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RAPPORTAGE ONDERZOEK KWALITEITSERVARINGEN VAN 
CLIËNTEN DRIESTROOM 2021 

 

KIND, JEUGD EN GEZIN 
 

 
 
 
 

VOORWOORD EN LEESWIJZER 
 
 
In dit rapport doen we verslag van de bevindingen van het onderzoek naar kwaliteitservaringen van cliënten 
dat van januari tot en met december 2021 liep binnen Driestroom Kind, Jeugd en Gezin.  
 
Hoofdstuk 1 beschrijft waarom, bij wie en op welke manier het kwaliteitsonderzoek werd uitgevoerd.  
Hoofdstuk 2 toont de uitkomsten van het onderzoek bij de afzonderlijke voorzieningen.  
Hoofdstuk 3 bevat de bespreking van uitkomsten en aanbevelingen. 
 
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 
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RAPPORTAGE ONDERZOEK KWALITEITSERVARINGEN VAN 
CLIËNTEN DRIESTROOM 2021 

 
 

Kind, Jeugd en Gezin 
 

 
 

1. Inleiding 
 

1.1. Vraagstelling 
 
De vraagstelling van het onderzoek kwaliteitservaringen Driestroom Kind, Jeugd en Gezin 2021 luidt: 

1. Hoe waarderen cliënten en ouders van Driestroom de kwaliteit van de ondersteuning in het 
zorgonderdeel Kind, Jeugd en Gezin? 

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

 
1.2. Werkwijze, onderwerpen, deelnemer, privacy, bijzondere omstandigheden en leeswijzer  
 
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 ouders hiermee akkoord waren, direct geregistreerd in het 
elektronisch cliëntdossier van Driestroom en de resultaten waren meteen beschikbaar om mee te 
nemen bij de evaluatie van het ondersteuningsplan. Analyse en rapportage werden uitgevoerd op 
geanonimiseerde databestanden van deze respons die aan de onderzoekers ter beschikking werden 
gesteld. De gebruikte vragen en kwaliteitsindicatoren waren gelijk aan die uit 2020; in 2021 zijn de 
exit-vragen extra opgenomen. 
 
In de eerste plaats werd aan de respondenten gevraagd een rapportcijfer te geven voor de kwaliteit 
van de zorg in het algemeen. De vraag luidde: 
 
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! 
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Daarna volgden 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? 
Op deze open vragen konden respondenten tot drie commentaren per vraag geven. 
 
Tot slot werd gevraagd of de respondent nog opmerkingen kwijt wilde. Deze werden in de 
rapportage verwerkt bij de kwalitatieve respons.  
 
Vragen met betrekking tot bijzondere Jeugdwet indicatoren werden in een 4 of 3 puntenschaal 
beoordeeld. Bij de tabellen in dit rapport staat aangegeven welke schaal werd gebruikt. 
 
Bij het onderzoek bij Driestroom Kind, Jeugd en Gezin waren de volgende voorzieningen betrokken:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Exit-vragenlijst (p.11) bevatte de volgende vragen: 

De deelnemers 
 
De resultaten in deze rapportage zijn gebaseerd op gegevens die werden verzameld volgens de 
outcome criteria Jeugdwet (0-12 jaar  door ouders; 12-16 jaar door ouders en jeugdige; boven 16 
alleen bij jeugdige). 
De bespreking  van Mijn Plan 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 bij het invullen 
ondersteund met een video instructie die door Driestroom werd ontwikkeld in begrijpelijke en klare 
taal conform de communicatiestijl van Driestroom. 
 
Op deze manier werden bij Driestroom Kind, Jeugd en Gezin data verkregen met betrekking tot 8 
cliënten zelf en 81 ouders.  
 
 
 
 

Bloesem 

Kinderdagcentrum Dol-fijn 

Kodan 

Luna 

Kinderdagcentrum Stijntje Buys 

‘t Hart 

Zorg binnen Onderwijs Arnhem 

Zorg binnen Onderwijs Nijmegen 

 

1.  Ik heb voldoende aan de hulp gehad om na de hulp zelf verder te gaan  

2.  De doelen die met mij zijn afgesproken zijn behaald  
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Analyse en verwerking 
 
Per voorziening was de beschikbare respons wisselend. In de navolgende rapportage werden alle 
beschikbare data gebruikt op basis van de uitvraag door Driestroom. Uitkomsten worden 
weergegeven voor de respons van cliënten en van ouders afzonderlijk. De kwalitatieve respons 
(antwoorden op de open vragen) was alleen bij de ouders voldoende om een kwaliteitsprofiel op 
groepsniveau op te stellen. Een overzicht van de antwoorden op de open vragen is opgenomen in 
bijlage 2. 
 
 
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, indien de respondent daartoe toestemming gaf, direct geregistreerd 
in het elektronisch cliëntdossier van Driestroom. Deze respons was derhalve meteen beschikbaar om 
te worden betrokken bij het ondersteuningsplan van elke individuele cliënt.  
De analyses voor de onderhavige rapportage werden uitgevoerd op een geanonimiseerd 
databestand dat door Driestroom ter beschikking van de onderzoekers werd gesteld op 4 januari 
2022. Er zijn geen persoonsgegevens buiten Driestroom gekomen. 
De onderzoekers nemen in dit onderzoek bij de verwerking van informatie en bij de behandeling van 
uitkomsten de beroepscode voor psychologen in acht. De verwerking en rapportage vond plaats 
onder verantwoordelijkheid van een BIG geregistreerde GZ-psycholoog. 
 
Bijzondere omstandigheden 
 
Over de 12 maanden van 2021 vond de dataverzameling plaats tijdens een periode dat beperkingen 
golden in relatie tot de Covid-19 pandemie. De dataverzameling was in 2021 niettemin aanzienlijk 
succesvoller dan in 2020. Over 2021 waren in totaal 89 datarecords beschikbaar tegen 33 over 2020. 
Dat is over 2021 bijna het drievoudige. 
 
Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 volgen de uitkomsten van de gebruikte vragenlijsten. Bij elk overzicht staan de 
respondentgroep en het zorgonderdeel vermeld. In hoofdstuk 3 staat een bespreking van de 
uitkomsten. Bijlage 1 is een toelichting op de methode en bijlage 2 bevat overzichten van respons op 
de open vragen. Deze geven meer achtergrond bij het kwaliteitsprofiel uit hoofdstuk 2. 
 
 



 

 

 
 

2. Uitkomsten  
 
Cliënten 
 

*zie pagina 7 voor de schaal legenda. 

 
Ouders 
 

*zie pagina 7 voor de schaal legenda. 

 
 
 
 
 
 

Tabel 1. Rapportcijfer (op 10) cliënten voor de ontvangen begeleiding in het algemeen KJG  

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

Locatie / Team Rapportcijfer* N 

Dol~fijn 9,0 1 

Kodan 9,0 1 

Luna 9,0 2 

ZBO Arnhem 9,0 1 

ZBO Nijmegen 7,7 3 
Totaal 

 
8,5 8 

 

Tabel 2.  Rapportcijfer (op 10) ouders voor de ontvangen begeleiding in het algemeen KJG 

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

Locatie / Team Rapportcijfer* N 

Bloesem 9,0 1 

Dol-fijn 8,9 18 

Kodan 9,4 8 

Luna 8,2 5 

Stijntje Buys 9,2 6 

‘t Hart 10 4 

ZBO Arnhem 7,8 25 

ZBO Nijmegen 8,2 14 

Totaal 8,5 81 
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Exit vragenlijst 
 

 
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 3. Exit vragenlijst 2021 ouders KJG (N=16) 

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) 

Dol-fijn 1,7 1,0 

Kodan 3,1 1,4 

Luna 1,5 1,0 

Stijntje Buys 2,0 2,0 

‘t Hart 3,5 2,0 

ZBO Arnhem 2,0 2,0 

Totaal 2,6 1,4 



 

 

Uitkomsten indicatoren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Schaal: 

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  

Tabel 4. Uitkomst op de Driestroom indicatoren - ouders WLZ Kind & Jeugd (N=24) 

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 

Dol-fijn 2,7 3,0 3,0 2,6 3,0 

ZBO Arnhem 2,4 2,9 2,9 2,7 2,8 

ZBO Nijmegen 2,7 3,0 3,0 2,5 2,5 

Totaal 2,6 3,0 3,0 2,6 2,9 



 

 

Kwalitatieve uitkomsten ouders KJG 
 

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’. 
 
Figuur 1. Kwaliteitsprofiel Ouders KJG 
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Op de open vragen gaven 79 respondenten in totaal 174 codeerbare inhoudelijke reacties; 
135 commentaren ‘tevreden over / ‘sterk’ (groen) en 39 commentaren ‘voor verbetering 
vatbaar’ (rood).  
 
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’. 

 
In het volgende hoofdstuk staat een bespreking van het kwaliteitsprofiel. Een uittreksel van 
de inhoudelijke commentaren is opgenomen in bijlage 2. 
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3. Bespreking en conclusies 
 
 

Bij elk van de onderzochte voorzieningen binnen Kind, Jeugd en Gezin was de 
waardering voor de zorg in het algemeen (rapportcijfer) hoog. Het gemiddelde 
rapportcijfer van zowel Cliënten als ouders is 8,5/10; dat is een waardering 
‘nuttig/goed’ tot ‘heel nuttig/zeer goed’. Er is nergens een uitschieter naar beneden. 
Ook in 2019 en in 2020 lagen de algemene rapportcijfers op dit niveau.  
 
De exit-vragenlijst geeft een gemiddelde score van 2,6/4. Hier liggen de exit-scores 
lager bij Dol-fijn en Luna.  Bij dezelfde voorzieningen wordt aangegeven dat de 
‘doelen deels zijn behaald’.  
 
De Driestroom indicatoren scoren gemiddeld bij de ouders KJG in elk van de 
voorzieningen boven 2,4/3. Over alle voorzieningen heen genomen liggen de 
gemiddelde scores op de indicatoren tussen 2,6/3 en de maximale score van 3.  
 
De kwalitatieve respons van ouders op de open vragen laat binnen KJG het volgende 
zien. 
De meeste waardering wordt aangetroffen in de domeinen Competentie van 
medewerkers (25% van de 135 positieve antwoorden gaan over de deskundigheid van 
medewerkers) en Zorgzaamheid van medewerkers (24% van alle positieve 
antwoorden gaan over de vriendelijkheid, inzet en betrokkenheid van medewerkers). 
Verder valt op dat 15% van alle waardering-antwoorden betrekking heeft op de 
informatie die men over de zorg aan het kind ontvangt en de communicatie ouders-
medewerkers in het algemeen. Hierbij speelt de toegang tot ONS voor sommige 
ouders een rol.  
Bij de positieve antwoorden wordt in 12% van de positieve commentaren waardering 
uitgesproken in het domein Ontwikkeling (hulp bij de opvoeding en ontwikkeling van 
het kind). 
 
Er werden 39 inhoudelijke verbeter-commentaren gegeven (dus exclusief ‘niet van 
toepassing’, ‘tevreden’, geen verbeteropmerking’ etc.). Hiervan had 36% (dat zijn 14 
commentaren van de 39) betrekking op de Informatie aan ouders en de 
communicatie tussen medewerkers en ouders over hoe het met het kind gaat. Van 
alle kritische commentaren had 26% betrekking op administratieve en 
organisatorische punten. Beschikbaarheid van ondersteuning kwam in enkele (10% = 
4) commentaren terug (bereikbaarheid van de begeleiding; oplossen bij niet 
beschikbaar zijn van de begeleider). Even vaak werd een opmerking over de 
continuïteit van de begeleiding gemaakt.  
 
In bijlage 2 is een overzicht van commentaren opgenomen; deze commentaren 
werden ingekort en geanonimiseerd.  
 
Het algemene beeld is een van tevredenheid met de geboden zorg die wordt 
gewaardeerd met ‘goed’ tot ‘zeer goed’.  Er worden 3,5 keer meer positieve 
commentaren gegeven dan kritische verbeter commentaren. Verbeter commentaar 
heeft vaker betrekking op verwachtingen van ouders met betrekking tot de 
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communicatie rond hun kind en ervaren bureaucratie rond (plaatsings)procedures en 
financiële aangelegenheden waarbij ook externe instanties een rol spelen.  
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Bijlagen 

 
 
Bijlage 1. Beknopt overzicht en verantwoording van de kwaliteitsdimensies 

Bijlage 2. Uittreksel van commentaren van ouders KJG op de open vragen. 
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Bijlage 1  
 
 

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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Bijlage 2 
Uittreksel van commentaren van ouders KJG op de open vragen 
 

1. Waarover ben je tevreden bij Driestroom? Wat vind je goed? 
 

Goede communicatie tussen begeleiders en ouders. Er wordt meegedacht en fijne hulp 
aangeboden. Ook wordt er goed gekeken vanuit perspectief van het kind.  

Dat mijn zoon geholpen wordt. 

Deskundige begeleiding/Korte lijntjes/meedenken  
Maatwerk /enorme ontlasting voor ons als ouders. Flexibel.  

Goede begeleiding voor N. 

De begeleidster N heeft veel voor N gedaan het afgelopen jaar, ze heeft ook het zorgplan voor 
hem geschreven wat heel fijn is. Ze heeft hem op een persoonlijke begripvolle manier begeleid.  

Fijne begeleiding gehad. N is erg vooruit gegaan. Jammer dat er geen vervolg onderzoeken zijn 
gedaan. Merk dat hij echt flink vooruit is gegaan. Maar dat er nog steeds vaak terug gekeken wordt 
op het oude verslag van de onderzoeken die inmiddels meer dan een jaar oud zijn.  
Maar verder echt heel tevreden over alles. 

Kundige begeleiding, gekeken naar wat nodig was voor systeem. Aanpassing naar toestand van 
cliënt.  

Op de driestroom begrepen ze N heel goed. Gaven daar de juiste behandeling voor N. 

De begeleiding en omgang met kinderen is goed verlopen. 

Communicatie en de wensen.  

De medewerkers, het zijn allemaal toppers.  

Betrokken medewerkers die op de juiste manier kinderen begeleiden. 

N is super goed vooruit gegaan met praten  

Fijne persoonlijke hulp. Wordt goed meegedacht. Realistische doelen worden gemaakt en behaald 
en wordt goed meegeholpen om N klaar te maken voor de volgende stap. 

Kijken echt wat goed is voor het kind, denken goed mee, en geven goede adviezen  

Wat niet? Ik vind dat jullie heel mooi omgaan met N, goed kijken wat nodig is, en daar ook enorm 
naar streven. 

Goed 

N voelt zich erg op zijn gemak en gaat met plezier naar school. Zijn begeleiders zijn erg vriendelijk.  

Ze hebben N geholpen om meer open te worden en ze is niet meer in haar eigen wereld. Ze praat 
nu veel meer. 

Heel betrokken, persoonlijk contact. 

Persoonsafhankelijke begeleiding en aandacht voor kind. 

Mensen zijn lief en Ze weten wat ze doen.  

Driestroom is betrokken bij de ontwikkeling van ouder en kind samen. Driestroom denkt verder 
dan alleen het hier en nu: wat is er later nodig? 

Driestroom biedt begeleiding op maat. Kijkt echt naar het kind wat het nodig heeft voor zijn 
verdere ontwikkeling. Er wordt vaak gecommuniceerd met de ouders. Dat is erg fijn!  

De begeleiding en betrokkenheid van de leiding is echt geweldig.  

Zeer tevreden over de zorg over mijn kind. Er is een goeie communicatie. Kijken goed naar het 
kind. Wat is nodig, eventuele aanpassingen. Bijzonderheden worden vermeld. Bij vragen kan ik 
terecht. Allemaal erg vriendelijk!  

Kind kind laten en ze laten genieten van het leven helpen en mee denken in probleem  waar je al 
ouder tegen aan loop goede ondersteuning  van uit Driestroom hier word je wel geloofd als ouder 
zijnde.   

Het contact met de begeleiding, de betrokkenheid, de vooruitgang van mijn zoontje en de liefde 
waarmee iedereen daar zijn werk doet is enorm. Wat een warm nestje.  

De goede begeleiding van onze dochter heeft er voor gezorgd dat zij haar doelen heeft gehaald en 
sprongen vooruit heeft gemaakt in haar ontwikkeling. 
De communicatie naar ons als ouders is helder en snel. 
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Begeleiders zijn prettig in de omgang en begripvol.  

De aandacht, warmte, betrokkenheid, communicatie naar zowel cliënt als ouders/opa en oma. Een 
betere plek voor N is er niet.  

Communicatie! Zodra ik in ONS kon was het helemaal top. 

Ze zijn erg duidelijk, veel overleg & denken altijd mee. 

Ik merkt het verschil van het begin tot heden hoe N bent vooruit gegaan. 

De aandacht, de bejegening + de extra expertise en trainingen. 

We zijn heel tevreden over de Driestroom. Onze kidneren hebben er heel weer geleerd en gingen / 
gaan altijd graag naar de Driestroom. Ook is de communicatie tussen ouders en begeleiders super 
goed en fijn.  

Persoonlijke begeleiding met gerichte doelen, passend bij de ontwikkeling van ons kind.  
Uitgebreide rapportages. 

Communicatie richting ouders, persoonlijk aandacht. 

Begeleiding en sturing geven die N nodig heeft.  

Goede samenwerking met ons als ouders. 
Krijgen juiste uitleg info en nodige hulp wordt aangeboden. Zodat N de begeleiding krijgt die zie 
nodig heeft (en wij als ouders dit kunnen toepassen). 

Goede samenwerking tussen professionals en ouders. Je merkt en voelt dat men gespecialiseerd is 
in kindjes met achterstand. N komt altijd vrolijk en vol verhalen thuis  

Het hoofdkantoor daar voel ik me wel door gehoord.  

Professioneel , vriendelijk geduldig duidelijk.  

Ik merk aan mijn zoon dat hij het beter doet dan voorheen. 

Ik zie meer verbeteringen bij mijn zoon dan voorheen. 

De 2 ondersteuners bij N werken nu al 4 jaar met hem en dit gaat erg goed. Ze kunnen hem veel 
leren. Ze zijn erg betrokken met N. Zonder hen zou hij het niet redden op school.  

Dat alles snel geregeld is en wordt. 

Prettige en kundige begeleiders. Denken goed met je mee! 

Coördinator is goed te bereiken en communiceert als ze vragen heeft. 

We zijn tevreden over de begeleidster van N maar met Driestroom hebben we niets te maken 
gehad dus ook geen beeld van. De keren dat er contact was, was dat op ons initiatief en niet naar 
tevredenheid. 

Meedenken en probleem oplossen. 

ZBO - Ze helpen N steeds meer zelfstandig worden en laten hem in zijn waarde en gaan vooral 
communicatie op zijn niveau aan. 

Zeer betrokken en kundige mensen, communiceren ook goed met ons als ouders. 

Snelle en prettige reactie als we vragen hebben. 

Ze denken mee voor een oplossing als er een probleem is. 

Goede ondersteuning. 

Heel tevreden goede ondersteuning korte lijntjes goede communicatie.  

N (begeleidster) is een topper- goede communicatie en samenwerking! 

Goede ondersteuning in leerproces, onder meer het meedenken en structuur aanbrengen. 

Goede persoonlijke begeleiding van het kind. De begeleiders zien het kind echt en doen veel voor 
het kind.  
Driestroom verleent erg goede zorg, toont veel begrip en zijn altijd bereid om zo veel mogelijk te 
ondersteunen en zorgen voor goede dagelijkse ritme, structuur en en ontwikkeling van cliënten. Ik 
ben al deze jaren erg tevreden over ondersteuning en zorg voor N.  

De liefde en aandacht voor de kinderen. 

Van Driestroom merken we niet veel, maar op de groep staat een goed team. 

Kijken goed naar de behoeftes van mijn zoon en weten waar ze bij moeten springen. 

Het personeel daar zorgt heel goed voor ons kind, we zijn erg blij dat ons kind verbetering krijgt. 

Zoeken naar mogelijkheden. 

Voor elke cliënt een passend aanbod. 
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Passend aanbod op het kind afgestemd. 

N (begeleidster) doet het super. Ze kent N zo goed en ze vormen een gouden duo. 

De begeleiding door de ZBO-ers. Zijn heel lieve zorgzame dames. Die alles uit N proberen te halen. 
Zij krijgen een dikke vette 9. 

Goede begeleiding op school. Duidelijke overdracht. 

Als ik vragen heb kan ik bij hen te recht en komen ze met antwoorden.  

De directe zorgverlening. De zorgverleners in de klas die de ondersteuning en zorg leveren. 

De begeleiders in de klas, houden rekening met N, ze begeleiden haar in haar ontwikkeling. 
Ook het contact met ons, als ouders verloopt erg prettig! 
Zei heeft ons goed geholpen met dingen waar wij niet uit kwamen.  

Betrokkenheid, het ‘lezen’ van mijn kind. N voelt zich veilig/vertrouwd en geliefd.  

ZBO met een vaste begeleider N loopt heel prettig, zij kent hem goed.  

N heeft dagbesteding bij X op de paardenmanege, daar ben ik erg tevreden over er wordt vaak 
geëvalueerd over hoe het gaat.  

Communicatie, overeenkomsten, prima geregeld. De begeleidsters zijn top. Ze sturen zo nu en dan 
een berichtje wat ze zoal met N meemaken. Dat is heel prettig. Leuk om te horen hoe zij het 
ervaren. 

 
 
2: Waarover ben je niet tevreden bij Driestroom? Wat zou er beter moeten of kunnen? 
 

Ik ben tevreden  

Nvt 

De communicatie werd de afgelopen maanden gelukkig weer beter waardoor ik nu weer weet wat 
ze allemaal heeft gedaan, mijn zoon vertelt dit dus niet zo. De BS docente liet hier ook weinig over 
los, waardoor het voor mij vaak vaag was wat hij nu precies met N aan het doen was.  

Mogelijk tussendoor nog eens kijken welke lijn doorgetrokken kan worden tussen opvang en thuis 
bij begeleidingsvragen/tips.  
Kan niks bedenken; zijn zeer tevreden. 

Het schooltraject en de begeleiding hierbij (duidelijkheid over proces) en hierover meedenken had 
beter gekund..  

Geen opmerking  

Nvt 

Nvt 

Geen 

Wat meer foto's zou leuk zijn maar geen verplichting, verder geen minpunten. 

Nvt 

N heeft nog steeds moeite met eten en daar hadden ouders wel graag meer verbetering in gezien. 

Niks 

Nvt 

Ik ben tevreden! 

Nvt 

Geen antwoord  is dat ook goed. 

Nvt  

Nvt  

Ik zou het niet weten.  

Geen idee. 

Nvt 

Beeldmateriaal zou in ONS geplaatst moeten kunnen worden net als voorheen in Mextra. 

Beperkte toegang tot het gebouw (i.v.m. met coronaregels).  
Af en toe nieuwe gezichten (m.n. invallers) of vertrek van personeel wordt niet altijd duidelijk 
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gecommuniceerd.  

Het gebouw niet kunnen betreden, i.v.m. corona 

Geen opmerking  

Nvt 

Nvt 

Geen communicatie over wie de begeleiding biedt op school en hoe dat gaat. 

Nvt 

Liever graag iets meer terugkoppeling van hoe het gaat en of er bijzonderheden zijn.  Bijv. 2 x in de 
maand of zo. 

Weinig directe communicatie.  

Contact als er iets is. 
Teamleider is telefonisch eigenlijk niet bereikbaar.  Altijd voicemail. Moet er iets geregeld worden 
dan gaat dit erg moeizaam. 

Eigenlijk niks 

Nvt 

Ik wordt eigenlijk niet op de hoogte gehouden van de begeleiding van m'n dochter, waarin 
ondersteunen ze haar op dit moment en hoe gaat dat?  Ik geef daarom ook een 6 omdat ik geen 
idee heb welke ondersteuning N op dit moment krijgt 

Contact en terugkoppeling. Dit is de eerste keer in 1,5 jaar dat er iets gevraagd wordt aan ons. 

Kritisch kijken naar persoonlijkheid en gevraagde zorg van de cliënt en daar een passend 
verzorgende bij plaatsen. 

ZBO -  Begeleiding zou iets beter geïnformeerd kunnen worden over de achtergrond van het kind. 
Zo kwam N nat thuis omdat ze dachten dat hij zindelijk was. Dit is gelukkig goed opgelost 

Bewuster evalueren van begeleiding, ook met ons als ouders. 

Nergens. 

Niets. 

Informeren als er invallers komen. 

De communicatie naar de ouders kan wat beter; pas de laatste maanden werd er duidelijker wat 
de begeleidster nu precies aan het doen was met N ook omdat mijn kind nu pas echt beter kan 
verwoorden wat hij op school heeft gedaan. Het zou handiger zijn bij deze kinderen als de 
begeleidster om de 2 weken een kort mailtje stuurde: ‘dit hebben we gedaan, dit is nog een 
aandachtspunt etc.’  

Wat gerichter onderwijs.  

Medezeggenschap, eventuele vervolgplekken/toekomstperspectief, betrokkenheid ouders, Caren 
Zorgt en ONS. 

We zijn tevreden, we denken niet aan verbeteringen. 

Teveel  administratie onder kindertijd. 

Administratie onder kindertijd 

De financiële zaken in PGB verlopen niet altijd vlekkeloos. 

Ik vind de communicatie met het hoofdkantoor van Driestroom (regelzaken, factuur, afmelding 
waar het moet) onvoldoende. Als ik iets moet regelen doe ik het via de ZBO maar weet eigenlijk 
nooit of dat zo moet.  

Ik heb dit schooljaar nog geen idee wie onze zoon begeleidt. Voorgaande jaren waren wij zeer 
tevreden met N (begeleidster). Maar voor nu kunnen wij nog geen goede beoordeling doen. 

Niet alle uren kunnen worden ingevuld. 

Dat als onze begeleiders niet kunnen bij ons thuis wij dat dan zelf moeten oplossen. Dus vrij 
moeten nemen. En dat het erg moeilijk is om de studie dagen van N op te lossen omdat onze 
zorgbegeleiders op een andere school werken en dan dus op school moeten werken. Vroeger 
konden grootouders dit vaak opvangen maar door hun leeftijd en gezondheid kan dit helaas niet 
meer en zullen wij dus steeds dit zelf moeten oplossen.   

Communicatie naar ouders!!! Communicatie over planning, wisselingen zorgverleners. Afspraken 
over zorgplan. 

Nvt 
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Ik heb geen klacht; ben goed geholpen. 

Vooralsnog Nvt 

ZBO daar hoor ik bijna niks over terug sinds ze op Werkenrode school zit. Er is een wissel van klas 
geweest en nu is niet duidelijk wie haar ZBO is. Op de N-school heeft ze altijd N (begeleidster) 
gehad en kreeg van N regelmatig een verslag;  N was ook erg gesteld op N. Op dit moment hoor en 
zie ik weinig van de ZBO.  
Per ongeluk teveel dagen gefactureerd in vakantietijd. Het duurde een aantal maanden voordat dit 
was rechtgezet bij de SVB. Ik snap niet zo goed dat dit zolang moet duren. Ik heb er verder geen 
bemoeienis mee gehad, het verliep via de SVB, dus misschien lag het probleem ook deels daar. 

 


