDO Support het kwaliteitsonderzoek 

Individuele Begeleiding uit.  

Het onderzoeksdoel voor deze rapportage is als volgt:  

De kwaliteit meten van de geleverde individuele begeleiding in de gemeenten die vallen onder 

SWVO en de Walcherse gemeenten door informatie op te halen bij de klanten. 

Deze kwaliteit wordt beoordeeld aan de hand van de informatie die door de klant gegeven is. 

Daarnaast wordt het zorgplan beoordeeld door een onderzoeksmedewerker van SDO Support. De 

informatie wordt bij de klant opgehaald middels een huisbezoek, waarbij de vragenlijst wordt 

afgenomen en het zorgplan beoordeeld wordt.  

Deze vragenlijst is opgesteld aan de hand van het kwaliteitskader van SWVO en van de Walcherse 

gemeenten. Het gaat om kwaliteitseisen die de gemeenten stellen als voorwaarden bij de uitvoering 

van diensten in het kader van de Wmo. Voor de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van 

de kwaliteitsindicatoren: Afspraken, Bejegening en privacy, Communicatie, Betrouwbaarheid, 

Deskundigheid en Effectiviteit. Voor elke indicator zijn vragen opgenomen in de vragenlijst. 

Er is een steekproef genomen van alle klanten in het klantenbestand van SWVO en de Walcherse 

gemeenten, waarvan 343 klanten uiteindelijk hebben deelgenomen aan het onderzoek.  

Voor elke kwaliteitsindicator wordt een conclusie gevormd. Ook wordt een algemene conclusie 

gegeven over de tevredenheid van de klant.  

Uit de resultaten is gebleken dat klanten positief zijn over de ondersteuning die zij ontvangen. Maar 

liefst 91% van de klanten geeft aan heel tevreden of tevreden te zijn. Ook over het zorgplan zijn de 

klanten zeer positief. 

Per kwaliteitsindicator wordt dit beeld bevestigd. Er zijn echter punten te benoemen waarvan wordt 

aanbevolen deze met de zorgaanbieders bespreken. Zo geeft 44% van de klanten aan dat bij hen 

geen zorgplan aanwezig is. Verder lijken bepaalde eisen die aan het zorgplan gesteld worden in de 

praktijk niet altijd werkbaar.  
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1. Inleiding  
Dit rapport is opgesteld naar aanleiding van het kwaliteitsonderzoek Begeleiding Individueel dat is 

uitgevoerd door SDO Support in opdracht van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg 

Oosterschelderegio (SWVO) en de Walcherse gemeenten. Het onderzoek geeft gedetailleerde 

informatie over de kwaliteit van de individuele begeleiding en op welke onderdelen ruimte is voor 

verbetering. Een groot aantal aanbieders van individuele begeleiding werkt zowel voor de Walcherse 

gemeenten als voor de Oosterschelderegio. Het voordeel van de samenwerking is dat de 

onderzoekspopulatie groter is, wat zorgt voor een betere representativiteit, nauwkeurigheid en 

betrouwbaarheid van het onderzoek. 

Het gezamenlijk doel van het onderzoek dat nagestreefd wordt is: 

De kwaliteit meten van de geleverde individuele begeleiding in de gemeenten die vallen onder 

SWVO en de Walcherse gemeenten, door informatie op te halen bij de klanten. 

Het meten van de kwaliteit van de individuele begeleiding wordt gedaan met de informatie die de 

klant geeft. SDO heeft de verkregen informatie vertaald naar een rapport dat inzichten biedt in welke 

aspecten verbeteringen nodig of noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat klanten de ondersteuning 

krijgen waar zij recht op hebben en die aansluit bij de hulpvraag.  

Om de kwaliteit en ervaringen van individuele begeleiding te meten, is een vragenlijst opgesteld. 

Deze is opgesteld aan de hand van kwaliteitsindicatoren die naar voren komen bij onderzoek naar 

kwaliteit en ervaringen binnen de huishoudelijke hulp vanuit de Wmo, de Consumer Quality Index 

(CQ-Index) genoemd. De kwaliteitsindicatoren komen overeen met het kwaliteitskader van de 

gemeenten. De nadruk wordt gelegd op de kwaliteitsindicatoren Afspraken, Communicatie en 

Deskundigheid gezien de gemeenten hierin het meeste belang zien. In bijlage 1 is een uitgebreid 

overzicht weergegeven van de kwaliteitsindicatoren.  

De vragenlijst bestaat uit 46 vragen die ingedeeld zijn in de volgende 7 onderdelen: Algemene 

informatie, het opstellen van uw zorgplan/ondersteuningsplan met de zorgaanbieder, het werken 

met uw zorgplan/ondersteuningsplan, de zorgaanbieder, de zorgverlener met wie u het meest van 

doen heeft, Uw toekomst en Aanvullende opmerkingen. Hierin worden zowel open vragen als 

meerkeuzevragen gesteld. Ook is bij een aantal vragen ruimte voor eventuele opmerkingen.  

Voor de afname van de vragenlijst vindt een bezoek plaats bij de klanten thuis, van een half uur tot 

een uur. Dit huisbezoek wordt afgelegd door een ervaren en getrainde onderzoeksmedewerker van 

SDO Support, om op deze manier een objectief beeld te krijgen van de ervaringen van de klant. Deze 

werkwijze zorgt voor een goede validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek. Tijdens het 

huisbezoek kan de onderzoeksmedewerker het zorgplan inzien als dit aanwezig is én de klant dit 

toestaat.  

SDO Support heeft klanten van de zorgaanbieders telefonisch benaderd voor vrijwillige en anonieme 

deelname aan het onderzoek. In totaal hebben 343 klanten ingestemd met deelname aan het 

onderzoek, dit komt overeen met 17% van het klantenbestand. Bij de aselecte steekproef is rekening 

gehouden met een evenredige verdeling per gemeente en per zorgaanbieder. Dit is gedaan om 

representatieve resultaten te verkrijgen.  

Omdat tijdens dit onderzoek gebruik is gemaakt van persoonsgegevens, is volgens de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming gehandeld om de privacy van de klanten te waarborgen.   
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1.1 Leeswijzer 
De resultaten en de analyse zijn het onderwerp van hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 staan zowel de 

conclusies als de aanbevelingen. 

Houdt u bij het lezen van het rapport rekening met het volgende: 

• De zorgaanbieder stelt samen met de klant een plan op. In de verschillende regio’s wordt 

daarvoor een andere benaming gebruikt. Zowel de term ‘ondersteuningsplan’ als ‘zorgplan’ 

zijn gebruikelijk. In deze rapportage wordt de term ‘zorgplan’ gebruikt. 
• In deze rapportage bedoelen we met ‘klant’ een persoon die individuele begeleiding 

ontvangt vanuit de Wmo. Deze persoon is zowel klant van de gemeente als van de 

zorgaanbieder. 

• De vermelde percentages kunnen afwijken van 100%. Dit komt door tussentijdse afronding. 
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2. Resultaten en analyse 
De resultaten en de analyse van de vragenlijst zijn per kwaliteitsindicator weergegeven. Bij elke 

kwaliteitsindicator staat eerst een toelichting over de betekenis en de vragen uit de vragenlijst die 

behoren bij deze indicator. Vervolgens worden per onderdeel van de indicator resultaten 

weergegeven en opvallende cijfers benoemd. Oosterschelderegio en de Walcherse gemeenten 

hebben aangegeven de kwaliteitsindicatoren afspraken, communicatie en deskundigheid het 

belangrijkst te vinden. Hier wordt in de resultaten en analyse dan ook de nadruk op gelegd. 
Wanneer een vraag betrekking heeft op meerdere indicatoren zijn de belangrijkste aspecten van de 

kwaliteitsindicator leidend geweest om de vraag in te delen.  

Houdt bij het lezen van de resultaten rekening met het volgende: 

• In de resultaten worden de uitkomsten van Oosterschelderegio en de Walcherse gemeenten 

gezamenlijk getoond.  

• De resultaten in deze rapportage zijn een nulmeting. 

• In het rapport zijn algemene uitkomsten en gemiddelden benoemd. 

2.1 Algemeen 

Een tweetal vragen gaat over het algemene beeld over de tevredenheid van de ondersteuning. Deze 

hebben geen betrekking op een kwaliteitsindicator. In onderstaande figuur zijn de vragen weergeven 

die een algemeen karakter hebben.   

 

o Hoe tevreden bent u over de ondersteuning die u krijgt? 

o Heeft u aanvullende opmerkingen over de ondersteuning die u krijgt? 

Figuur 1: Gestelde vragen uit de vragenlijst met betrekking algemene tevredenheid 

De vraag “Hoe tevreden bent u over de ondersteuning die u krijgt?” schetst een zeer positief beeld: 

91% van de klanten geeft aan heel tevreden (62%) of tevreden (29%) te zijn. 6% staat er neutraal in 

en slechts 3% geeft aan ontevreden (2%) of heel ontevreden (1%) te zijn. 

De klanten die aangeven heel ontevreden te zijn, geven aan dat de vaste begeleider waaraan ze erg 

gehecht zijn weggaat, de begeleiding vanuit de zorgaanbieder niet goed geregeld is of ongevraagd 

hulp is ingeschakeld. Van de klanten die ontevreden zijn, geven drie aan dat er geen doelen zijn of dat 

de doelen niet passend zijn. Bij de overige ontevreden klanten voldoet de begeleiding niet aan de 

verwachtingen en wensen. 

Aan klanten is gevraagd naar overige opmerkingen over de tevredenheid over de begeleiding. Bij de 

antwoorden die zijn gegeven, gaat het vaak om nuanceringen of het benadrukken van zaken die in de 

vragenlijst naar voren zijn gekomen. Vanwege het spontane karakter van de vraag kunnen geen 

algemene conclusies getrokken worden. Toch worden punten genoemd die de klant als belangrijk 

ervaart. Om een beeld te geven, is een overzicht weergegeven van de meest gegeven antwoorden en 

opvallende uitspraken per kwaliteitsindicator. Opmerkingen die niet direct onder een 

kwaliteitsindicator vallen, zijn gerangschikt onder ‘overige opmerkingen’ (paragraaf 2.8). Driekwart 

van de klanten heeft een opmerking gemaakt. Veel klanten willen graag nogmaals kwijt dat ze heel 

tevreden en blij zijn met de begeleiding die ze krijgen.  
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2.2 Kwaliteitsindicator A – Afspraken 
De indicator ‘Afspraken’ meet verschillende punten die te maken hebben met de afspraken tussen 

klant, aanbieder en begeleider. De aanbieder behoort duidelijke werkafspraken te maken over de 

levering van de voorziening en dit in de vorm van een zorgplan vast te leggen. In dit plan staan onder 

andere afspraken over welke medewerker op welk tijdstip komt en of dat uitkomt voor de klant. Ook 

praktische zaken zoals de omgang met een sleutel kunnen in het plan worden vastgelegd. Belangrijk 

is dat het plan in overleg met de klant en/of diens vertegenwoordiger is opgesteld en dat de wensen 

(hulpvraag) van de klant centraal staat. De afspraken die in het plan zijn vastgelegd, moeten worden 

uitgevoerd. Het moet een ‘levend’ document zijn dat in de praktijk wordt gebruikt. Daarnaast 

moeten afspraken worden gemaakt over hoe en wanneer het plan wordt geëvalueerd en eventueel 

wordt bijgesteld. De doelen in het plan moeten SMART geformuleerd zijn. Ook moet er in het plan 

rekening worden gehouden met de betrokkenheid van andere hulpverleners. In onderstaande figuur 

zijn de vragen weergegeven die gesteld zijn met betrekking tot deze indicator.  

 

o Is het plan aanwezig dat in samenwerking met de zorgaanbieder is opgesteld? 

o Ligt dit plan altijd bij u thuis? 

o Waar ligt het plan normaal gesproken? 

o Zijn de doelen vastgelegd in het zorgplan? 

o Zijn de doelen SMART geformuleerd? 

o Wordt de betrokkenheid van andere zorgverleners meegenomen? 

o Is benoemd welke medewerker komt? 

o Is benoemend op welk tijdstip de medewerker komt? 

o Tijdens het opstellen van het plan werd er door de zorgverlener naar u geluisterd. 

o Uw mening was van invloed op het vaststellen van de doelen in het plan. 

o Uw behoeften stonden centraal bij het opstellen van het plan. 

o Uw plan is in goed overleg met u opgesteld. 

o U staat achter de doelen in uw plan. 

o Het plan wordt periodiek besproken. 

o Zijn de gemaakte afspraken in het plan in uw situatie wel eens gewijzigd? 

o Is deze wijziging in uw plan opgenomen? 

o Is deze wijziging in samenspraak met u gegaan? 

Figuur 2: Gestelde vragen uit de vragenlijst met betrekking tot kwaliteitsindicator afspraken 
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2.2.1 Aanwezigheid van het plan 
In onderstaande figuur (figuur 3) is af te lezen bij welk percentage van de klanten het zorgplan aan- 

en afwezig is. Indien het plan niet aanwezig is, wordt de reden hiervan benoemd. 

 
Figuur 3: Aanwezigheid van het zorgplan 

Uit figuur 3 is op te maken dat in 55% van de gevallen een plan aanwezig is en dat deze tijdens het 

huisbezoek is ingezien door de onderzoeksmedewerker. Het kwam slechts een enkele keer voor dat 

geen toestemming werd gegeven om het plan te bekijken (1%). Hierbij werd genoemd dat het plan 

persoonlijk is en dus als privé beschouwd wordt. 16% van de klanten geeft aan dat het plan niet in 

eigen bezit is en dus niet ingezien kan worden. Daarnaast geeft 12% aan dat hij/zij niet weet waar het 

plan is. 10% van de klanten geeft aan niet op de hoogte te zijn van het plan en 6% geeft aan dat het 

plan niet is opgesteld.  

Vervolgens is gevraagd aan klanten waarbij het plan aanwezig was, of dit plan altijd bij hen thuis ligt. 

In figuur 4 zijn de resultaten hiervan te zien.  

 
Figuur 4: Ligt het plan altijd bij u thuis? 
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Nee, cliënt weet niet waar het plan is
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Uit figuur 4 is op te maken dat 92% van de klanten aangeeft dat het zorgplan altijd bij hen thuis ligt. 

Slechts 7% geeft aan dat het zorgplan niet altijd bij hen thuis ligt en normaal gesproken elders ligt.  

Daarnaast wordt aangegeven dat het zorgplan via een online omgeving bekeken kan worden.  

 

2.2.2 Beoordeling inhoud zorgplan 
Wanneer het plan aanwezig is en ingezien mag worden, is dit door de onderzoeksmedewerker 

gedaan. De onderzoeksmedewerker maakt een beoordeling van de volgende vijf aspecten aan de 

hand van het zorgplan: 

• Doelen 

• SMART formulering  

• Betrokkenheid van andere instanties  

• Benoemen welke medewerker komt  

• Benoemen op welk tijdstip de medewerker komt  

Er wordt gekeken of er doelen in het zorgplan aanwezig zijn. Indien de doelen in het plan staan, 

wordt beoordeeld of deze SMART geformuleerd zijn. Daarnaast wordt naar de betrokkenheid van 

andere instanties gekeken, het benoemen van welke medewerker komt en het benoemen van het 

afgesproken tijdstip.  

In onderstaande grafiek (grafiek 1) is per aspect aangegeven in hoeveel procent van de gevallen het 

aspect wel of niet aanwezig is.  

 
Grafiek 1: Percentages per aspect 

In grafiek 1 is te zien dat het aspect Doelen in 94% van de gevallen in het zorgplan is vastgelegd. Bij 

het aspect SMART is te zien dat in 51% van de zorgplannen de doelen SMART geformuleerd zijn. 

Alleen het aspect Tijdstip wordt vaker niet weergegeven dan wel.  

2.2.3 Opstellen zorgplan 
Om na te gaan of tijdens het opstellen van het zorgplan geluisterd is naar de mening van de klant, 

zijn vijf stellingen voorgelegd waarop klanten kunnen antwoorden met helemaal eens, eens, 

neutraal, oneens, helemaal oneens en weet ik niet. Het gaat om de volgende stellingen: 
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48%
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1. Tijdens het opstellen van het zorgplan werd er naar u geluisterd 

2. Tijdens het opstellen van het zorgplan was uw mening van invloed 

3. Tijdens het opstellen van het zorgplan stonden uw behoeften centraal 

4. Uw zorgplan is in goed overleg met u opgesteld 

5. U staat achter de doelen in het zorgplan 

Om de antwoorden overzichtelijk weer te geven, is ervoor gekozen de antwoordcategorieën 

helemaal eens en eens samen te voegen tot ja. Oneens en helemaal oneens zijn samengevoegd tot 

nee. In onderstaande grafiek (grafiek 2) is een overzicht weergeven van alle vijf stellingen.  

 
Grafiek 2: Percentages per aspect van het opstellen van het plan 

In grafiek 2 is te zien dat klanten het over het algemeen eens of helemaal eens zijn met de stellingen 

die hen zijn voorgelegd. Ook de percentages van nee en neutraal of weet ik niet zijn voor elk aspect 

nagenoeg gelijk. Oneens komt voor tussen de 0 en 3%. Neutraal of weet ik niet ligt tussen de 8 en 

11%. 90% van de klanten geeft aan dat er naar hen geluisterd is. 88% van de klanten geeft aan dat 

hun mening van invloed was op het vaststellen van de doelen in het zorgplan.  

 

2.2.4 Evaluatie zorgplan 
Het volgende onderdeel van kwaliteitsindicator Afspraken is het periodiek bespreken van het 

zorgplan. In figuur 5 zijn de antwoorden van klanten te zien op de stelling: Het zorgplan wordt 

periodiek geëvalueerd. Antwoorden kan met Helemaal eens, eens, neutraal, oneens, helemaal oneens 

of weet ik niet.  
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Figuur 5: Het zorgplan wordt periodiek geëvalueerd 

Uit bovenstaande figuur (figuur 5) is af te lezen dat 45% van de klanten aangeeft het helemaal eens 

met de stelling te zijn. 28% van de klanten is het eens met de stelling. Hieruit kan opgemaakt worden 

dat 73% van de klanten het zorgplan periodiek evalueert.  

2.2.5 Wijzigingen in het zorgplan 
Aan de klanten is gevraagd of gemaakte afspraken in het plan wel eens gewijzigd zijn. In 

onderstaande figuur is weergegeven bij hoeveel procent van de klanten de afspraken zijn gewijzigd.  

 
Figuur 6: Wijzigen van gemaakte afspraken in het plan 

In figuur 6 is te zien dat bij 48% van de klanten de gemaakte afspraken wel eens zijn gewijzigd.  
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Vervolgens is aan de klanten gevraagd of deze wijzigingen ook daadwerkelijk in het plan opgenomen 

zijn. In onderstaande figuur is het percentage weergegeven van het percentage klanten waarbij de 

wijzigingen wel en niet in het plan zijn opgenomen.  

 
Figuur 7: Wijzigingen opgenomen in het plan 

In figuur 7 is te zien dat bij vrijwel alle klanten (86%) de gewijzigde afspraken daadwerkelijk in het 

plan zijn opgenomen. Vervolgens is aan de klanten gevraagd of deze wijziging in samenspraak met 

hen is gegaan. In onderstaande figuur zijn de antwoorden hiervan te zien.  

 
Figuur 8: Is deze wijziging in samenspraak met u gegaan? 

In figuur 8 is te zien dat is 91% van de klanten aangeeft dat de wijziging in samenspraak met hen is 

gegaan. Slechts 2% geeft aan dat de wijzigingen in het zorgplan niet in samenspraak met hen zijn 

gegaan.  
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2.2.6 Opmerkingen kwaliteitsindicator A – Afspraken 
Klanten hebben verschillende ervaringen met het werken met doelen. De meeste klanten geven aan 

het prettig te vinden om met de begeleider aan doelen te werken. De doelen staan niet altijd op 

papier, maar diverse klanten geven aan dat de doelen online bekeken kunnen worden. Ondanks dat 

de doelen niet op papier staan, staan deze wel centraal bij de begeleiding en worden ze mondeling 

besproken met de klant. 

“Er is een zorgplan op de computer waarin de situatie geschetst staat. Er staan geen doelen 

en actiepunten op papier maar dit wordt wel mondeling besproken. Er komen in situaties 

soms dingen naar voren die worden besproken waarbij ik handvatten toegereikt krijg. Ik ga 

daarmee aan de slag en dan wordt de voortgang daarvan besproken in de weken erna.”   

Een paar klanten geven aan dat zij de doelen te hoog vinden en dit als niet prettig ervaren. Wanneer 

ze dit bespreekbaar maken, worden de doelen vaak aangepast.  

“Het is vervelend om toch elke week aan de doelen te werken als ze toch nooit lukken.” 

Sommige klanten hebben geen doelen, terwijl ze die wel graag willen hebben. 

“Het zou anders gelopen zijn als direct in het begin de doelen helder gesteld zouden zijn. 

Doelen die beter voldoen aan mijn behoeften.” 

Anderen geven aan dat ze het ontbreken van een zorgplan en een evaluatie missen en daardoor ook 

geen idee hebben of ze op de goede weg zitten. 

“Tot nu toe is het verlengd zonder dat iemand met mij ging evalueren hoe het ging en wat ik 

echt nodig heb. Daarom weet ik ook niet wat de doelen zijn en welke begeleiding ik 

bijvoorbeeld echt nodig heb.” 
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2.3 Kwaliteitsindicator B - Bejegening & privacy 
De indicator ‘Bejegening en privacy’ meet of klanten respectvol worden bejegend en privacy wordt 

gerespecteerd. Dit houdt in dat de medewerker de levenssfeer en de leefpatronen van de klant 

respecteert. Daar wordt onder verstaan dat de medewerker zich niet ongevraagd bemoeit met 

privézaken van de klant en vertrouwelijk omgaat met de privégegevens van de klant. Tevens moet de 

medewerker zorgvuldig omgaan met de eigendommen van de klant en rekening houden met de 

dagelijkse levenspatronen. Hierin moet de medewerker openstaan voor aanwijzingen en kritiek van 

de klant. Ook moet de klant zich gehoord voelen door de medewerker. De eigen kracht van de klant 

dient centraal te staan.   

 

o Bij de zorgverlener met wie u het meest van doen heeft, voelt veilig. 

o De zorgverlener met wie u het meest van doen heeft, neemt u serieus. 

o De zorgverlener met wie u het meest van doen heeft staat open voor  

kritiek en aanwijzingen. 

o De zorgverlener met wie u het meest van doen heeft respecteert uw privacy. 

Figuur 9: Voorgelegde stellingen uit de vragenlijst met betrekking tot kwaliteitsindicator bejegening & privacy 

De vragen uit de vragenlijst over deze kwaliteitsindicator zijn geformuleerd als vier stellingen, zie figuur 

9. Deze stellingen gaan over de zorgverlener waar de klant het meest mee te maken heeft. De 

stellingen zijn te beantwoorden met helemaal eens, eens, neutraal, oneens, helemaal oneens of niet 

van toepassing. De eerste stelling die aan bod komt is: De zorgverlener met wie u het meest van doen 

heeft voelt veilig. In onderstaande figuur een overzicht van de gegeven antwoorden.  

 
Figuur 10: De zorgverlener met wie u het meest van doen heeft voelt veilig 

Zoals in figuur 10 te zien is, geeft het grootste deel van de klanten aan het eens of helemaal eens te 

zijn met dat zij zich veilig voelen bij de zorgverlener (92% van de klanten). Slechts 2% van de klanten 

is het oneens met deze stelling. Helemaal oneens wordt niet genoemd.    

De volgende stelling die aan bod komt, is of de zorgverlener waar de klant het meest mee van doen 

heeft, hem of haar serieus neemt. Deze stelling is gekozen, omdat het bij bejegening en privacy van 
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belang is dat de klant zich gehoord voelt door de medewerker. Antwoorden hierop zijn te zien in 

onderstaande figuur.  

  
Figuur 11: De zorgverlener met wie u het meest van doen heeft neemt u serieus 

In figuur 11 is te zien dat 92% van de klanten het eens of helemaal eens is met deze stelling. Slecht 

2% van de klanten geeft aan dat zorgverlener hen niet serieus neemt. Helemaal oneens komt tussen 

de antwoorden op deze stelling niet tot nauwelijks voor.  

Een ander aspect is dat een medewerker open staat voor aanwijzingen en kritiek van de klant. Met 

de stelling: De zorgverlener met wie u het meest van doen heeft staat open voor kritiek en 

aanwijzingen, is de mening van de klanten hierover getoetst. Figuur 12 geeft een overzicht weer van 

de gegeven antwoorden.    

 
Figuur 12: De zorgverlener met wie u het meest van doen heeft staat open voor kritiek en aanwijzingen 
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In figuur 12 is te zien dat 77% van de klanten het eens of helemaal eens is met de stelling. 3% van de 

klanten is het oneens met de stelling en 1% helemaal oneens. 14% geeft aan dat dit niet van 

toepassing is omdat zij geen kritiek of aanwijzingen aan de zorgverlener hebben gegeven.  

Tot slot de laatste stelling van de kwaliteitsindicator Bejegening en privacy. Deze stelling meet of de 

privacy van de klanten gerespecteerd wordt: De zorgverlener met wie u het meest van doen heeft 

respecteert uw privacy. Ook hiervoor is in de onderstaande figuur de mening van de klanten 

weergegeven.  

 
Figuur 13: De zorgverlener met wie u het meest van doen heeft respecteert uw privacy 

In figuur 13 is te zien dat 1% het oneens is met de stelling. 65% van de klanten is het helemaal eens 

met de stelling en 29% is het eens.  

2.3.1 Opmerkingen kwaliteitsindicator B – Bejegening en privacy 
De kwaliteitsindicator bejegening en privacy is de indicator waarbij de meeste opmerkingen zijn 

gemaakt. Het zijn vooral positieve uitingen. Over het algemeen spreken klanten veel waardering uit 

naar de begeleider. Er wordt goed naar ze geluisterd en ze voelen zich begrepen. 

“Ze laat me in mijn waarde en helpt me ook om aan mijn doelen te werken en ze geeft me ruimte om 

mezelf te ontwikkelen. Ik vind het prettig.” 

Klanten geven aan dat ze zich serieus genomen voelen en een goede band hebben met de 

begeleider. 

“Ik vertrouw mijn zorgverlener op en top. En dat maakt dat ik enorme vorderingen maak.” 

Een veelgehoorde opmerking is de waardering voor het luisterend oor dat de begeleider biedt. Het 

blijkt belangrijk voor de klanten te zijn dat ze zich gehoord voelen. Ook het vertrouwen in de 

zorgverlener is belangrijk. De menselijke manier van omgang met elkaar wordt gewaardeerd. 

“Ik ben heel tevreden over mijn begeleiding, ik word op een menselijke manier benaderd.” 

“Mijn hulp is er gewoon voor me. Ze luistert, steunt me. Krijg af en toe een knuffel.” 
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“Zorgverlener is altijd vrolijk en opgewekt en ook serieus. Ze weet dat ik moeilijk kan praten en 

stimuleert me daarin. Ik voel me vertrouwd bij haar.” 

Er zijn een paar klanten die aangeven minder tevreden te zijn over de manier waarop met ze wordt 

omgegaan.  

“Als ik ‘s middags op bed lig dan belt ze en houdt ze geen rekening met mij, terwijl ze van de situatie 

weet. Ze doet dit niet bewust maar ze voelt me niet altijd even goed aan.” 

Bij de begeleiding in een gezinssituatie voelt een klant zich niet goed gehoord. 

“Ze luisteren niet goed naar me. Het enige waar ik hulp om had gevraagd was opvoedondersteuning. 

In plaats van tips, zitten ze hier en kijken ze alleen. Alles wat ik zeg, wordt verdraaid en in de 

verslagen gezet.” 
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2.4 Kwaliteitsindicator C - Communicatie 
Deze indicator geeft aan of de organisatie adequaat communiceert met klanten en of de organisatie 

bereikbaar is. De informatie die een organisatie verstrekt moet goed te begrijpen zijn. Daarnaast 

moet de klant worden geïnformeerd over de rechten en plichten. De klant moet weten waar hij 

terecht kan met vragen, problemen en klachten en moet daarin ook correct worden geïnformeerd 

over wat er met wensen en klachten gebeurt. De klant behoort een vast aanspreekpunt binnen de 

organisatie te hebben, die goed bereikbaar is. In figuur 14 staan de vragen die gesteld zijn die passen 

bij deze indicator.   

 

o Heeft u informatie ontvangen over de organisatie waarbij uw zorgverlener werkt? 

o Heeft u, naast uw zorgverlener, contact gehad met iemand anders van de organisatie waar 

uw zorgverlener werkt? 

o Bent u op de hoogte van waar u bij uw zorgorganisatie terecht kunt met een eventuele 

klacht? 

o Komt dezelfde persoon ondersteuning bij u bieden? 

o Hoe tevreden bent u over de hoeveelheid/frequentie waarop uw zorgverlener bij u komt? 

o De zorgverlener met wie u het meest van doen heeft is goed bereikbaar. 

o Heeft er voor aanvang van de ondersteuning een intakegesprek met uw zorgaanbieder 

plaatsgevonden? 

Figuur 14: Gestelde vragen uit de vragenlijst met betrekking tot kwaliteitsindicator communicatie 

2.4.1 Informatie 
Informatie is het eerste onderwerp dat aan bod komt bij de kwaliteitsindicator Communicatie. Hierbij 

is gevraagd aan klanten of zij informatie ontvangen hebben over de zorgaanbieder waarvan zij zorg 

ontvangen. In figuur 15 is te zien hoeveel procent van de klanten aangeeft informatie te hebben 

ontvangen.  

 
Figuur 15: Informatie ontvangen door klant over zorgaanbieder 

In bovenstaande figuur is te zien dat 69% van de klanten informatie heeft ontvangen over de 

organisatie waar de zorgverlener werkt. 16% geeft aan geen informatie ontvangen te hebben.  
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2.4.2 Contact 
Het volgend aspect van de kwaliteitsindicator Communicatie is contact. Hierover is gevraagd of 

klantencontact gehad hebben met iemand anders van de organisatie dan de zorgverlener. Hiervan is 

een overzicht te zien in onderstaande figuur (figuur 16).  

 
Figuur 16: Contact tussen klant en medewerker zorgaanbieder (exclusief eigen zorgverlener) 

In figuur 16 is te zien dat 61% van alle klantencontact heeft gehad met iemand anders van de 

organisatie dan de zorgverlener. Vervolgens is gevraagd of klanten weten waar zij terecht kunnen bij 

de zorgorganisatie met een eventuele klacht (zie figuur 17).  

 

 
Figuur 17: Op de hoogte van waar een klacht ingediend kan worden 

Uit figuur 17 is op te maken dat 65% van de klanten weet waar zij terecht kunnen bij de 

zorgorganisatie met een eventuele klacht.  
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2.4.3 Zorgverlener 
Het volgende aspect van de kwaliteitsindicator is de persoon die de ondersteuning komt bieden aan 

de klant: de zorgverlener. Aan de klanten is gevraagd of altijd dezelfde persoon ondersteuning komt 

bieden (uitgezonderd in geval van ziekte of vakantie van de zorgverlener). Hierbij zijn de 

antwoordmogelijkheden altijd, vaker wel dan niet, vaker niet dan wel en nooit. Figuur 18 is een 

overzicht van de gegeven antwoorden.  

 
Figuur 18: Komt altijd dezelfde persoon ondersteuning bieden? 

Uit figuur 18 blijkt dat 87% van alle klanten aangeeft dat altijd dezelfde persoon ondersteuning komt 

bieden en in 10% van de gevallen is dit vaker wel dan niet het geval. Slecht 3% geeft aan dat dit vaker 

niet dan wel het geval is.  

Ook is gevraagd hoe tevreden de klanten zijn over de hoeveelheid en de frequentie waarop de 

zorgverlener bij hen komt. Deze vraag kan beantwoord worden met heel tevreden, tevreden, 

neutraal, ontevreden en heel ontevreden. In figuur 19 zijn de antwoorden op deze vraag in 

percentages weergegeven.  
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Figuur 19: Tevredenheid hoeveelheid/frequentie waarop zorgverlener komt 

In het bovenstaande figuur is te zien dat 52% heel tevreden is en 34% tevreden is over de 

hoeveelheid en frequentie waarop de zorgverlener komt. Slecht een klein percentage is hierover 

neutraal, ontevreden en heel ontevreden, respectievelijk 5%, 7% en 2%.  

2.4.4 Intakegesprek 
Het houden het van een intakegesprek behoort ook tot deze kwaliteitsindicator. Met een 

intakegesprek kan de klant bijvoorbeeld op de hoogte gesteld worden waar hij of zij terecht kan met 

een klacht en kunnen rechten en plichten besproken worden. Aan alle klanten is gevraagd of zij een 

intakegesprek hebben gehad met de zorgaanbieder voor aanvang van de ondersteuning. In figuur 20 

is een overzicht te zien van de gegeven antwoorden.  

 
Figuur 20: Er heeft een intakegesprek plaatsgevonden voor aanvang van de ondersteuning 
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In de voorgaande figuur is te zien dat 86% van de klanten aangeeft dat een intakegesprek plaats 

heeft gevonden voor aanvang van de ondersteuning. 5% geeft aan dat dit niet het geval is geweest.  

2.4.5 Bereikbaarheid 
Bereikbaarheid is een belangrijke factor binnen de kwaliteitsindicator Communicatie. Aan de klanten 

is gevraagd of de zorgverlener waarmee zij het meest in aanraking komen, goed bereikbaar is. De 

klanten kunnen antwoord geven met helemaal eens, eens, neutraal, oneens, helemaal oneens of niet 

van toepassing. In figuur 21 is een overzicht te zien van de gegeven antwoorden van de klanten. 

  
Figuur 21: Zorgverlener is goed bereikbaar 

Uit figuur 21 blijkt dat 59% het helemaal eens is met de stelling en 30% is het ermee eens. 1% is 

helemaal oneens en 3% is het oneens met de stelling.  

2.4.6 Opmerkingen kwaliteitsindicator C - Communicatie 
Slechts een klein deel van de klanten maakt spontaan een opmerking over de communicatie. De 

opmerkingen gaan over de bereikbaarheid van de organisatie. Een klant gaf aan het niet prettig te 

vinden om contact te moeten opnemen met het hoofdkantoor van de zorgaanbieder, die midden in 

het land gevestigd is. De volgende opmerkingen zijn opvallend: 

“Het vreemde is dat ik ineens ongevraagd hulp kreeg. Er werd gezegd door de zorgmanager 

dat ik hulp nodig had. Er is geen plan opgesteld, er is niets besproken in samenspraak wat de 

doelen en de afspraken daarover zouden zijn. De zorgmanager vind ik zeer onsympathiek. Er 

worden zaken geregeld buiten mijn medeweten om. Aanleiding was mijn val en de 

ziekenhuisopname. Er komt wekelijks een mevrouw een praatje maken met mij over koetjes 

en kalfjes. Ik vind dat er betutteld wordt en ik als klein kind behandeld wordt. Ik vind dat de 

hulp is opgedrongen.” 

“De organisatie is heel betrokken. Toen mijn vader was overleden, kreeg ik een kaartje en 

werd er gelijk aandacht aan besteed.” 

“Er is een mogelijkheid om een klacht in te dienen over de instantie die je begeleidt, maar 

nergens dus waar je een instantie kunt aanprijzen en je positieve ervaringen kunt vermelden.” 
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2.5 Kwaliteitsindicator D - Betrouwbaarheid 
De indicator Betrouwbaarheid bekijkt of de organisatie en medewerkers betrouwbaar zijn. Daar valt 

onder dat de medewerker zich houdt aan afgesproken werkzaamheden en tijden. Tevens behoort de 

klant tijdig ingelicht te worden als een medewerker niet op de afgesproken tijd komt. De klant kan 

rekenen op het nakomen van gemaakte afspraken door de medewerker. Ook zorgt de organisatie 

ervoor dat zo min mogelijk verschillende medewerkers bij de klant langskomen. Als het nodig is, kan 

de medewerker een legitimatie tonen. In onderstaande figuur zijn de vragen uit de vragenlijst 

weergegeven die passen bij deze kwaliteitsindicator.  

 
 

o De zorgverlener met wie u het meest van doen heeft komt gemaakte afspraken na. 

o Is er vervolgens ook gewerkt volgens het nieuwe plan? 
 

Figuur 22: Gestelde vragen uit de vragenlijst met betrekking tot kwaliteitsindicator communicatie 

De klant moet kunnen rekenen op het nakomen van de afspraken die de medewerker maakt. 

Daarom is gevraagd of de medewerker gemaakte afspraken nakomt. De antwoordcategorieën zijn als 

volgt: helemaal eens, eens, neutraal, oneens, helemaal oneens en niet van toepassing. De 

onderstaande figuur toont de gegeven antwoorden.  

 
Figuur 23: De zorgverlener komt gemaakte afspraken na 

In figuur 23 is te zien dat de meerderheid van de klanten het eens of helemaal eens is met de stelling. 

Er is slechts 2% het oneens met deze stelling en geen enkele klant heeft aangegeven het helemaal 

oneens te zijn.  

Bij Betrouwbaarheid is het belangrijk dat afspraken die in het zorgplan staan daadwerkelijk worden 

nagekomen door de zorgverlener. Daarom is aan klanten waarvan afspraken weleens gewijzigd zijn, 

gevraagd of de zorgverlener daadwerkelijk gewerkt heeft volgens het nieuw opgestelde plan. In 

onderstaande figuur is een overzicht te vinden van de 138 klanten die deze vraag hebben 

beantwoord.  
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Figuur 24: Wordt er volgens het nieuwe plan gewerkt? 

In figuur 24 is te zien dat bij 7% van de klanten niet gewerkt wordt volgens het nieuwe plan. 86% van 

de klanten geeft aan dat dit wel het geval is.  

Een ander aspect van Betrouwbaarheid is dat zo min mogelijk verschillende medewerkers bij de klant 

komen. Bij de kwaliteitsindicator Communicatie is de vraag gesteld of altijd dezelfde persoon 

ondersteuning komt bieden. Hieruit is gebleken dat 87% van alle klanten aangeeft dat altijd dezelfde 

persoon ondersteuning komt bieden en in 10% van de gevallen is dit vaker wel dan niet het geval. 

Slecht 3% geeft aan dat dit vaker niet dan wel het geval is.  

2.5.1 Opmerkingen kwaliteitsindicator D - Betrouwbaarheid 
Slechts een aantal klanten hebben een opmerking over de betrouwbaarheid. Eén klant geeft aan dat 

er veel wisselingen zijn. Een ander meldt dat het onduidelijk is wanneer er iemand komt en een 

volgende dat er een begeleider is die altijd te laat komt (terwijl de vervanger altijd op tijd is). 
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2.6 Kwaliteitsindicator E – Deskundigheid 
De indicator Deskundigheid betekent dat medewerkers deskundig moeten zijn. Dit houdt in dat de 
medewerkers kennis en ervaring moet hebben van het desbetreffende vakgebied. Het 
deskundigheidsniveau van de medewerker moet passend zijn bij de beschikking van de klant. Ook 
moet de hulpverlener bekend zijn met de sociale omgeving van de klant. Verder moet de 
medewerker onveilige situaties signaleren en bespreekbaar maken, dan wel met de klant of de 
organisatie. Dit alles moet wel plaatsvinden binnen de bekwaamheid en bevoegdheid van de 
medewerker.  
 
De kwaliteitsindicator Deskundigheid is getoetst aan de hand van acht stellingen. De stellingen zijn 
weergegeven in onderstaande figuur (figuur 25). Klanten kunnen hun mening aangeven over de 
zorgverlener waarmee zij het meest van doen hebben. Antwoorden die gegeven kunnen worden zijn: 
helemaal eens, eens, neutraal, oneens, helemaal oneens of niet van toepassing.  
   

  De zorgverlener met wie u het meest van doen heeft…. 

o Ervaart u als deskundig. 

o Motiveert u om te werken aan uw doelen. 

o Bespreekt met u uw verbeterpunten. 

o Zoekt samen met u naar oplossingen als u bent vastgelopen. 

o Voldoet aan uw verwachtingen. 

o Benoemt en bespreekt met u uw sterke punten. 

o Stimuleert u om zelf oplossingen te bedenken voor uw problemen. 

o Stimuleert u hulp te vragen aan anderen (naasten/kennissen/familie/vrienden). 

Figuur 25: Voorgelegde stellingen uit de vragenlijst met betrekking tot kwaliteitsindicator deskundigheid 

De eerste stelling die bekeken wordt, is of de klant de zorgverlener als deskundig ervaart. Deze 
stelling volgt logischerwijs uit de kwaliteitsindicator. In de onderstaande figuur is een overzicht 
weergegeven van de antwoorden die gegeven zijn door de klanten.  
 

 
Figuur 26: De zorgverlener met wie u het meest van doen heeft ervaart u als deskundig 
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In figuur 26 is te zien dat 89% van de klanten het eens of helemaal eens is met de stelling. 3% van de 

klanten ervaart de zorgverlener niet als deskundig en geeft aan het oneens te zijn met de stelling.  

Naast de deskundigheid is het ook van belang dat de zorgverlener de klant motiveert om te werken 

aan de doelen uit het zorgplan. Hiervoor hebben de klanten hun mening gegeven over de stelling:  

De zorgverlener met wie u het meest van doen heeft motiveert u om te werken aan uw doelen. In de 

onderstaande figuur staan de antwoorden van de klanten gepresenteerd.  

 
Figuur 27: De zorgverlener met wie u het meest van doen heeft motiveert u om te werken aan uw doelen 

Bij deze stelling komt naar voren dat 78% van de klanten het eens of helemaal eens is met de stelling. 

Het valt op dat 12% van de klanten aangeeft dat dit niet van toepassing is. Hier kunnen klanten 

tussen zitten die niet op de hoogte zijn van de gestelde doelen of waarbij het zorgplan ontbreekt. 3% 

van de klanten geeft aan het oneens te zijn en 2% geeft aan het helemaal oneens te zijn met de 

stelling.  

Ook behoort het bespreken van verbeterpunten met de klant tot deze kwaliteitsindicator. Van de 

antwoorden op deze stelling is hieronder een overzicht weergegeven.  
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Figuur 28: De zorgverlener met wie u het meest van doen heeft bespreekt met u uw verbeterpunten 

In figuur 28 is te zien dat 76% van de klanten het eens of helemaal eens is met de stelling. 13% van de 

klanten geeft aan dat deze stelling niet op hen van toepassing is. 5% geeft aan het oneens te zijn en 

1% van de klanten geeft aan het helemaal oneens te zijn met de stelling.  

Het volgende aspect dat valt onder deskundigheid is of de zorgverlener samen met de klant naar 

oplossingen zoekt als de klant is vastgelopen. In de onderstaande figuur zijn de antwoorden 

schematisch weergegeven.  

 
Figuur 29: De zorgverlener met wie u het meest van doen heeft zoekt samen met u naar oplossingen als u bent vastgelopen 

Het valt op dat 11% van de klanten vindt dat de stelling niet op hen van toepassing is (zie figuur 29). 

Het merendeel van de klanten is het eens of helemaal eens met de stelling. 1% geeft aan het 

helemaal oneens te zijn en 4% geeft als mening oneens aan.  
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De kwaliteitsindicator Deskundigheid houdt ook in dat het deskundigheidsniveau passend is bij de 

desbetreffende klant. De stelling De zorgverlener met wie u het meest van doen heeft, voldoet aan 

uw verwachtingen gaat hierover. In onderstaande figuur zijn de antwoorden van de klanten 

schematisch weergegeven.  

 

 
Figuur 30: De zorgverlener met wie u het meest van doen heeft voldoet aan uw verwachtingen 

In figuur 30 is te zien dat 61% van de klanten het helemaal eens is met de stelling en 23% van de 

klanten is het ermee eens. 6% van de klanten geeft aan dat zij het oneens zijn en 2% helemaal 

oneens. De volgende stelling, passend bij de kwaliteitsindicator, is de stelling: De zorgverlener met 

wie u het meest van doen heeft, benoemt en bespreekt met u uw sterke punten. Figuur 31 geeft de 

antwoorden weer die door klanten gegeven zijn.  

 
Figuur 31: Zorgverlener met wie u het meest van doen heeft, benoemt en bespreekt met u uw sterke punten 
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In figuur 31 is te zien dat 83% van de klanten het eens of helemaal eens is met de stelling. 1% van de 

klanten is het helemaal oneens met de stelling en 2% is het hiermee oneens. 9% geeft aan dat de 

stelling niet op hen van toepassing is.  

De volgende stelling waarvan de resultaten getoond worden is: De zorgverlener met wie u het meest 

van doen heeft, stimuleert u om zelf oplossingen te bedenken voor uw problemen. In figuur 32 is te 

zien hoeveel procent van de klanten de elke antwoordcategorieën heeft geantwoord.  

 
Figuur 32: Zorgverlener met wie u het meest van doen heeft stimuleert u om zelf oplossingen te bedenken voor uw 
problemen 

In bovenstaande figuur is te zien dat 49% van de klanten het helemaal eens is met de stelling en 27% 

is het eens. Daarnaast is 1% het helemaal oneens en 4% oneens. 12% van de klanten geeft aan dat de 

stelling niet op hen van toepassing is.  

De laatste stelling gaat over het feit dat hulpverleners bekend moeten zijn met de sociale omgeving 

van de klant. Zijn klanten het ermee eens dat de zorgverlener hen stimuleert om hulp te vragen aan 

anderen? Met ‘anderen’ worden naasten, kennissen, familie en/of vrienden bedoeld. In 

onderstaande figuur is te zien of klanten het eens of oneens zijn met deze stelling.  
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Figuur 33: Zorgverlener met wie u het meest van doen heeft stimuleert u hulp te vragen aan anderen 

In figuur 33 is te zien dat 68% van de klanten aangeeft het helemaal eens of eens te zijn met de 

stelling. 19% geeft aan dat de stelling geen betrekking op hen heeft. In deze situatie is dit te 

verklaren doordat er geen anderen zijn waaraan de klant hulp kan vragen. 4% van de klanten is het 

oneens en hetzelfde percentage helemaal oneens met de stelling.  

2.6.1 Opmerkingen kwaliteitsindicator E - Deskundigheid  
Het merendeel van de opmerkingen over de deskundigheid van de begeleiding is positief. 

“De manier waarop ze mij de hulp hebben aangeboden in de crisissituatie, vond ik 

ongelooflijk goed. Er werd meteen het initiatief genomen om de gemeente te bellen en 

klanthulp aan te bieden.” 

“Begeleider geeft haar grenzen aan en verwijst door als het nodig is.” 

“Ik ben heel tevreden, ze denken met me mee en passen zich aan de situatie aan. Ze werken 

goed samen met andere instanties en weten wat nodig is om het doel te bereiken.” 

De opmerkingen die negatief zijn, gaan over een onervaren medewerker, een begeleider die eet 

tijdens werktijd en veel praat over andere klanten en zichzelf, en een begeleider die de klant meer 

energie kost dan hij of zij oplevert. 
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2.7 Kwaliteitsindicator F - Effectiviteit 
Wordt de klant op een effectieve wijze ondersteund bij zijn of haar hulpvraag? De uitvoering van de 

individuele begeleiding moet gekoppeld zijn aan een plan dat is opgesteld door de zorgaanbieder in 

samenwerking met de klant en/of diens vertegenwoordiger. De doelen die gesteld zijn, moeten in de 

praktijk effectief zijn en toekomstperspectief bieden. De medewerker onderneemt acties om te 

ontdekken of de ondersteuning leidt tot het gestelde doel. In onderstaande figuur staan de vragen 

uit de vragenlijst die passen bij deze kwaliteitsindicator. 

 

o Was het zorgplan gereed voor aanvang van de ondersteuning? 

o Bent u over het algemeen tevreden over uw zorgplan? 

o De doelen in het plan dragen bij aan het beantwoorden van uw hulpvraag 

o U heeft vertrouwen in uw zorgverlener(s) om aan uw doelen te blijven werken 

o U heeft er vertrouwen in dat u met behulp van uw zorgverlener(s) uw doelen gaat behalen 

o U vindt het nuttig om de komende tijd aan uw doelen te blijven werken 

o U kunt nu meer zelfstandig dan voor u begeleiding kreeg 

o U denkt de begeleiding in de toekomst niet meer nodig te hebben 
 

Figuur 34: Gestelde vragen uit de vragenlijst met betrekking tot kwaliteitsindicator effectiviteit 

 

Het eerste aspect dat aan bod komt bij de kwaliteitsindicator Effectiviteit is of de klant op effectieve 

wijze wordt ondersteund bij de hulpvraag. Daarvoor is het van belang dat er een concreet zorgplan is 

opgesteld voor aanvang van de ondersteuning. Deze vraag is voorgelegd aan alle klanten, zie figuur 

34. In de onderstaande figuur (figuur 35) is te zien in hoeveel procent van de gevallen het zorgplan 

gereed was voor aanvang van de ondersteuning.  

 
Figuur 35: Is het zorgplan gereed voor de aanvang van de ondersteuning? 

In figuur 35 is te zien in dat in 47% van de gevallen het zorgplan aanwezig is voor aanvang van de 

ondersteuning. Bij 28% van de klanten is dit echter niet het geval en 25% geeft aan niet te weten of 

het plan klaar was voor aanvang van de ondersteuning.  
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Het volgende aspect is dat het plan opgesteld moet zijn in samenwerking met de klant. Daarom 

worden de antwoorden op de vraag of de klant over het algemeen tevreden is over het zorgplan 

meegenomen bij deze indicator. In onderstaande figuur is te zien bij hoeveel procent van de klanten 

dit wel of niet het geval is.  

 
Figuur 36: Bent u over het algemeen tevreden over uw zorgplan? 

In figuur 36 is te zien dat 94% van de klanten over het algemeen tevreden is over het zorgplan.  

Een ander aspect van Effectiviteit is dat de klant op effectieve wijze wordt ondersteund bij de 

hulpvraag. Om deze reden is de stelling voorgelegd aan klanten of de doelen in het plan bijdragen 

aan het beantwoorden van de hulpvraag. De antwoorden die gegeven zijn, zijn te zien in de figuur 

hieronder.  

 
Figuur 37: De doelen in het plan dragen bij aan het beantwoorden van uw hulpvraag 

In figuur 37 is te zien dat 51% van de klanten het helemaal eens is met de stelling. 33% van de 

klanten is het eens. 5% van de klanten geeft aan het oneens te zijn en er zijn geen klanten die 

aangeven het helemaal oneens te zijn. Daarnaast valt het op dat 9% van de klanten niet weet of de 

doelen bijdragen aan het beantwoorden van de hulpvraag.  
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Het laatste aspect van deze kwaliteitsindicator is dat de doelen die gesteld zijn, in de praktijk effectief 

zijn en toekomstperspectief bieden. Hierover is een vijftal vragen gesteld in de vragenlijst onder het 

kopje Toekomst. Dit zijn allemaal stellingen die beantwoord kunnen worden met helemaal eens, 

eens, neutraal, oneens, helemaal oneens of niet van toepassing. Het gaat om de volgende stellingen:  

1. U heeft vertrouwen in uw zorgverlener(s) om aan uw doelen te kunnen blijven werken 

2. U heeft er vertrouwen in dat u met behulp van uw zorgverlener(s) uw doelen gaat behalen 

3. U vindt het nuttig om de komende tijd aan uw doelen te blijven werken 

4. U kunt nu meer zelfstandig dan voor u begeleiding kreeg 

5. U denkt de begeleiding in de toekomst niet meer nodig te hebben 

In onderstaande grafiek worden de antwoorden getoond die betrekking hebben op bovenstaande 

stellingen.  

  
Grafiek 3: De doelen in het plan dragen bij aan het beantwoorden van uw hulpvraag 

In grafiek 3 is te zien dat over het algemeen de meeste klanten aangeven het helemaal eens te zijn 

met de stelling, daarna is eens het meest gegeven antwoord. Er is maar een klein percentage dat het 

oneens of helemaal eens is met de stellingen. Dit geldt alleen niet voor stelling 5: U denkt de 

begeleiding in de toekomst niet meer nodig te hebben. Hierbij is juist een tegenovergesteld effect te 

zien. Hierbij wordt er door de klanten in de meeste gevallen (30%) aangegeven het oneens te zijn met 

de stelling en 23% is het helemaal oneens.  

2.7.1 Opmerkingen kwaliteitsindicator F – Effectiviteit 
Een aantal klanten geeft spontaan aan dat de begeleiding erg effectief is en het ze echt verder heeft 

geholpen. 

“Ik ben heel tevreden, ik zat op een heel slecht punt en ik durfde ook amper mijn huis uit. Ik 

ben dankzij de hulp een ander persoon.  Ik ben ook tevreden over de mensen van de 

gemeente die langskomen. Ze zijn allemaal heel erg empathisch en erg rustig. Voor de 

kwetsbare mensen is het belangrijk dat zij zich ook veilig voelen.” 
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“Kijk mij, ik woon zelfstandig, heb mijn eigen huis, financiën, mijn zoon is gezond ik ben verder 

dan waar ik was. Ben blij dat ze er zijn en ik die kans heb gekregen om er bovenop te komen. 

Ik zou graag meer mensen gunnen dat ze mensen tegen komen zoals mijn hulpverleenster.” 

Slechts een paar klanten zijn kritisch over de effectiviteit, zoals een mantelzorger over de 

behandeling van haar broer. 

“Mijn broer is op zich tevreden. Ik vind dat begeleiding hem meer kan sturen in simpele 

dingen als koken en de was opvouwen. Er worden boodschappen gedaan door de begeleider 

en aan overige begeleiding wordt niet veel gedaan. Te weinig waar hij echt in wordt 

ondersteund. Het is een lief mens, maar mijn broer komt zo niet verder.” 

2.8. Overige opmerkingen 
Voor klanten kan de begeleiding, en vooral ook de begeleider in persoon, veel betekenen. 

“Anders zou ik het zelf niet redden. Een praatje maken vind ik al eng.” 

“Als ik ze niet had, was ik doorgedraaid. Er gebeurde in korte tijd heel veel en met de hulp heb 

ik bodem onder mijn voeten gekregen. Ik zat in een put en ze hebben me het touw 

toegeworpen.” 

“Zorgverlener is de eerste die me volkomen begrijpt en weet wat ik nodig heb.” 

Vooral als een vaste begeleider weggaat, kan dat een enorme impact hebben. 

“Mijn zorgbegeleider moet weg en dat is een beangstigend gevoel, het veroorzaakt 

onzekerheid. Val ik in een gat? Er komen best veel veranderingen. Na een periode van 29 jaar 

met een vast patroon wordt dat omgegooid, dat voelt beangstigend. Ik ben zeer aan mijn 

begeleider gewend.” 

“Ik was heel tevreden over de ondersteuning die ik kreeg. Mijn vaste begeleiding is begin april 

weggegaan door bezuinigingen. Ze werkt nu met een andere doelgroep en komt niet meer 

terug. Mijn toekomstperspectief is daardoor doelloos en uitzichtloos. Van mij hoeft het niet 

meer.” 

Ook zijn er tips en complimenten voor de zorgaanbieder. 

“Suggestie: probeer eerst diverse zorgverleners uit voordat er een definitieve keuze gemaakt 

wordt. Werken volgens trial and error, omdat je op die manier kunt ervaren wie de meest 

geschikte persoon is voor mij. Daarmee zou de zorg nog veel beter zijn.” 

“Is een organisatie die veel persoonlijk contact heeft met de mens en die goed kijkt wat de 

hulpvraag is en die goed mensgericht is.” 

Dat klanten zelfinzicht hebben, blijkt uit de volgende citaten: 

“Er wordt naar mij als mens gekeken. Ik word geholpen daar waar nodig is, ook bij dingen die 

ik soms niet fijn vind. Ze geven ook wel eens een zetje, omdat ze me beter kennen dan ikzelf. 

Ik doe weleens domme dingen en dan grijpen ze in.” 

“Papierwerk is lastig om samen te doen. Ik ben best eigenwijs en luister niet zo goed naar 

haar. Maar ze is wel aardig.” 
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“Het niet arrogant bedoelt maar ik snap zelf de situatie en weet dat ik aan moet pakken. Ik 

blijf hangen in dingen en daarvoor heb ik hulp. Afspraken maken gaat nu goed. Maar ik moet 

wel wat te doen hebben.” 

“Ik ben heel blij met de ondersteuning maar de eerste hulp was te lief voor mij. Ze hadden 

iemand anders op mij moeten afsturen.” 

Er zijn ook zorgaanbieders die vanuit een geloofsovertuiging werken. Dat wordt zowel positief als 

negatief ervaren. 

 “Het is gewoon goed en heel veilig, ik voel me zekerder nu ik hulp krijg. Deze hulp komt 

wekelijks en ik kan een beroep op hem doen. Ik vind het ook heel prettig dat het een 

christelijke organisatie is. Hij betrekt de dominee erbij en voelt me goed aan. Ik voel me erg 

prettig bij hem.” 

“Het is best moeilijk om met ze om te gaan, ze zijn best christelijk. Als ik het ergens niet mee 

eens ben, dreigen ze ermee om me uit de begeleiding te zetten. En dat neem ik mee naar huis. 

Ik doe alles uit mezelf, ben heel gemotiveerd. Hoef daarin niet gestimuleerd te worden, ze 

moeten juist mij afremmen dat ik niet te veel doe.” 
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3. Conclusies en aanbevelingen 
3.1 Algemeen 
Klanten zijn positief over de geleverde individuele begeleiding en het zorgplan. 91% van de klanten 

geeft aan heel tevreden of tevreden te zijn over de ondersteuning die zij krijgen. Dit geldt ook voor de 

tevredenheid over het zorgplan. Maar liefst 94% van de klanten schetst hierover een positief beeld.  

Inzoomend op de diverse onderdelen, is er ruimte voor verbetering. Uit de resultaten blijkt dat 

klanten niet over ieder aspect tevreden zijn. Toch blijken deze aspecten geen tot weinig invloed te 

hebben op de algemene tevredenheid van de klant.  

3.2 Kwaliteitsindicator A – Afspraken 
In 44% van de gevallen is geen zorgplan aanwezig tijdens het huisbezoek. Redenen hiervoor zijn dat 

de klant niet op de hoogte is van het plan (10%), het plan volgens de klant niet is opgesteld (6%), het 

plan niet in eigen bezit is (16%) of de klant niet weet waar het plan zich bevindt (12%). Aan te 

bevelen is hierover in gesprek te gaan met de zorgaanbieders, om te achterhalen wat hiervan de 

oorzaak is.  

Uit de inhoudelijke beoordeling van het zorgplan komt naar voren dat het tijdstip waarop de 

zorgverlener komt niet altijd in het plan vermeld staat. In veel gevallen wordt door klanten benoemd 

dat dit mondeling afstemd wordt met de desbetreffende zorgverlener en dat het vermelden van een 

tijdstip in het zorgplan niet nodig is. Er is een groot verschil te zien in het aantal zorgaanbieders die 

dit wel en niet vermeldt. Daarnaast komt naar voren dat de doelen in het zorgplan in 48% van de 

gevallen niet SMART geformuleerd zijn. Geconstateerde redenen hiervoor zijn dat het niet haalbaar 

of wenselijk is een tijdsgebonden doel te formuleren. In veel gevallen kan de klant de tijdsdruk niet 

aan of ligt de focus op het stabiel houden van de situatie in plaats van een tijdsgebonden doel voor 

de toekomst.  

Gemeenten beschouwen een aantal aspecten in het zorgplan als noodzakelijk, alleen blijken deze in 

de praktijk niet altijd gewenst en/of haalbaar te zijn. Het is daarom aan te bevelen kritisch te kijken 

naar de inhoud van een zorgplan zodat een aantal eisen genuanceerder belicht kunnen worden.  

Uit de meningen van de klanten kan opgemaakt worden dat het zorgplan in bijna alle gevallen in 

overleg met de klant wordt opgesteld en dat de klant centraal staat. Klanten voelen zich gehoord, 

hebben hun mening kunnen geven en benoemen dat het plan in goed overleg met hen is opgesteld.  

3.3 Kwaliteitsindicator B - Bejegening en privacy 
Klanten geven over het algemeen aan dat zij zich gehoord voelen en dat zij serieus worden genomen 

door de zorgverleners. Ze benoemen een goede band te hebben met hun zorgverlener. Zij staan 

open voor kritiek en aanwijzingen. Ook geven klanten aan dat zorgverleners hun privacy respecteren. 

Klanten voelen zich over het algemeen veilig bij de zorgverlener.  

3.4 Kwaliteitsindicator C – Communicatie 
Over het algemeen ontvangen klanten informatie over hun (toekomstige) zorgaanbieder. Bij een 

aantal zorgaanbieders heeft slechts de helft van de klanten informatie ontvangen. Ook heeft twee 

derde van de klanten tijdens de hulpverlening contact gehad met iemand anders van de organisatie 

dan hun zorgverlener. Tevens zijn klanten op de hoogte waar ze terecht kunnen met een klacht. Er 

wordt aanbevolen in gesprek te gaan met de zorgaanbieders, zodat zij de groep die informatie 

ontvangt en contact heeft gehad met hun organisatie te vergroten.  
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Klanten ontvangen over het algemeen altijd ondersteuning van dezelfde zorgverlener. Ook geeft de 

grootste groep aan tevreden te zijn over de hoeveelheid en frequentie waarop de zorgverlener komt. 

Er vindt een intakegesprek plaats met de klant voor aanvang van de ondersteuning. Ook geeft de 

klant aan dat de zorgverlener goed bereikbaar is.  

3.5 Kwaliteitsindicator D – Betrouwbaarheid 
98% van de klanten geeft aan dat de zorgverlener gemaakte afspraken nakomt. Ook als er 

wijzigingen in het zorgplan zijn aangebracht, geven klanten in 86% van de gevallen aan dat 

daadwerkelijk volgens het nieuwe zorgplan en de nieuwe afspraken wordt gewerkt.  

3.6 Kwaliteitsindicator E – Deskundigheid 
Klanten zijn positief over de volgende kwaliteiten van zorgverleners: deskundigheid (89%), motiveren 

om aan doelen te werken (78%), bespreken van verbeterpunten (76%), samen zoeken naar 

oplossingen als de klant is vastgelopen (82%), benoemen en bespreken van sterke punten (83%), 

stimuleren zelf oplossingen te bedenken voor problemen (76%) en stimuleren hulp te vragen aan 

anderen (68%).  

3.7 Kwaliteitsindicator F - Effectiviteit  
Opvallend is dat slechts in de helft van de gevallen het zorgplan gereed was voor aanvang van de 

ondersteuning. Aangegeven is dat eerst begeleiding wordt ingezet om te inventariseren aan welke 

doelen gewerkt gaat worden. Tevens zijn er complexe gevallen waarbij de inzet van individuele 

begeleiding met spoed nodig was. Het is aan te bevelen dat gemeenten dit kwaliteitscriterium nader 

analyseren om te onderzoeken of het in de praktijk werkbaar is/een vereiste is.  

Klanten geven aan dat de doelen in het zorgplan bijdragen aan het beantwoorden van de hulpvraag. 

Ook geven zij aan over het algemeen tevreden te zijn over het opgestelde zorgplan en de toekomst 

positief te zien. Klanten geven hierbij aan dat zij vertrouwen hebben om in de toekomst aan de 

doelen te blijven werken en er is vertrouwen dat zij de doelen gaan behalen. Ook zijn klanten meer 

zelfstandig dan voordat zij begeleiding kregen.  

De helft van de klanten geeft aan in de toekomst niet zonder de begeleiding te kunnen. De andere 

helft geeft aan dit wel te kunnen of vindt dit niet van toepassing. Hierover zijn de meningen van de 

klanten verdeeld. Voor klanten bleek dit een lastige vraag aangezien in sommige gevallen de angst 

bestaat de begeleiding te verliezen waardoor een sociaal wenselijk antwoord werd gegeven. Ook 

bleek deze vraag in een aantal gevallen niet passend volgens de onderzoeksmedewerker, aangezien 

duidelijk zichtbaar was dat de klant in de toekomst niet zonder de begeleiding zou kunnen. De 

antwoorden zijn echter vanuit het perspectief van de klant genoteerd. Ook zijn hier grote verschillen 

te zien tussen de zorgaanbieders. Er kan nader onderzocht worden of de doelgroep van de 

zorgaanbieders hier invloed op heeft of dat een andere verklaring de oorzaak is.  
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Bijlage 1 - Kwaliteitskader en kwaliteitsindicatoren Individuele Begeleiding Wmo 
Kwaliteitskader 

SWVO en de Walcherse gemeenten werken met een kwaliteitskader Wmo. Dit kader bevat 

kwaliteitseisen die de gemeenten stellen als voorwaarden bij de uitvoering van diensten in het kader 

van de Wmo. Het kader wordt gemonitord en er wordt op toegezien dat dienstverleners deze 

kwaliteitseisen in de praktijk toepassen. Bij het opstellen van de kwaliteitseisen is in veel gevallen 

gekozen voor een open omschrijving van de eis. Dit biedt de mogelijkheid om het gesprek te voeren 

over kwaliteit (tussen gemeente en dienstverleners) en nieuwe vormen van verantwoording en 

toetsing in te zetten die meer zeggen over kwaliteit (in plaats van de bekende ‘afvinklijstjes’). Het 

toepassen van deze kwaliteitseisen in de praktijk door de dienstverleners gebeurt vanuit een relatie 

van vertrouwen tussen gemeente en dienstverleners. 

Kwaliteitsindicatoren 

SDO Support maakt bij de uitvoering van het onderzoek gebruik van zes kwaliteitsindicatoren. Deze 

zijn algemeen toepasbaar op diensten in het kader van de Wmo, dus ook op individuele begeleiding. 

Het uitgangspunt is per indicator algemeen opgesteld, maar de invulling hiervan kan per gemeente 

verschillen. Deze vullen we aan met (contract)afspraken die de gemeente heeft gemaakt met de 

dienstverleners en de eisen uit het kwaliteitskader.  

Bij het opstellen van de vragenlijst heeft SDO Support de kwaliteitsindicatoren als uitganspunt 

genomen en deze gecombineerd met de bouwstenen en het kwaliteitskader van SWVO en de 

Walcherse gemeenten. Voor SWVO en de Walcherse gemeenten hebben de kwaliteitsindicatoren 

voor dit onderzoek betrekking op Individuele Begeleiding Wmo. Hieronder staat per 

kwaliteitsindicator een toelichting. De indicatoren bevatten letters waarnaar wordt verwezen in de 

uitkomsten. 

 

 

• A. Afspraken – Deze indicator meet verschillende punten die te maken hebben met de 
afspraken tussen klant, aanbieder en begeleider. De aanbieder behoort duidelijke 
werkafspraken te maken over de levering van de voorziening en dit in de vorm van een 
zorgplan vast te leggen. In dit plan staan onder andere afspraken over welke medewerker 
komt en op welk tijdstip, en of dat ook uitkomt voor de klant. Ook praktische zaken zoals de 
omgang met een sleutel kunnen in het plan worden vastgelegd. Belangrijk is dat het plan in 
overleg met de klant en/of diens vertegenwoordiger is opgesteld en dat de wensen 
(hulpvraag) van de klant centraal staan in dit plan. De afspraken die in het plan zijn 
vastgelegd, moeten ook worden uitgevoerd. Het moet een ‘levend’ document zijn dat in de 
praktijk wordt gebruikt. Daarnaast moeten er afspraken worden gemaakt over hoe en 
wanneer het plan wordt geëvalueerd en eventueel wordt bijgesteld. De doelen in het plan 
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moeten realistisch en meetbaar zijn. Ook moet er in het plan rekening worden gehouden 
met de betrokkenheid van andere hulpverleners.   
 

• B. Bejegening en privacy – Met deze indicator wordt gemeten of klanten respectvol worden 
bejegend en of hun privacy wordt gerespecteerd. Dit houdt in dat de medewerker de 
levenssfeer en de leefpatronen van de klant respecteert. Daar verstaan we onder dat de 
medewerker zich niet ongevraagd bemoeit met privézaken van de klant en vertrouwelijk 
omgaat met de privégegevens van de klant. Tevens moet de medewerker zorgvuldig omgaan 
met de eigendommen van de klant en rekening houden met de dagelijkse levenspatronen. 
Hierin moet de medewerker openstaan voor aanwijzingen en kritiek van de klant. Ook moet 
de klant zich gehoord voelen door de medewerker. De eigen kracht van de klant dient 
centraal te staan.   
 

• C. Communicatie - Deze indicator geeft aan of de organisatie adequaat communiceert met 
klanten en of deze ook goed bereikbaar is. De informatie die een organisatie verstrekt moet 
goed te begrijpen zijn. Daarnaast moet de klant goed worden geïnformeerd over zijn rechten 
en plichten. De klant moet weten waar hij terecht kan met zijn vragen, problemen en 
klachten en moet daarin ook correct worden geïnformeerd over wat er met wensen en 
klachten gebeurt. De klant behoort een vast aanspreekpunt binnen de organisatie te hebben, 
die goed bereikbaar is.    
 

• D. Betrouwbaarheid - De indicator ‘Betrouwbaarheid’ bekijkt of de organisatie en 
medewerkers betrouwbaar zijn. Daar valt onder dat de medewerker zich houdt aan 
afgesproken werkzaamheden en tijden. Tevens behoort de klant tijdig ingelicht te worden als 
een medewerker op een andere dan de afgesproken tijd komt. De klant kan rekenen op het 
nakomen van gemaakte afspraken door de medewerker. Ook zorgt de organisatie ervoor dat 
er zo min mogelijk verschillende medewerkers bij de klant langskomen. Als het nodig is, kan 
de medewerker een legitimatie tonen.  
 

• E. Deskundigheid - De indicator ‘Deskundigheid’ betekent dat medewerkers deskundig 
moeten zijn. Dit houdt in dat de medewerkers kennis en ervaring moet hebben van het 
desbetreffende vakgebied. Het deskundigheidsniveau van de medewerker moet passend zijn 
bij de beschikking van de klant. Ook moet de hulpverlener bekend zijn met de sociale 
omgeving van de klant.  Verder moet de medewerker onveilige situaties signaleren en 
bespreekbaar maken, dan wel met de klant of de organisatie. Dit alles moet wel plaatsvinden 
binnen de bekwaamheid en bevoegdheid van de medewerker.    
 

• F. Effectiviteit - Wordt de klant op een effectieve wijze ondersteund bij zijn of haar 
hulpvraag? De uitvoering van de individuele begeleiding moet gekoppeld zijn aan een plan 
dat is opgesteld door de zorgaanbieder in samenwerking met de klant en/of diens 
vertegenwoordiger. De doelen die gesteld zijn, moeten in de praktijk effectief zijn en 
toekomstperspectief bieden. De medewerker onderneemt acties om te ontdekken of de 
ondersteuning leidt tot het gestelde doel.  
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