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1 Inleiding 

 

1.1 Aanleiding  

Voortvloeiend uit de besluitvorming van juni 2014 werd eind 2014 Adullambreed, onder 235 cliënten 

(ruim de helft van alle cliënten binnen Adullam), voor het eerst volgens het kader van de vernieuwde 

werkwijze kwaliteitskader, onderzoek gedaan naar kwaliteit van bestaan, zorg en ondersteuning(pijler 

2b). Dit was de eerste meting met behulp van het CTO- meetinstrument van Effectory. Adullam heeft 

er voor gekozen om de cliëntervaringsmeting te koppelen aan de zorgplansystematiek. Concreet 

betekent dit een jaarlijkse meting met daarbij de keuze om per kwartaal een meting uit te zetten onder 

de cliënten en vertegenwoordigers die in het volgende kwartaal een zorgplanbespreking hebben 

gepland. Voor u ligt het resultaat van de meting die in 2015 is gehouden, een vervolg op de meting 

van 2014. 

 

CTO-metingen cliënten 3
de

 en 4
de

 kwartaal 

In dit rapport worden de resultaten van de 1
ste

 twee geplande metingen van 2015 gepresenteerd. 

Doordat Effectory in het voorjaar van 2015 heeft aangegeven te stoppen met de uitvoering van 

cliëntervaringen heeft Adullam er voor gekozen om  in 2015 in ieder geval de cliënten te betrekken bij 

het onderzoek die in 2014 nog niet waren meegenomen en vallend binnen de scope van het 

kwaliteitskader. Het betreft de cliëntenpopulatie waarvan de zorgplanbesprekingen gepland waren in 

kwartaal drie en vier.   

 

Waardevolle gegevens 

Bijgaande rapporten geven Adullam goed inzage in de cliënttevredenheid (ervaring). De uitkomsten 

zijn ook naast die van de meting van 2014 geplaatst en laten enerzijds  zien dat Adullam blijvend goed 

scoort en anderzijds de respons buitengewoon goed is en daarmee ook als representatief kan worden 

geduid. 

 

 

1.2 Doel van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is er opgericht om de cliënt en zijn vertegenwoordiger inspraak te geven 

op de kwaliteit van de zorg. Met het afnemen van een CTO geeft de cliënt / vertegenwoordiger te 

kennen in hoeverre hij de zorg bij Adullam waardeert en welke verbeterwensen hij heeft. Door het 

onderzoek te koppelen aan de zorgplansystematiek is er niet alleen ruimte voor organisatiebrede 

verbeteringen maar juist ook voor individuele verbeteringen. Elke eerstverantwoordelijk begeleider 

(Evb-er) ontvangt de resultaten van het onderzoek en kan daarmee samen met de cliënt in gesprek.  

Het CTO geeft inzicht in de waardering van de zorg en geeft input om de zorg blijven te verbeteren. 
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2 Methode 

 

2.1 Populatie 

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden onder de cliënten van Adullam die in de derde en vierde kwartaal 

van 2015 een ondersteuningsplan-evaluatie hebben.  

 

2.2 Onderzoeksinstrument 

Er heeft een schriftelijk onderzoek plaatsgevonden gedurende circa negen weken waarbij 

respondenten een brief ontvingen met een schriftelijke vragenlijst. Voor dit onderzoek werden twee 

soorten vragenlijsten gebruikt. Cliënten van achttien jaar en ouder werden direct benaderd. Cliënten, 

jonger dan achttien jaar en alle cliënten die uitsluitend gebruik maken van logeeraanbod binnen 

Adullam, werden via hun ouders/vertegenwoordigers bevraagd middels een ander soort vragenlijst. 

 

2.3 Respons 

Er werden 130 vragenlijsten verzonden, waarvan er 111 gericht werden aan cliënten en 29 aan 

ouders/vertegenwoordigers.  96 cliënten stuurden een ingevulde vragenlijst terug, wat goed is voor 

een respons van 86,5%. Van de 29 ouders/vertegenwoordigers stuurden er 18 een ingevulde 

vragenlijst terug, wat neerkomt op een respons van 62,1%. In vergelijk met de benchmark van de 

VGN kan de respons bij Adullam als zeer goed worden geduid, wanneer het om de cliëntenpopulatie 

gaat. De respons van cliëntvertegenwoordigers wijkt weinig af van de benchmark. 
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3 Resultaten 

3.1 Resultaten op hoofdlijnen 

In onderstaande tabellen wordt zichtbaar hoe de algemene tevredenheid van cliënten en 

ouders/vertegenwoordigers is. Cliënten scoren op vier onderdelen. Drie van de vier scores liggen 

boven de 90 (algemene tevredenheid, hulp begeleiders en invulling werk/dagbesteding). De scores 

zijn in alle gevallen ook iets hoger t.o.v. de meting van 2014 en beduidend hoger dan de 

benchmarkcijfers. De score t.a.v. de tevredenheid over de kamer ligt relatief laag (83,1), maar blijft 

boven de benchmark (79,7). In vergelijk met de meting in 2014 zien we een daling van ‘10’. 

 
Ouders en vertegenwoordigers zijn content met de zorgverlening van Adullam. De algemene score is 

100. Er zijn dus geen ouders / vertegenwoordigers die ontvreden zijn over Adullam (geven een cijfer 

van 7-10). Wel vragen ze op bepaalde subonderwerpen de aandacht. Hierover wordt in het vervolg 

van dit rapport  ingegaan. De tevredenheid over de hulp die begeleiders bieden scoort bijna 90 en is 

slechts twee punten lager dan bij de vorige meting maar 20 punten hoger dan de benchmark. 
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3.2 Meest opvallende resultaten 

In de onderliggende rapporten (bijlagen: cliënten en ouders/vertegenwoordigers) zijn op detailniveau 

de uitkomsten van de metingen toegelicht. Deze analyse richt zich op organisatieniveau.  De 

begeleider maakt de analyse op cliëntniveau en de locatieleider of manager instelling (eventueel 

teamleider) doet dit op voorziening- of teamniveau.  

 

3.2.1 ASBM – competentiegebieden 

De onderzoeksresultaten uit de vragenlijsten die door de cliënten zijn ingevuld, zijn omgezet naar de 

vier competentiegebieden van ASBM (Triple C). Hiermee krijgt de organisatie inzage hoe de vier 

verschillende ‘leefgebieden’ van het gewone leven door cliënten worden gewaardeerd ofwel worden 

ervaren. In de bijlage ‘hoofdrapportage cliëntonderzoek / cliënten)’ kan kennis genomen van de 

onderliggende vragen behorend bij de vier leefgebieden (competentiegebieden). 

 

T.a.v. het leefgebied ‘vrije tijd’ ligt onder de uitkomsten slechts één vraag, die echter wel als relevant 

kan worden beschouwd (doe mee aan leuke dingen in de buurt). Bij de overige competentiegebieden 

zijn meerdere vragen die de score bepalen. 

 

De hoogste score zien we in het leefgebied leren/werken en de laagste score in het leefgebied ‘vrije 

tijd’. We zien dat relatief veel cliënten niet actief zijn om leuke dingen te doen in de buurt (8,5% soms 

en 11% nooit). Onder deze ‘leuke dingen’ wordt verstaan: boodschappen doen, kerkgang, gastgezin 

of andere activiteiten. 

 

T.a.v. het leefgebied werken/leren is de score 

positief bij de vraag of begeleiders rekening 

houden met de wensen en of er voldoende 

nieuwe dingen worden geleerd. Een voorzichtige 

conclusie kan zijn dat binnen de wensen van de 

cliënt  actief gewerkt wordt aan het ervaren en 

leren van nieuwe dingen. Met andere woorden: 

het samen zoeken naar talentontwikkeling. 

 

T.a.v. zelfzorg zien we relatief een lage score 

(73,6) t.a.v. het ‘zelf kiezen’ (bijvoorbeeld: wie op 

mij kamer komt, welke kleding ik draag of hoe ik 

mijn kamer inricht). Positief is de score waarin 

begeleiders cliënten helpen gezond te leven 

(92,2). Bijvoorbeeld door genoeg te bewegen, 

gezond te eten en goed medicijn gebruik. 

 

Wanneer de resultaten vergeleken worden met de uitkomsten van de meting in 2014 (vorige meting) 

zien we enige groei t.a.v. de leefgebieden Wonen (+9) en Zelfzorg (+12). Een lichte daling zien we op 

de leefgebieden Werken / Leren (-2) en Vrije tijd (-3). Totaal overziend zijn de resultaten in vergelijk 

met de meting van 2014 positief.  

Deze positieve resultaten kunnen niet uitgelegd worden dat ASBM binnen het geheel van de 

organisatie al vrijwel volledig is geïmplementeerd. Zo geeft dit onderzoek nog geen inzage of de 

activiteiten bij wonen en leren helemaal aansluiten bij de talenten van cliënten of dat begeleiders de 

begeleidingsstijl ‘samen honderd’ goed weten toe te passen. Wel mag gezegd worden dat er een hele 

mooie basis ligt om ASBM door te ontwikkelen, cliënten weten zich veilig (waarderen hun begeleiders) 

en er liggen kansen om cliënten meer te laten kiezen.    
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3.2.2 Ouders-/vertegenwoordigersvragenlijst 

 

De algemene tevredenheidsvraag, ‘Ik ben tevreden over de zorg van Adullam’ werd door 

ouders/vertegenwoordigers zeer positief beantwoord met een score van 100 ten opzichte van een 

score van 68,3 als zijnde de Benchmarkscore van VGN. Ook uit de overige resultaten blijkt 

overvloedig de tevredenheid  van ouders/vertegenwoordigers over de zorg- en dienstverlening binnen 

Adullam.  

 

In de ouders-/vertegenwoordigersvragenlijst is ook de zogenaamde ‘NPS-vraag
1
’ gesteld. Bij Adullam 

is deze score ruimschoots positief. Ook dit jaar zijn er geen criticasters. Daarnaast is goed om in 

ogenschouw te nemen dat deze resultaten gebaseerd zijn op de mening van een, in omvang, 

beperkte groep respondenten. Wanneer we deze echter vergelijken met de meting van 2014 kan deze 

wel als representatief worden beschouwd.

 

                                                      
1
 De Net Promoter Score (NPS) is een eenvoudig maar krachtig instrument om met één enkele vraag 

klantentevredenheid te meten. De score kan variëren van -100 tot +100.  

 


