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1. Aanleiding 

 

 

Het welzijnswerk moet zich voortdurend laten zien, met onderscheidende, professionele 

producten en diensten waar klanten, opdrachtgevers en samenwerkingspartners tevreden over 

zijn. Het periodiek meten van de tevredenheid van klanten en medewerkers is een belangrijke 

stap in het verbeteren van de kwaliteit. Qrne heeft in en met het welzijnsveld, een 

tevredenheidsinstrumentarium ontworpen dat maximaal rekening houdt met de specifieke 

uitvoeringspraktijk van het welzijnswerk.  

 

SWOA heeft een breed aanbod, met welzijnswerk en zorggerelateerde activiteiten. De 

begeleiding voor ouderen is voorliggend aan zorg. Het is een aanbod voor mensen die al dan 

niet tijdelijk begeleiding nodig hebben om inzicht te krijgen in hoe ze zelf duurzaam hun leven 

op orde kunnen houden. SWOA wil, net als in 2014, meten hoe tevreden de klanten van de 

begeleiding over de verleende dienstverlening zijn, zodat SWOA deze verder kan verbeteren.  
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2. De opdracht en werkwijze 

 

 

2.1 De opdracht en beoogde resultaten 

 

SWOA heeft Qrne gevraagd de klanttevredenheid te meten onder alle 43 klanten van de 

begeleiding.  

 

Resultaat van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in: 

• De tevredenheid van de klanten over de dienstverlening. Te onderscheiden onderwerpen 

zijn: aanmelding, kennismakingsgesprek en informatievoorziening, Mijn plan, ons plan, 

begeleiders, belangenbehartiging en de ervaren opbrengst van de begeleiding.  

• De totale waardering van de begeleiding en de diverse onderscheiden aspecten. 

• De ontwikkeling van de scores ten opzichte van die in het onderzoek van 2017. 

• Acties die kunnen leiden tot een betere dienstverlening. Deze zullen in de vorm van 

aanbevelingen geformuleerd worden. 

 

De opdrachtgever kan deze informatie gebruiken voor haar kwaliteitstraject. 

 

 

2.2 De onderzoeksmethode 

 

In een voorbespreking is met SWOA gesproken over de onderzoeksmethode. Gekozen is, net 

als in 2014, voor het uitzetten van een vragenlijst. Klanten die de Nederlandse taal minder goed 

beheersen, zijn bij het invullen waar nodig ondersteund.  

 

Qrne heeft het onderzoek uitgevoerd aan de hand van de volgende onderzoeksmethode: 

 

Het uitzetten van vragenlijsten 

Qrne heeft de vragenlijst gebruikt die in samenspraak met SWOA in 2014 is opgesteld (zie 

bijlage 1). Deze is wat bijgesteld en inclusief aanbiedingsbrief en antwoordenveloppe uitgezet 

onder alle klanten van de begeleiding. De klanten konden de lijst zelf in gesloten enveloppe 

retourneren. 

 

Feedback 

Er zijn tal van klanttevredenheidsmeters beschikbaar op de markt. De hier gebruikte 

onderzoeksmethode onderscheidt zich door het maatwerk. Het traject is met de instelling 

concreet ingevuld en toegesneden op de aard van de activiteit en de wensen van de instelling. 

Zowel in het voortraject als tussentijds is daarom gesproken met SWOA. Qrne is als 

onafhankelijke onderzoeksinstantie verantwoordelijk voor de inhoud van deze rapportage. 
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3.   Resultaten 

 

In dit hoofdstuk presenteren we de resultaten. Allereerst komt de responsgroep aan bod, 

vervolgens zoomen we in op onderscheiden aspecten van het aanbod en op de ervaren 

persoonlijke opbrengsten ervan, waarna we afsluiten met de totaalwaardering.  

 

 

3.1  Respons en presentatie gegevens 

 

De vragenlijst is uitgezet onder alle 43 klanten. Er zijn 18 lijsten binnen de gestelde termijn 

geretourneerd, een respons van 42% tegen 32% in 2014. De respons biedt resultaten die een 

sterke indicatieve waarde hebben voor alle 43 klanten. Indien anders vermeld, hebben de 

respondenten de items beoordeeld door op stellingen een waardering te geven van ‘helemaal 
mee oneens’ (waarde 1) tot ‘helemaal mee eens’ (waarde 5). Bij gemiddelde cijfers van 4 of 
hoger zijn gemiddeld alle respondenten het met de stelling eens, bij scores van tussen 3,5 en 4 

geldt dit voor een ruime meerderheid. Scores beneden de 3 zijn aandachtspunten: dan zijn 

meer respondenten het niet als wel met de stelling eens. Bij ieder cluster hebben de 

respondenten een open opmerking mogen plaatsen. Daar sluiten we iedere paragraaf mee af.  
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3.2  Aanmelding, kennismakingsgesprek en informatievoorziening 
  

De respondenten is gevraagd een aantal stellingen over de aanmelding, het 

kennismakingsgesprek en de informatievoorziening te beoordelen. In figuur 1 is het resultaat 

weergegeven. 

 
Uit de figuur blijkt het volgende: 

• De scores zij  over de gehele linie fors gestegen ten opzichte van 2014, toen de scores ook 

al ruim voldoende tot goed waren. 

• Alle aspecten scoren gemiddeld een 4 of hoger, wat betekent dat de respondenten 

gemiddeld overal positief over zijn: de informatievoorziening vooraf en bij veranderingen is 

op orde, er worden duidelijke verwachtingen gecreëerd, de begeleiding is goed telefonisch 

bereikbaar en het kennismakingsgesprek zorgt voor extra enthousiasme over de 

begeleiding. 

• De stelling over de website is slechts door twee respondenten beoordeeld. Ze gaven de site 

beiden de maximale score 5. Opvallend is dat meerdere respondenten aangaven geen 

toegang tot internet te hebben. 

 

Drie respondenten plaatsten een open opmerking bij dit cluster. Twee respondenten geven aan 

dat het kennismakingsgesprek goed was, een derde respondent vindt het belangrijk dat de 

begeleiding tijdig wordt ingezet. 
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3.3  Mijn plan, ons plan 

 

De afspraak  is dat alle klanten werken volgens Mijn plan, ons plan. Ongeveer 88% geeft 

expliciet aan dat dit ook het geval is of geeft antwoorden op de stellingen die niets anders 

kunnen betekenen dat dat dit zo is. Dit percentage was in 2014 nog maar 54%. In figuur 2 staat 

hun mening erover weergegeven. 

 
De figuur laat dit zien: 

• Ook hier zien we een forse stijging van de scores ten opzichte van 2014. 

• Gemiddeld zijn de respondenten die met Mijn plan, ons plan werken er dus enthousiast 

over. Ze hebben gemiddeld allen voldoende inbreng gehad bij het opstellen, ervaren het 

werken ermee als zinvol en gemiddeld geven alle respondenten aan periodiek, met de 

begeleider, te kijken of de vastgestelde doelen worden bereikt. 

 

Er zijn vier open opmerkingen geplaatst. Twee respondenten vinden het werken met het plan 

prettig, één respondent geeft aan dat de doelen nog niet allemaal behaald zijn, een laatste 

respondent geeft aan door een verhuizing wat persoonlijke problemen te ervaren.  
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3.4  De begeleiding 
 

Vervolgens hebben de klanten een aantal stellingen over de begeleiding beoordeeld. In figuur 3 

staat het resultaat.  

 
Figuur 3 wijst het volgende uit: 

• De begeleiding wordt gemiddeld genomen nog beter gewaardeerd dan in 2014, toen de 

scores ten opzichte van 2012 al waren gestegen. Die stijgende lijn zet dus verder door. 

• Er is maar één uitzondering en dat is het aspect ‘door de begeleiding kom ik op nieuwe 
ideeën of pak ik dingen anders aan’. Dat is het enige aspect dat met een 3,8 beneden de 4 
gemiddeld scoort. Het betekent dat een ruime meerderheid er positief over is. 

• Opvallend is dat vooral de kwaliteiten die aan maatwerk appelleren veel beter scoren dan in 

2014: het individueel aandacht geven aan de respondenten, het nakomen van afspraken en 

het zoeken naar oplossingen die echt bij de respondenten passen zijn aspecten die 0,3 

punt of meer zijn gestegen ten opzichte van 2014.   

 

Er zijn twee open opmerkingen over de begeleiding geplaatst. Een respondent 

complimenteert de begeleider, een andere respondent geeft aan dat aan nieuwe ideeën 

nog niet kan worden gewerkt.   
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3.5  De belangenbehartiging 

 

In figuur 4 spreken de klanten zich uit over de manier waarop hun belangen binnen SWOA 

behartigd worden. 

 
De figuur maakt dit duidelijk: 

• Ook hier zijn de scores ten opzichte van 2014 gestegen en dat is opvallend; van 2012 op 

2014 zagen we die stijging niet.  

• Iets meer respondenten geven aan de klantenraad te kennen, veel meer respondenten zijn 

goed geïnformeerd over hun werk en merken dat de klantenraad voor hun belangen 

opkomt.  

• Veel meer respondenten dan in 2014 vinden dat er zorgvuldig met persoonlijke gegevens 

wordt omgegaan en gemiddeld geven nagenoeg alle respondenten aan te weten waar ze 

terecht kunnen met een klacht. 

 

Er zijn twee opmerkingen geplaatst. Een respondent geeft hier aan dat de bus waarmee hij of 

zij vervoerd wordt niet prettig is en reikt de Plusbus als alternatief voor zichzelf aan. Een tweede 

respondent heeft last van vergeetachtigheid en kan zich niet alles herinneren wat er verteld 

wordt.  
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3.6     Wat de begeleiding de respondenten oplevert 

 

SWOA biedt de begeleiding aan binnen de financiële kaders van de mogelijkheden van de 

gemeente en de AWBZ en de gestelde eisen van het zorgkantoor. Weet deelname aan 

begeleiding meer structuur in het leven van klanten aan te brengen en redden ze zich er beter 

door? Kunnen ze hun problemen beter en vooral ook zelf de baas? De respondenten spreken 

zich hierover uit in figuur 5. 

 
De figuur toont het volgende: 

• Deze resultaten laten de door de respondenten ervaren opbrengsten van de begeleiding 

zien. De scores wijken niet op veel aspecten niet echt af van die in 2014 en 2012. Wel zijn 

er een paar opvallende verschillen. Minder mensen ervaren dat ze door de begeleiding 

meer betrokken raken bij wat er in hun buurt gebeurt. Dat staat wat haaks op de inzet vanuit 

gemeente om te werken met wijkteams en juist de krachtige burgers met de wat meer 

kwetsbare te verbinden in wijken. Ook geven minder respondenten aan dat ze door de 

begeleiding beter invulling kunnen geven aan hun dagindeling en dat ze nu weer dingen 

doen die ze eerst niet (meer) deden.  

• Gemiddeld kunnen alle respondenten nu praten over dingen waar ze mee zitten. 

• Een ruime meerderheid vindt het weer plezieriger de deur uit te gaan, weet beter wat ze 

aan andere organisaties kunnen hebben, komt meer voor zichzelf op en een ruime 

meerderheid ervaart dat het eigen zelfvertrouwen is gegroeid, ontdekt meer te kunnen dan 
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gedacht en kan problemen weer beter de baas. Het zijn belangrijke opbrengsten, die 

aangeven dat respondenten door de begeleiding weer meer bij hun eigen kracht komen. 

• Een kleine meerderheid geeft aan door de begeleiding in het dagelijks leven makkelijker 

contact met anderen te maken, dingen te hebben geleerd die belangrijk zijn in hun leven, 

weer dingen te doen die ze niet (meer) deden en een betere invulling te kunnen geven aan 

de dagindeling. 

• Een meerderheid ervaart niet dat door de begeleiding er meer betrokkenheid is bij wat er in 

de eigen buurt gebeurt of dat er meer contact is met familieleden, vrienden of bekenden.   

 

Uit twee van de drie open opmerkingen die hier zijn geplaatst, spreekt vertrouwen in de 

begeleiding. De twee respondenten voelen zichzelf serieus genomen. Een derde 

respondent werkt hard, maar geeft aan dat het verleden niet is te resetten.   

 

 
3.7  Eindbeoordeling  

 

Tot slot rapportcijfers (schaal 1-10) voor zowel de afzonderlijke clusters als voor de begeleiding 

als geheel. In figuur 6 staat het overzicht. 

 
De figuur toont het volgende: 

• De toename van de scores zien we ook terug in het rapportcijfer. Dat is van een 7,9 naar 

een 8,7 gemiddeld gestegen. De zeventien respondenten waarderen de begeleiding 

hogelijk, ervaren een warm contact ‘op maat’ met de begeleiders en komen weer in hun 

kracht door de begeleiding. Dat zien we allemaal terug in dit hoge rapportcijfer. 

• Ook de scores op de clusters stijgen door de bank genomen licht. Alleen de stijging op 

belangenbehartiging is wat groter (7,4 tegen 6,9 in 2014), terwijl de begeleiding als enige 

cluster iets lagers scoort (8,1 tegen een 8,2 in 2014). 

 

De respondenten kregen tot slot de vraag wat de begeleiding voor ze betekende. Onderstaand 

een overzicht van de antwoorden: 
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• Buiten de begeleiding sta ik er helemaal alleen voor. 

• Fijn om ondersteuning te krijgen, fijn gevoel. 

• Veel wandelen, gesprekken, een klik en een maatje. 

• Mijn problemen kan ik bespreken en dat vind ik fijn, het geeft opluchting. 

• Ik heb er een heleboel aan, ik koet leren vergeten en aan de toekomst denken, maar dat 

valt niet mee. 

• Het heeft nog niets opgeleverd. 

• Heel erg tevreden en dankbaar; ik heb mijn leven weer opgepakt en sta er wat positiever in. 

• Net gestart. 

• Goede begeleiding die me serieus neemt. 

• Ik vind het wel prettig. 

• Wandelen en winkelen; ze is erg goed voor mij. 

• Het betekent een steun in mijn rug. 
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4. Conclusies en aanbevelingen 

 

 

We sluiten af met de belangrijkste conclusies die uit hoofdstuk 3 te trekken zijn, doen 

algemene, procesmatige aanbevelingen om het vervolgtraject te borgen en sluiten af met 

specifieke aanbevelingen die als handvatten voor een verander- en verbeteragenda dienen. 

 

 

4.1 Conclusies 

 

1. Klanten gemiddeld genomen zeer tevreden over het aanbod 

Dat laat niet alleen het gemiddelde rapportcijfer van 8,7 zien (7,9 in 2012), maar ook de 

toegekende rapportcijfers op de verschillende onderscheiden clusters. Nagenoeg alle clusters 

scoren iets beter dan in 2014. Alleen de begeleiding scoort met een 8,1 wat lager dan in 2014 

(8,2). De belangenbehartiging scoort met een 7,4 echt hoger dan de 6,9 in 2014. 

 

2. Respondenten ervaren op beoogde doelstellingen een bijdrage van de begeleiding: 

ze worden door de begeleiding terug in hun kracht gezet  

In het onderzoek zijn de doelstellingen waarmee SWOA het product aanbiedt, 

geoperationaliseerd in dertien stellingen. De respondenten hebben kunnen aangeven in welke 

mate ze de begeleiding vinden bijdragen aan deze beoogde doelstellingen. Op twee van deze 

aspecten kwam de score beneden de neutrale waarde van 3 uit: de toename van het aantal 

contacten met familie, vrienden en bekenden en een toename van de betrokkenheid bij wat er 

in de eigen wijk gebeurt. Aan de andere geoperationaliseerde doelstellingen draagt de 

begeleiding volgens alle klanten, of een ruime meerderheid ervan, bij. Zo kunnen alle klanten er 

praten over dingen waar ze mee zitten en vindt gemiddeld een ruime meerderheid van de 

respondenten het weer plezieriger de deur uit te gaan, weet beter wat ze aan andere 

organisaties kunnen hebben, komt meer voor zichzelf op, ervaart dat het eigen zelfvertrouwen 

is gegroeid, ontdekt meer te kunnen dan gedacht en kan problemen weer beter de baas.  

 
3. Respondenten gemiddeld minder betrokken bij wat er in de eigen wijk gebeurt 

Minder mensen dan in 2014 ervaren dat ze door de begeleiding meer betrokken raken bij wat er 

in hun buurt gebeurt. Dat staat wat haaks op de beweging om dichtbij mensen ondersteuning te 

bieden en in wijken krachtige burgers met de wat meer kwetsbare te verbinden. Ook geven 

minder respondenten aan dat ze door de begeleiding beter invulling kunnen geven aan hun 

dagindeling en dat ze nu weer dingen doen die ze eerst niet (meer) deden. 

 

4. Grote tevredenheid over aanmelding, kennismakingsgesprek en 

informatievoorziening 

Alle aspecten rondom de aanmelding, het kennismakingsgesprek en de informatievoorziening 

scoren gemiddeld een 4 of hoger op de 5-puntsschaal. Dat betekent dat de respondenten 

gemiddeld overal positief over zijn: de informatievoorziening vooraf en bij veranderingen is op 

orde, er worden duidelijke verwachtingen gecreëerd, de begeleiding is goed telefonisch 

bereikbaar en het kennismakingsgesprek zorgt voor extra enthousiasme over de begeleiding. 

 

5. Meer respondenten hebben Mijn plan, ons plan en er is grotere tevredenheid over 

In dit onderzoek geeft 88% expliciet aan met Mijn plan, ons plan te werken of wijzen gegeven 

antwoorden hierop. In 2014 was dat nog maar 54%. De tevredenheid over het werken met het 
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plan, de eigen inbreng bij het opstellen ervan en het monitoren van de resultaten, is ook fors 

gestegen ten opzichte van 2014.   

 

6. Klantenraad weer bij iets meer klanten bekend 

De bekendheid van de klantenraad, de werkwijze en de ervaren resultaten die het boekt is 

verder toegenomen ten opzichte van 2014. Nu weet een meerderheid van het bestaan van de 

raad af en geeft een meerderheid aan goed geïnformeerd te worden en te merken wat de 

klantenraad voor hen doet. Daarnaast krijgt het cluster een fors hogere totaalwaardering. In 

2014 scoorde het nog een 6,9, in dit onderzoek is deze score gestegen naar een 7,4 

gemiddeld.   

 

7. SWOA gaat goed met vertrouwelijke gegevens om 

Dat aspect krijgt een gemiddelde score van 4,6 op een 5-puntsschaal. Dat betekent dat de 

respondenten er gemiddeld zeer positief over zijn. Daarnaast weten nu ook meer respondenten 

dan in 2014 waar ze met een klacht terecht kunnen. 

 

 

4.2 Algemene aanbevelingen 

 

Deze eerste set aanbevelingen zijn procesmatig en van toepassing op ieder 

tevredenheidsonderzoek. Ze zijn bekend bij SWOA, maar daarmee niet minder belangrijk. 

Zeker als resultaten positief zijn, zoals in dit onderzoek, is het namelijk niet altijd 

vanzelfsprekend dat het tot vervolgacties komt. Deze aanbevelingen borgen dat proces. 

 

Eerste aanbeveling is om intern met een compacte (2-3 personen) werkgroep het 

vervolgtraject op te pakken: het informeren van medewerkers en klanten en het opstellen en 

uitvoeren van een verander- en verbeteragenda. Zeker als de resultaten redelijk goed zijn, 

zoals in dit onderzoek, is het niet vanzelfsprekend dat het tot vervolgacties komt.  

 

Tweede aanbeveling is om in de werkgroep expliciet aandacht te besteden aan de positieve 

resultaten in het rapport. De teneur van het rapport is nog positiever dan in 2014, toen de 

scores ook al goed waren. De factoren die aan deze scores ten grondslag liggen vormen de 

basis voor en zijn de kracht van het huidige aanbod. Inzicht krijgen in deze factoren, maakt het 

weer mogelijk kwaliteit vast te houden en het huidige tevredenheidsniveau te consolideren of uit 

te bouwen. Aanbeveling is om één iemand verantwoordelijk te maken voor het organiseren van 

een groepssessie waarin met medewerkers wordt ingezet op het verkrijgen van inzicht in de 

factoren achter de positieve scores. 

 

Derde aanbeveling is om in te zoomen op de paar zaken die in het onderzoek wat minder 

positief uitpakken. Neem daarbij ook de geplaatste open opmerkingen mee. Met een aantal van 

deze opmerkingen kan SWOA direct aan de slag. Maak deze acties onderdeel van een 

verander- en verbeteragenda. Verder bieden de specifieke aanbevelingen hiertoe handvatten. 

 

Vierde aanbeveling is om zowel medewerkers als klanten te informeren over de resultaten van 

dit onderzoek en eventuele vervolgstappen. Het laat hen zien dat SWOA aandacht aan de 

resultaten besteedt en het motiveert om ook medewerking te verlenen aan vervolgonderzoeken. 

Aanbeveling is om één iemand een populaire leesversie (1 A4) van de resultaten te laten 

schrijven en deze te sturen naar de medewerkers en deelnemers. Publiceer dit ook op de eigen 
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website. Dat past bij een organisatie die op een transparante wijze omgaat met kwaliteit en de 

feedback van haar klanten. 

 

 

4.2 Specifieke aanbevelingen 

 

Eerste aanbeveling is om met het rapport de publiciteit te zoeken. Zeker in een tijd waarin het 

welzijnswerk zichzelf opnieuw moet positioneren, is het goed te laten zien hoe tevreden de 

klanten van de begeleiding zijn en, minstens zo belangrijk, wat het voor hen bijdraagt aan de 

geformuleerde maatschappelijke doelstellingen. Ze komen door de begeleiding langzaam weer 

wat bij hun kracht terecht. Het zijn (al dan niet tijdelijk) kwetsbare mensen, die zonder dat 

steuntje in de rug aan d zijlijn belanden. Het draagt bij aan de profilering en positionering van de 

begeleiding en van het werk van SWOA.  

 

Tweede aanbeveling is om het verhaal van de toegevoegde waarde van de begeleiding door 

de mensen zelf te laten vertellen. Onder de korte open opmerkingen lijkt een wereld aan 

verhalen schuil te gaan. Niemand kan de toegevoegde waarde van de begeleiding beter duiden 

dan de mensen die er dag-in-dag-uit baat bij hebben. SWOA maakt in haar communicatie-

uitingen al veelvuldig gebruik van verhalen, deze aanbeveling sluit hierop aan.    

  

Derde aanbeveling is om in te blijven zetten op de bekendheid van en het werken met Mijn 

plan, ons plan. Het cluster scoort beter dan in 2014 en veel meer respondenten ervaren dat er 

met het plan wordt gewerkt. Ze zijn er ok meer tevreden over. Gestructureerd ergens aan 

werken, vanuit samen gemaakte afspraken, geeft eigenaarschap aan het traject. Daar start 

zelfregie en het in de eigen kracht terugkeren al.  

 

Vierde aanbeveling is blijven staan uit 2014. De klantenraad is weliswaar bekender geworden 

en, anders dan in 2014, geeft geen respondent in een open opmerking meer aan dat de 

klantenraad ze niet interesseert. Bespreek intern of deze toegenomen bekendheid van de 

klantenraad wordt herkend en welke succesfactoren hier voor zijn aan te wijzen. En bespreek 

intern of de klantenraad nog beter en breder bekend moet worden, want de gestegen scores 

laten nog altijd de nodige ruimte voor verbetering. 
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Vragenlijst onderzoek  Bijlage 1  

Vragenlijst klanttevredenheid begeleiding SWOA 2017 

U wordt begeleid door een seniorenadviseur van SWOA. Graag horen we van u hoe dat bevalt. 

Zou u daarom deze vragenlijst willen invullen? Het kost u ongeveer 10 minuten. Wilt u per 

vraag, tenzij anders aangegeven, steeds één antwoord aankruisen? Dank u voor uw 

medewerking. 

 

A. Stellingen over de begeleiding 

Hieronder  leest u steeds stellingen over begeleiding. U kunt antwoorden geven oplopend van 1 

‘helemaal mee oneens’ tot en met 5 ‘helemaal mee eens’. Wanneer u geen mening heeft over 
een onderwerp, dan zet u een kruisje in de laatste kolom. 

 

1. Begin begeleiding 

1    = helemaal mee oneens            

2    = mee oneens 

3    = soms eens en soms oneens 

4    = mee eens 

5    = helemaal mee eens 

1    2     3     4    5 

 

Geen 

mening / 

niet van 

toepassing. 

01. Ik kreeg van tevoren goede informatie over wat de begeleiding 

inhoudt.  

                

02. Na het kennismakingsgesprek was het mij duidelijk wat ik van de 

begeleiding kon verwachten. 

                

03. Door dat kennismakingsgesprek ben ik enthousiast geworden 

over de mogelijkheden die de begeleiding mij biedt. 

                

04. De begeleiding is goed telefonisch bereikbaar.                 

05. De website van SWOA biedt mij voldoende informatie over de 

begeleiding. 

                

06. Ik word goed geïnformeerd over veranderingen bij de 

begeleiding. 

                

07. Ik geef de aanmelding en het eerste bezoek het rapportcijfer (1 is het laagste, 10 het hoogste): 

1             2             3               4               5                 6                7                8              9             10 

                                                      (omcirkelt u het rapportcijfer van uw keuze) 

08. Hebt u nog een opmerking over het begin van de begeleiding? Dan kunt u die hier kwijt: 

 

 

 
2. Mijn Plan , Ons Plan 

Met ‘Mijn Plan, Ons Plan’ bedoelen we het plan dat u samen met uw begeleider opstelt en de 
gesprekken die u erover hebt.  

01. Hebt u Mijn Plan, Ons Plan?    Ja    Nee 

1    = helemaal mee oneens            

2    = mee oneens 

3    = soms eens en soms oneens 

4    = mee eens 

5    = helemaal mee eens 

1    2     3     4    5 

 

Geen 

mening / 

niet van 

toepassing. 

02. Bij het opstellen van Mijn Plan, Ons Plan heb ik zelf voldoende 

inbreng gehad. 

               

03. Ik ervaar het werken met Mijn Plan, Ons Plan als zinvol.                

04. Regelmatig bekijken we samen of we de doelen in Mijn Plan, 

Ons Plan bereiken.  

               

05. Ik geef ‘Mijn Plan, Ons Plan’ het rapportcijfer (1 is het laagste, 10 het hoogste): 
1           2           3            4             5             6             7             8             9             10 

                                      (omcirkelt u het rapportcijfer van uw keuze) 



Qrne | Klanttevredenheidsmeting Begeleiding SWOA 2017  

 
15 

06.Hebt u nog een opmerking over ‘Mijn Plan, Ons Plan’? Dan kunt u deze hier kwijt: 

 

 

 

 

3. Begeleider 

1    = helemaal mee oneens            

2    = mee oneens 

3    = soms eens en soms oneens 

4    = mee eens 

5    = helemaal mee eens 

1    2     3     4    5 

 

Geen 

mening / 

niet van 

toepassing. 

01. De  begeleider geeft mij de aandacht en tijd zoals afgesproken.                 

02. Als iets niet duidelijk is, legt de begeleider het me nog een keer 

uit. 

                

03. De begeleider is opmerkzaam. Hij/zij heeft  in de gaten wanneer 

ik niet zo lekker in mijn vel zit. 

                

04. Ik weet wat ik van de begeleider mag verwachten.                 

05. De begeleider houdt zich aan de gemaakte afspraken.                 

06. De begeleider geeft bruikbare tips en adviezen.                 

07. Door de begeleiding neem ik  initiatief om belangrijke dingen te 

bespreken.  

                

08. Door de begeleiding kom ik op nieuwe ideeën/pak ik dingen 

anders aan. 

                

09. Met de begeleider zoek ik naar oplossingen die echt bij mij 

passen. 

                

10. Als het voor mijn situatie goed is dat we met andere organisaties 

samenwerken, begrijp ik waarom dat is. 

                

11. Ik geef de  begeleider het rapportcijfer (1 is het laagste, 10 het hoogste): 

1             2             3               4               5                 6                7                8              9             10 

                                                      (omcirkelt u het rapportcijfer van uw keuze) 

12. Hebt u nog een opmerking over de begeleider(s) Dan kunt u dat hier kwijt: 

 

 

 

 

 

 

4. Belangenbehartiging  

 

1    = helemaal mee oneens            

2    = mee oneens 

3    = soms eens en soms oneens 

4    = mee eens 

5    = helemaal mee eens 

1    2     3     4    5 

 

Geen 

mening / 

niet van 

toepassing. 

01. Ik weet van het bestaan van de klantenraad van SWOA.                 

02. Ik word goed geïnformeerd over het werk van de klantenraad.                 

03. Ik merk dat de klantenraad voor onze belangen opkomt.                 

04. Ik vind dat SWOA zorgvuldig met mijn persoonlijke gegevens 

omgaat.  

                

05. Ik weet waar ik bij SWOA terecht kan als ik een klacht heb.                 

06. Ik geef de belangenbehartiging het rapportcijfer (1 is het laagste, 10 het hoogste): 

1             2             3               4               5                 6                7                8              9             10 

                                                      (omcirkelt u het rapportcijfer van uw keuze) 



Klanttevredenheidsmeting Begeleiding SWOA 2017  |     Qrne  

 

16 

07. Hebt u nog wensen ten aanzien van de belangenbehartiging? Of hebt u nog een opmerking? 

Dan kunt u dat hier kwijt: 

 

 

 

 

 

5. Wat levert de begeleiding u op? 

 

1    = helemaal mee oneens            

2    = mee oneens 

3    = soms eens en soms oneens 

4    = mee eens 

5    = helemaal mee eens 

1    2     3     4    5 

 

Geen 

mening / 

niet van 

toepassing. 

Door de begeleiding… 

01. Maak ik gemakkelijker contact met andere mensen.                 

02. Weet ik dat ik met iemand kan praten, als ik ergens mee zit.                 

03. Heb ik weer meer contact met familie, vrienden en bekenden.                 

04. Vind ik het weer plezieriger om de deur uit te gaan.                 

05. Lukt het me beter invulling aan mijn dagindeling aan te brengen.                 

06. Weet ik beter wat andere organisaties voor me kunnen 

betekenen. 

                

07. Ben ik meer betrokken bij wat er in mijn wijk gebeurt.                 

08. Leer ik dingen die in het dagelijks leven belangrijk zijn.                 

09. Is mijn zelfvertrouwen gegroeid.                 

10. Kom ik meer voor mezelf op.                 

11. Ontdek ik dat ik meer kan dan ik dacht.                 

12. Doe ik dingen die ik eerst niet (meer) zelf deed.                 

13. Lukt het me beter mijn problemen zelf de baas te kunnen.                 

14. Ik geef dat wat de begeleiding me oplevert het rapportcijfer (1 is het laagste, 10 het hoogste): 

1             2             3               4               5                 6                7                8              9             10 

                                                      (omcirkelt u het rapportcijfer van uw keuze) 

15. Hebt u nog een opmerking? Dan kunt u dat hier kwijt: 

 

 

 

 

C. Totaalwaardering begeleiding (van kennismaking bij het begin tot nu/eind) 

 

01. Ik geef de totale begeleiding het rapportcijfer (1 is het laagste, 10 het hoogste): 

1             2             3               4               5                 6                7                8              9             10 

                                                      (omcirkelt u het rapportcijfer van uw keuze) 

02. Wat betekent de begeleiding voor u? Wat heeft het u opgeleverd? 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 


