
                                                                                                                                             
Analyse cliënttevredenheidsonderzoek WMO  
 

1. Inleiding 
Elk jaar wordt er een cliënt ervaringsmeting afgenomen 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 de visie van SWZ. De 
vragenlijst Ben ik tevreden is tevens een erkend instrument uit de Waaier van de VGN.  
 
Op onze website zijn vanaf 01 april 2021 de resultaten van het tevredenheidsonderzoek beschikbaar.  
 

3. Opbouw van dit document 
In dit document is de respons van het onderzoek terug te lezen, gevolgd door de resultaten. Het 
onderzoek is uitgevoegd onder alle cliënten van SWZ vanuit de WMO die er aan deel wilden nemen. 
Tot slot zijn de conclusies en het vervolg beschreven op organisatie- en teamniveau. De analyse van 
dit onderzoek wordt in april gepresenteerd aan het strategisch team van SWZ. Naast een analyse op 
organisatie niveau ontvangen de teams ook een analyse op teamniveau waarmee zij zelf op 
teamniveau mee aan de slag gaan. De individuele uitkomsten van het onderzoek worden door de 
persoonlijk begeleider van de cliënt 1 op 1 besproken tijdens de jaarlijkse planbespreking. Acties 
en/of aanpassingen hiervan worden in het persoonlijk plan van de cliënt opgenomen.   
 

4. Respons 
Binnen SWZ zijn er 342 cliënten met een indicatie vanuit de WMO,  deze cliënten zijn via een brief 
uitgenodigd om deel te nemen aan het cliënttevredenheidsonderzoek middels een 
vragenvragenlijst.  
 
Van de 342 cliënten hebben 134 cliënten de vragenlijst ingevuld, 37 cliënten hebben gereageerd niet 
deel te willen nemen en van 171 cliënten hebben we geen reactie ontvangen.  
 

Respons 50%  
Vragenlijst ingevuld retour 40% 
Aangegeven dat ze niet willen deelnemen 10% 
Geen reactie ontvangen  50% 
Totaal 100% 

 
 
Van de 37 cliënten die via de antwoordstrook aan hebben gegeven dat zij geen deel willen nemen 
aan het onderzoek, geven  20 cliënten aan geen interesse te hebben. De andere 17 cliënten hebben 
een van de onderstaande redenen aangegeven.  
 
Mijn man kan niet praten, lezen en schrijven dus moeilijk om daar een beeld van te krijgen. 
Ik beheers geen Nederlands en de vragen zijn voor mij te moeilijk. 
Door NAH problematiek kost dit mij te veel concentratie en energie. 
Ik ben heel tevreden over de begeleiding die ik krijg bij Duinendaal, maar het invullen van zo’n 
vragenlijst kost mij te veel energie. 



                                                                                                                                             
Ik ben ambulant. Ik ben gewend mijn eigen boontjes te doppen. Als er problemen zijn stap ik eerst 
naar mijn zus, niet naar mijn begeleider. Ik zit ook niet op dagbesteding. 
De vragen hebben niets te maken met de ondersteuning die ik ontvang vanuit ambulant. Als dit 
niet goed gaat bespreek ik dit met mijn begeleidster. De vragen gaan over mijn gezondheid en niet 
over de ondersteuning. 
Pas sinds kort 1 dag aanwezig per week. 
Gemeente stuurt zelf tevredenheidsonderzoek. Anders vul ik 2 keer hetzelfde in. 
Door mijn NAH heb ik concentratie problemen en kost mij teveel energie om deze lijst in te vullen. 
Ik ben erg tevreden met mijn ambulante begeleider. 
Door ziekte geen mogelijkheid om deel te nemen binnen de gestelde termijn. 
Het kost me teveel tijd en energie van mij i.v.m. mijn letsel. 
Ik wil niet deelnemen aan het tevredenheid onderzoek, Omdat het me allemaal teveel is in deze 
tijd. Ik wil wel nog even zeggen dat ik uiterst tevreden ben met de ambulante zorg. 
Heb moeite met antwoorden door mijn beperkingen. 
Naar mijn gevoel zijn de vragen 3x hetzelfde. Onduidelijk wat voor informatie er vergaard wordt. 

 
 

5. Resultaten 
De resultaten van het onderzoek zijn hieronder per domein en per vraag weergegeven. In aantallen 
en in percentage is aangegeven welke score is aangeduid. Daarnaast hadden cliënten de 
mogelijkheid om hun score toe te lichten. Een aantal van deze citaten zijn onder de tabel terug te 
vinden. 
 
 
Lichamelijk welbevinden 

1. Ik neem regelmatig deel aan sport of recreatieve activiteiten  
Zeer ontevreden 4 2% 
Ontevreden 12 9% 
Redelijk tevreden 29 22% 
Tevreden 48 36% 
Zeer tevreden 10 8% 
n.v.t.  31 23% 
Totaal: 134 100% 

 
“Heb niet genoeg energie om te sporten of heel actief te zijn”. 
“Ik ben nu bezig om mijn sport activiteiten uit te breiden met wandelen”.  
“Vreemde vraag. Suggereert dat er altijd een relatie is tussen bewegen en lichamelijk welbevinden. 
Bij mij wordt mijn lichamelijk welbevinden sterk bepaald door ziekte en verloopt onregelmatig”. 
“ligt tijdelijk stil door corona”. 
 

2. Ik kan me gemakkelijk verplaatsen in en rondom dagbesteding/huis  
Zeer ontevreden 0 0% 
Ontevreden 2 1% 
Redelijk tevreden 33 25% 
Tevreden 69 51% 
Zeer tevreden 29 22% 
n.v.t.  1 1% 
Totaal: 134 100% 

 



                                                                                                                                             
“Ik ben snel moe”.  
“Alleen met hulpmiddelen”. 
“Ik ben op dit moment voldoende voorzien in de vormen van verplaatsingsmogelijkheden”. 
 
 
Psychisch welbevinden 

1. Ik voel mij veilig in mijn omgeving  
Zeer ontevreden 0 0% 
Ontevreden 4 2% 
Redelijk tevreden 26 21% 
Tevreden 69 51% 
Zeer tevreden 33 25% 
n.v.t.  2 1% 
Totaal: 134 100% 

 
“Ik woon niet in de veiligste buurt van Helmond en ken mijn buren niet”. 
“Ik ben veel alleen, geen sociale controle en weinig aansluiting met de buren”. 
“Voel me niet onveilig heb fijne woonruimte en voldoende hulp”.  
 

2.  Ik ben tevreden over wat ik doe op mijn werk/dagbesteding 
Zeer ontevreden 0 0% 
Ontevreden 5 4% 
Redelijk tevreden 19 14% 
Tevreden 63 48% 
Zeer tevreden 21 16% 
n.v.t.  24 18% 
Totaal: 132 100% 

 
“Door mijn enthousiasme probeer ik tevreden te zijn met mijn dagbesteding”. 
“Ik zit daar echt op mijn plaats. Lekker schilderen, geen stress en een goede werkplek”.  
“Nu minder in deze corona tijd”. 
 

3.  Ik kan praten over wat ik graag wil  
Zeer ontevreden 3 2% 
Ontevreden 5 4% 
Redelijk tevreden 22 17% 
Tevreden 73 55% 
Zeer tevreden 24 18% 
n.v.t.  6 4% 
Totaal: 133 100% 

 
“Dat is goed mogelijk, wordt veel gehoor aan gegeven”. 
“Praten met begeleiding maar ook met andere cliënten”. 
“Heb graag wat meer tijd/ aandacht voor probleem”. 
 
 
Zelfbepaling 
1.  Ik maak eigen keuzes 

Zeer ontevreden 1 1% 



                                                                                                                                             
Ontevreden 2 2% 
Redelijk tevreden 30 22% 
Tevreden 69 52% 
Zeer tevreden 27 20% 
n.v.t.  3 3% 
Totaal: 132 100% 

 
“Ik laat me snel beïnvloeden”. 
“Soms wil ik graag wat meer eigen keuzes maken”. 
“Als ik niet achter een keuze sta doe ik het niet”. 
 

2.  Ik gebruik mijn talenten  
Zeer ontevreden 2 2% 
Ontevreden 4 3% 
Redelijk tevreden 39 30% 
Tevreden 62 47% 
Zeer tevreden 15 11% 
n.v.t.  10 7% 
Totaal: 132 100% 

 
“binnen mijn mogelijkheden doe ik aan activiteiten wat ik kan, en ben daar over het algemeen 
tevreden over”. 
“Ik probeer te doen wat mij gelukkig maakt, of dit mijn talenten zijn weet ik niet”. 
“Ik kan hier doen wat ik thuis niet kan omdat ik hierbij hulp heb”. 
 

3.  Ik zeg het als mij iets dwars zit  
Zeer ontevreden 1 1% 
Ontevreden 10 7% 
Redelijk tevreden 31 23% 
Tevreden 67 50% 
Zeer tevreden 20 15% 
n.v.t.  5 4% 
Totaal: 134 100% 

 
“Als iets dwars zit probeer ik het te zeggen. Ben niet z’n prater”. 
“Te weinig naar mijn zin. Bang om andere te kwetsen”. 
 “Soms lastig om dit goed uit te drukken”. 
 
 
Persoonlijke ontwikkeling 

1. Ik wil graag nieuwe dingen leren 
Zeer ontevreden 1 1% 
Ontevreden 6 4% 
Redelijk tevreden 20 15% 
Tevreden 71 54% 
Zeer tevreden 17 12% 
n.v.t.  19 14% 
Totaal: 134 100% 

 



                                                                                                                                             
“Zou graag meer willen kunnen leren maar dat gaat niet altijd”. 
“Schilderen op dagbesteding, en ik heb me aangemeld voor spelen met een keyboard”. 
 

2.  Wat ik zelf kan, doe ik zelf  
Zeer ontevreden 0 0% 
Ontevreden 1 1% 
Redelijk tevreden 15 11% 
Tevreden 70 53% 
Zeer tevreden 43 33% 
n.v.t.  3 2% 
Totaal: 132 100% 

 
“Probeer zoveel mogelijk alles zelf te doen. Als ik er niet uit kom vraag ik hulp”. 
“Ik doe niet altijd wat ik kan”. 
 
 
Interpersoonlijke relaties  

1. Ik heb genoeg mensen om me heen waar ik bij terecht kan als ik hulp/advies nodig heb 
Zeer ontevreden 2 2% 
Ontevreden 5 3% 
Redelijk tevreden 27 20% 
Tevreden 73 55% 
Zeer tevreden 25 18% 
n.v.t.  2 2% 
Totaal: 134 100% 

 
“Ik voel me veilig bij de vaste medewerkers. Bij invalkrachten wordt ik onzeker en terug getrokken en 
voel ik me minder veilig”.  
“Blij met familie, vrienden, buurt, ambulant begeleider waar ik op terug kan vallen”. 
“Ik heb een hele goede verhouding met mijn ouders want zij staan altijd voor mij klaar”. 
 

2. Ik heb plezierig contact met mensen op mijn werk/dagbesteding 
Zeer ontevreden 1 1% 
Ontevreden 5 3% 
Redelijk tevreden 16 12% 
Tevreden 53 40% 
Zeer tevreden 37 27% 
n.v.t.  22 17% 
Totaal: 134 100% 

 
“Gezellige mensen om mij heen”. 
“regelmatig komen ze naar me toe voor een praatje. Ze vinden het fijn als ik even contact maak met 
andere deelnemers”. 
“Ik mis contact met anderen. Ik kan geen aansluiting vinden. Er zijn deelnemers weg gegaan en die 
mis ik heel erg”. 
 
 
Deelname aan de samenleving  

1. Ik vind de kwaliteit van ondersteuning die ik krijg goed  



                                                                                                                                             
Zeer ontevreden 2 2% 
Ontevreden 4 4% 
Redelijk tevreden 18 13% 
Tevreden 69 52% 
Zeer tevreden 36 27% 
n.v.t.  3 3% 
Totaal: 132 100% 

 
“Kan me bij de een beter uiten dan bij de ander”. 
“Er is nu corona en daardoor beperkt”. 
“Leer grenzen te bewaken, geheugen te trainen, communicatie en gezelligheid/ normaal zijn”. 
 

2. De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag.  
Zeer ontevreden 1 1% 
Ontevreden 5 4% 
Redelijk tevreden 16 12% 
Tevreden 66 50% 
Zeer tevreden 38 30% 
n.v.t.  4 3% 
Totaal: 130 100% 

 
“Hebben altijd tijd voor mij”. 
“Klankbord functie. Praktische ondersteuning bij complexe zaken (administratie/financiën)”. 
“Soms ook de vraag voor meer praktische vragen”. 
 

3. Door de ondersteuning die ik krijg kan ik me beter redden  
Zeer ontevreden 2 2% 
Ontevreden 1 1% 
Redelijk tevreden 17 13% 
Tevreden 64 49% 
Zeer tevreden 36 27% 
n.v.t.  11 8% 
Totaal: 131 100% 

 
“Zij leren mij hoe ik iets kan aanpakken”. 
“In principe wel, alleen gebeuren er de laatste tijd veel dingen van buiten af waar ik weinig aan kan 
doen. Door gesprekken te voeren kan ik het beter van me af zetten”. 
“Je hebt een klankbord, het mee denken bij een gesprek  en iemand die goed wijst op m'n terug val 
preventieplan”. 
 

4. Door de ondersteuning die ik krijg heb ik een betere kwaliteit van leven  
Zeer ontevreden 1 1% 
Ontevreden 3 2% 
Redelijk tevreden 19 14% 
Tevreden 66 49% 
Zeer tevreden 36 28% 
n.v.t.  8 6% 
Totaal: 133 100% 

 



                                                                                                                                             
“Ja ik voel me gesteund! een half woord is genoeg. Na bijna 10 jaar NAH krijg je uit je omgeving soms 
toch wrijving. Meer in de trant van is dat nu nog niet over of weet ze het nu nog niet”. 
“Kan goed mijn frustraties kwijt en dat vind ik fijn”. 
“Ja 100% zeker weten. Alleen kan ik me nooit zo ontwikkelen”. 
 

5. Door de ondersteuning die ik krijg kan ik beter de dingen doen die ik wil  
Zeer ontevreden 1 1% 
Ontevreden 2 2% 
Redelijk tevreden 17 12% 
Tevreden 74 56% 
Zeer tevreden 30 23% 
n.v.t.  8 6% 
Totaal: 132 100% 

 
“Voel me blijer en wordt ook gestimuleerd om dingen te doen”. 
“Ja dit geeft me meer zelfvertrouwen om iets te ondernemen”. 
 
 

2. Conclusies en het vervolg  
Naar aanleiding van de verzamelde gegevens zijn hieronder de conclusies en het vervolg beschreven 
op organisatie niveau.  
 
Conclusies 
 
Respons 
 40% van de WMO cliënten hebben deelgenomen aan het onderzoek.  
 10% van de WMO cliënten hebben laten weten geen deel te willen nemen aan het 

onderzoek.  
 50% van de WMO cliënten heeft niets laten weten naar aanleiding van de uitnodiging om 

deel te nemen aan het onderzoek.  
 De huidige vragenlijst is aangepast op basis van de ontvangen feedback van de deelnemers 

over het onderzoek wat in 2019 is afgenomen. De deelname aan het huidige onderzoek is 
hierdoor met 15% gestegen ten opzichte van vorig jaar. 

 
Inhoudelijk per domein 
 Binnen het domein lichamelijk welbevinden geven cliënten aan over het algemeen tevreden 

te zijn. De inzet van aanpassingen en hulpmiddelen hebben dragen hier naar tevredenheid 
aan bij.  

 Cliënten voelen zich veilig in hun eigen omgeving. Een enkeling voelt zich fysiek of 
emotioneel niet veilig.  

 Cliënten zijn goed in staat om aan te geven als hen iets dwars zit. Al vinden sommige dit 
lastig omdat ze een ander niet willen kwetsen.  

 Ruim 70% van de cliënten is goed in staat om eigen keuzes te maken. Een enkeling laat zich 
nog wel eens beïnvloeden door professionals en/of hun netwerk.  

 Cliënten geven aan dat het niet altijd mogelijk is om nieuwe dingen te leren omdat de 
dagbesteding deze mogelijkheid niet bied en/of er geen ruimte/tijd voor is.  

 Binnen de domein persoonlijke ontwikkeling en zelfbepaling score cliënten een hoge 
tevredenheid. Zij ervaren een grote mate van eigen regie binnen de producten die zij 
afnemen binnen SWZ.  



                                                                                                                                             
 Cliënten zijn zeer tevreden over de zorg die zij vanuit SWZ ontvangen. De ondersteuning sluit 

goed aan bij de behoefte en draagt bij aan een verbeterde kwaliteit van leven.  
 Uit het onderzoek blijkt dat de cliënten tevreden zij over hun interpersoonlijke relaties, 

zowel binnen hun contacten met SWZ als daarbuiten.   
 Uit het onderzoek blijkt dat cliënten zich zowel fysiek als emotioneel beperkt voelen door de 

coronamaatregelen. Cliënten ervaren het als zeer belastend dat zij het afgelopen geen 
gebruik hebben kunnen maken van de diensten van SWZ zoals zij dit gewend zijn. Denk 
hierbij aan de dagbesteding die gesloten was en later beperkt open waardoor niet alle 
activiteiten gedaan konden worden. Of aan ambulante zorg die voor een langere periode 
beperkt en/of digitaal heeft plaats gevonden tijdens de eerste lockdown.  

 
 
Vervolg 
 SWZ evalueert in 2022 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.  

 Om de behoeften van cliënten om nog iets te leren beter te benutten gaan dagbesteding 
locaties opnieuw  bekijken of aangeboden activiteiten nog aansluiten bij de wensen en 
behoeften van de cliënten.  

 In 2021 is er een project dagbesteding gestart. Binnen dit project worden de positieve en 
negatieve ervaringen vanuit de lockdown in kaart gebracht. Vervolgens wordt er binnen het 
project samen met medewerkers en cliënten bekeken welke aspecten verder doorgevoerd 
kunnen worden en een bijdrage leveren aan een prettigere werkomgeving voor onze 
cliënten.  

 


