
                                                                                                                                             
Samenvatting cliënttevredenheidsonderzoek WMO 2019 
 
 

1. Inleiding 
Elk jaar neemt SWZ een cliënt ervaringsmeting af bij de WMO cliënten die gebruik maken van de 
producten van SWZ. SWZ vindt het vanuit haar visie op merkbare mensgerichte zorg belangrijk dat 
we weten hoe cliënten onze zorg- en dienstverlening ervaren.  
 
 

2. Methode en de scope van onderzoek  
Binnen SWZ gebruiken we al enkele jaren de vragenlijst Ben ik tevreden. Deze vragenlijst is 
opgebouwd volgens de domeinen van Schalock. Deze methodiek passen we binnen SWZ ook toe bij 
het opstellen van een zorgplan voor elke cliënt en sluit daarom goed aan bij onze visie. De vragenlijst 
Ben ik tevreden is tevens een erkend instrument uit de Waaier van de VGN. We boden deelnemers 
aan het onderzoek de keuze om de vragenlijst met een interviewer in te vullen. Hier hebben 2 
cliënten gebruik van gemaakt.  
 
 

3. Opbouw van dit document 
In dit document is de respons van het onderzoek terug te lezen, gevolgd door de resultaten. Het 
onderzoek is uitgevoerd onder alle cliënten van SWZ die er aan deel wilden nemen. Tot slot zijn de 
conclusies en het vervolg beschreven op organisatieniveau. Naast een analyse op organisatieniveau 
ontvangen de teams een analyse op teamniveau waar zij zelf mee aan de slag gaan. De individuele 
uitkomsten van het onderzoek bespreekt de persoonlijk begeleider van de cliënt 1 op 1 tijdens de 
jaarlijkse planbespreking. Acties en/of aanpassingen hiervan worden in het persoonlijk plan van de 
cliënt opgenomen.  
 
 

4. Respons 
Binnen SWZ zijn er 392 cliënten met een indicatie vanuit de WMO. De cliënten nodigden we via een 
brief uit om deel te nemen aan het cliënttevredenheidsonderzoek middels een vragenlijst of 
interview.  
 

Respons Aantal % 
Vragenlijst ingevuld retour 106 27% 
Aangegeven dat ze niet willen deelnemen 78 20% 
Geen reactie ontvangen  208 53% 
Totaal 392 100% 

 
Van de 78 cliënten die via de antwoordstrook aan hebben gegeven dat zij geen deel willen nemen 
aan het onderzoek, geven 63 cliënten aan geen interesse te hebben. De andere 15 cliënten hebben 
een anderen redenen aangegeven.  
 
 

5. Resultaten 
De cliënttevredenheid is getoetst aan de hand van stellingen volgens de domeinen van Schalock 
waarin een 5 punt score gehanteerd is. De gemiddelde score per domein zijn weer gegeven in 
aantallen en percentages.  
 

Lichamelijk welbevinden  Aantal % 



                                                                                                                                             
Zeer ontevreden  5 5% 
Ontevreden  9 9% 
Redelijk tevreden  32 30% 
Tevreden  42 39% 
Zeer tevreden  14 14% 
n.v.t. 4 3% 
Totaal 106 100% 

 
Psychisch welbevinden  Aantal % 
Zeer ontevreden  2 2% 
Ontevreden  9 9% 
Redelijk tevreden  26 24% 
Tevreden  46 43% 
Zeer tevreden  21 20% 
n.v.t. 2 2% 
Totaal 106 100% 

 
Persoonlijke ontwikkeling  Aantal % 
Zeer ontevreden  2 2% 
Ontevreden  4 4% 
Redelijk tevreden  22 21% 
Tevreden  52 49% 
Zeer tevreden  15 14% 
n.v.t. 11 10% 
Totaal 106 100% 

 
Zelfbepaling  Aantal % 
Zeer ontevreden  1 1% 
Ontevreden  4 4% 
Redelijk tevreden  20 19% 
Tevreden  52 48% 
Zeer tevreden  28 27% 
n.v.t. 1 1% 
Totaal 106 100% 

 
Interpersoonlijke relaties Aantal % 
Zeer ontevreden  2 2% 
Ontevreden  5 5% 
Redelijk tevreden  20 18% 
Tevreden  48 45% 
Zeer tevreden  24 23% 
n.v.t. 7 7% 
Totaal 106 100% 

 
Deelname aan de samenleving Aantal % 
Zeer ontevreden  3 3% 
Ontevreden  10 10% 
Redelijk tevreden  15 14% 
Tevreden  40 38% 



                                                                                                                                             
Zeer tevreden  10 10% 
n.v.t. 28 25% 
Totaal 106 100% 

 
Rechten  Aantal % 
Zeer ontevreden  0 0% 
Ontevreden  4 4% 
Redelijk tevreden  20 19% 
Tevreden  54 52% 
Zeer tevreden  22 19% 
n.v.t. 6 6% 
Totaal 106 100% 

 
 
 

6. Conclusies en vervolg 
Naar aanleiding van de verzamelde gegevens zijn hieronder de conclusies en het vervolg beschreven 
op organisatie niveau.  
 
Conclusies 
 Binnen het domein lichamelijk welbevinden zijn cliënten over het algemeen tevreden. Zij 

geven aan dat zij voldoende beweging hebben en tevreden zijn over hun gezondheid. 
Cliënten die hier niet tevreden over zijn, ervaren ongemakken met betrekking tot hun 
ziektebeeld. Zij maken de vergelijking met hun leven voor en na hun beperking.  

 Over het algemeen voelen cliënten zich veilig in hun eigen omgeving. Zij vinden het daarbij 
wel prettig dat zij ergens op terug kunnen vallen (netwerk, systeem, hond).  

 Ruim 15% van de cliënten geeft aan dat zij niet tevreden zijn over de inzet van hun talenten. 
Zij benoemen dan voornamelijk de talenten die zij hadden voor de breuk in hun levenslijn. 
Daarnaast geven zij aan niet altijd voldoende ondersteuning te krijgen bij het ontdekken van 
hun talenten.  

 Cliënten geven aan dat zij over het algemeen op zich zelf durven te vertrouwen. Een 
enkeling vindt dit moeilijk omdat zij geen vertrouwen hebben in hun eigen lichaam of zich 
afhankelijk voelen van iemand waardoor ze gespreksonderwerpen uit de weg gaan. Zij willen 
anderen niet tot last zijn.  

 Binnen het domein persoonlijk ontwikkeling zijn cliënten over het algemeen tevreden. Zij 
geven aan dat hun dag-invulling (thuis, werk, dagbesteding, school) voldoende aansluit bij 
hun wensen.  

 Binnen het domein zelfbepaling zijn cliënten tevreden. Zij zullen nooit volledig de eigen regie 
hebben omdat zij zaken af moeten stemmen met medecliënten en/of de zorgverlener. Dit 
wordt echter niet als vervelend ervaren.  

 Cliënten zijn tevreden over de contacten die zij hebben. Zij voelen zich hier prettig bij en 
kunnen hier op terug vallen als dit nodig is.  

 Ruim 15% van de cliënten zou graag meer deel uit willen maken van de samenleving. Zij 
ervaren het netwerk dat ze hebben als prettig maar zouden deze graag uit willen breiden. 
Daarnaast wordt er een beperkt aantal activiteiten aangeboden in de buurt/wijk, waar bij 
een aantal cliënten wel behoeften aan is.  

 Een groot aantal cliënten is niet bezig met sociale media/internet en hebben hier ook geen 
interesse in. De cliënten die hier wel interesse in hebben missen hierin een stukje 
ondersteuning/uitleg.  



                                                                                                                                             
 Cliënten zijn over het algemeen tevreden over hun rechten. Er wordt naar hen geluisterd en 

er is aandacht voor inspraak bij het opstellen van regels/afspraken op locatie.  
 
 

 
 

Vervolg  

1.  SWZ evalueert in 2020 de gebruikte onderzoeksmethode Ben ik tevreden. Onderdeel 
van deze evaluatie is ook de frequentie van onderzoek en de samenhang met 
onderzoeken die gemeenten zelf uitzetten richting cliënten. In deze evaluatie 
betrekken we ook cliënten en de cliëntenraad.  

2.  Bewegen en gezondheid blijft een belangrijk thema waar we onze aandacht op blijven 
richten. Cliënten ervaren het als prettig dat zij hier ondersteuning bij krijgen.  

3. Binnen de dagbesteding locaties wordt er samen met cliënten naar de inzet van hun 
talenten gekeken. Het aanbod kan hierdoor beter afgestemd worden op de vraag van 
de cliënt.  

4. Door de maatschappelijke ontwikkeling rondom sociale media/internet is het van 
belang om hier op individueel niveau aandacht voor te hebben, zodat de juiste en 
passende ondersteuning geboden kan worden. Het gebruik van sociale media/internet 
kan cliënten ondersteunen in hun zelfredzaamheden en sociale contacten.  

5.  Op individueel of locatieniveau zal er onderzoek plaats vinden over de mogelijkheden 
in de buurt/wijk om deel te nemen aan activiteiten. Een gedeelte van cliënten geeft 
aan dat hier een behoeften naar is maar hebben geen inzicht in deze mogelijkheden.  

 
 


