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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 een tevredenheidsinstrumentarium 

ontworpen, in en met het welzijnsveld, dat maximaal rekening houdt met de specifieke 

uitvoeringspraktijk van het welzijnswerk.  

 

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

belangrijkste vraag, ook bij de dagbesteding voor ouderen, is: wat kunt u en wilt u, gegeven uw 

huidige situatie? Wat heeft u nodig om het (weer) zelf te doen? De overtuiging dat mensen veel 

in hun mars hebben, ze in hun kracht zetten, dat is de motor.  
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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 de klanten van de 

dagbesteding. Het gaat om 82 klanten die op diverse locaties één of meerdere dagen per week 

van de voorziening gebruik kunnen maken. Zowel aan eigen klanten als aan hun mantelzorgers 

is de dagbesteding ondersteunend.  

 

Resultaat van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in: 

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

zijn: kennismakingsgesprek en eerste bezoek, de begeleiding, het programma, Mijn plan, 

ons plan, het eten, de ruimte, belangenbehartiging, het ervaren resultaat dagbesteding en 

de mening van mantelzorgers over de dienst.  

• De door de klanten ervaren opbrengst van de dagbesteding.  

• De totale waardering van de dagbesteding. 

• De ontwikkeling in de scores ten opzichte van die uit het onderzoek van 2014. 

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

algemene, procesmatige en specifieke, inhoudelijke aanbevelingen. 

 

De opdrachtgever kan deze informatie gebruiken in haar contacten met opdrachtgevers en 

financiers en in haar kwaliteitsbeleid. 

 

 

2.2 De onderzoeksmethode 

 

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

voor een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Deze sluit het beste aan bij de 

wensen en mogelijkheden van de klanten.  

 

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

 

Het kwantitatieve gedeelte: het uitzetten van vragenlijsten 

Qrne heeft in samenspraak met SWOA een vragenlijst opgesteld (zie bijlage 1). Deze is, 

inclusief aanbiedingsbrief en antwoordenveloppe, uitgezet onder alle klanten van de 

dagbesteding. De klanten konden de lijst zelf in gesloten enveloppe retourneren.  

 

Het kwalitatieve gedeelte: de groepsgesprekken 

Qrne leidt een groepsgesprek met een aantal klanten. Hierin passeren de belangrijkste 

bevindingen uit het kwantitatieve gedeelte op systematische en herkenbare wijze voor de 

klanten de revue.  

 

Met de combinatie van deze methodieken bieden we eerst alle deelnemers de mogelijkheid hun 

mening te geven, waarna we de resultaten in een groepsgesprek met een selectie van 

deelnemers kunnen uitdiepen.  

 



Qrne | Klanttevredenheidsmeting Dagbesteding SWOA 2017  

 
3 

Feedback 

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

onderzoeksmethode onderscheidt zich door het maatwerk. Het traject is met SWOA concreet 

ingevuld en toegesneden op de aard van de activiteit en hun wensen. 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 

 

 

3.1  Resultaten vragenlijsten 

 

3.1.1  Respons en presentatie gegevens 

De vragenlijst is uitgezet onder alle 82 klanten. Er zijn 42 lijsten binnen de gestelde termijn 

geretourneerd. De respons is daarmee 51%, tegen 52% in 2014. Namens de Gaanderij zijn er 

veertien respondenten, de Petersborg elf en Weldam vijftien respondenten in het onderzoek 

vertegenwoordigd, twee respondenten hebben geen locatie aangegeven. De responsgroep 

voldoet ruimschoots aan de ISO-kwaliteitsnormen voor kwantitatief onderzoek, waardoor 

betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan voor de gehele groep 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. 

 

3.1.2  Kennismakingsgesprek en eerste bezoek 
De respondenten is een aantal stellingen voorgelegd over de aanmelding, het 

kennismakingsgesprek en het eerste bezoek. In figuur 1 is het resultaat weergegeven. 

 
Uit de figuur blijkt het volgende: 

• De verschillen met 2014 zijn klein. Gemiddeld zijn alle respondenten positief over de 

telefonische bereikbaarheid van de dagbesteding en over de informatievoorziening bij 

veranderingen. Daarnaast is het gemiddeld ook alle respondenten duidelijk geworden wat 

ze van de dagbesteding konden verwachten na het kennismakingsgesprek.  
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• Een ruime meerderheid kreeg vooraf goede informatie over wat de dagbesteding inhoudt, is 

er door het kennismakingsgesprek extra enthousiast over geworden en vindt dat de website 

voldoende informatief is. 

 

Vier respondenten plaatsten een open opmerking bij dit cluster. Eén van de respondenten 

moest wennen, een ander had geen kennismakingsgesprek, een derde geeft aan graag beter 

geïnformeerd te worden over veranderingen en een vierde wenst meer creatieve activiteiten.  

                                                                                                                                                                                    

3.1.3  De begeleiding 
Vervolgens hebben de respondenten hun mening gegeven over een aantal stellingen over de 

begeleiding. In figuur 2 staat het resultaat.  

 
Figuur 2 wijst het volgende uit: 

• Ook hier valt vooral op dat de verschillen met 2014 zeer klein zijn.  

• Net als in 2014 scoren alle kwaliteiten van de begeleiders gemiddeld een 4 of hoger, wat 

betekent dat gemiddeld alle respondenten er positief over zijn.   

 

Opvallende resultaten naar locatie 

• De respondenten namens Weldam geven significant lagere scores op de kwaliteiten 

betrouwbaar en motivator (beide items krijgen een 3,6) dan de respondenten namens de 

andere twee locaties. 

 

Er is door één respondent een open opmerking over de begeleiding geplaatst. Deze 

persoon geeft aan dat er nauwelijks contact is met de begeleiding.   
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3.1.4  Het programma 

Klanten vinden het prettig om activiteiten te ondernemen die aansluiten bij de eigen wensen en 

mogelijkheden. In dit cluster komen verschillende aspecten van het programma aan bod.  

Figuur 3 biedt een overzicht van de resultaten. 

 
Uit deze figuur blijkt het volgende: 

• Hier zien we dat de scores op vier van de vijf items zijn gestegen.  

• Gemiddeld vinden nu alle respondenten de activiteiten interessant, biedt het aanbod 

voldoende variatie, ervaren gemiddeld alle respondenten de contacten met 

mededeelnemers als prettig en geven alle respondenten 

• Een ruime meerderheid vindt de activiteiten goed aansluiten op ‘Mijn plan, ons plan’. Dat 
was in 2014 ook het geval. 

 

Opvallende resultaten naar locatie 

• De respondenten namens Weldam vinden significant minder vaak dat het aanbod 

voldoende variatie biedt (3,6 tegen 4,1 gemiddeld) en dat de activiteiten aansluiten op Mijn 

plan, ons plan (2,9 tegen 3,7 gemiddeld). 

 

Er zijn acht open opmerkingen geplaatst over het programma. Eén mist het schilderen en 

keramieken, een ander kan niet aan alles meedoen, maar geniet ervan om er gewoon bij te 

kunnen zetten, een derde mist overleg over de activiteiten, een vierde hoopt op meer 

variatie, twee menen missen een grote Bingo en twee respondenten hebben geen idee van 

Mijn plan, ons plan.  
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3.1.5  ‘Mijn plan, ons plan’  
De volgende stellingen gaan over ‘Mijn plan, ons plan’, een plan waarin afspraken staan tussen 
klant en begeleiding en van waaruit doelmatig aan een aantal resultaten wordt gewerkt. In 

figuur 4 staat hoe de respondenten over dit plan en het werken ermee denken. 

 
In de figuur vallen de volgende zaken op: 

• In 2014 vonden gemiddeld alle respondenten dat ze voldoende inbreng hadden bij het 

opstellen van het plan, in dit onderzoek geldt dat nog maar voor een ruime meerderheid.  

• Gemiddeld vindt een ruime meerderheid werken met het plan zinvol en geeft een ruime 

meerderheid aan dat minimaal eens per jaar met de begeleiding wordt bekeken of de 

doelen worden behaald. De scores op beide items zijn exact gelijk aan die uit 2014.  

 

Zeventien van de 41 respondenten hebben dit deel van de vragenlijst niet ingevuld. Zij hebben 

niet het idee met Mijn plan, ons plan te werken. De acht opmerkingen die zijn geplaatst, hebben 

hier dan ook betrekking op. Mensen kennen het plan niet.   

 

3.1.6  Het eten 

In figuur 5 staat de mening van de klanten over het eten. 

 
De figuur toont het volgende: 

• Gemiddeld zijn alle respondenten, net als in 2014, positief over de variatie in het eten. 

Daarnaast geven gemiddeld alle respondenten aan het eten gezond te vinden, al is de 

score op dat item wel teruggelopen ten opzichte van 2014. Het omgekeerde geldt voor de 
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gezelligheid van het samen eten; dat scoort met een 4,6 gemiddeld zeer hoog en een stuk 

beter dan in 2014 (4,0).  

• Een ruime meerderheid vindt het gezellig het eten samen te maken en voor te bereiden. Dit 

kan niet op iedere locatie. Op locaties waar het niet kan, geven diverse respondenten aan 

het leuk te vinden wanneer deze mogelijkheid wel gerealiseerd zou worden.  

 

Er zijn zeven opmerkingen geplaatst. Vier ervan bevatten klachten over het eten, één 

respondent vindt het juist goed verzorgd. Een respondent geeft aan thuis te eten, een laatste 

vindt het jammer dat er niet samen kan worden gekookt. 

 

3.1.7    De ruimte 

In figuur 6 staat de mening van de respondenten over diverse aspecten die met de locatie en 

ruimte te maken hebben waar de dagbesteding wordt aangeboden. 

 
Figuur 6 maakt het volgende duidelijk: 

• De scores zijn vergelijkbaar met die uit 2014, met twee belangrijke uitzonderingen. De 

respondenten zijn namelijk veel positiever dan in 2014 over de mogelijkheden die de locatie 

de deelnemers biedt om zichzelf terug te kunnen trekken (4,2 tegen 3,7 in 2014) en het 

comfort dat het meubilair biedt (4,3 tegen 4,0 in 2017). 

• Alle items scoren in 2017 gemiddeld een 4 of hoger, wat betekent dat gemiddeld alle 

respondenten positief zijn over de voorgelegde aspecten over de ruimte en locatie. 
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In de twee geplaatste open opmerkingen gaat het over het invalidentoilet dat vies is, maar ook 

niet meer is schoon te krijgen. Het moet worden vervangen. Een tweede respondent vindt de 

ruimte donker en smal.  

 

3.1.8       Belangenbehartiging 

In figuur 7 spreken de klanten zich uit over de manier waarop hun belangen binnen SWOA 

behartigd worden. 

 
De figuur maakt dit duidelijk: 

• Nadat in 2014 meer respondenten bekend waren met (het werk van) de klantenraad, zien 

we in 2017 weer het omgekeerde. Veel minder respondenten geven aan van het bestaan 

van de klantenraad af te weten, goed geïnformeerd te zijn over hun werk en te merken dat 

de klantenraad voor de cliënten opkomt. Deze items scoren allen ruim beneden de neutrale 

waarde van 3. 

• De scores over het omgaan met persoonlijke gegevens en het kunnen melden van en 

omgaan met klachten zijn nagenoeg gelijk aan die uit 2014.   

 

Dertien van de 42 respondenten hebben deze vragen niet ingevuld. Dat, opgeteld bij de 

antwoorden van deelnemers die de stellingen binnen dit cluster wel beoordeeld hebben, wijst 

erop dat de belangenbehartiging, en de bekendheid ervan, een impuls kan gebruiken.  

 

Opvallende resultaten naar locatie 

• De respondenten namens Weldam geven significant vaker aan dat ze weten waar ze bij 

SWOA terecht kunnen met een klacht (4,4 tegen 3,9 gemiddeld).  

 

In acht van de negen opmerkingen geven de respondenten aan niet te weten van een 

klantenraad, één respondent geeft aan nog nooit een klacht te hebben gehad.  

 

3.1.9 Wat de dagbesteding de respondenten oplevert 

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

gemeente. Brengt de dagbesteding meer structuur aan in het leven van klanten en redden ze 

zich er beter door? Voelen ze zich minder eenzaam door de contacten die ze er hebben? De 

klanten spreken zich hierover uit in figuur 8. 
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De figuur toont het volgende: 

• Grosso modo zien we dat de scores lager uitkomen dan in 2014. Dat betekent dat 

gemiddeld minder respondenten een bijdrage van de dagbesteding ervaren aan de 

geformuleerde doelstellingen. Wel scoren alle items nog altijd boven de 3 gemiddeld, wat 

betekent dat gemiddeld een meerderheid deze bijdrage ervaart.  

• Net als in 2014 zijn alle respondenten blij met de contacten die ze hebben bij de 

dagbesteding. Een ruime meerderheid kan er praten over dingen waar ze mee zitten, pakt 

zelf weer meer dingen op en ontdekt bij de dagbesteding nog meer te kunnen dan ze 

dachten. Daarnaast helpt de dagbesteding voor een ruime meerderheid structuur aan te 

brengen in het leven.   

• Een kleine meerderheid ervaart dat de dagbesteding helpt bij het zelf oplossen van 

problemen, geeft aan er andere wijkbewoners te ontmoeten en er ook in het dagelijks leven 

meer contact door te hebben met anderen.  

 

In de drie geplaatste open opmerkingen geeft één respondent aan zich er op zijn gemak te 

voelen, een tweede dat het helpt tegen eenzaamheid en een derde niet over weg te kunnen 

met enkele mededeelnemers.  
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3.1.10  Mantelzorgers 

In deze laatste inhoudelijke paragraaf de resultaten van de mantelzorgers van respondenten die 

de dagbesteding bezoeken. Wat vinden zij van de begeleiding van de dagbesteding en het 

contact dat ze met de begeleiding hebben? Het resultaat staat in figuur 9. 

 
De figuur laat het volgende zien: 

• Niet alleen de klanten zelf zijn tevreden over de dagbesteding. Ook de mantelzorgers zijn 

dat. Ze zijn net als in 2014 gemiddeld allen blij dat de dagbesteding er is, ervaren het 

contact met de begeleiding als prettig en vinden dat de begeleiding open staat voor tips en 

adviezen. 

• Maar één item komt, net als in 2012 en 2014, (ruim) beneden de 4 gemiddeld uit. Dat is de 

wijze waarop de begeleiding de mantelzorgers op de hoogte houdt van de situatie van de 

klant. Gemiddeld is daar in 2017 een kleine meerderheid positief over. Deze scores is ten 

opzichte van 2014 weer iets verder gedaald.  

 
In de zeven geplaatste opmerkingen worden suggesties voor activiteiten gedaan (meer 

doen, ze zitten nu alleen in een stoel, meer sport en bewegingsactiviteiten, Bingo). 

Daarnaast geeft iemand aan dat het als mantelzorger helpt, maar er verder geen contact is 

met de begeleiding. Dat laatste geven nog twee respondenten aan; zij ervaren dat er af  en 

toe contact is. Een laatste mantelzorger vindt de dagbesteding te duur.  

 

3.1.11      Eindbeoordeling  

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

dagbesteding als geheel. In figuur 10 staat het overzicht. 
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De figuur toont het volgende: 

• Op de totaalwaardering scoort SWOA met een 7,8 iets lager dan de 8,0 in 2014. Dat is 

opvallend omdat de clusters hoger scoren dan in 2014. Enige uitzondering is 

belangenbehartiging dat met een 6,5 iets lager uitkomt dan in 2014 (6,6). 

• De scores op de clusters begeleiding, activiteiten en kennismakingsgesprek en eerste 

bezoek zijn met 0,5 punt of meer fors gestegen. Grootste stijging is de 7,7 op ‘Mijn plan, 
ons plan’. Dat scoorde in 2014 nog een 7,0. 

• De mantelzorgers geven een 8,1 gemiddeld, tegen een 7,8 in 2014.   

 

Opvallende resultaten naar locatie 

• De respondenten namens Weldam kennen op diverse clusters fors lagers rapportcijfers 

dan op de twee andere locaties. Het gaat dan om het programma (7,1), de ruimte (7,8), het 

kennismakingsgesprek en eerste bezoek (6,9) en het werken met Mijn plan, ons plan (5,9). 

De begeleiding krijgt wel de beste waardering vanuit Weldam (8,4).  

• Kijken we naar de ervaren opbrengsten van het aanbod, dan steekt de Petersborg er met 

een rapportcijfer van 8,1 bovenuit. De respondenten van de Gaanderij geven een 7,1, die 

van Weldam een 7,3. 

• De mantelzorgers bij de Gaanderij en Petersborg zijn het meest tevreden; ze kennen de 

dag besteding een 8,3 toe. Mantelzorgers bij Weldam komen uit op een 7,8. 

• Bij de totaalwaardering geven de respondenten namens Weldam een 7,6, die van de 

Gaanderij een 8,1 en die van Petersborg een 8,3. 

 

In de afsluitende open opmerkingen geven vier mantelzorgers aan het samen met de 

deelnemer te hebben ingevuld, twee respondenten geven expliciet aan tevreden te zijn, één 

mist de gezelligheid op de locatie, een respondent mist duidelijkheid over voortgang, activiteiten 
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en dergelijke, een andere respondent wenst meer sjoelen en Bingo, terwijl een laatste 

respondent geeft aan een maatje voor thuis te zoeken. 

 

 

3.2 Het groepsgesprek 

 

Opzet groepsgesprek 

Uit 3.1 kwam een aantal aanknopingspunten voor het groepsgesprek. Ze staan in bijlage 2. De 

deelnemers aan het gesprek zijn bekend bij SWOA.   

 

Verslag groepsgesprek 

Het gesprek vond plaats op de locatie Gaanderij. Er waren vier deelnemers van de Gaanderij 

aanwezig en twee mantelzorgers van locatie Petersborg. Ondanks een toezegging, bleken er 

uiteindelijk geen bezoekers of mantelzorgers vanuit de Weldam mee te doen. Alle deelnemers 

aan het gesprek hebben de vragenlijst ingevuld, de mantelzorgers hebben dit met en, waar het 

niet anders kon, voor hun naaste gedaan. Allen geven aan geen moeite te hebben gehad met 

de lijst, het invullen was niet moeilijk, de vragen en stellingen waren herkenbaar. 

 

Kennismakingsgesprek en eerste bezoek 

Eén van de deelnemers is al zes jaar bij de dagbesteding. Ze kan zich het eerste contact niet zo 

goed meer herinneren. De andere deelnemers en mantelzorgers geven aan dat er een 

kennismakingsgesprek bij henzelf thuis is geweest. Dat werd zonder uitzondering als prettig, 

informatief en verhelderend ervaren. Het was iedereen daarna duidelijk wat ze konden en 

mochten verwachten. Ook zaken als vervoer ernaartoe en het eten zijn direct goed besproken. 

Vervolgens was er tijdens het eerste bezoek extra aandacht vanuit de begeleiders en 

vrijwilligers. Ook dat werd als prettig ervaren, omdat zeker het eerste bezoek voor de 

deelnemers en de naasten van de mantelzorgers als moeilijk werd ervaren; er werd tegenop 

gekeken. Nadat ze de drempel over waren, overheerste vooral de dankbaarheid de 

dagbesteding te kunnen bezoeken. Soms was bij het eerste bezoek ook een wijkcoach 

aanwezig. 

 

De ruimte 

De ruimte in de Petersborg is net vernieuwd; de mantelzorgers ervaren de ruimte als passend 

en prima. Op de Gaanderij ervaren de deelnemers de ruimte als krap, zeker als de 

middagbezoekers er nog bij komen na de ochtend. Ook hier staat een grote verbouwing voor de 

deur. De deelnemers aan de dagbesteding zijn niet bij de nieuwbouwplannen betrokken. Het 

nieuwe gebouw wordt straks ‘een grote verrassing’. Eén van de deelnemers heeft veel angst te 
vallen. Ze ervaart het toilet als veel te laag. Een andere deelnemer weet mevrouw te vertellen 

dat er ook een hoog toilet is. Ze heeft dat al die jaren niet geweten. Nu wel, alvast een mooie 

opbrengst van het gesprek. De Gaanderij heeft een fijne buitenruimte, een heemtuin en er is de 

mogelijkheid om naar het nabijgelegen winkelcentrum te gaan. Daarnaast is er een 

afzonderlijke rustruimte met een bank, waar de deelnemers overigens nooit gebruik van maken. 

Meestal doen ze, als ze moe zijn, op hun stoel in de reguliere ruimte even een dutje. 

 

Activiteiten 

Er is voldoende te doen, zowel in frequentie als in variatie. Daarnaast is er altijd ruimte om je 

wensen kenbaar te maken; daar wordt dan ook werk van gemaakt door de begeleiders en 

vrijwilligers. Eén van de deelnemers is zeer te spreken over de uitjes; dat zou wel wat vaker 

mogen. Een andere deelnemer doet aan niet veel dingen mee, maar vindt dat geen probleem. 



Klanttevredenheidsmeting Dagbesteding SWOA 2017   |     Qrne 

 

14 

Het liefst zit ze de hele dag lekker te kijken en luisteren naar alles wat er gebeurt. Ook de 

mantelzorgers geven aan dat hun naasten zich prima vermaken bij de dagbesteding. Eén van 

de mantelzorgers geeft aan dit ook echt belangrijk te vinden; anders houdt ze haar moeder 

liever bij zichzelf in huis.   

 

Begeleiding 

Over de begeleiding niets dan lof van vijf van de zes deelnemers en mantelzorgers. De laatste 

deelnemer ervaart het contact met de één prettiger dan dat met de ander. Eigenlijk zoals in het 

gewone leven, concludeert ze even later. De andere vijf vinden de begeleiders en vrijwilligers 

lief, behulpzaam, open en als er op de groep eens iets gebeurt, lopen ze niet weg voor hun 

verantwoordelijkheid. Dan worden dingen direct bespreekbaar gemaakt. 

 

Mijn plan, ons plan 

De term zegt niemand iets, ook de mantelzorgers niet. Terwijl de man van één van de 

mantelzorgers pas zeer kort bij de dagbesteding komt. Toch gaat er bij Mijn plan, ons plan geen 

belletje rinkelen. Als we uitleggen dat het over gesprekken met de begeleiding gaat, is er wél 

direct herkenning. Die gesprekken worden structureel gevoerd, met vaste begeleiders, en als 

prettig ervaren. In de gesprekken vertellen deelnemers wat ze willen, waar ze behoefte aan 

hebben, wat ze minder graag doen en hoe ze in hun vel zitten. Daarnaast schuift de begeleiding 

op de Gaanderij iedere maandagochtend aan om te peilen hoe het er in de groep voorstaat.  

 

Eten 

Het eten is prima. Drie gangen voor een klein prijsje en veel variatie, zelfs voor één van de 

deelnemers, die zichzelf ‘een moeilijke eetster’ noemt. Op de Gaanderij wordt het als waardevol 

ervaren dat partners of andere naasten mee kunnen eten. Op de Petersborg worden 

deelnemers betrokken bij het koken. Ze mogen of kunnen doen wat ze leuk vinden of waartoe 

ze (nog) in staat zijn.   

 

Belangenbehartiging 

Dit is het kortste bespreekpunt: niemand heeft weet van de klantenraad. Met een eventuele 

klacht zouden ze zich melden bij de begeleiding. De gang naar de begeleiding wordt als 

voldoende veilig ervaren.  

 

Wat de dagbesteding oplevert? 

Eén deelnemer vat het kernachtig samen: ik heb thuis geen geraniums, maar ik zit er wél 

achter. De dagbesteding is een uitje, een moment weg uit de eenzaamheid. Daarnaast geeft 

het structuur: het is een reden om op tijd op te staan en je, voor een bepaalde tijd, aan te 

kleden en het huis aan kant te hebben. Het onderlinge contact wordt als prettig ervaren, ook al 

zijn de leeftijdsverschillen soms groot ( de jongste deelnemers bij de Gaanderij zijn in de zestig, 

de oudste de 90 gepasseerd). De opbrengst voor mantelzorgers is evident: de twee 

mantelzorgers ervaren ademruimte, tijd voor zichzelf en geven aan weer in hun sociaal leven te 

kunnen investeren. Ze krijgen een plezierigere man en moeder terug en zitten zelf ook beter in 

hun vel. Het maakt het leven plezieriger en de zorgtaken veel beter te dragen. 

 

Als ik één dag directeur van SWOA zou zijn, zou ik het volgende veranderen… 

Geen van de aanwezigen zou ook maar iets veranderen. De dagbesteding is prima, de 

begeleiding heel liefdevol en de deelnemers en mantelzorgers zijn blij met de chauffeurs en de 

vrijwilligers, die nog een extra pluim krijgen! 
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4. Conclusies en aanbevelingen 

 

De resultaten in dit onderzoek zijn over de gehele linie beter dan in 2014, al zien we dat niet 

terug in een hogere totaalwaardering. De 7,8 is iets lager dan de 8,0 die de deelnemers in 2014 

toekenden. De rapportcijfers voor de clusters begeleiding, activiteiten en kennismakingsgesprek 

en eerste bezoek zijn met 0,5 punt of meer fors gestegen. Grootste stijging is de 7,7 op ‘Mijn 
plan, ons plan’. Dat scoorde in 2014 nog een 7,0. In het groepsgesprek gaven de deelnemers 

aan het niet te herkennen, maar na uitleg over de gesprekken die het betreft, wist iedereen 

waarover het ging. Meer respondenten geven er ook blijk van het plan, of de gesprekken, te 

herkennen en het werken ermee te waarderen; een positieve ontwikkeling. 

 

De mantelzorgers geven een 8,1 gemiddeld, tegen een 7,8 in 2014. Blijft staan dat de 

informatievoorziening over hoe het met hun naaste gaat op de dagbesteding, voor verbetering 

vatbaar is. In het groepsgesprek waren twee mantelzorgers die hun naaste halen en brengen; 

dat lijkt in ieder geval een groot verschil te maken. 

 

Opvallend is dat de locatie Weldam op een aantal punten significant minder goed scoort dan de 

Gaanderij en de Petersborg. Vertaald naar de clusters gaat het vooral om het programma 

(rapportcijfer 7,1 tegen 7,9 gemiddeld), het kennismakingsgesprek en eerste bezoek (6,9 tegen 

7,8 gemiddeld) en het werken met Mijn plan, ons plan (5,9 tegen 7,7 gemiddeld). Ook het 

rapportcijfer is met 7,6 het laagste. De begeleiding krijgt wel de beste waardering vanuit 

Weldam (8,4), waarbij opvalt dat ze bij de scores op afzonderlijke kwaliteiten weer significant 

lager scoren op motivator en betrouwbaarheid. Het betekent dat deelnemers bij de Weldam 

minder vaak extra enthousiast worden om aan activiteiten mee te doen door de werkwijze van 

de begeleiding. En dat begeleiders zich in mindere mate aan hun afspraken houden dan 

deelnemers op andere locaties ervaren. Daarnaast ervaren ze minder vaak voldoende variatie 

in aanbod aan activiteiten en minder vaak dat die activiteiten aansluiten bij Mijn plan, ons plan. 

En geven ze minder vaak aan te weten waar ze met een klacht terecht kunnen. De 

respondenten van de Petersborg ervaren het vaakst een opbrengst van het aanbod 

(rapportcijfer 8,1, tegen een 7,1 van de Gaanderij en een 7,3 van de Weldam).  

 

Uit het kwantitatieve onderzoek bleek een beperkt aantal aandachtspunten. Dat hebben we 

getoetst in een groepsgesprek, waarbij vier deelnemers van de Gaanderij en twee 

mantelzorgers van deelnemers bij de Petersborg aanwezig waren. Vanuit de Weldam is 

niemand bij dat gesprek geweest. We bespreken de resultaten onder de specifieke 

aanbevelingen. De algemene aanbevelingen zijn procesmatig van aard en gelden meer in het 

algemeen voor alle tevredenheidsonderzoeken. Ze zijn daarmee niet minder belangrijk. 

 

 

4.1 Algemene aanbevelingen 

 

Eerste aanbeveling is om intern met een compacte werkgroep het vervolgtraject op te pakken: 

het informeren van medewerkers en deelnemers 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 weer wat positiever dan in 2014. De 

factoren die aan deze scores ten grondslag liggen vormen de basis voor en zijn de kracht van 
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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 (een deel van) de 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 de 

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

Voer deze verander- en verbeteragenda uit en herhaal het onderzoek periodiek om de effecten 

te kunnen meten. Aanbeveling is om één medewerker specifiek verantwoordelijk te maken voor 

de verander- en verbeteragenda. Deze medewerker is verantwoordelijk voor de uitvoering van 

de acties en het realiseren van de planning. 

 

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 deze op de eigen 

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 door bezuinigingen onder druk staat, is het goed te laten zien dat de deelnemers 

en mantelzorgers tevreden zijn over de dagbesteding en, minstens zo belangrijk, dat het hen 

van alles oplevert in termen van persoonlijke opbrengsten. Het biedt, meer dan in 2014, 

structuur, contacten en levensgeluk voor deelnemers en ademruimte, rust en de mogelijkheid 

het eigen sociaal leven weer wat te kunnen oppakken voor mantelzorgers. Het is een 

belangrijke preventieve voorziening, draagt bij aan zingeving én aan een prettiger samenleven 

van de deelnemers en hun mantelzorgers.  

 

Tweede aanbeveling betreft de nieuwbouw bij de Gaanderij. Betrek deelnemers van de 

dagbesteding hierbij. Vraag ze wat ze nodig hebben, wat wensen en behoeften zijn en laat ze 

meedenken met wat uiteindelijk ook ‘hun’ ruimte gaat zijn. Als eindgebruikers kunnen ze 
informatie verstrekken die van grote waarde kan zijn. Een wens is in ieder geval al duidelijk: 

meer ruimte. De ruimte is momenteel wat beperkt, zeker wanneer de middagdeelnemers 

aansluiten. 

 

Derde aanbeveling is om intern de scores op de Weldam te bespreken. Zijn de afwijkende 

scores ten opzichte van de twee overige locaties te duiden? Vooral waar het gaat om de 

activiteiten, de ruimte, Mijn plan, ons plan en het kennismakingsgesprek en eerste contact? De 

respondenten ervaren minder vaak een enthousiasmerende werkwijze van de begeleiders, 

ervaren minder vaak dat begeleiders zich aan hun afspraken houden, dat er voldoende variatie 

zit in het aanbod aan activiteiten, dat deze aansluiten op Mijn plan, ons plan en weten minder 

vaak waar ze met een klacht terecht kunnen. En vervolgens is dan de vraag: als deze 
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resultaten worden herkend, welke verander- of verbeteracties zijn er dan mogelijk? Eén ding is 

duidelijk: aan de begeleiding in algemene zin ligt het volgens de respondenten niet; die krijgen 

een (nog) beter rapportcijfer dan op de andere locaties.    

 

Vierde aanbeveling is intern met elkaar te duiden waarom meer respondenten dan in eerdere 

onderzoeken aangeven met Mijn plan, ons plan te werken en het werken ermee ook te 

waarderen. Welke acties hebben hiertoe geleid? En vooral: wat is er nodig om dit vast te 

houden?  STEVIGER NEERZETTEN 

 

Vijfde aanbeveling is dezelfde als in 2012 en 2014. De klantenraad blijft een ongrijpbaar 

fenomeen voor zowel de respondenten als de deelnemers aan het groepsgesprek. Wat wil de 

SWOA ermee? Het blijkt niet te lukken mensen bekender te maken met dit vertegenwoordigend 

orgaan. Punt dat daarbij een rol speelt, is dat maar weinig deelnemers en mantelzorgers 

klachten hebben. Ze gaan naar de dagbesteding, hebben het er prettig ervaren begeleiders en 

vrijwilligers die dichtbij hen staan en bij wie ze met klachten terecht kunnen. De hamvraag is 

dan ook: wil SWOA een klantenraad pro forma, of dicht het de klantenraad een daadwerkelijke 

belangrijke functie toe? Als dat laatste het geval is, zal SWOA echt, en op een andere manier 

dan tot op heden te doen gebruikelijk is geweest, werk moeten maken van een prominentere rol 

en de bekendheid van (het werk van) de klantenraad. 

 

Zesde aanbeveling is om het kennismakingsgesprek met deelnemer en mantelzorger aan te 

grijpen om de informatiebehoefte van de mantelzorger in kaart te brengen én die te vertalen in 

concrete afspraken over hoe deze vorm wordt gegeven. Net als in 2012 en 2014 geven 

mantelzorgers aan dat er nog wel wat winst valt te behalen in de wijze waarop ze op de hoogte 

worden gehouden van de situatie van hun naaste op de dagbesteding. In het groepsgesprek 

werd geopperd dat dit wellicht vooral geldt voor de mantelzorgers die hun naaste niet brengen 

en halen. De twee mantelzorgers die dit wel doen met respectievelijk hun man en moeder 

geven namelijk aan dat zowel het contact met de begeleiding al de informatievoorziening vanuit 

hen prima is. Reden? Ze staan in contact met de begeleiders. En ervaren een onderling contact 

waarin face-to-face gemakkelijke informatie kan worden uitgewisseld. Als dit contact er niet of 

nauwelijks is, is er iets anders nodig. Het kennismakingsgesprek is hét moment om deze 

behoeften te peilen en er inhoud aan te geven. Leg de gemaakte afspraken vast en bekijk 

regelmatig of de informatievoorziening naar tevredenheid verloopt. 

 

Zevende aanbeveling is om een volgende keer wat meer aandacht te besteden aan de 

organisatie van het groepsgesprek. De enige aanwezige medewerker op de Gaanderij, was niet 

de medewerker die het had geregeld. Ze moest de groep draaien en het groepsgesprek er, 

organisatorisch en facilitair, naast doen. Dat leidde ertoe dat de deelnemers vanuit de 

Petersborg lange tijd niet wisten waar ze verwacht werden, en bijna naar huis waren gegaan, 

terwijl we uiteindelijk zelf naar de Weldam hebben gebeld met de vraag of er nog iemand zou 

aanschuiven. Uiteindelijk bleek dat niet het geval. Aanbeveling voor een volgende keer is om in 

ieder geval de drie locaties vertegenwoordigd te hebben en het gesprek te organiseren op een 

dag dat de beroepskracht die het groepsgesprek georganiseerd heeft, ook daadwerkelijk zelf 

aanwezig kan zijn. 
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Vragenlijst onderzoek  Bijlage 1  

U bezoekt één of meerdere keren per week de dagbesteding. Graag horen we van u hoe dat 

bevalt. Zou u daarom deze vragenlijst willen invullen? Het kost u ongeveer 15 minuten. Wilt u 

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

medewerking. 

 

A. Algemene informatie 

01. Waar bezoekt u de dagbesteding?  De Gaanderij  De Petersborg  De Weldam 

 

B. Stellingen over de dagbesteding 

Nu volgen er stellingen over de dagbesteding. U kunt antwoorden geven van 1 ‘helemaal mee 
oneens’ tot en met 5 ‘helemaal mee eens’. Wanneer u geen mening heeft, zet u een kruis in de 

laatste kolom. 

 

1. Kennismaking en start bij de dagbesteding 

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 de dagbesteding.                  

02. Na het kennismakingsgesprek met de medewerker was het mij 

duidelijk wat ik van de dagbesteding kon verwachten. 

                

03. Door dat kennismakingsgesprek ben ik enthousiast geworden 

over de mogelijkheden die de dagbesteding mij biedt. 

                

04. De dagbesteding is goed telefonisch bereikbaar.                 

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

dagbesteding. 

                

06. Ik word goed geïnformeerd over veranderingen bij de 

dagbesteding. 

                

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 de aanmelding en het eerste bezoek? Dan kunt u die hier kwijt: 

 

 

 

2. Begeleiders 

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 begeleiders geven mij de aandacht en tijd zoals afgesproken.                 

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

03. De begeleiders zijn opmerkzaam. Ze hebben in de gaten 

wanneer ik niet zo lekker in mijn vel zit. 

                

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

05. De begeleiders houden zich aan de gemaakte afspraken.                 

06. Door de manier waarop de begeleiders werken, ben ik extra 

gemotiveerd om aan de activiteiten mee te doen. 

                

07. Ik geef de begeleiders 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) 
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08. Hebt u nog een opmerking over de begeleiding? Dan kunt u deze hier kwijt: 

 

 

 

3. Programma 

In dit blok ziet u de term ‘Mijn Plan, Ons Plan’. Daarmee bedoelen we het plan dat u samen 

hebt gemaakt en de gesprekken die u hierover voert met een 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 activiteiten zijn voor mij interessant om te doen.                 

02. Er zit voor mij voldoende variatie in het aanbod.                 

03. De activiteiten sluiten goed aan op ‘Mijn Plan, Ons Plan’.                 

04. Als ik wensen of ideeën heb, wordt daar door de begeleiding wat 

mee gedaan. 

                

05. De contacten met mijn mededeelnemers ervaar ik als prettig.                  

06. Ik geef het programma 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) 

07. Hebt u nog een opmerking over het programma en de activiteiten? Dan kunt u deze hier kwijt: 

 

 

 

4. ‘Mijn Plan, Ons Plan’ 
In dit blok ziet u weer de term ‘Mijn Plan, Ons Plan’. Daarmee bedoelen we opnieuw het plan 
dat u samen hebt gemaakt en de gesprekken die u hierover voert met uw begeleider hebt. 

1    = helemaal oneens            

2    = mee oneens 

3    = soms eens, soms oneens 

4    = mee eens 

5    = helemaal mee eens 

1    2     3     4    5 

 

Geen 

mening / 

niet van 

toepassing. 

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

inbreng gehad. 

               

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

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

Plan bereiken.  

               

04. 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) 

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

 

 

5. Eten 

1    = helemaal oneens            

2    = mee oneens 

3    = soms eens, soms oneens 

4    = mee eens 

5    = helemaal eens 

1    2     3     4    5 

 

Geen mening 

/ niet van 

toepassing. 

01. Ik vind het gezellig samen het eten voor te bereiden en te koken.                 

02. Ik vind het gezellig om samen te eten tijdens de dagbesteding.                 

03. We eten  gezond.                 

04. We eten gevarieerd.                 
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05. Ik geef het eten 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) 

06. Hebt u nog een opmerking over het eten? Dan kunt u deze hier kwijt: 

 

 

 

6. Ruimte 

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 voel me prettig in de ruimte van de dagbesteding.                 

03. Er is genoeg ruimte om me goed te kunnen bewegen.                 

04. Ik vind het meubilair in de ruimte comfortabel.                  

05. De ruimte wordt goed schoon gehouden.                 

06. De locatie biedt voldoende mogelijkheden om me te kunnen 

terugtrekken wanneer ik dat wil. 

                

07. De sfeer tijdens de dagbesteding is goed.                 

08. De toiletten zijn voor mij goed toegankelijk.                 

09. De toiletten worden goed schoon gehouden.                  

10. Ik voel mij veilig op de locatie.                 

11. Er zijn voldoende mogelijkheden om mij buiten te begeven.                  

12. Ik geef de ruimte 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) 

13. Hebt u nog een opmerking over de ruimte of de locatie? Dan kunt u deze hier kwijt: 

 

 

 

 

 

7. Belangenbehartiging  

1    = helemaal oneens            

2    = mee oneens 

3    = soms eens, soms oneens 

4    = mee eens 

5    = helemaal 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. Als ik een klacht heb, wordt daar serieus mee omgegaan.                 

07. 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) 
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08. Hebt u nog een opmerking over de belangenbehartiging? Dan kunt u deze hier kwijt: 

 

 

 

 

 

8. Wat levert de dagbesteding u op? 

1    = helemaal oneens            

2    = mee oneens 

3    = soms eens, soms oneens 

4    = mee eens 

5    = helemaal eens 

1    2     3     4    5 

 

Geen 

mening / 

niet van 

toepassing. 

01. Ik ben blij met de contacten die ik heb bij de dagbesteding.                 

02. Bij de dagbesteding ontmoet ik ook andere wijkbewoners.                 

03. Door de dagbesteding heb ik ook in het dagelijks leven meer 

contact met anderen. 

                

04. Als ik ergens mee zit, kan ik daarover praten met iemand die ik 

ken van de dagbesteding. 

                

05. De dagbesteding helpt me structuur in mijn leven aan te brengen.                 

06. Door de dagbesteding voel ik me beter.                 

07. Door de dagbesteding pak ik meer dingen zelf op.                 

08. De dagbesteding helpt me mijn problemen op te lossen.                 

09. Bij de dagbesteding heb ik ontdekt ik dat ik meer kan dan ik zelf 

dacht. 

                

10. Ik geef dat wat de dagbesteding 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) 

11. Hebt u nog een opmerking over de opbrengst van de dagbesteding? Dan kunt u deze hier kwijt: 

 

 

 

9. Mantelzorger (in te vullen door uw mantelzorger)  

1    = helemaal oneens            

2    = mee oneens 

3    = soms eens, soms oneens 

4    = mee eens 

5    = helemaal eens 

1    2     3     4    5 

 

Geen 

mening / 

niet van 

toepassing. 

01. Ik word voldoende geïnformeerd over hoe het op de 

dagbesteding gaat. 

                

02. Ik ben als mantelzorger blij dat de dagbesteding er is.                 

03. Het contact met de begeleiders ervaar ik als prettig.                 

04. Als ik tips of adviezen heb, staat de begeleiding daar open voor.                 

05. Ik geef de dagbesteding 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) 

06. Hebt u nog een opmerking over de dagbesteding? Dan kunt u deze hier kwijt: 

 

 

 

C. Totaalwaardering dagbesteding 

01. Ik geef de totale dagbesteding 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 Dagbesteding SWOA 2017   |     Qrne 

 

22 

02. Hebt u nog wensen ten aanzien van de dagbesteding in het algemeen, opmerkingen over de 

dagbesteding, of mist u iets in het aanbod, dan kunt u dat hier laten weten: 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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Groepsgesprek                  Bijlage 2 

 

Gespreksonderwerpen 

Procedure vragenlijst 

Hebt u allemaal de lijst ingevuld?  Zo niet, waarom niet? Hoe vond u het om de lijst in te vullen? 

 

Aanmelding en eerste bezoek 

Hebt u allen een kennismakingsgesprek gehad? Hoe verliep dat? Wist u erna hoe het er op de 

dagbesteding aan toe zou gaan? Kunt u zich uw eerste bezoek nog herinneren? Hoe vond u 

dat? Welke gevoelens riep het bij u op?  

 

Begeleiders 

Wat vindt u van de begeleiding? Is er contact? Vindt u dat voldoende? Bent u er tevreden over? 

Zijn er dingen die u erg waardeert? En wat zou er wellicht anders kunnen? 

  

Activiteiten  

U bent wat meer tevreden over de activiteiten en de variatie dan bij het vorige onderzoek. Wie 

herkent dit? Wie kan er iets over vertellen?  

Wordt er voldoende gedaan? Sommige mensen missen creatieve activiteiten. Mist u iets?  

 

De ruimte 

De ruimte scoort op de meeste onderdelen heel goed. Wie herkent dat?  

U geeft aan tevreden te zijn over de mogelijkheden u te kunnen terugtrekken als u wat rust 

wenst. Wie kan daar wat over vertellen? 

Hoe tevreden bent u over de toiletten? Zijn ze goed schoon? 

 

Mijn plan, ons plan 

Bent u bekend met Mijn plan, ons plan u iets? Dat zijn gesprekken die u hebt met uw 

begeleider. Heeft u een vaste begeleider? Kent u het werken met het plan? En vindt u dat 

zinvol? Waarom wel of niet? 

 

Eten 

U vindt het gezellig samen te eten en het eten scoort best goed. Andere mensen zijn juist wat 

minder tevreden. Wat vindt u ervan? Wat vindt u het leukste aan het eten?  

 

Belangenbehartiging 

Lang niet iedereen kent de klantenraad. Kent u deze wel? Zo ja, hoe kent u deze? Weet u wat 

de klantenraad doet? Zo niet, hoe komt dat? Vindt u het wel belangrijk? 

 

Resultaten dagbesteding 

U vindt gemiddeld allemaal dat het leuk is bij de dagbesteding en u bent tevreden met de 

contacten. Kan iemand hier iets over vertellen? Wat vindt u belangrijk als het gaat om wat de 

dagbesteding oplevert? 

 

Mantelzorgers 

Niet iedere mantelzorger geeft aan even goed op de hoogte te worden gehouden van de 

situatie van de deelnemer die hij/zij thuis verzorgt. Hoe ervaart u dat? Kan iemand hier iets over 

vertellen? Wat is voor u, als mantelzorger, de belangrijkste opbrengst van de dagbesteding? 
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Afronding: één dag directeur dan… 

Als u hier directeur was, wat zou u dan veranderen (1 ding)? 


