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Inleiding
 
Bij Daelzicht doen we elke dag ons best om goede zorg en ondersteuning te bieden. 
We vinden het belangrijk om te weten hoe onze diensten worden ervaren. Daarom 
hebben we van september tot en met november 2020 een onderzoek uitgevoerd. 
We hebben cliënten, vertegenwoordigers en begeleiders gevraagd wat zij vinden van 
de zorg, het wonen bij Daelzicht, de daginvulling en de ambulante ondersteuning. 
Dankzij het onderzoek weten we wat goed gaat en wat beter kan. In dit boekje staan 
de belangrijkste resultaten van het onderzoek.

Het onderzoek is uitgevoerd door een extern bureau: Buntinx Training & Consultancy.
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‘Wat gaat goed en wat kan beter?’ • Cliëntervaringsmeting 2020



Cliënten, vertegenwoordigers en begeleiders zijn over het algemeen tevreden over 
de zorg en ondersteuning van Daelzicht. Zij zijn vooral tevreden over de persoonlijke 
aandacht die wordt gegeven, de veiligheid, de betrokkenheid van medewerkers en de 
emotionele ondersteuning aan cliënten. En als we kijken naar het vorige onderzoek 
(uit 2016/2017) zien we zelfs dat de algemene tevredenheid gelijk is gebleven of zelfs 
is gestegen. Daar zijn we trots op!

Er zijn ook verbeterpunten uit het onderzoek gekomen. De volgende diensten kunnen 
nog verbeterd worden: wasverzorging, schoonmaak, onderhoud van de woning, maal-
tijden, en het informeren van cliënten en vertegenwoordigers over zaken die voor hen 
van belang zijn. 

Het is belangrijk dat er aandacht is voor deze verbeterpunten. Daarom krijgt elk zorg-
team een samenvatting van de eigen resultaten, zodat zij zelf aan de slag kunnen 
met de uitkomsten. Daarnaast worden de algemene verbeterpunten voor Daelzicht 
besproken en opgepakt. We zijn dankbaar dat zoveel mensen hun meningen en idee-
en hebben gedeeld, want hiermee maken we onze zorg en ondersteuning steeds een 
beetje beter. 

In dit boekje staan de gemiddelde ervaringen van iedereen die heeft meegedaan aan 
het onderzoek. De resultaten geven een algemeen beeld van hoe cliënten, vertegen-
woordigers en begeleiders over Daelzicht denken. Het is daarbij goed om te weten dat 
de uitkomsten bijvoorbeeld per woonlocatie nog kunnen verschillen.

Thema’s
De resultaten zijn verdeeld over drie thema’s: wonen, daginvulling en ambulante 
ondersteuning.

Rapportcijfers
Bij elk thema staan rapportcijfers op een schaal van 1 (niet goed) tot 10 (heel goed). 
Deze cijfers geven een beeld van de algemene tevredenheid. Je ziet telkens het rap-
portcijfer van dit onderzoek én dat van het vorige onderzoek (uit 2016/2017). Zo kun je 
de cijfers met elkaar vergelijken. 

Gezichtjes
Bij elk thema staan een aantal onderwerpen met gezichtjes ernaast. Die gezichtjes 
laten zien hoe cliënten, vertegenwoordigers en begeleiders denken over het onderwerp:
  
 goed of tevreden
  
 tevreden, maar vraagt nog aandacht
  
 niet goed of ontevreden

Wie deden mee aan het onderzoek?

Hoe lees je de resultaten?

638 cliënten

145 vertegenwoordigers

284 begeleiders (uit de directe zorg)

‘Wat gaat goed en wat kan beter?’ • Cliëntervaringsmeting 2020
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Samenvatting



Wonen
Rapportcijfers wonen

Wat vinden cliënten?

Wat vinden vertegenwoordigers?

Wat vinden begeleiders?

9,3
8,7

7,7
7,1 

7,5
6,9

= Nu       = Vorig onderzoek 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Wat gaat goed?
● Cliënten en verwanten hebben veel waardering voor de betrokkenheid en het
 inlevingsvermogen van de begeleiders.
● Begeleiders staan klaar voor de cliënten.
● Verwanten hebben vertrouwen in de competenties van de begeleiders.
● Informatieverstrekking over en van Daelzicht naar verwanten.
● Er is goed contact tussen begeleiding en familie. De verbindende rol van de 
 coördinerend begeleiders wordt positief ervaren.
● Begeleiders spreken zich positief uit over de samenwerking met collega’s.

Wat kan beter?
● Meer aandacht voor schoonmaak van de woning.
● De woning en/of kamer op tijd repareren en onderhouden.
● Woongroepen die zelf niet koken zien graag meer variatie in het eten en het vers  
 bereiden van maaltijden.
● De verzorging van de was.
● De woonplek kan beter aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften van cliënten.
● Het aantal wisselingen in de teamsamenstelling zou verminderd moeten worden.
● Cliënten hebben de wens meer naar buiten te gaan: meer wandelen en bewegen. 
● Begeleiders zouden graag meer kennis en scholing krijgen over bijv. omgaan 
 met gedragsproblemen, autisme, psychiatrische beelden en groepsdynamiek.

‘Wat gaat goed en wat kan beter?’ • Cliëntervaringsmeting 2020
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Wonen: wat gaat goed en wat kan beter?

De onderste vier verbeterpunten gaan over randvoorwaarden zoals schoonmaak en 
de verzorging van wasgoed. De tevredenheid hiervan is gestegen ten opzichte van het 
vorige onderzoek uit 2016/2017. Dat is positief. We gaan hier de komende tijd verder 
mee aan de slag.

Emotionele ondersteuning
 
Ondersteuning bij het onderhouden van contacten

Zich veilig voelen in de woning

Zelf kunnen beslissen

Samenwerking tussen cliënt, vertegenwoordiger en begeleiders

Persoonlijke verzorging en hygiëne 

De wijze waarop begeleiders reageren op vragen

Het ontvangen van duidelijke informatie

Begeleiders doen wat ze beloven

Eten en drinken 

Woonplek

Verzorging wasgoed

Schoonhouden huis en kamer goed op de hoogte “Je wordt als verwant                                                                                                gehouden
            over hoe het gaat met de cliënt, zeker nu in coronatijd”

vertegenwoordiger

“Hier kan ik 

  veilig wonen” 
cliënt

“Het creëren van een                                                                                       is     
   belangrijk, hierdoor voelen cliënten en familie zich snel thuis” 

huiselijke sfeer 

begeleider



Daginvulling
Door het coronavirus was de dagbesteding voor veel cliënten anders dan gewend. Het 
was daardoor moeilijk om in het onderzoek goede vragen te stellen over de norma-
le dagbesteding. Daarom hebben we vragen gesteld over de algemene daginvulling. 
Elke cliënt heeft een daginvulling, ook al was die vaak anders dan de ‘gewone’ dag-
besteding. Op deze manier hebben we geprobeerd om toch een goed beeld te krijgen 
van ieders ervaringen. 

Wat vinden cliënten?

Wat vinden vertegenwoordigers?

Wat vinden begeleiders?

9,3
9,0

7,3
7,1 

6,8
6,4

= Nu       = Vorig onderzoek 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rapportcijfers daginvulling

Daginvulling: wat gaat goed en wat kan beter?

Emotionele ondersteuning
 
Ondersteuning bij het onderhouden van contacten

Keuzevrijheid binnen de daginvulling

 

Wat gaat goed?
● Vertegenwoordigers hebben veel waardering voor de inspanningen die de mede- 
 werkers van Daelzicht hebben geleverd om alternatieve daginvulling te realiseren.
●	 Teams	zijn	flexibel	in	het	bieden	van	daginvulling.
● Er zijn cliënten die baat hebben bij de dagbesteding op de eigen woonlocatie.

Wat kan beter?
● Meer bewegen en naar buiten gaan.
● Vertegenwoordigers zijn minder op de hoogte van de activiteiten in de daginvulling 
 of dagbesteding, dan van de woonbegeleiding.
● Begeleiders vragen aandacht voor de keuzevrijheid van cliënten voor de invulling  
 van het werk of de dag.

‘Wat gaat goed en wat kan beter?’ • Cliëntervaringsmeting 2020
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“Wij willen met elkaar in overleg om de
         op locatie definitief te maken en niet tijdelijk”

begeleider

daginvulling 

   “Daginvulling tijdens corona betekende minder verveling, maar was  

  niet altijd passend voor de cliënten” 
begeleider

wandelen”
“Meer bewegen en 

cliënten en vertegenwoordigers

creativiteit                “Er is met veel 
                         gewerkt in coronatijd”

vertegenwoordigers en begeleiders



Ambulante ondersteuning
Met ‘ambulante ondersteuning’ bedoelen we ondersteuning bij cliënten thuis, op school 
of elders. Begeleiders van Daelzicht komen naar de cliënt toe om te ondersteunen bij 
wat hij of zij nodig heeft.

Wat vinden cliënten?

Wat vinden vertegenwoordigers?

Wat vinden begeleiders?

9,7
9,7

8,4
7,0 

7,9
7,8

= Nu       = Vorig onderzoek 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rapportcijfers ambulante ondersteuning

Daginvulling: wat gaat goed en wat kan beter?

Emotionele ondersteuning
 
Begeleiders doen wat zij beloven

Zelf kunnen beslissen

Samenwerking tussen cliënt, vertegenwoordiger en begeleiders

Ondersteuning bij het onderhouden van contacten

Het ontvangen van duidelijke informatie

 

Wat gaat goed?
● Begeleiders bieden een luisterend oor en hebben veel aandacht voor de emoties  
 van de cliënten.
● Cliënten voelen zich veilig bij hun begeleiders en voelen zich begrepen.
● Begeleiders ondersteunen de cliënten goed in het wegwijs worden in de samen-
 leving, zoals ondersteuning bij gesprekken en het lezen van post.
● Begeleiders zijn deskundig. 
● Cliënten kunnen rekenen op hun begeleiders: ze doen wat ze beloven.

Wat kan beter?
● Cliënten hebben de wens vaker contact of meer tijd te hebben met de begeleiders. 
● De continuïteit van de begeleiding kan beter. Cliënten en vertegenwoordigers er- 
 varen veel wisselingen van begeleiders. Ook begeleiders vragen aandacht voor  
 de wisselingen in de begeleiding en voor het inwerken van nieuwe medewerkers.
● Begeleiders willen meer tijd besteden aan cliënten en minder tijd besteden aan  
 administratieve taken.
● Begeleiders willen meer kennis opdoen over ziektebeelden en veranderende 
 ondersteuningsvragen die ze in hun werk tegenkomen.

‘Wat gaat goed en wat kan beter?’ • Cliëntervaringsmeting 2020
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geregeld worden”
“Ik vind het fijn dat er zaken 
   voor mij en met mij 

cliënt

begeleider

    “Ik wil meer met het team overleggen over onze  
                                                         en nieuwe collega’s hier goed op inwerken” 

visie
en missie

invullen van vacatures  “Het                                              
   is moeilijk en zet druk op de uren van collega’s”

begeleider

vertrouwen in mijn begeleiding“Ik heb
   ik durf alles te zeggen en te vragen”

cliënt

begeleiding vaak wisselt” 
“Ik voel me niet veilig als de

cliënt



We willen onze zorg- en dienstverlening verbeteren op de punten die voor jullie be-
langrijk zijn. Daarom gaat Daelzicht met de resultaten van dit onderzoek aan de slag. 
Daarbij	kijken	we	ook	naar	de	resultaten	van	de	teamreflecties	en	het	medewerkerson-
derzoek. Deze drie metingen vormen samen een goede basis om verbeteracties uit te 
zetten, op organisatie- en teamniveau. In het kwaliteitsrapport van 2021 zullen we jullie 
bijpraten over de stand van zaken.

Jullie inbreng blijft van belang bij het verbeteren van onze zorg en ondersteuning. 
Het is belangrijk dat cliënten, vertegenwoordigers en begeleiders met elkaar bespreken 
wat er speelt. Zodat we samen erachter komen hoe de zorg voor de cliënt nog beter kan.

Vragen?
Als je vragen hebt over dit boekje of over het onderzoek, kun je contact opnemen met 
de medewerkers van de afdeling Kwaliteit en Veiligheid. Het e-mailadres is: 
kwaliteit.veiligheid@daelzicht.nl. 

Deze uitgave is van mei 2021

Daelzicht 
Postbus 5002
6097 ZG Heel
0475 – 57 77 77
daelzicht@daelzicht.nl
www.daelzicht.nl
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Conclusie


