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RAPPORTAGE ONDERZOEK KWALITEITSERVARINGEN VAN 
CLIËNTEN DRIESTROOM 2021 

 

ZORG 
 

 
 
 
 

VOORWOORD EN LEESWIJZER 
 
 
In dit rapport doen we verslag van de bevindingen van het onderzoek naar 
kwaliteitservaringen van cliënten dat van januari 2021 tot eind december 2021 liep binnen 
de functies Wonen en Dagbesteding van het organisatie onderdeel Zorg bij Driestroom te 
Elst.  
Hoofdstuk 1 beschrijft waarom, bij wie en op welke manier het kwaliteitsonderzoek bij 
Driestroom werd uitgevoerd.  
Hoofdstuk 2 toont de uitkomsten van het onderzoek naar cliëntervaringen Wonen.  
Hoofdstuk 3 toont de uitkomsten van het onderzoek naar cliëntervaringen 
Dagbesteding/Werk. 
Hoofdstuk 4 bevat uitkomsten van ervaringen van cliëntvertegenwoordigers Wonen. 
Hoofdstuk 5 toont de ervaringen van cliëntvertegenwoordigers met betrekking tot de 
functie Dagbesteding/Werk. 
In hoofdstuk 6 volgen conclusies en aanbevelingen op organisatieniveau. 
 
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 Zorg - 2021  

 

 

4 

  



 

 
 

Rapportage Onderzoek Kwaliteitservaringen Cliënten Driestroom Zorg - 2021  

 

 

5 

RAPPORTAGE ONDERZOEK KWALITEITSERVARINGEN VAN 
CLIËNTEN DRIESTROOM 2021 

 

ZORG 
 

 
Inhoudsopgave 

                              Pagina 
           

 
Hoofdstuk 1. Inleiding 7 
 

1.1 Vraagstelling 7 
1.2. Werkwijze, onderwerpen, deelnemers, privacy, bijzondere  
        omstandigheden , leeswijzer       7 

 
 
Hoofdstuk 2. Uitkomsten Wonen Cliënten 11 
 

2.1 Uitkomsten indicatoren 11 
2.2 Uitkomsten kwalitatieve respons 13 

 
Hoofdstuk 3. Uitkomsten Dagbesteding Cliënten 16 
 

3.1 Uitkomsten indicatoren 16 
3.2 Uitkomsten kwalitatieve respons 18 

 
Hoofdstuk 4. Uitkomsten Wonen Cliëntvertegenwoordigers 20 
             
Hoofdstuk 5. Uitkomsten Dagbesteding/Werk Cliëntvertegenwoordigers               22  
 
Hoofdstuk 6. Bespreking en conclusie 24 
 
Bijlage 25 

 
Beknopt overzicht van de drie dimensies Kwaliteit van Dienstverlening met                    
bijhorende domeinen   –   Literatuurverantwoording methode Quality Qube          
 
 

    



 

 
 

Rapportage Onderzoek Kwaliteitservaringen Cliënten Driestroom Zorg - 2021  

 

 

6 

  



 

 
 

Rapportage Onderzoek Kwaliteitservaringen Cliënten Driestroom Zorg - 2021  

 

 

7 

RAPPORTAGE ONDERZOEK KWALITEITSERVARINGEN VAN 
CLIËNTEN DRIESTROOM 2021 

 

ZORG 
 

 
 

Hoofdstuk 1.  Inleiding 
 
 
1.1. Vraagstelling 
 
De vraagstelling van het onderzoek kwaliteitservaringen Driestroom Zorg 2021 luidt: 

1. Hoe waarderen cliënten en cliëntvertegenwoordigers van Driestroom Zorg de 
kwaliteit van de ondersteuning in de functie Wonen respectievelijk in de functie 
Dagbesteding/Werk? 

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

 
1.2. Werkwijze, onderwerpen, deelnemers, privacy en bijzondere omstandigheden 
 
Werkwijze 
 
Cliënten 
 
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 van een aantal 
kritische kwaliteitsindicatoren. Deze waren gelijk aan de indicatoren uit 2020. 
 
De indicatoren in dit onderzoek waren: 

 
1. Wat vind je van de begeleiding die je bij Driestroom in de afgelopen 6 maanden gekregen  
    hebt (dit is een ‘rapportcijfer vraag’ over tevredenheid met de zorg in het algemeen) 
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 waren: 
3. (heel) goed - Ja, ik ben  daarover (heel) tevreden 
2. Ik ben niet tevreden/niet ontevreden / soms wel, soms niet 
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1.(heel) slecht - Neen, ik ben daarover (heel) ontevreden  
Daarnaast stond er bij elke vraag de optie 'Weet niet'. 
 

Het oordeel van cliënten 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 kon 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.  
 
Cliëntvertegenwoordigers 
 
Parallel aan de vragenlijst van de cliënten werd - gekoppeld aan het ondersteuningsplan van 
de betrokken cliënten - een gelijkaardige vragenlijst voorgelegd aan de 
cliëntvertegenwoordigers. De beoordeling van de zorg in het algemeen gebeurde aan de 
hand van een waarderingscijfer ‘op 10’ (rapportcijfer).  
 
Locaties 
 
Op basis van de beschikbare data over 2021 konden de volgende locaties worden betrokken 
in de analyses en rapportage:  
 

WONEN 
Broerweg - Eikstraat  
Buitenveld 
de Gildekamp 

De Zuiling 

Diepvoorde 

Elsterveld 

Hegdambroek 

Hillekensacker 

Loovelden 2 

Loovelden 3 

Nijevelt 

Oude Graafseweg 



 

 
 

Rapportage Onderzoek Kwaliteitservaringen Cliënten Driestroom Zorg - 2021  

 

 

9 

 
 
 
 
 
 

DAGBESTEDING 
 
 
 
 
 
 
 

De deelnemers 
 
De resultaten in deze rapportage zijn gebaseerd op gegevens verzameld rondom cliënten 
Wonen en Dagbesteding bij Driestroom Zorg waarbij de bespreking  van Mijn Plan 
plaatsvond tussen 1 januari en 31 december 2021. Cliënten vulden zelfstandig de vragenlijst 
in, of als dat niet mogelijk was werden zij in een gesprek (semigestructureerd interview) aan 
de hand van de vragenlijst gevraagd naar hun ervaringen met de zorg en ondersteuning door 
Driestroom. Cliënten konden gebruik maken van een video coaching programma dat door 
Driestroom werd ontwikkeld in begrijpelijke en klare taal conform de communicatiestijl van 
Driestroom. 
Wanneer een cliënt niet zelf kon antwoorden in verband met communicatieve beperkingen, 
werden de vragen behandeld door proxies (ouders / cliëntvertegenwoordigers). 
Cliëntvertegenwoordigers ontvingen de vragenlijst thuis via e-mail. 
Alle data werden opgeslagen in het ECD van Driestroom. Analyses werden door de 
onderzoekers uitgevoerd aan de hand van de door Driestroom aangeleverde data. 
 
Op deze manier werden bij het onderdeel Driestroom Zorg data verkregen van 82 cliënten 
Wonen en van 52 cliënten Dagbesteding. Dit is een aanzienlijk grotere respons dan in de 
dataverzameling 2020 waar deze aantallen door verstoring van het proces door Covid-19 
maatregelen respectievelijk 37 en 5 waren.  
Van cliëntvertegenwoordigers waren er in 2020 geen data beschikbaar. Over 2021 is dit nu 
voor Wonen 23 en voor Dagbesteding/Werk 18. 
Over de uitkomsten van vragenlijsten van cliënten en cliëntvertegenwoordigers wordt apart 
gerapporteerd. 
 
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.  

Patrijsstraat 

Van Gelrestraat 

Van Peltlaan 

Wikke Wonen 1 

Wikke Wonen 2-3 

De Ploeg 

Elsweide 

Lange Vierhout 

Heijendaal 

Loovelden dagbesteding 

Wikke Dagbesteding 
Spetters  
Hieh 
H 
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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 de Covid-19 
pandemie. Deze konden betrekking hebben op zowel de woonsituatie als de 
dagbesteding/werk situatie van de cliënten. De beperkingen hadden minder impact op de 
dataverzameling dan in 2020; over 2020 waren er in totaal 192 ingevulde vragenlijsten 
beschikbaar tegen 902 over 2021. Daardoor kan de rapportage over kwaliteitservaringen in 
2021 uitgebreider zijn.  
 
 
Leeswijzer 
 
Deze ‘Rapportage Onderzoek Kwaliteitservaringen van Cliënten Driestroom 2021 – Zorg’ is 
geordend volgens respondentgroep en daarbinnen naar functie (Wonen en 
Dagbesteding/Werk). Telkens geven we op locatie niveau de uitkomst van het ‘rapportcijfer’ 
voor de ervaren zorg in het algemeen, gevolgd door een overzicht van de uitkomsten van de 
indicatoren. Wanneer er voldoende respons beschikbaar is volgt ook een kwaliteitsprofiel. 
Het kwaliteitsprofiel is de uitkomst van codering van alle kwalitatieve respons (antwoorden 
op de open vragen) volgens het kwaliteitskader Quality Qube (Bijlage 1). Elk hoofdstuk sluit 
af met een bespreking van de uitkomsten. 



 

          

Hoofdstuk 2.      Uitkomsten Wonen Cliënten 
 
 

2.1. Uitkomsten indicatoren 
 
In de volgende tabellen (1 en 2) staat het overzicht van de gemiddelde scores op de 
vragen per locatie Wonen. Het waarderingscijfer toont het gemiddelde van de 
locatie op een driepuntenschaal (zie p. 7), gevolgd door het aantal waarop dit 
betrekking heeft (N). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabel 1. Algemene waardering cliënten Zorg - Wonen 

Ik vind de begeleiding die ik bij Driestroom in de afgelopen 6 maanden 
gekregen heb: 

Locatie / Team Waarderingscijfer N 

Broerweg - Eikstraat 3,0 1 

Buitenveld 3,0 2 

de Gildekamp 3,0 1 

De Zuiling 3,0 3 

Diepvoorde 2,9 14 

Elsterveld 3,0 1 

Hegdambroek 2,7 7 

Hillkensacker 2,0 1 

Loovelden 2 2,6 7 

Loovelden 3 3,0 6 

Nijevelt 2,2 6 

Oude Graafseweg 2,8 6 

Patrijsstraat 3,0 3 

Van Gelrestraat 2,7 3 

Van Peltlaan 3,0 2 

Wikke Wonen 1 2,8 16 

Wikke Wonen 2-3 2,3 3 

Totaal 2,7 82 
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Tabel 2. Indicatoren cliënten Zorg – Wonen (N=82) 

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 

Broerweg - Eikstraat 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 

Buitenveld 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

de Gildekamp 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 

De Zuiling 3,0 2,7 2,5 3,0 2,7 

Diepvoorde 2,9 2,9 2,6 2,8 2,6 

Elsterveld 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Hegdambroek 2,7 2,7 2,7 2,8 2,1 

Hillkensacker 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 

Loovelden 2 2,5 2,9 2,7 3,0 2,9 

Loovelden 3 3,0 3,0 3,0 2,6 2,5 

Nijevelt 2,5 2,4 2,8 2,0 1,8 

Oude graafseweg 2,8 2,8 2,8 - 2,5 

Patrijsstraat 3,0 2,8 2,8 3,0 2,3 

Van Gelrestraat 2,7 2,3 2,7 1,7 2,7 

Van Peltlaan 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 

Wikke Wonen 1 2,8 3,0 2,3 2,4 2,9 

Wikke wonen 2-3 3,0 3,0 2,0 2,0 2,5 

Totaal 2,8 2,8 2,6 2,5 2,6 



 

          

 
Het gemiddelde rapportcijfer dat cliënten geven voor de ervaren zorg in het 
algemeen is 2,7/3. Op locatieniveau zijn de cijfers lastig te interpreteren omdat de 
aantallen respondenten sterk verschillen. Grote verschillen tussen het aantal locaties 
in het onderzoek 2020 en 2021 maken het ook lastig om cijfers te vergelijken. 
Driestroom Zorg breed is het gemiddelde rapportcijfer in 2021 gelijk aan dat van 
2020.  
De gemiddelde uitkomst op de andere indicatoren is in 2021 Driestroom Zorg breed 
voor elke indicator hoger dan in 2020 behalve voor indicator 4 (Begeleiders helpen 
mij bij het ontmoeten van andere mensen) waar dit nu 2,5/3 is en in 2020 2,7/3 was. 
Uit antwoorden op de open vragen is aannemelijk dat hier de beperkingen vanwege 
Covid-19 een rol spelen.  
 
 
2.2 Uitkomsten van de kwalitatieve respons  
 

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 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’. 
 
Respondenten gaven in totaal 181 reacties op de open vragen; 140 commentaren 
‘tevreden over / ‘sterk’ (groen) en 41 commentaren ‘voor verbetering vatbaar’ 
(rood). 
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’. 
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Figuur 1. Kwaliteitsprofiel cliënten Zorg – Wonen 
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De positieve ervaringen liggen gespreid over de domeinen van het kwaliteitskader. 
Relatief frequent (16%) vermelden cliënten de competenties van hun begeleiders als 
een sterk punt. Ook de ondersteuningen die zij ontvangen op het gebied van 
Emotioneel welzijn wordt vaak als positief kenmerk van de zorg gezien (14%). Elf 
procent van alle gegeven positieve reacties had betrekking op de Empathie van de 
begeleiders: cliënten vinden vaker dat hun begeleiders ze begrijpen en goed naar 
hun verhaal luisteren. De zorg voor het Fysiek welzijn wordt in 10% van alle reacties 
genoemd als een sterk punt. Dit gaat om wandelen, de maaltijden, zorg voor de 
conditie, hulp bij zelfverzorging. 
 
 
Commentaren ‘voor verbetering vatbaar’ (rode balkjes) hebben relatief vaker (29% 
van alle gemaakte kritische opmerkingen) te maken met ergernissen over het gedrag 
van andere cliënten of het zich storen aan de bemoeienissen van andere cliënten 
(domein Emotioneel welzijn). Dit is in lijn met de iets lagere score op de indicator 
‘zich fijn voelen bij de andere cliënten’ (5). Dit is niet anders dan in 2020. Toen 
precies evenveel opmerkingen op ditzelfde domein betrekking had. Het is goed om 
zich te realiseren dat mensen met een verstandelijke beperking binnen 
voorzieningen te maken hebben met leven en/of activiteiten beleven in groep: dit is 
een bron van stress en vereist aandacht van begeleiding.  
Daarnaast worden verbeter-wensen geuit met betrekking tot Sociale relaties en 
Sociale inclusie. Deze hebben vaker betrekking op het verlangen om weer ‘zoals voor 
Corona’ contacten te hebben met vrienden en bekenden en deel te nemen aan 
aspecten van het maatschappelijke leven (uit gaan, naar bioscoop, uitjes). De 
materiële aspecten van het wonen werden in 10% van de kritische opmerkingen 
teruggevonden. Dat is veel minder dan in 2020 het geval was. Ook had 10% van de 
kritische commentaren betrekking op de beschikbaarheid  van begeleiders in die zin 
dat men vaker een moment van individuele aandacht zou willen met de begeleiding. 
 
Het aantal positieve commentaren is ruim drie keer zo groot als het aantal kritische 
opmerkingen. Dit onderstreept de overwegend positieve ervaringen van cliënten in 
hun woon- en leefsituatie. 
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Hoofdstuk 3.      Uitkomsten Dagbesteding Cliënten 
 

3.2 Uitkomsten indicatoren 
 
In de volgende tabellen staat het overzicht van de gemiddelde scores op de vragen 
per locatie Dagbesteding/Werk. Het waarderingscijfer toont het gemiddelde van de 
locatie op een driepuntenschaal (zie p. 7), gevolgd door het aantal waarop dit 
betrekking heeft (N). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het gemiddelde rapportcijfer dat cliënten geven voor de ervaren ondersteuning in 
de functie Dagbesteding/Werk is 2,8/3. Op locatieniveau kan het afwijkende 
rapportcijfer ‘2’ van De Ploeg niet worden geïnterpreteerd omdat het slechts 1 
antwoord weergeeft.  
De gemiddelde uitkomsten op de andere indicatoren volgen het beeld dat bij Wonen 
wordt gezien: overal wat hogere gemiddelde uitkomsten behalve bij indicator 4 
(Begeleiders van Driestroom helpen mij bij het ontmoeten van andere mensen) waar 
dit 2,5/3 is en op de andere indicatoren gemiddeld 2,8/3. Ook hier kan de verklaring 
liggen in de beperkingen die Covid-19 maatregelen met zich mee brachten om 
contacten te leggen en te blijven onderhouden met bekenden en vrienden op 
andere locaties.  

Tabel 1. Algemene waardering cliënten Zorg – Dagbesteding / Werk 

Ik vind de begeleiding die ik bij Driestroom in de afgelopen 6 maanden 
gekregen heb: 

Locatie / Team Waarderingscijfer N 

De Ploeg 2,0 1 

Elsweide 2,9 10 

Lange Vierhout 2,8 6 

Loovelden dagbesteding 3,0 7 

Wikke Dagbesteding 2,7 28 

Totaal 2,8 52 
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  Tabel 2. Indicatoren cliënten Zorg – Dagbesteding / Werk (N=52) 

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 

De Ploeg 2,0 3,0 2,0 - 1,0 

Elsweide 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 

Lange Vierhout 2,3 2,8 3,0 2,5 2,3 

Loovelden 
dagbesteding 

3,0 3,0 2,9 2,8 2,5 

Wikke Dagbesteding 2,8 3,0 2,6 2,3 2,8 

Totaal 2,8 3,0 2,7 2,5 2,7 



 

          

3.2 Uitkomsten van de kwalitatieve respons 
  
Zoals ook bij Wonen werden alle antwoorden op de open vragen 
Dagbesteding/Werk 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 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 Zorg – Dagbesteding / Werk
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Respondenten gaven in totaal 112 reacties op de open vragen; 92 commentaren 
‘tevreden over / ‘sterk’ (groen) en 20 commentaren ‘voor verbetering vatbaar’ 
(rood). 
De lengte van de balkjes in het profiel laat zien hoe vaak onderwerpen in het 
betreffende domein binnen een ‘groen’ of ‘rood’ groep werden genoemd in 
vergelijking met andere antwoorden binnen diezelfde ‘groen’ of ‘rood’ groep. Let op 
dat de balkjes relatieve frequenties weergeven binnen dezelfde kleur; een langer 
rood balkje (dan groen) betekent niet dat er meer ‘rode’ dan ‘groene’ antwoorden 
werden gegeven maar dat er binnen de ‘rode’ antwoorden op dat domein relatief 
meer commentaren waren.  
 
Waardering zien we vaak bij de domeinen Competenties van medewerkers (14%) , 
ondersteuning bij Emotioneel welzijn (aandacht wanneer de cliënt in de put zit, maar 
ook uitspraken over ‘gezelligheid’ vallen hieronder) (15%) , Zorgzaamheid (14%), 
Empathie (13%). 
Bij de commentaren wat voor verbetering vatbaar is, vinden we de meeste reacties 
in het domein Emotioneel welzijn. Evenals bij Wonen heeft dit overwegend 
betrekking op het zich storen aan luidruchtig of storend gedrag van medecliënten 
(ruzie, schelden). Even vaak (25%) worden commentaren aangetroffen in het domein 
Beschikbaarheid, hetgeen hier verwijst naar het niet beschikbaar zijn van de 
Dagbesteding/Werk’ in de zin van ‘niet mogen komen’ in samenhang met Covid-19 
maatregelen. De opmerkingen bij Vertrouwen (10%) hebben betrekking op het niet 
nakomen van een afspraak (bijvoorbeeld met betrekking tot beeldbellen of op het in 
de beleving van de cliënt niet tijd komen van een begeleider op een afspraak).  
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Hoofdstuk 4.  Uitkomsten Wonen Cliëntvertegenwoordigers 
 
In de tabellen 1 en 2 hierna staan de gemiddelde uitkomsten van 
cliëntvertegenwoordigers op de vragen Wonen. De algemene waardering van de 
zorg staat in tabel 1 in de vorm van een rapportcijfer (op 10). In tabel 2 is de 
gebruikte schaal gelijk aan die van cliënten (op 3). De uitkomsten steunen bij 
meerdere locaties op relatief weinig respons. Daarom is betrouwbare onderlinge 
vergelijking lastig. Niettemin kan worden gezegd dat de gegeven rapportcijfers 
relatief hoog zijn. Een 8,0/10 gemiddeld is een waardering ‘goed’ en weerspiegelt 
een hoge mate van tevredenheid met de kwaliteit van geboden zorg. In tabel 2 zien 
we in de totalen ook relatief hoge scores bij elke indicator. Wat betreft locaties kan 
worden opgemerkt dat de scores bij Nijevelt duidelijk lager dan gemiddeld zijn (6 
respondenten). De overige lage scores steunen op te weinig data om conclusies op 
locatieniveau te rechtvaardigen. 
 
Er waren bij deze respondentgroep ook te weinig data om een kwaliteitsprofiel 
Wonen op te stellen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tabel 1. Algemene waardering vertegenwoordigers Zorg - Wonen 

Rapportcijfer voor de algemene kwaliteit van begelelding 

Locatie / Team Waarderingscijfer N 

Diepvoorde 7,7 3 

Elsterveld 8,0 2 

Hegdambroek 8,2 5 

Loovelden 2 9,3 3 

Loovelden 3 8,5 2 

Nijevelt 7,2 6 

Van Gelrestraat 7,0 1 

Wikke-2 9,0 1 

Totaal 8,0 23 
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  Tabel 2. Indicatoren vertegenwoordigers Zorg – Wonen (N=23) 

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 

Diepvoorde 3,0 3,0 2,7 2,7 2,7 

Elsterveld 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 

Hegdambroek 2,8 2,8 2,8 2,4 2,6 

Loovelden 2 3,0 3,0 3,0 2,7 3,0 

Loovelden 3 3,0 3,0 3,0 2,5 2,0 

Nijevelt 2,2 2,3 2,2 2,2 2,5 

Van Gelrestraat 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Wikke-2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

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



 

          

Hoofdstuk 5. Uitkomsten Dagbesteding/Werk  
                         Cliëntvertegenwoordigers 
 
In de tabellen 1 en 2 hieronder staan de gemiddelde uitkomsten van 
cliëntvertegenwoordigers op de vragen Dagbesteding/Werk. De algemene 
waardering van de zorg staat in tabel 1 in de vorm van een rapportcijfer (op 10). In 
tabel 2 is de gebruikte schaal gelijk aan die van cliënten (op 3). De uitkomsten 
steunen bij meerdere locaties op relatief weinig respons. Daarom is betrouwbare 
onderlinge vergelijking lastig. Niettemin kan worden gezegd dat de gegeven 
rapportcijfers relatief ook in deze functie hoog zijn. Een 8,7/10 gemiddeld is een 
waardering ‘goed’ tot ‘zeer goed’ en weerspiegelt een hoge mate van tevredenheid 
met de kwaliteit van geboden zorg. In tabel 2 zien we in de totalen ook relatief zeer 
hoge scores bij elke indicator.  
 
Er waren bij deze respondentgroep ook te weinig data om een kwaliteitsprofiel 
Dagbesteding/Werk op te stellen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabel 1. Algemene waardering vertegenwoordigers Zorg – Dagbesteding / Werk 

Rapportcijfer voor de algemene kwaliteit van begeleiding 

Locatie / Team Waarderingscijfer N 

Elsweide 8,5 2 

Heijendaal 8,0 2 

Lange Vierhout 9,2 5 

Loovelden Dagbesteding 9,3 3 

Spetters 8,8 4 

Wikke Dagbesteding 7,0 2 

Totaal 8,7 18 
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  Tabel 2. Indicatoren vertegenwoordigers Zorg – Dagbesteding / Werk (N=18) 

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 

Elsweide 3,0 3,0 3,0 2,5 3,0 

Heijendaal 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 

Lange Vierhout 2,8 2,8 2,8 2,6 2,8 

Loovelden 
Dagbesteding 

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

Spetters 3,0 3,0 3,0 3,0 2,8 

Wikke Dagbesteding 2,5 3,0 3,0 2,5 2,5 

Totaal 2,8 2,9 2,9 2,7 2,8 



 

          

Hoofdstuk 6.  Bespreking en conclusies 
 
 
De uitkomsten van de indicatoren liggen bij alle locaties boven het schaal-
gemiddelde van 2; geen enkel cliëntencijfer ligt hieronder. Bij de 
cliëntvertegenwoordigers ligt geen enkel rapportcijfer beneden een 7/10. Het 
gemiddelde kwaliteitsoordeel over alle indicatoren en locaties Wonen in dit 
onderzoek is bij cliënten een 2,7/3. Dit is een positieve uitkomst. Deze gemiddelde 
cliëntwaardering is dezelfde als de algemene waardering die in de onderzoeken van 
2019 en 2020 bij Zorg Wonen werd gevonden. Een gemiddelde cliëntwaardering van 
2,7 komt ook overeen met de landelijke benchmark in cliëntervaring-onderzoeken 
Wonen. 
 
Ook bij de afzonderlijke locaties liggen de gemiddelde scores op of boven het schaal 
gemiddelde van 2. Enkele locaties scoren relatief tot het gemiddelde van de 
algemene waardering wat lager maar gezien de lage responscijfers en daarmee de 
lage representativiteit kan hieraan moeilijk betekenis worden gegeven.  
 
Zowel bij cliënten als cliëntvertegenwoordigers zien we een hogere waardering bij de 
functie Dagbesteding/Werk dan bij Wonen. Een dergelijk verschil is niet typisch voor 
Driestroom maar wordt landelijk vaak teruggevonden in kwaliteitsonderzoek. Dit kan 
betekenen dat bij Wonen de complexiteit van ondersteuningsactiviteiten groter is 
maar kan ook verwijzen naar een positief effect van structuur en zich betrokken (bij 
de samenleving) en gewaardeerd voelen in de activiteiten van Dagbesteding/Werk. 
 
Zowel bij Wonen als bij Dagbesteding/Werk liggen de gemiddelde waarderingscijfers 
hoger dan in 2020. De indicator ‘Begeleiders helpen bij het ontmoeten van andere 
mensen’ scoort in 2021 zowel bij cliënten als bij  hun vertegenwoordigers lager dan 
de andere indicatoren. Een waarschijnlijke verklaring hiervoor ligt, mede op grond 
van antwoorden op de open vragen, in de restricties voor sociaal contact en 
deelnemen aan uitstapjes ten gevolge van Covid-19 maatregelen.   
 
Bij het organisatieonderdeel Driestroom Zorg worden zowel door cliënten als 
cliëntvertegenwoordigers de ontvangen zorg en ondersteuning positief 
gewaardeerd. Op grond van de antwoorden springt er geen domein of indicator uit 
waar beleidsmatig bijzondere verbeteracties nodig zouden zijn.  
Een aandachtspunt blijven groepssituaties, zowel bij Wonen als Dagbesteding/Werk 
en de stresserende invloed die daar voor sommige cliënten van uit gaat. Als er 
sprake is van ‘ergernis’ ligt dit veelal bij gedrag van medebewoners of mede-
deelnemers in activiteiten. De tegenpool van deze ergernis is ‘gezelligheid’. Gelukkig 
maken cliënten vaker melding van ‘gezelligheid’. Voor begeleiders blijft het omgaan 
met groepsdynamiek een professionele uitdaging. Voor de organisatie blijven zaken 
als groepssamenstelling, groepsgrootte en plaatsing van een nieuwe cliënt in een 
woon- of activiteitengroep punten van aandacht. Het betreft punten met een 
potentieel grote impact op het welzijn van de cliënten. 
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Bijlage  
 
 

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 

Kwaliteit	is	multidimensionaal				
	‘waar	wordt	naar	gekeken	met	de	Quality	Qube?’	

Persoonlijke	ontwikkeling	
Zelfbepaling	
Inter-persoonlijke	relaties	
Sociale	inclusie	
Rechten	en	belangen	
Emotioneel	welzijn	
Fysiek	(lichamelijk)	welzijn	
Materieel	welzijn	

	
Competenties	van	medewerkers	
Teamsamenwerking	
OndersteuningsPlan	
Beschikbaarheid	van	ondersteuning	
Veiligheid		
Informatie	(over	organisatie)	
Continuïteit	
Organisatie	&	coördinatie		

Responsiviteit		
Vertrouwen		
Informatie	(persoonlijk)		
Zorgzaamheid	
Inleven	en	luisteren		

		INHOUD 																					VOORWAARDEN																													RELATIES	
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