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RAPPORTAGE ONDERZOEK KWALITEITSERVARINGEN VAN 
CLIËNTEN DRIESTROOM 2021 

 
 

Werk en Ondersteuning 
 

 
 
 
 

VOORWOORD EN LEESWIJZER 
 
 
In dit rapport doen we verslag van de bevindingen van het onderzoek naar kwaliteitservaringen van cliënten 
dat van januari tot december 2021 liep binnen het organisatieonderdeel Driestroom Werk en Ondersteuning 
inclusief Ambulante begeleiding.  
 
Hoofdstuk 1 beschrijft het doel en bij wie en op welke manier het kwaliteitsonderzoek werd uitgevoerd.  
Hoofdstuk 2 toont de uitkomsten van het onderzoek Werk Cliënten. 
Hoofdstuk 3 behandelt de uitkomsten Ambulante begeleiding Cliënten 
Hoofdstuk 4 behandelt de uitkomsten Werk Cliëntvertegenwoordigers  
Hoofdstuk 5 bevat de uitkomsten Ambulante begeleiding Cliëntvertegenwoordigers 
Hoofdstuk 6 bevat een beknopte conclusie. 
 
Een woord van dank is op zijn plaats aan alle cliënten, cliëntvertegenwoordigers en begeleiders die hun 
medewerking verleenden aan dit onderzoek. Een bijzonder woord van dank voor mevr. Kristel van de Kamp, 
Staffunctionaris bestuursbureau, die de interne coördinatie van het onderzoek voor haar rekening nam. 
 
 
Februari 2022 
Dr. W.H.E. Buntinx 
J. Tan, MSc 
 
Buntinx Training & Consultancy 
  



 

 

 
Rapportage Onderzoek Kwaliteitservaringen Cliënten Driestroom Werk & Ondersteuning - 2021  

 

4 

 

RAPPORTAGE ONDERZOEK KWALITEITSERVARINGEN VAN 
CLIËNTEN DRIESTROOM 2021 

 
 

Werk & Ondersteuning 
 

 
Inhoudsopgave 
 

                               Pagina 

           
1. Inleiding            6 

1.1 Vraagstelling          6 
1.2 Werkwijze, onderwerpen, deelnemers, analyse,        6 
              en bijzondere omstandigheden 
   

2. Uitkomsten Werk Cliënten         10 
 
3. Uitkomsten Ambulante begeleiding Cliënten      16 
 
4. Uitkomsten Werk Cliëntvertegenwoordigers      17 
 
5. Uitkomsten Ambulante begeleiding Cliëntvertegenwoordigers    21 
       
6. Conclusie           22 
 
Bijlage            23 
 
  
   



 

 

 
Rapportage Onderzoek Kwaliteitservaringen Cliënten Driestroom Werk & Ondersteuning - 2021  

 

5 

  



 

 

 
Rapportage Onderzoek Kwaliteitservaringen Cliënten Driestroom Werk & Ondersteuning - 2021  

 

6 

RAPPORTAGE ONDERZOEK KWALITEITSERVARINGEN VAN 
CLIËNTEN DRIESTROOM 2021 

 
 

Werk & Ondersteuning 
 

 

1. Inleiding 
 

1.1. Vraagstelling 
 
De vraagstelling van het onderzoek kwaliteitservaringen Driestroom Werk en Ondersteuning 2021 
luidt: 

1. Hoe waarderen cliënten van Driestroom de kwaliteit van de ondersteuning in het 
zorgonderdeel Werk en Ondersteuning resp. Ambulante begeleiding? 

2. Welke verbeterpunten kunnen op basis van de antwoorden op vraag 1 worden 
geformuleerd? 

 
1.2. Werkwijze, onderwerpen, deelnemers, privacy en bijzondere omstandigheden 
 
Werkwijze 
 
Het onderzoek naar kwaliteitservaringen was gekoppeld aan het ondersteuningsplan van de 
betrokken cliënten. Bij gelegenheid van de evaluatie van het ondersteuningsplan – ‘Mijn Plan’ – werd 
een aantal vragen voorgelegd met betrekking tot ervaringen met de kwaliteit van zorg in het 
algemeen. De respons werd, indien de cliënt / cliëntvertegenwoordiger het daarmee eens was, direct 
geregistreerd in het elektronisch cliëntdossier van Driestroom en de resultaten waren meteen 
beschikbaar om mee te nemen in de evaluatie van het ondersteuningsplan. Analyse en rapportage 
werden uitgevoerd op geanonimiseerde databestanden van deze respons. 
 
Onderwerpen 
 
De indicatoren in dit onderzoek waren gelijk aan die uit 2020: 
 
1. Wat vind je van de begeleiding die je bij Driestroom in de afgelopen 6 maanden gekregen hebt? 
    (dit is een ‘algemeen rapportcijfer’ vraag) 
2. De afspraken in Mijn Plan gaan over dingen die ik zelf belangrijk vind 
3. Begeleiders houden rekening met mijn wensen/behoeftes 
4. Ik vind dat begeleiders hun afspraken goed nakomen 
5. De begeleiders van Driestroom helpen mij bij het ontmoeten van andere mensen 
6. Ik voel me fijn bij de andere cliënten van Driestroom 
 

De antwoordcategorieën voor WLZ cliënten waren (zie verder voor Jeugdzorg cliënten): 
3. (heel) goed - Ja, ik ben  daarover (heel) tevreden 
2. Ik ben niet tevreden/niet ontevreden / soms wel, soms niet 
1.(heel) slecht - Neen, ik ben daarover (heel) ontevreden  
Daarnaast stond er bij elke vraag de optie 'Weet niet'. 
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Het oordeel werd gevraagd aan de hand van smiley’s: 

 
 
Vervolgens werden twee open vragen gesteld: 
 
7. Waarover ben je tevreden bij Driestroom? Wat vind je goed bij Driestroom? Wat doet Driestroom 
goed?  
8: Waarover ben je niet tevreden bij Driestroom? Wat vind je niet goed bij Driestroom? Wat moet 
beter?   
 
Bij elke open vraag waren drie antwoordvelden voorzien. De respondent kan hier met eigen woorden 
de ervaringen weergeven. 
 
Tot slot werd gevraagd of de respondent nog opmerkingen kwijt wilde. Deze werden in de 
rapportage verwerkt bij de kwalitatieve respons.  
 
Bij cliënten / cliëntvertegenwoordigers Jeugdzorg en ‘overige beschikkingen’ werd gevraagd om een 
rapportcijfer te geven voor de kwaliteit van de zorg volgens de voor Jeugdzorg geldende outcome 
criteria.  
1: Geef met een schoolcijfer van 1 tot 10 aan hoe nuttig de hulp vanuit Driestroom voor  
jou was 
 
De hulp die ik krijg van Driestroom vind ik... 

10 Uitstekend! Kan niet beter! 
 9 Heel nuttig - heel goed 
 8 Nuttig - goed 
 7 Best wel nuttig - Ruim voldoende  
 6 Voldoende nuttig - ben net tevreden (kan beter)  
 5 Matig: niet nuttig maar ook niet nutteloos - sommige zaken moeten beter 
 4 Niet nuttig - niet goed 
 3 Bijna nutteloos - slecht 
 2 Nutteloos - heel slecht 

 1 Volkomen nutteloos! 
 
Daarna volgden ook voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers Jeugdzorg, twee open vragen: 
 
2: Waarover ben je tevreden bij Driestroom? Wat vind je goed? 
3: Waarover ben je niet tevreden bij Driestroom? Wat zou er beter moeten of kunnen? 
 
Bij deze groep werd ook een exit-vragenlijst afgenomen (p.21). Bij WMO cliënten werd ook een vraag 
over beeldbellen gesteld (p.17). 
 
Tot slot werd bij alle respondenten gevraagd of men nog opmerkingen kwijt wilde. Deze werden in 
de rapportage verwerkt bij de kwalitatieve respons.  
 
 



 

 

 
Rapportage Onderzoek Kwaliteitservaringen Cliënten Driestroom Werk & Ondersteuning - 2021  

 

8 

Deelnemers 
 
Bij de analyses en rapportage van het organisatieonderdeel Werk en Ondersteuning en Ambulante 
begeleiding waren data beschikbaar met betrekking tot de volgende voorzieningen / locaties:  

Werk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ambulante begeleiding 
 
 
 
 

Begeleid werken Arnhem 

Begeleid werken Nijmegen 

Brasserie Bloem 

Cleanteam Bemmel 

De Ploeg 

Driegasthuizen 

Driepunt Druten 

Droom de Aam 

Droom de Bastei 

Droom de Landerij 

Droom Partners 

Eetage 

Goffertboerderij 

Groen 

Huis van de wijk Triade 

Industriegroep 

Kinderboerderij Wamel 

KlareTaal 

Landerij de Park 

Makers & Merken 

Maldensteijn 

Mode met een Missie 

Mozaiëk 

Noorderlicht 

Over & Weer 

Tarweweg 

Triade 

Veste Brakkenstein 

De Waspartner 

WijzijnDEMAKERS.nl 

Driekracht Arnhem          -            Ambulant kinderen Arnhem  

Driekracht Nijmegen        -           Ambulant kinderen Nijmegen  
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De resultaten in deze rapportage zijn gebaseerd op door Driestroom uit het ECD beschikbaar 
gestelde respons van cliënten en cliëntvertegenwoordigers.  
Voor analyse waren bij de functie Werk data van 169 cliënten en 45 cliëntvertegenwoordigers 
beschikbaar. Bij de functie Ambulante begeleiding waren data van 25 cliënten en van 12 
cliëntvertegenwoordigers beschikbaar.  
Dit is aanzienlijk meer dan in 2020 beschikbaar was toen de cyclus van Mijn Plan ernstig was 
verstoord door de impact van Covid-19 maatregelen.  
  
De bespreking van Mijn Plan en de daaraan gekoppelde dataverzameling van het 
cliëntervaringsonderzoek waarop dit rapport is gebaseerd vond plaats tussen 1 januari en 31 
december 2021. De cliënten/ cliëntvertegenwoordigers werden aan de hand van een elektronische 
vragenlijst gevraagd naar hun ervaringen met de zorg en ondersteuning door Driestroom. 
Respondenten werden voorbereid op dit gesprek en ondersteund met de invulling aan de hand van 
een video instructie die door Driestroom werd ontwikkeld in begrijpelijke, klare taal conform de 
communicatiestijl van Driestroom. 
 
Analyse en verwerking 
 
In het organisatieonderdeel Werk en Ondersteuning zijn verschillende functies vertegenwoordigd en 
nemen cliënten uit verschillende regimes deel (WLZ, Jeugdzorg, Overige beschikkingen). Analyse en 
rapportage houden hiermee rekening. Er werd een werkwijze gekozen die maximaal informatie 
oplevert voor reflectie en verbetering. 
 
Privacy en ethisch kader 
 
Alle deelnemers aan dit onderzoek werden vooraf voorgelicht over het doel en de werkwijze van het 
onderzoek en konden vrij beslissen al dan niet mee te doen. In rapportages zijn de uitkomsten niet 
herleidbaar tot individuele respondenten.  
De respons op de vragen werd, wanneer de cliënt daartoe toestemming gaf, direct geregistreerd in 
het elektronisch cliëntdossier van Driestroom. Deze respons was evenals in 2020 direct voor de 
begeleiders van Driestroom beschikbaar om te worden betrokken bij het ondersteuningsplan van 
elke individuele cliënt.  
De analyses voor de onderhavige rapportage werden uitgevoerd op geanonimiseerde databestanden 
van deze respons. Er zijn geen persoonsgegevens buiten Driestroom gekomen. 
De onderzoekers nemen bij de verwerking van informatie en bij de behandeling van uitkomsten de 
beroepscode voor psychologen (2015, NIP) in acht.  
Het onderzoek, de analyses en de rapportage worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van 
een BIG geregistreerde GZ-psycholoog (BIG 99050810425). 
 
Bijzondere omstandigheden 
 
In het hele jaar 2021 golden in wisselende mate beperkingen ten gevolge van Covid-19 maatregelen. 
De impact hiervan op de dataverzameling is aanzienlijk minder dan in 2020. Bij de analyses en 
rapportage werd gestreefd naar het verkrijgen van maximaal relevante informatie. In vergelijking 
met de rapportages uit 2020 omvat de huidige rapportage meer voorzieningen/ locaties en ook meer 
respondenten; daarmee zal een meer representatief beeld van kwaliteitservaringen ontstaan dan in 
de rapportage over 2020.   
 
 



 

 

2. Uitkomsten Werk Cliënten 
 
2.1. Kwantitatieve uitkomsten 

 
 
 

  

Tabel 1. Algemene waardering cliënten WLZ Werk & Ondersteuning –  Werk  

Ik vind de begeleiding die ik bij Driestroom in de afgelopen 6 maanden 
gekregen heb (schaal van 3): 

Locatie / Team Waarderingscijfer N 

Begeleid werken Arnhem 3,0 4 

Begeleid werken Nijmegen 2,5 2 

Brasserie Bloem 3,0 1 

Cleanteam Bemmel 2,6 10 

De Ploeg 3,0 1 

Driegasthuizen 2,5 20 

Driepunt Druten 2,4 8 

Droom de Aam 2,8 4 

Droom de Bastei 2,5 2 

Droom de Landerij 2,5 2 

Droom Partners 3,0 1 

Eetage 2,7 6 

Goffertboerderij 2,7 12 

Groen 3,0 1 

Huis van de wijk - Triade 2,9 19 

Industriegroep - Tarweweg 2,8 24 

Kinderboerderij Wamel 3,0 3 

KlareTaal 3,0 3 

Landerij de Park 3,0 1 

Makers & Merken 2,6 5 

Maldensteijn 2,8 6 

Mode met een Missie 3,0 1 

Mozaiëk 2,8 8 

Noorderlicht 2,5 2 

Over & Weer 2,7 3 

Veste Brakkenstein 2,8 10 

De Waspartner 2,3 3 

WijzijnDEMAKERS.nl 3,0 2 

Totaal 2,7 164 
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In bovenstaande tabel (1) staan de uitkomsten van de algemene waardering van cliënten 
WLZ en Overige beschikkingen voor hun Werk. In de tabel (2) hieronder staan de 
waarderingen van cliënten Jeugdzorg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Op de volgende twee pagina’s staan de opgesplitste tabellen (3 en 4) met de locatie 
uitkomsten van de indicatoren. 
De in deze tabellen weergegeven gemiddelde totalen (onderste rij) hebben betrekking op 
alle locaties (dus de locaties van van tabel 3 en 4 samen). 
 
De gemarkeerde cijfers wijzen op een duidelijk lagere gemiddelde score vergeleken met 
andere locatie uitkomsten in dezelfde kolom. Bij het markeren is rekening gehouden met het 
aantal respondenten; als dat te laag is voor een representatieve uitkomst is niet 
gemarkeerd.  

Tabel 2. Algemene waardering cliënten Jeugdzorg Werk & Ondersteuning – Werk 

Ik vind de begeleiding die ik bij Driestroom in de afgelopen 6 maanden 
gekregen heb (schaal van 10): 

Locatie / Team Waarderingscijfer N 

Begeleid werken Arnhem 8,8 4 

De Waspartner 8,0 1 

Totaal 8,6 5 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3. Indicatoren cliënten WLZ Werk en Ondersteuning (1) – Dagbesteding / Werk (N=120) 

Locatie / Team 
1. De afspraken in Mijn 
Plan gaan over dingen 

die ik zelf belangrijk 
vind 

2. Begeleiders houden 
rekening met mijn 
wensen/behoeftes 

3. Ik vind dat 
begeleiders hun 
afspraken goed 

nakomen 

4. De begeleiders 
van Driestroom 

helpen mij bij het 
ontmoeten van 
andere mensen 

5. Ik voel me fijn 
bij de andere 
cliënten van 
Driestroom 

Begeleid werken Arnhem 3,0 2,5 2,5 3,0 3,0 

Begeleid werken Nijmegen 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 

Brasserie Bloem 3,0 2,0 3,0 2,0 2,0 

Cleanteam Bemmel 2,7 2,4 2,4 2,2 2,7 

De Ploeg 3,0 3,0 3,0 - 3,0 

Driegasthuizen 2,6 2,5 2,4 2,2 2,7 

Driepunt Druten 2,5 2,5 2,3 2,3 2,5 

Droom de Bastei 3,0 3,0 3,0 - 3,0 

Droom de Landerij 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 

Droom Partners 3,0 3,0 3,0 3,0 - 

Eetage 3,0 2,7 2,5 2,8 2,5 

Goffertboerderij 2,8 2,8 2,5 2,5 2,8 

Groen 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 

Huis van de wijk Triade 2,9 3,0 2,9 2,7 2,6 

Industriegroep 2,9 2,7 2,8 2,8 2,7 

Totaal  (alle locaties)  2,8 2,7 2,6 2,6 2,6 



 

 

  

Tabel 4. Indicatoren cliënten WLZ Werk en Ondersteuning (2) – Dagbesteding / Werk (N=120) 

Locatie / Team 
1. De a 

fspraken in Mijn Plan 
gaan over dingen die ik 

zelf belangrijk vind 

2. Begeleiders houden 
rekening met mijn 
wensen/behoeftes 

3. Ik vind dat 
begeleiders hun 
afspraken goed 

nakomen 

4. De begeleiders 
van Driestroom 

helpen mij bij het 
ontmoeten van 
andere mensen 

5. Ik voel me fijn 
bij de andere 
cliënten van 
Driestroom 

Kinderboerderij Wamel 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

KlareTaal 2,7 2,3 2,7 3,0 2,3 

Landerij de Park 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Makers & Merken 2,8 2,6 2,8 2,3 2,4 

Maldensteijn 2,8 2,8 2,8 3,0 2,5 

Mozaiëk 2,7 3,0 2,6 2,6 2,7 

Noorderlicht 2,5 3,0 2,0 2,5 2,5 

Over & Weer 3,0 2,5 3,0 3,0 3,0 

Tarweweg 3,0 3,0 3,0 - 2,0 

Veste Brakkenstein 2,8 2,8 2,6 2,4 2,2 

 De Waspartner 3,0 2,7 2,3 3,0 3,0 

WijzijnDEMAKERS.nl 3,0 3,0 3,0 2,5 3,0 

Totaal  (alle locaties) 2,8 2,7 2,6 2,6 2,6 



 

 

2.2 Kwalitatieve uitkomsten 

 
Alle antwoorden op de open vragen werden gelezen en gecodeerd naar de domeinen van 
het kwaliteitskader van de Quality Qube methode (bijlage). Zo ontstaat een beeld van 
domeinen van ondersteuning die de cliënten ‘positief waarderen’,  respectievelijk wat zij 
‘voor verbetering vatbaar’ vinden. In de volgende figuur is dit weergegeven: groen staat voor 
‘waardering’ en rood voor ‘voor verbetering vatbaar’. 

 

 
Figuur 1. Kwaliteitsprofiel cliënten Werk & Ondersteuning – Dagbesteding / Werk 

 
 

 

Respondenten gaven in totaal  347 reacties op de open vragen; 286 commentaren ‘tevreden 
over / ‘sterk’ (groen) en 61 commentaren ‘voor verbetering vatbaar’ (rood). 
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De lengte van de balkjes in het volgende profiel laat zien hoe vaak onderwerpen in het 
betreffende domein werden genoemd in vergelijking met andere antwoorden ‘groen’ of 
‘rood’. 
 

Er werden veel vaker positieve dan kritische commentaren gegeven (verhouding 4,7/1).   
Kijkend naar de domeinen die het vaakst betrokken zijn bij de positieve commentaren zien 
we dat de meeste reacties (22%) betrekking hebben op waardering voor het werk zelf dat 
men doet en voor de verbinding die men daarmee ervaart met de samenleving. Ook 
frequent hebben positieve antwoorden betrekking op het domein Emotioneel welzijn (16%): 
op het werk vindt men het leuk en voelt men zich goed. De medewerkers worden vaker 
genoemd in positieve zin omwille van hun Competentie (12%): zij hebben ‘verstand van 
zaken en zijn goed in het geven van begeleiding en luisteren naar de cliënten’; zij zijn 
Zorgzaam (10%) en houden rekening met de wensen en gevoelens van de cliënten. 
 
Van de 61 commentaren ‘voor verbetering vatbaar’  betreft het vaakst (25%) het domein 
Emotioneel welzijn. Dit slaat overwegend op ergernissen met betrekking tot de groep waarin 
men werkt zoals collega’s die druk zijn of met wie men niet kan opschieten of als er 
onenigheid is. Verder zijn er commentaren die uiting geven aan een wens om vaker of 
sneller individuele aandacht van de begeleiding te krijgen (Beschikbaarheid, 13%).  
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3. Uitkomsten Ambulante begeleiding Cliënten 
 

Cliënten Ambulante begeleiding binnen organisatieonderdeel Werk en Ondersteuning werd 
gevraagd een algemene waardering te geven voor de door hen ervaren kwaliteit van 
ondersteuning. De uitkomsten staan in de volgende tabellen 1 en 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De waardering voor de ontvangen begeleiding is gemiddeld zeer hoog. 
De waardering voor video-bellen met de begeleider ligt gemiddeld op een niveau ‘goed’. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In deze groep zijn niet voldoende reacties op de open vragen om een kwaliteitsprofiel op te 
stellen. 
 

 

 

  

  

Tabel 1. Algemene waardering cliënten Werk & Ondersteuning – Ambulante         
               begeleiding  

Ik vind de begeleiding die ik bij Driestroom in de afgelopen 6 maanden 
gekregen heb (schaal van 3): 

Locatie / Team Waarderingscijfer N 

Driekracht Arnhem 2,9 13 

Driekracht Nijmegen 2,8 12 

Totaal 2,8 25 

Tabel 2. Waardering beeldbellen cliënten Werk & Ondersteuning – Ambulante  
               begeleiding 

Hoe vind jij het om te beeldbellen of videobellen met je begeleider? 
(schaal van 3): 

Locatie / Team Waarderingscijfer N 

Driekracht Arnhem 2,7 7 

Driekracht Nijmegen 2,6 9 

Totaal 2,6 16 
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4. Uitkomsten Werk Cliëntvertegenwoordigers 

 
 

4.1 Kwantitatieve uitkomsten 
 
Tabel 1 betreft antwoorden van 45 cliëntvertegenwoordigers met betrekking tot locaties 
waar deze beschikbaar waren. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De waarderingen voor de onderwerpen die in de indicatoren werden uitgevraagd staan over 
locaties waar deze beschikbaar waren in de navolgende tabel 3. De geel gemarkeerde scores 
wijzen op een beduidend lagere uitkomst dan gemiddeld over de (andere) locaties. Bij het 
markeren is rekening gehouden met de respons aantallen: bij te lage respons wordt het 
cijfer niet als representatief beschouwd en is daarom niet gemarkeerd. 
Driestroom kan in individuele gevallen bij deze locaties in het ECD terugkijken welke reacties 
tot de lagere score kunnen hebben bijgedragen. 
  

Tabel 1. Algemene waardering vertegenwoordigers Werk & Ondersteuning –        
               Dagbesteding / Werk  

Ik vind de begeleiding bij Driestroom in de afgelopen 6 maanden 
 (schaal van 10): 

Locatie / Team Waarderingscijfer N 

Begeleid werken Arnhem 9,0 1 

Bosgroep de Vennen 8,8 6 

Brasserie Bloem 8,0 2 

Cleanteam Bemmel 9,0 1 

De Waspartner 8,0 3 

Droom de Aam 8,2 5 

Droom de Landerij 8,0 2 

Eetage 8,3 3 

Goffertboerderij 8,5 2 

Huis van de Wijk Triade 7,0 1 

Industriegroep 7,8 6 

Kinderboerderij Wamel 7,5 2 

KlareTaal 8,3 4 

Makers & Merken 8,3 3 

Maldensteijn 7,0 1 

Mozaiek 8,0 3 

Totaal 8,2 45 



 

 

  Tabel 3. Indicatoren cliëntvertegenwoordigers WLZ Werk en Ondersteuning  – Dagbesteding / Werk (N=45) 

Locatie / Team 
1. De afspraken in Mijn 
Plan gaan over dingen 

die ik zelf belangrijk 
vind 

2. Begeleiders houden 
rekening met mijn 
wensen/behoeftes 

3. Ik vind dat 
begeleiders hun 
afspraken goed 

nakomen 

4. De begeleiders 
van Driestroom 

helpen mij bij het 
ontmoeten van 
andere mensen 

5. Ik voel me fijn 
bij de andere 
cliënten van 
Driestroom 

Begeleid werken Arnhem 3,0 3,0 3,0 3,0 - 

Bosgroep de Vennen 3,0 3,0 3,0 2,7 2,8 

Brasserie Bloem 3,0 2,5 2,5 2,0 2,5 

Cleanteam Bemmel - 2,0 3,0 2,0 2,0 

De Waspartner 2,5 2,3 2,7 2,3 2,7 

Droom de Aam 2,8 2,8 2,8 2,3 2,8 

Droom de Landerij 2,5 2,5 3,0 2,5 2,5 

Eetage 2,3 2,7 2,7 2,7 3,0 

Goffertboerderij 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Huis van de Wijk Triade 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 

Industriegroep 2,5 2,7 2,5 2,5 2,7 

Kinderboerderij Wamel 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 

KlareTaal 2,5 2,3 2,3 2,0 2,3 

Makers & Merken 2,7 2,7 2,7 2,3 2,3 

Maldensteijn 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Mozaïek 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Totaal 2,7 2,7 2,7 2,4 2,6 



 

 

4.2. Kwalitatieve uitkomsten 

 
Alle antwoorden op de open vragen werden gelezen en gecodeerd naar de domeinen van 
het kwaliteitskader van de Quality Qube methode (bijlage 1). Zo ontstaat een beeld van 
domeinen van ondersteuning die de cliëntvertegenwoordigers ‘positief waarderen’,  
respectievelijk wat zij ‘voor verbetering vatbaar’ vinden. In de volgende figuur is dit 
weergegeven: groen staat voor ‘waardering’ en rood voor ‘voor verbetering vatbaar’. 
 

Figuur 1. Kwaliteitsprofiel cliëntvertegenwoordigers Werk & Ondersteuning – Dagbesteding / Werk 

 
 

Op de open vragen gaven de respondenten in totaal 94 codeerbare inhoudelijke reacties; 73 
commentaren ‘tevreden over / ‘sterk’ (groen) en 21 commentaren ‘voor verbetering 
vatbaar’ (rood).  
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De lengte van de balkjes in het profiel laat zien hoe vaak onderwerpen in het betreffende 
domein werden genoemd in vergelijking met andere antwoorden binnen ‘groen’ of ‘rood’. 
 
De meeste waardering wordt geuit in het domein Emotioneel welzijn (16%) Ook de 
Competenties van de medewerkers wordt relatief vaker genoemd als een sterk punt (11%). 
Hetzelfde geldt voor de Zorgzaamheid, inzet en betrokkenheid van de begeleiders (11%) en 
hun vermogen en bereidheid een luisterend oor te bieden aan de cliënt. Het werk op zichzelf 
en de betekenis die dat heeft voor het welzijn van de cliënt wordt in 10% van de 
commentaren teruggevonden (Sociale inclusie). 
 
Kritisch commentaar ‘voor verbetering vatbaar’ heeft in enkele situaties betrekking op het 
‘meer willen weten wat de cliënt doet / hoe de cliënt functioneert op het werk’ en op de 
verwachting dat er ‘meer ontwikkeling’ zou kunnen plaats vinden. Het aantal antwoorden is 
hier te klein om trends te kunnen vaststellen. Geadviseerd wordt om in het ECD te kijken in 
de betreffende functie welke specifieke opmerkingen door cliëntvertegenwoordigers 
gemaakt zijn bij deze cliëntgroep.   
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5. Uitkomsten Ambulante begeleiding Cliëntvertegenwoordigers 
 
Cliëntvertegenwoordigers Ambulante begeleiding binnen organisatieonderdeel Werk en 
Ondersteuning werd gevraagd een algemene waardering te geven voor de door hen ervaren 
kwaliteit van ondersteuning. Hun gemiddelde waardering (op een 10 puntenschaal) staat 
hieronder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit is een gunstige waardering. Bij Ambulante begeleiding Kinderen Arnhem was de uitkomst 
in 2020 (14 respondenten) met een cijfer 8,6/10 ook hoog.  
 
Van drie ouders zijn de resultaten van de exit vragenlijst bekend. Deze staan in tabel 2. 

 
De beoordelingsschalen waren: 

 
Vraag 1: 
1 = Helemaal niet mee eens - mijn kind heeft  juist een zelfde soort of zwaardere hulp nodig 
2 = Niet mee eens - maar met een lichtere vorm van hulp redt mijn kind het goed   
3 = Wel mee eens - voor nu heeft mijn kind geen verdere hulp nodig, maar ik verwacht dat ik  
later nog wel eens om hulp voor mijn kind zal aankloppen  
4 = Helemaal mee eens - mijn kind heeft geen verdere hulp meer nodig  
 
Vraag 2 
0 = Doel is niet behaald, situatie is gelijk aan start  
1 = Doel is deels behaald 
2 = Doel is behaald  

  

Tabel 1. Algemene waardering vertegenwoordigers Werk & Ondersteuning –  
               Ambulante begeleiding  

Ik vind de begeleiding bij Driestroom in de afgelopen 6 maanden (schaal 

van 10): 

Locatie / Team Waarderingscijfer N 

Ambulant Kinderen Arnhem 8,5 10 

Ambulant Kinderen Nijmegen 10 2 

Totaal 8,8 12 

Tabel 2. Exit vragenlijst Jeugd 2021 ouders Ambulante begeleiding (N=3) 

Locatie / Team 
1.  Ik heb voldoende aan de hulp 
gehad om na de hulp zelf verder 

te gaan (schaal 1 - 4) 

2.  De doelen die met mij zijn 
afgesproken zijn behaald  

(schaal 0 - 2) 

Ambulant Kinderen 
Arnhem 

1x score 1 
1x score 4 

2x score 1 

Ambulant Kinderen 
Nijmegen 

1x score 2 1x score 2 

Totaal 2,3 1,3 
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6. Conclusie 
 
 

Binnen het organisatieonderdeel Werk en Ondersteuning beschikken we over uitkomsten 
van waardering met betrekking tot de functies Werk (dagbesteding) en Ambulante 
begeleiding.  
 
Zowel bij cliënten als bij cliëntvertegenwoordigers zien we een hoge gemiddelde waardering 
voor de ontvangen zorg en ondersteuning in de functie Werk. Deze ligt op een niveau ‘goed’ 
(8/10) tot ‘zeer goed’ (9/10). Op enkele locaties ligt de gemiddelde score op een specifieke 
Driestroom indicator beduidend onder het gemiddelde. Een lagere score moet voorzichtig 
worden beoordeeld omdat het cijfer soms op erg weinig reacties is gebaseerd. Omdat alle 
data waarop dit rapport is gebaseerd uit het ECD van Driestroom komen, kan men opzoeken 
wat mogelijk geleid heeft tot een lagere score bij een specifieke locatie.  
In deze rapportage zijn vooral trends zichtbaar gemaakt: dat is de richting waarin meerdere 
reacties wijzen. Betekenis aan deze trends is waar mogelijk zichtbaar gemaakt in de 
kwaliteitsprofielen.  
 
In de functie Ambulante begeleiding zijn minder data beschikbaar dan bij Werk; dit geldt 
voor zowel cliënten als cliëntvertegenwoordigers. De uitkomsten wijzen ook in deze functie 
naar een hoog gemiddeld niveau van waardering voor de Driestroom ondersteuning.  Ook 
hier geldt een waardering ‘goed’ tot ‘zeer goed’. 
In deze functie zijn niet voldoende kwalitatieve antwoorden voorhanden om een 
representatief beeld te geven van relatief sterke en zwakke punten.  
 
Behalve een enkele opmerking (p. 22) kunnen er geen vergelijkingen met de uitkomsten van 
2020 worden gemaakt omdat in dat jaar door Covid-19 omstandigheden zeer weinig data 
beschikbaar waren in dit organisatieonderdeel. 
 
Samenvattend: uit de rapportage over het onderzoek bij het organisatieonderdeel Werk en 
Ondersteuning komt in de volle breedte een positief beeld van cliëntervaringen naar boven. 
Alle waarderingen op de driepuntenschalen liggen boven het schaalgemiddelde van 2,0. Van 
de gebruikte driepuntenschaal. Op de tienpuntenschalen liggen alle gemiddelde uitkomsten 
in dit onderzoek boven 7,0 (‘ruim voldoende’). Dit belet niet dat een enkele respondent een 
lagere waardering kan hebben gegeven maar dit blijkt uit de data van dit onderzoek 
uitzonderlijk voor te komen en gerelateerd te zijn aan een enkele beoordeling die geen 
representatief beeld van een locatie of dienst geeft. Omdat dit cliëntervaringsonderzoek 
gekoppeld is aan de evaluaties van Mijn Plan zijn deze outliers daar al aan de orde gekomen 
zodat er individueel op kon worden gereageerd. Desgewenst kan men aan de hand van dit 
rapport in enkele situaties in de database kijken of een individuele situatie verder aandacht 
zou behoeven.  
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Beknopt overzicht en verantwoording van de kwaliteitsdimensies 
 
 

Beknopt overzicht van de drie dimensies Kwaliteit van Dienstverlening met bijhorende domeinen 
   

 

Dimensie I:   Inhoudelijke kwaliteit (Quality of Life – Schalock & VGN/IGZ) 
Dimensie II:  Voorwaardenscheppende kwaliteit (VGN / IGZ) 

Dimensie III: Relationele kwaliteit (Zeithaml / Servqual) 

 
© Buntinx Training & Consultancy 2014 – 2021 

 

De Quality Qube is door de Commissie van Deskundigen van VGN onvoorwaardelijk 
toegelaten tot de waaier 2017-2022 als Categorie I instrument. 
 
Zie ook: Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. (2017). Kwaliteitskader 
Gehandicaptenzorg 2017-2022. Landelijk Kwaliteitskader  binnen de Wlz. Utrecht: VGN 
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