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Inleiding 
 

Cliëntervaringen zijn een belangrijke bron van informatie voor de zorgverlener. De uitkomsten geven 

informatie over de kwaliteit van de zorgverlening. Sinds 2015 werkt Adullam met vragenlijsten die niet 

meer anoniem zijn, maar direct worden benut voor persoonlijke verbeterdoelen. Tegelijk geven de 

gezamenlijke antwoorden op team-, instelling-, sector- en organisatieniveau bruikbare stuur- en 

verbeterinformatie.  

 

Rapportage over de periode van een jaar 

Dit rapport is een samenvoeging van de rapportage uit het digitale dashboard. Het is een resultaat van 

een meetperiode van een jaar (september 2016 – september 2017). Dagelijks kan elke 

leidinggevende op locatieniveau de uitkomsten in zien en vandaaruit sturing geven aan het 

zorgproces. En is er behoefte aan verdieping dat zijn ook de individuele lijsten beschikbaar voor 

nadere analyse. 

 

Werkwijze en waarde van het onderzoek 

De vragenlijsten worden vooraf aan de evaluatie van het ondersteuningsplan uitgezet.  Waar mogelijk 

vult de cliënt de vragenlijst zelf in, waar nodig wordt hij ondersteund door begeleiders, of door ouders /  

vertegenwoordigers.  

 

De resultaten zijn input voor de nieuwe doelen in het Ondersteuningsplan, maar kunnen ook 

aanleiding zijn voor een goed gesprek tussen ouders/vertegenwoordigers, cliënt en begeleider. Echter 

dat niet alleen. Ook zijn de uitkomsten voor een eerstverantwoordelijke begeleider bruikbaar om in 

gesprek te gaan met zijn teamgenoten. Wat zeggen de uitkomsten voor het team? Is er sprake van 

een ‘succesje’, is er sprake van miscommunicatie of bevestigen de antwoorden dat er goede stappen 

worden gezet. Mogelijk kan het ook een aanleiding zijn om nieuwe afspraken in het team te maken.  

 

Resultaten 

Cliënten bij Adullam zijn overwegend tevreden over de kwaliteit van de zorgverlening. Hoewel de 

score op enkele fronten lager zijn dan in 2015 kan nog steeds gesproken over een goede uitslag 

wanneer deze gelegd wordt naast de benchmark van de VGN. Op organisatieniveau is het vooral 

belangrijk vast te houden wat we tot nu toe weten waar te maken. Echter op locatieniveau zijn er wel 

belangrijke verschillen waarneembaar die de aandacht vragen. Het is daarom ook belangrijk dat de 

uitkomsten in de teams worden besproken en dat er passende verbetermaatregelen worden genomen 

daar waar er reden toe is. 

 

Duiden van getallen 

De resultaten van de CTO worden niet uitgedrukt in cijfers. Deelnemers hebben vragen kunne 

beantwoorden met ‘Ja’, ‘soms’, ‘nee’ of niet van toepassing. De uiteindelijke uitkomsten worden in een 

getal uitgedrukt die tot stand komt door het % ja-antwoorden te verminderen met het % Nee 

antwoorden. De score kan fluctueren tussen -100 tot +100.  Een score onder de +50 vraagt zeker 

aandacht.   
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Managementsamenvatting 

 
Het onderzoek is uitgezet onder bijna 440 cliënten. Ruim 100 vragenlijsten zijn naar de wettelijke 

vertegenwoordigers gestuurd om namens hun verwant de vragenlijst in te vullen. De overige 

vragenlijsten zijn direct naar de cliënten gegaan om zelf of met behulp van een begeleider of vriend in 

te vullen. 

 

De respons op organisatieniveau 

 
 

Respons op locatieniveau (cliënten) 

 
 

Respons op locatieniveau (ouders/verwanten) 

 
 

 

 

 



 

 
Pagina 6 van 8 

Algemene tevredenheid 

De algemene tevredenheid is van zowel cliënten als ouders ( lees: ingevuld door of samen met 

verwanten) iets lager dan in 2015, maar nog steeds erg positief. De benchmarkscore is 72,7. Adullam 

scoort 15 – 25 punten hoger. 

 
 

Resultaten positief t.o.v. VGN-benchmarken 2015 

Op vier van de vijf onderdelen scoort Adullam significant beter dan de VGN- benchmark. DE score 

van 2016 op het vlak van dagactiviteiten scoort t.o.v. 2015 significant lager ( - 10,2). OP andere 

punten is de score t.o.v. 2015 ook lager maar niet heel sterk.  

 
 

De tien topscores van cliënten  
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De tien topscores van verwanten 

 
 

De tien laagste scores van cliënten 

 
 

De tien laagste scores van verwanten 
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Conclusie 
’  scoort Adullam goed. DE respons is lager dan in 2015 maar kan wel als Op alle hoofdthema s goed

goed worden beoordeeld. De resultaten zijn lager dan in 2015 maar sterk t.o.v. de benchmark. 

  

 Begeleiders scoren goed (85)

  Aandacht: verschillen op locatie en 

  praten met begeleiders

 

De inzet van begeleiders wordt positief gewaardeerd, wel zijn er verschillen per locatie. Ook het 

praten met begeleiders scoort soms lager. Een belangrijke oorzaak kan zijn dat cliënten eenvoudig 

niet kunnen praten. Op organisatieniveau zijn hierover geen conclusies te verbinden.  

 

 Wonen score is goed (87)

  Aandacht: veiligheid in groep, 

  contact groepsgenoten (verschilt per locatie)

 

Het wonen bij Adullam scoort goed. Aandachtspunten zijn de veiligheidsbeleving op de groepen en 

het onderlinge contact. Een goede groepssamenstelling passend bij de beperkingen van de cliënt 

dient een blijvend aandachtspunt zijn. Onveiligheid en te weinig contacten raken de eerste twee 

behoeften van een cliënt ( veiligheid en relatie).  

 

 Werk / scholing tevreden

  Aandacht: rekening houden met wensen, 

  aanbod diversiteit

 

Op dit onderdeel zien wee t.o.v. 2015 een relatief sterke daling in de score. Desondanks is het nog 

steeds een goede score. De extra aandacht en bewustwording voor de zinvolle activiteiten kan 

mogelijk een reden zijn dat nu kritische gekeken wordt naar de invulling van het werkprogramma. 

Luisteren naar de cliënt en het aanbieden van diversiteit zijn de aandachtspunten. 

 

 Ondersteuningsplan goed (89,7)

  Aandacht: begrijpen en 

  meepraten bij verandering

 

Zowel ouders/verwanten als cliënten laten weten dat het ondersteuningsplan niet goed wordt 

begrepen. Wel is men tevreden over het ondersteuningsplan. Dit lijkt wat tegenstrijdig. Het meepraten 

met veranderingen komt uit het onderzoek naar voren als een aandachtspunt. In het algemeen kan 

Adullam meer aandacht besteden om in samenspraak met de cliënt / verwanten  een 

ondersteuningsplan op te stellen en bij te stellen. Investeren in het gezamenlijk opstellen van het 

Ondersteuninsgplan bevorderd wellicht ook het begrijpen. 

 

Advies 
Belangrijk is dat op locatie- en teamniveau de uitkomsten worden besproken. Belangrijk is ook dat de 

leidinggevende de beschikbare informatie gebruikt om sturing te geven aan competentieontwikkeling 

van de medewerker, groepssamenstelling van cliënten en om de waarde van het meetinstrument te 

verbinden met ASBM; aansluiten op de behoeften van de cliënt. Uitkomsten van een CTO geven een 

beeld in hoeverre dit is geslaagd.  



Scores op de vragen

Hoofdvragen

n 2016 2015 Benchmark
VGN

Ik ben tevreden over de zorg en dienstverlening die ik krijg 240 87,5 91,6 72,7

Ik ben tevreden over mijn begeleiders 241 84,6  77,9

Ik ben tevreden over de hulp die ik van mijn begeleiders krijg 234 86,8 92,6 78,8

De dingen die ik doe op mijn werk/dagactiviteiten zijn nuttig 227 84,1 94,3 75,5

Ik ben tevreden over mijn ondersteuningsplan (IZAP/LBP) 204 89,7 96,5 80,0

n per groep  246 96  

Algemeen

n 2016 2015 Benchmark
VGN

Ik vind dat er voldoende aandacht wordt besteed aan wat de Heere in de
Bijbel zegt

242 93,4 93,7  

Ik voel mij gezond 239 73,6   

Ik kan mezelf zijn 235 82,1   

Ik ben voldoende in staat om mijn wensen duidelijk te maken 236 44,5   

n per groep  246 96  

Begeleiders

n 2016 2015 Benchmark
VGN

Mijn begeleiders houden zich aan de afspraken 235 80,9 86,0 72,3

Mijn begeleiders houden rekening met wat ik wil 237 82,7 94,3 74,5

Mijn begeleiders weten hoe het op mijn werk/dagactiviteiten gaat 238 89,5   

Mijn begeleiders weten hoe het in mijn woonomgeving gaat 229 76,9   

Ik kan goed met mijn begeleiders praten over dingen 208 65,4 82,5 69,9

Mijn begeleiders vertellen mij als er iets verandert (bijvoorbeeld als er een
nieuwe regel komt)

234 83,8 83,0 71,9

Mijn begeleiders helpen mij om nieuwe dingen te doen of iets nieuws te
leren

237 81,0 89,4 65,3

bvankleef
Tekstvak
Benchmark resultaten cliënten Adullam totaal per vraag



n per groep  246 96  

Wonen/Logeren

n 2016 2015 Benchmark
VGN

Ik vind het fijn om hier te wonen 170 87,1  70,4

Ik voel mij veilig in mijn kamer 172 90,1  76,5

Ik voel mij veilig in mijn groep 174 56,9 78,0  

Ik heb goed contact met mijn groepsgenoten 172 62,8   

Ik mag zelf kiezen 151 66,2 73,6 77,4

Ik ben tevreden over de regels en afspraken in huis 167 80,8   

n per groep  246 96  

Werk/Scholing

n 2016 2015 Benchmark
VGN

Ik heb goed contact met anderen op het werk/dagactiviteiten 231 81,0 81,2 73,3

Ik ben tevreden over hoe ik naar mijn werk/dagactiviteiten ga 235 87,7 93,0 79,9

Ik voel me veilig op mijn werk/dagactiviteiten 233 85,0 86,0 85,0

n per groep  246 96  

Vrije tijd

n 2016 2015 Benchmark
VGN

Ik doe genoeg leuke dingen in mijn vrije tijd 216 82,9 69,5  

Ik weet wie ik om hulp kan vragen als ik iets wil doen in mijn vrije tijd 198 85,9  76,3

Ik krijg voldoende hulp van andere mensen 214 81,3 92,8 75,7

n per groep  246 96  

Zelfzorg

n 2016 2015 Benchmark
VGN

Met de hulp die ik krijg, kan ik meer dingen zelf doen 201 86,1 91,0 80,0

Mijn begeleiders helpen mij bij het omgaan met andere mensen 207 80,7 88,7 51,6

Mijn begeleiders helpen mij gezond te leven 205 91,7 92,2 63,4

Mijn begeleiders helpen mij voldoende met mijn geld om te gaan 139 72,7 77,8 32,8



Mijn woonbegeleiders helpen mij voldoende met mijn persoonlijke
verzorging

165 83,6 90,9  

n per groep  246 96  

Ondersteuningsplan

n 2016 2015 Benchmark
VGN

Ik begrijp wat er in mijn ondersteuningsplan staat 184 27,2  6,9

Er wordt goed geluisterd naar mijn wensen bij het maken van mijn
ondersteuningsplan

175 82,3   

Er wordt voldoende rekening gehouden met mijn wensen bij het maken van
mijn ondersteuningsplan

187 85,0 96,3 81,1

De afspraken uit het ondersteuningsplan worden nagekomen 203 84,2 87,5 73,1

Ik kan meepraten over veranderingen in mijn ondersteuningsplan 172 58,7  54,8

n per groep  246 96  

Tot slot

n 2016 2015 Benchmark
VGN

Ik weet wat ik moet doen als ik niet tevreden ben 206 59,2 81,3 62,1

Ik durf het aan te geven als ik het ergens niet mee eens ben 218 45,4   

n per groep  246 96  



Scores op de vragen

Hoofdvragen

n Ouders/
verwanten Cliënten

Tevreden over de zorg en dienstverlening 254 97,6 86,9

Tevreden over de begeleiders 254 95,1 85,9

Tevreden over de hulp van de begeleiders 247 97,6 87,4

Dingen op werk/dagactiviteiten zijn zinvol 229 93,3 83,9

Tevreden over ondersteuningsplan (IZAP/LBP) 191 100,0 88,8

n per groep  51 246

Algemeen

n Ouders/
verwanten Cliënten

Voldoende aandacht aan wat de Heere in de Bijbel zegt 254 97,5 94,4

Voelt zich gezond 251 79,5 74,5

Kan zichzelf zijn 245 94,7 84,5

Voldoende in staat om wensen duidelijk te maken 247 13,2 44,5

n per groep  51 246

Begeleiders

n Ouders/
verwanten Cliënten

Begeleiders houden zich aan aanspraken 252 97,6 82,4

Begeleiders houden rekening met wensen 250 90,2 82,3

Begeleiders weten hoe het op het werk/dagactiviteiten gaat 245 88,6 90,0

Begeleiders weten hoe het in de woonomgeving gaat 233 81,3 75,6

Kan goed met begeleiders praten 209 53,8 66,1

bvankleef
Tekstvak
Uitkomsten ouders (namens cliënten) versus cliënten (op Adullamniveau)



Kan goed met begeleiders praten 53,8 66,1

Begeleiders vertellen als er iets verandert 239 100,0 84,1

Begeleiders helpen om nieuwe dingen te doen/ iets nieuws te leren 249 75,0 81,3

n per groep  51 246

Wonen/Logeren

n Ouders/
verwanten Cliënten

Fijn om hier te wonen 161 88,2 86,8

Veilig voelen in de kamer 169 95,7 90,4

Veilig voelen in de groep 177 79,3 56,8

Goed contact met groepsgenoten 174 57,7 61,5

Mag zelf kiezen 140 -27,3 64,3

Tevreden over regels en afspraken in huis 163 76,2 78,9

n per groep  51 246

Werk/Scholing

n Ouders/
verwanten Cliënten

Goed contact met anderen op werk/dagactiviteiten 230 76,9 80,4

Tevreden over vervoer naar werk/dagactiviteiten 235 92,9 86,5

Veilig voelen op werk/dagactiviteiten 234 93,1 85,4

n per groep  51 246

Vrije tijd

n Ouders/
verwanten Cliënten

Doet genoeg leuke dingen in vrije tijd 224 91,2 81,6

Weten wie om hulp te vragen in vrije tijd 201 65,4 84,6

Voldoende hulp van andere mensen 218 93,5 79,7

n per groep  51 246

Zelfzorg



n Ouders/
verwanten Cliënten

Door hulp meer dingen zelf kunnen doen 205 34,5 85,8

Begeleiders helpen bij het omgaan met andere mensen 214 96,6 78,9

Begeleiders helpen om gezond te leven 214 93,8 92,3

Begeleiders helpen bij omgaan met geld 126 -33,3 70,7

Begeleiders helpen met persoonlijke verzorging 170 88,5 81,9

n per groep  51 246

Ondersteuningsplan

n Ouders/
verwanten Cliënten

Begrijpt wat er in ondersteuningsplan staat 178 -76,5 24,8

Goed geluisterd bij maken van ondersteuningsplan 171 61,1 81,0

Voldoende rekening met wensen bij maken van ondersteuningsplan 186 86,4 84,1

Afspraken uit ondersteuningsplan worden nagekomen 209 93,3 84,4

Meepraten over veranderingen in ondersteuningsplan 165 -43,8 55,7

n per groep  51 246

Tot slot

n Ouders/
verwanten Cliënten

Weet wat te doen wanneer ontevreden 212 25,8 60,2

Aangeven wanneer niet mee eens 221 60,0 45,0

n per groep  51 246



Scores op de vragen
* de aantallen (N) op sector- en loca eniveau kunnen afwijken omdat een cliënt in meerdere sectoren en/of loca es ingedeeld kan worden. 
Bijvoorbeeld wanneer de cliënt op 2 verschillende loca es een andere zorgvorm aangeboden krijgt.

Hoofdvragen

n Ouders/
verwanten

INS
Kroonheim

INS
Muiderheim

INS
Maasheim

Mijn kind is tevreden over de zorg en dienstverlening van Stichting Adullam 48 97,9  100,0 100,0

Mijn kind is tevreden over de begeleiders van Stichting Adullam 49 93,9  75,0 88,2

Mijn kind is tevreden over de hulp die hij/zij van de begeleiders krijgt 48 97,9  100,0 93,8

De dingen die mijn kind doet op het werk/dagactiviteiten zijn zinvol 37 91,9  100,0 88,9

Mijn kind is tevreden over zijn of haar ondersteuningsplan (IZAP/LBP) 17 94,1  100,0 88,9

n per groep  51 0 4 17

Algemeen

n Ouders/
verwanten

INS
Kroonheim

INS
Muiderheim

INS
Maasheim

Er wordt voldoende aandacht besteed aan wat de Heere in de Bijbel zegt 49 98,0  100,0 100,0

Mijn kind voelt zich gezond 48 83,3  100,0 80,0

Mijn kind kan zichzelf zijn 47 95,7  75,0 100,0

Mijn kind is voldoende in staat om zijn/haar wensen duidelijk te maken 47 17,0  50,0 13,3

Ik ben tevreden over de ondersteuning die ik krijg van de
cliëntenadministratie

36 77,8  66,7 63,6

n per groep  51 0 4 17

Begeleiders

n Ouders/
verwanten

INS
Kroonheim

INS
Muiderheim

INS
Maasheim

De begeleiders houden zich aan de afspraken 51 96,1  100,0 88,2

De begeleiders houden rekening met wat mijn kind wil 50 90,0  75,0 94,1

De begeleiders weten hoe het op het werk/dagactiviteiten van mijn kind
gaat

43 90,7  66,7 92,3

De begeleiders weten hoe het in de woonomgeving van mijn kind gaat 39 79,5  100,0 76,9

Mijn kind kan goed met zijn/haar begeleiders praten over dingen 31 51,6  50,0 44,4

De begeleiders vertellen het mijn kind als er iets verandert 39 100,0  100,0 100,0

De begeleiders helpen mijn kind om nieuwe dingen te doen of iets nieuws te
leren

47 76,6  100,0 68,8

n per groep  51 0 4 17

Wonen/Logeren

bvankleef
Tekstvak
Sector intensieve zorg (ouders) per locatie



n Ouders/
verwanten

INS
Kroonheim

INS
Muiderheim

INS
Maasheim

Mijn kind vindt het fijn om hier te wonen 20 85,0  100,0 87,5

Mijn kind voelt zich veilig in zijn/haar kamer 26 96,2  100,0 100,0

Mijn kind voelt zich veilig in de groep 32 81,3  100,0 72,7

Mijn kind heeft goed contact met zijn/haar groepsgenoten 29 55,2  66,7 60,0

Mijn kind mag zelf kiezen 13 -7,7  0,0 33,3

Mijn kind is tevreden over de regels en afspraken in huis 23 73,9  75,0 75,0

n per groep  51 0 4 17

Werk/Scholing

n Ouders/
verwanten

INS
Kroonheim

INS
Muiderheim

INS
Maasheim

Mijn kind heeft goed contact met anderen op het werk/dagactiviteiten 32 78,1  50,0 71,4

Mijn kind is tevreden over hoe hij/zij naar het werk/dagactiviteiten gaat 33 93,9  100,0 100,0

Mijn kind voelt zich veilig op zijn/haar werk/dagactiviteiten 36 91,7  100,0 77,8

n per groep  51 0 4 17

Vrije tijd

n Ouders/
verwanten

INS
Kroonheim

INS
Muiderheim

INS
Maasheim

Mijn kind doet genoeg leuke dingen in zijn/haar vrije tijd 41 90,24  75,00 93,33

Mijn kind weet wie er om hulp gevraagd kan worden als hij/zij iets wil doen
in de vrije tijd

31 67,74  50,00 88,89

Mijn kind krijgt voldoende hulp van andere mensen 36 94,4  100,0 100,0

n per groep  51 0 4 17

Zelfzorg

n Ouders/
verwanten

INS
Kroonheim

INS
Muiderheim

INS
Maasheim

Met de hulp die mijn kind krijgt, kan mijn kind meer dingen zelf doen 33 39,4  100,0 40,0

De begeleiders helpen mijn kind bij het omgaan met andere mensen 33 97,0  100,0 100,0

De begeleiders helpen mijn kind gezond te leven 38 94,7  100,0 91,7

De begeleiders helpen mijn kind voldoende bij het omgaan met geld 5 -20,0  -100,0 0,0

De woonbegeleiders helpen mijn kind voldoende met persoonlijke
verzorging

27 88,9  75,0 88,9

n per groep  51 0 4 17

Ondersteuningsplan

n Ouders/
verwanten

INS
Kroonheim

INS
Muiderheim

INS
Maasheim



Mijn kind begrijpt wat er in zijn/haar ondersteuningsplan staat 22 -72,7  0,0 -66,7

Er wordt goed geluisterd naar de wensen van mijn kind bij het maken van
het ondersteuningsplan

25 68,0  100,0 60,0

Er wordt voldoende rekening gehouden met de wensen van mijn kind bij het
maken van het ondersteuningsplan

29 86,2  100,0 81,8

De afspraken uit het ondersteuningsplan worden nagekomen 37 91,9  100,0 85,7

Mijn kind kan meepraten over veranderingen in het ondersteuningsplan 21 -47,6  -100,0 -30,0

n per groep  51 0 4 17

Tot slot

n Ouders/
verwanten

INS
Kroonheim

INS
Muiderheim

INS
Maasheim

Mijn kind weet wat hij/zij moet doen als hij/ zij niet tevreden is 37 27,0  66,7 7,7

Mijn kind durft het aan te geven als hij/zij het ergens niet mee eens is 37 64,9  100,0 57,1

n per groep  51 0 4 17



Scores op de vragen
* de aantallen (N) op sector- en loca eniveau kunnen afwijken omdat een cliënt in meerdere sectoren en/of loca es ingedeeld kan worden. 
Bijvoorbeeld wanneer de cliënt op 2 verschillende loca es een andere zorgvorm aangeboden krijgt.

Hoofdvragen

n Ouders/
verwanten

DAC
Wilgenheim

DAC/KDC
Horstheim

DAC/KDC
Veldheim

WVZ
Beekheim

WVZ DLH/ LH/
Schoonsterheim

WVZ Molen-/
Polderheim

Mijn kind is tevreden over de zorg en dienstverlening van Stichting Adullam 48 97,9 100,0 100,0 100,0 100,0 88,9  

Mijn kind is tevreden over de begeleiders van Stichting Adullam 49 93,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

Mijn kind is tevreden over de hulp die hij/zij van de begeleiders krijgt 48 97,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

De dingen die mijn kind doet op het werk/dagactiviteiten zijn zinvol 37 91,9 100,0 88,9 87,5 100,0 100,0  

Mijn kind is tevreden over zijn of haar ondersteuningsplan (IZAP/LBP) 17 94,1  100,0 100,0  100,0  

n per groep  51 1 9 9 2 10 0

Algemeen

n Ouders/
verwanten

DAC
Wilgenheim

DAC/KDC
Horstheim

DAC/KDC
Veldheim

WVZ
Beekheim

WVZ DLH/ LH/
Schoonsterheim

WVZ Molen-/
Polderheim

Er wordt voldoende aandacht besteed aan wat de Heere in de Bijbel zegt 49 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 88,9  

Mijn kind voelt zich gezond 48 83,3 0,0 100,0 66,7 100,0 90,0  

Mijn kind kan zichzelf zijn 47 95,7 100,0 100,0 100,0 100,0 90,0  

Mijn kind is voldoende in staat om zijn/haar wensen duidelijk te maken 47 17,0 -100,0 33,3 -14,3 50,0 30,0  

Ik ben tevreden over de ondersteuning die ik krijg van de
cliëntenadministratie

36 77,8 100,0 71,4 100,0  87,5  

n per groep  51 1 9 9 2 10 0

Begeleiders

n Ouders/
verwanten

DAC
Wilgenheim

DAC/KDC
Horstheim

DAC/KDC
Veldheim

WVZ
Beekheim

WVZ DLH/ LH/
Schoonsterheim

WVZ Molen-/
Polderheim

De begeleiders houden zich aan de afspraken 51 96,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

De begeleiders houden rekening met wat mijn kind wil 50 90,0 100,0 100,0 77,8 100,0 88,9  

De begeleiders weten hoe het op het werk/dagactiviteiten van mijn kind
gaat

43 90,7 100,0 100,0 87,5 100,0 88,9  

De begeleiders weten hoe het in de woonomgeving van mijn kind gaat 39 79,5 100,0 100,0 57,1 100,0 71,4  

Mijn kind kan goed met zijn/haar begeleiders praten over dingen 31 51,6  16,7 33,3 100,0 62,5  

De begeleiders vertellen het mijn kind als er iets verandert 39 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

De begeleiders helpen mijn kind om nieuwe dingen te doen of iets nieuws te
leren

47 76,6 0,0 77,8 100,0  66,7  

n per groep  51 1 9 9 2 10 0

Wonen/Logeren

n Ouders/
verwanten

DAC
Wilgenheim

DAC/KDC
Horstheim

DAC/KDC
Veldheim

WVZ
Beekheim

WVZ DLH/ LH/
Schoonsterheim

WVZ Molen-/
Polderheim

Mijn kind vindt het fijn om hier te wonen 20 85,0  100,0  100,0 75,0  

Mijn kind voelt zich veilig in zijn/haar kamer 26 96,2  100,0  100,0 90,0  

Mijn kind voelt zich veilig in de groep 32 81,3 100,0 100,0 66,7 100,0 80,0  

Mijn kind heeft goed contact met zijn/haar groepsgenoten 29 55,2 100,0 0,0 50,0 50,0 55,6  

Mijn kind mag zelf kiezen 13 -7,7    100,0 -50,0  

Mijn kind is tevreden over de regels en afspraken in huis 23 73,9  100,0  100,0 66,7  

n per groep  51 1 9 9 2 10 0

Werk/Scholing

n Ouders/
verwanten

DAC
Wilgenheim

DAC/KDC
Horstheim

DAC/KDC
Veldheim

WVZ
Beekheim

WVZ DLH/ LH/
Schoonsterheim

WVZ Molen-/
Polderheim

bvankleef
Tekstvak
Sector WLW (ouders) per locatie



Mijn kind heeft goed contact met anderen op het werk/dagactiviteiten 32 78,1 100,0 75,0 71,4 100,0 100,0  

Mijn kind is tevreden over hoe hij/zij naar het werk/dagactiviteiten gaat 33 93,9 100,0 100,0 66,7 100,0 100,0  

Mijn kind voelt zich veilig op zijn/haar werk/dagactiviteiten 36 91,7 100,0 100,0 87,5 100,0 100,0  

n per groep  51 1 9 9 2 10 0

Vrije tijd

n Ouders/
verwanten

DAC
Wilgenheim

DAC/KDC
Horstheim

DAC/KDC
Veldheim

WVZ
Beekheim

WVZ DLH/ LH/
Schoonsterheim

WVZ Molen-/
Polderheim

Mijn kind doet genoeg leuke dingen in zijn/haar vrije tijd 41 90,24 0,00 100,00 100,00 100,00 83,33  

Mijn kind weet wie er om hulp gevraagd kan worden als hij/zij iets wil doen
in de vrije tijd

31 67,74 -100,00 75,00 50,00 100,00 71,43  

Mijn kind krijgt voldoende hulp van andere mensen 36 94,4 100,0 100,0 100,0 100,0 71,4  

n per groep  51 1 9 9 2 10 0

Zelfzorg

n Ouders/
verwanten

DAC
Wilgenheim

DAC/KDC
Horstheim

DAC/KDC
Veldheim

WVZ
Beekheim

WVZ DLH/ LH/
Schoonsterheim

WVZ Molen-/
Polderheim

Met de hulp die mijn kind krijgt, kan mijn kind meer dingen zelf doen 33 39,4 -100,0 83,3 40,0  11,1  

De begeleiders helpen mijn kind bij het omgaan met andere mensen 33 97,0  100,0 85,7 100,0 100,0  

De begeleiders helpen mijn kind gezond te leven 38 94,7 100,0 83,3 100,0 100,0 100,0  

De begeleiders helpen mijn kind voldoende bij het omgaan met geld 5 -20,0  100,0   -100,0  

De woonbegeleiders helpen mijn kind voldoende met persoonlijke
verzorging

27 88,9  100,0 100,0 100,0 88,9  

n per groep  51 1 9 9 2 10 0

Ondersteuningsplan

n Ouders/
verwanten

DAC
Wilgenheim

DAC/KDC
Horstheim

DAC/KDC
Veldheim

WVZ
Beekheim

WVZ DLH/ LH/
Schoonsterheim

WVZ Molen-/
Polderheim

Mijn kind begrijpt wat er in zijn/haar ondersteuningsplan staat 22 -72,7  -66,7 -100,0  -75,0  

Er wordt goed geluisterd naar de wensen van mijn kind bij het maken van
het ondersteuningsplan

25 68,0  100,0 80,0  50,0  

Er wordt voldoende rekening gehouden met de wensen van mijn kind bij het
maken van het ondersteuningsplan

29 86,2  75,0 80,0  100,0  

De afspraken uit het ondersteuningsplan worden nagekomen 37 91,9 100,0 100,0 85,7  100,0  

Mijn kind kan meepraten over veranderingen in het ondersteuningsplan 21 -47,6  -33,3 -100,0  -50,0  

n per groep  51 1 9 9 2 10 0

Tot slot

n Ouders/
verwanten

DAC
Wilgenheim

DAC/KDC
Horstheim

DAC/KDC
Veldheim

WVZ
Beekheim

WVZ DLH/ LH/
Schoonsterheim

WVZ Molen-/
Polderheim

Mijn kind weet wat hij/zij moet doen als hij/ zij niet tevreden is 37 27,0  57,1 0,0 100,0 25,0  

Mijn kind durft het aan te geven als hij/zij het ergens niet mee eens is 37 64,9  60,0 83,3 50,0 62,5  

n per groep  51 1 9 9 2 10 0



Scores op de vragen
* de aantallen (N) op sector- en loca eniveau kunnen afwijken omdat een cliënt in meerdere sectoren en/of loca es ingedeeld kan worden. 
Bijvoorbeeld wanneer de cliënt op 2 verschillende loca es een andere zorgvorm aangeboden krijgt.

Hoofdvragen

n Cliënten DAC
Wilgenheim

DAC/KDC
Horstheim

DAC/KDC
Veldheim

WVZ
Beekheim

WVZ DLH/ LH/
Schoonsterheim

WVZ Molen-/
Polderheim

Ik ben tevreden over de zorg en dienstverlening die ik krijg 240 87,5 80,0 88,4 96,5 95,7 95,8 75,0

Ik ben tevreden over mijn begeleiders 241 84,6 93,3 88,6 94,6 91,5 91,7 85,7

Ik ben tevreden over de hulp die ik van mijn begeleiders krijg 234 86,8 96,3 86,4 93,0 97,9 95,7 85,2

De dingen die ik doe op mijn werk/dagactiviteiten zijn nuttig 227 84,1 92,9 83,7 90,7 89,1 82,6 92,9

Ik ben tevreden over mijn ondersteuningsplan (IZAP/LBP) 204 89,7 85,2 80,0 100,0 100,0 81,0 85,7

n per groep  246 31 45 57 47 24 28

Algemeen

n Cliënten DAC
Wilgenheim

DAC/KDC
Horstheim

DAC/KDC
Veldheim

WVZ
Beekheim

WVZ DLH/ LH/
Schoonsterheim

WVZ Molen-/
Polderheim

Ik vind dat er voldoende aandacht wordt besteed aan wat de Heere in de
Bijbel zegt

242 93,4 96,7 100,0 93,0 91,5 100,0 92,9

Ik voel mij gezond 239 73,6 51,7 86,0 84,2 74,5 86,4 75,0

Ik kan mezelf zijn 235 82,1 92,9 86,4 91,2 87,2 91,7 88,5

Ik ben voldoende in staat om mijn wensen duidelijk te maken 236 44,5 55,2 37,2 64,3 69,6 47,8 67,9

n per groep  246 31 45 57 47 24 28

Begeleiders

n Cliënten DAC
Wilgenheim

DAC/KDC
Horstheim

DAC/KDC
Veldheim

WVZ
Beekheim

WVZ DLH/ LH/
Schoonsterheim

WVZ Molen-/
Polderheim

Mijn begeleiders houden zich aan de afspraken 235 80,9 71,4 95,5 82,1 78,7 95,8 71,4

Mijn begeleiders houden rekening met wat ik wil 237 82,7 100,0 81,4 91,2 89,4 83,3 77,8

Mijn begeleiders weten hoe het op mijn werk/dagactiviteiten gaat 238 89,5 92,3 97,8 93,0 91,5 100,0 88,9

Mijn begeleiders weten hoe het in mijn woonomgeving gaat 229 76,9 75,9 74,4 68,0 72,7 95,8 96,3

Ik kan goed met mijn begeleiders praten over dingen 208 65,4 76,0 63,2 78,6 87,0 80,0 89,3

Mijn begeleiders vertellen mij als er iets verandert (bijvoorbeeld als er een
nieuwe regel komt)

234 83,8 79,3 81,8 82,1 87,0 78,3 75,0

Mijn begeleiders helpen mij om nieuwe dingen te doen of iets nieuws te
leren

237 81,0 75,9 81,4 87,5 85,1 86,4 64,3

n per groep  246 31 45 57 47 24 28

Wonen/Logeren

n Cliënten DAC
Wilgenheim

DAC/KDC
Horstheim

DAC/KDC
Veldheim

WVZ
Beekheim

WVZ DLH/ LH/
Schoonsterheim

WVZ Molen-/
Polderheim

Ik vind het fijn om hier te wonen 170 87,1 94,1 95,0 89,5 91,1 100,0 88,9

Ik voel mij veilig in mijn kamer 172 90,1 100,0 90,9 94,9 97,8 95,0 89,3

Ik voel mij veilig in mijn groep 174 56,9 64,7 95,5 67,5 58,7 95,2 39,3

Ik heb goed contact met mijn groepsgenoten 172 62,8 81,3 87,5 75,0 70,2 90,5 60,7

Ik mag zelf kiezen 151 66,2 77,8 55,6 63,2 71,1 61,1 85,2

Ik ben tevreden over de regels en afspraken in huis 167 80,8 87,5 90,5 92,1 84,8 90,0 67,9

n per groep  246 31 45 57 47 24 28

Werk/Scholing

n Cliënten DAC
Wilgenheim

DAC/KDC
Horstheim

DAC/KDC
Veldheim

WVZ
Beekheim

WVZ DLH/ LH/
Schoonsterheim

WVZ Molen-/
Polderheim

Ik heb goed contact met anderen op het werk/dagactiviteiten 231 81,0 82,1 84,4 83,6 78,7 87,5 85,7

bvankleef
Tekstvak
Sector Wonen leren werken (cliëntoverzicht op locatieniveau)



Ik ben tevreden over hoe ik naar mijn werk/dagactiviteiten ga 235 87,7 90,0 88,6 91,1 91,3 91,3 88,5

Ik voel me veilig op mijn werk/dagactiviteiten 233 85,0 92,9 92,9 87,5 80,9 95,7 85,2

n per groep  246 31 45 57 47 24 28

Vrije tijd

n Cliënten DAC
Wilgenheim

DAC/KDC
Horstheim

DAC/KDC
Veldheim

WVZ
Beekheim

WVZ DLH/ LH/
Schoonsterheim

WVZ Molen-/
Polderheim

Ik doe genoeg leuke dingen in mijn vrije tijd 216 82,9 96,4 89,5 82,7 91,5 87,0 92,9

Ik weet wie ik om hulp kan vragen als ik iets wil doen in mijn vrije tijd 198 85,9 92,3 89,5 90,2 93,6 90,9 89,3

Ik krijg voldoende hulp van andere mensen 214 81,3 92,6 78,9 87,8 91,1 77,3 96,4

n per groep  246 31 45 57 47 24 28

Zelfzorg

n Cliënten DAC
Wilgenheim

DAC/KDC
Horstheim

DAC/KDC
Veldheim

WVZ
Beekheim

WVZ DLH/ LH/
Schoonsterheim

WVZ Molen-/
Polderheim

Met de hulp die ik krijg, kan ik meer dingen zelf doen 201 86,1 75,0 90,6 84,6 89,4 90,9 96,2

Mijn begeleiders helpen mij bij het omgaan met andere mensen 207 80,7 87,5 63,9 86,0 86,7 65,2 100,0

Mijn begeleiders helpen mij gezond te leven 205 91,7 91,7 85,3 92,0 95,6 87,0 92,6

Mijn begeleiders helpen mij voldoende met mijn geld om te gaan 139 72,7 75,0 72,7 94,7 92,3 88,9 58,3

Mijn woonbegeleiders helpen mij voldoende met mijn persoonlijke
verzorging

165 83,6 100,0 81,0 91,4 84,2 72,2 84,0

n per groep  246 31 45 57 47 24 28

Ondersteuningsplan

n Cliënten DAC
Wilgenheim

DAC/KDC
Horstheim

DAC/KDC
Veldheim

WVZ
Beekheim

WVZ DLH/ LH/
Schoonsterheim

WVZ Molen-/
Polderheim

Ik begrijp wat er in mijn ondersteuningsplan staat 184 27,2 8,3 12,1 44,4 44,7 33,3 53,6

Er wordt goed geluisterd naar mijn wensen bij het maken van mijn
ondersteuningsplan

175 82,3 80,0 80,0 87,5 92,7 100,0 77,8

Er wordt voldoende rekening gehouden met mijn wensen bij het maken van
mijn ondersteuningsplan

187 85,0 86,4 78,8 95,7 90,0 95,0 77,8

De afspraken uit het ondersteuningsplan worden nagekomen 203 84,2 83,3 88,2 93,3 90,0 95,2 88,0

Ik kan meepraten over veranderingen in mijn ondersteuningsplan 172 58,7 54,5 44,8 73,9 75,6 50,0 76,0

n per groep  246 31 45 57 47 24 28

Tot slot

n Cliënten DAC
Wilgenheim

DAC/KDC
Horstheim

DAC/KDC
Veldheim

WVZ
Beekheim

WVZ DLH/ LH/
Schoonsterheim

WVZ Molen-/
Polderheim

Ik weet wat ik moet doen als ik niet tevreden ben 206 59,2 61,5 48,6 76,4 76,1 73,7 89,3

Ik durf het aan te geven als ik het ergens niet mee eens ben 218 45,4 44,4 27,5 49,1 50,0 40,9 57,1

n per groep  246 31 45 57 47 24 28



Scores op de vragen
* de aantallen (N) op sector- en loca eniveau kunnen afwijken omdat een cliënt in meerdere sectoren en/of loca es ingedeeld kan worden. 
Bijvoorbeeld wanneer de cliënt op 2 verschillende loca es een andere zorgvorm aangeboden krijgt.

Hoofdvragen

n Cliënten INS
Kroonheim

INS
Muiderheim

INS
Maasheim

Ik ben tevreden over de zorg en dienstverlening die ik krijg 240 87,5 75,0 80,0 93,3

Ik ben tevreden over mijn begeleiders 241 84,6 60,0 87,5 81,3

Ik ben tevreden over de hulp die ik van mijn begeleiders krijg 234 86,8 64,7 87,5 89,7

De dingen die ik doe op mijn werk/dagactiviteiten zijn nuttig 227 84,1 70,0 93,8 75,9

Ik ben tevreden over mijn ondersteuningsplan (IZAP/LBP) 204 89,7 84,6 92,9 88,9

n per groep  246 36 18 32

Algemeen

n Cliënten INS
Kroonheim

INS
Muiderheim

INS
Maasheim

Ik vind dat er voldoende aandacht wordt besteed aan wat de Heere in de
Bijbel zegt

242 93,4 91,4 88,2 87,5

Ik voel mij gezond 239 73,6 67,6 64,7 68,8

Ik kan mezelf zijn 235 82,1 54,3 86,7 71,0

Ik ben voldoende in staat om mijn wensen duidelijk te maken 236 44,5 18,2 -17,6 38,7

n per groep  246 36 18 32

Begeleiders

n Cliënten INS
Kroonheim

INS
Muiderheim

INS
Maasheim

Mijn begeleiders houden zich aan de afspraken 235 80,9 73,5 60,0 83,3

Mijn begeleiders houden rekening met wat ik wil 237 82,7 62,9 70,6 87,1

Mijn begeleiders weten hoe het op mijn werk/dagactiviteiten gaat 238 89,5 77,1 66,7 90,0

Mijn begeleiders weten hoe het in mijn woonomgeving gaat 229 76,9 72,7 81,3 78,1

Ik kan goed met mijn begeleiders praten over dingen 208 65,4 25,0 26,7 45,5

Mijn begeleiders vertellen mij als er iets verandert (bijvoorbeeld als er een
nieuwe regel komt)

234 83,8 81,3 93,8 83,3

Mijn begeleiders helpen mij om nieuwe dingen te doen of iets nieuws te
leren

237 81,0 65,7 93,8 90,3

n per groep  246 36 18 32

Wonen/Logeren

bvankleef
Tekstvak
Sector intensieve zorg: instellingen naast elkaar. antwoorden van cliënten



n Cliënten INS
Kroonheim

INS
Muiderheim

INS
Maasheim

Ik vind het fijn om hier te wonen 170 87,1 71,4 93,8 83,3

Ik voel mij veilig in mijn kamer 172 90,1 79,4 100,0 81,3

Ik voel mij veilig in mijn groep 174 56,9 37,5 52,9 55,6

Ik heb goed contact met mijn groepsgenoten 172 62,8 41,4 47,1 37,5

Ik mag zelf kiezen 151 66,2 57,7 46,2 50,0

Ik ben tevreden over de regels en afspraken in huis 167 80,8 66,7 82,4 93,8

n per groep  246 36 18 32

Werk/Scholing

n Cliënten INS
Kroonheim

INS
Muiderheim

INS
Maasheim

Ik heb goed contact met anderen op het werk/dagactiviteiten 231 81,0 75,0 73,3 75,0

Ik ben tevreden over hoe ik naar mijn werk/dagactiviteiten ga 235 87,7 82,9 87,5 80,0

Ik voel me veilig op mijn werk/dagactiviteiten 233 85,0 71,4 81,3 85,7

n per groep  246 36 18 32

Vrije tijd

n Cliënten INS
Kroonheim

INS
Muiderheim

INS
Maasheim

Ik doe genoeg leuke dingen in mijn vrije tijd 216 82,9 51,6 66,7 92,0

Ik weet wie ik om hulp kan vragen als ik iets wil doen in mijn vrije tijd 198 85,9 66,7 83,3 72,7

Ik krijg voldoende hulp van andere mensen 214 81,3 50,0 75,0 85,2

n per groep  246 36 18 32

Zelfzorg

n Cliënten INS
Kroonheim

INS
Muiderheim

INS
Maasheim

Met de hulp die ik krijg, kan ik meer dingen zelf doen 201 86,1 79,3 91,7 72,0

Mijn begeleiders helpen mij bij het omgaan met andere mensen 207 80,7 69,7 73,3 86,4

Mijn begeleiders helpen mij gezond te leven 205 91,7 97,1 92,9 85,7

Mijn begeleiders helpen mij voldoende met mijn geld om te gaan 139 72,7 43,8 54,5 44,4

Mijn woonbegeleiders helpen mij voldoende met mijn persoonlijke
verzorging

165 83,6 83,3 82,4 100,0

n per groep  246 36 18 32

Ondersteuningsplan

n Cliënten INS
Kroonheim

INS
Muiderheim

INS
Maasheim

Ik begrijp wat er in mijn ondersteuningsplan staat 184 27,2 0,0 20,0 20,0



Er wordt goed geluisterd naar mijn wensen bij het maken van mijn
ondersteuningsplan

175 82,3 63,2 92,3 76,5

Er wordt voldoende rekening gehouden met mijn wensen bij het maken van
mijn ondersteuningsplan

187 85,0 68,2 92,9 87,0

De afspraken uit het ondersteuningsplan worden nagekomen 203 84,2 69,0 72,2 81,5

Ik kan meepraten over veranderingen in mijn ondersteuningsplan 172 58,7 47,1 14,3 26,3

n per groep  246 36 18 32

Tot slot

n Cliënten INS
Kroonheim

INS
Muiderheim

INS
Maasheim

Ik weet wat ik moet doen als ik niet tevreden ben 206 59,2 43,5 20,0 28,0

Ik durf het aan te geven als ik het ergens niet mee eens ben 218 45,4 64,3 43,8 32,0

n per groep  246 36 18 32



Opvallende scores

Hoogste/laagste scores

Top 10 hoogste scores

Ik ben tevreden over mijn
ondersteuningsplan (IZAP/LBP) 100,0

Ik ben tevreden over de hulp die
ik van mijn begeleiders krijg 97,9

Ik voel mij veilig in mijn kamer 97,8

Mijn begeleiders helpen mij
gezond te leven 95,6

Ik weet wie ik om hulp kan
vragen als ik iets wil doen in
mijn vrije tijd

93,6

Er wordt goed geluisterd naar
mijn wensen bij het maken van
mijn ondersteuningsplan

92,7

Mijn begeleiders helpen mij
voldoende met mijn geld om te
gaan

92,3

Ik doe genoeg leuke dingen in
mijn vrije tijd 91,5

Ik vind dat er voldoende
aandacht wordt besteed aan wat
de Heere in de Bijbel zegt

91,5

Ik ben tevreden over mijn
begeleiders 91,5

Top 10 hoogste scores

Ik begrijp wat er in mijn
ondersteuningsplan staat 44,7

Ik durf het aan te geven als ik het
ergens niet mee eens ben 50,0

Ik voel mij veilig in mijn groep 58,7

Ik ben voldoende in staat om
mijn wensen duidelijk te maken 69,6

Ik heb goed contact met mijn
groepsgenoten 70,2

Ik mag zelf kiezen 71,1

Mijn begeleiders weten hoe het
in mijn woonomgeving gaat 72,7

Ik voel mij gezond 74,5

Ik kan meepraten over
veranderingen in mijn
ondersteuningsplan

75,6

Ik weet wat ik moet doen als ik
niet tevreden ben 76,1

bvankleef
Tekstvak
sector WLW: hoogste en laagse scores totaal (cliënten en ouder)



Opvallende scores

Hoogste/laagste scores

Top 10 hoogste scores

Ik vind dat er voldoende aandacht
wordt besteed aan wat de Heere in
de Bijbel zegt

 

Ik voel mij gezond  

Ik kan mezelf zijn  

Ik ben voldoende in staat om mijn
wensen duidelijk te maken  

Ik ben tevreden over mijn
begeleiders  

Mijn begeleiders houden zich aan de
afspraken  

Mijn begeleiders houden rekening
met wat ik wil  

Mijn begeleiders weten hoe het op
mijn werk/dagactiviteiten gaat  

Mijn begeleiders weten hoe het in
mijn woonomgeving gaat  

Ik kan goed met mijn begeleiders
praten over dingen  

Top 10 hoogste scores

Ik vind dat er voldoende aandacht
wordt besteed aan wat de Heere in
de Bijbel zegt

 

Ik voel mij gezond  

Ik kan mezelf zijn  

Ik ben voldoende in staat om mijn
wensen duidelijk te maken  

Ik ben tevreden over mijn
begeleiders  

Mijn begeleiders houden zich aan de
afspraken  

Mijn begeleiders houden rekening
met wat ik wil  

Mijn begeleiders weten hoe het op
mijn werk/dagactiviteiten gaat  

Mijn begeleiders weten hoe het in
mijn woonomgeving gaat  

Ik kan goed met mijn begeleiders
praten over dingen  

bvankleef
Tekstvak
Sector intensieve zorg hoogste en laagste scores (totaal)



Opvallende scores

Hoogste/laagste scores

Top 10 hoogste scores

Ik vind dat er voldoende
aandacht wordt besteed aan wat
de Heere in de Bijbel zegt

100,0

Mijn begeleiders weten hoe het
op mijn werk/dagactiviteiten
gaat

97,8

Mijn begeleiders houden zich
aan de afspraken 95,5

Ik voel mij veilig in mijn groep 95,5

Ik vind het fijn om hier te wonen 95,0

Ik voel me veilig op mijn
werk/dagactiviteiten 92,9

Ik voel mij veilig in mijn kamer 90,9

Met de hulp die ik krijg, kan ik
meer dingen zelf doen 90,6

Ik ben tevreden over de regels
en afspraken in huis 90,5

Ik doe genoeg leuke dingen in
mijn vrije tijd 89,5

Top 10 hoogste scores

Ik begrijp wat er in mijn
ondersteuningsplan staat 12,1

Ik durf het aan te geven als ik het
ergens niet mee eens ben 27,5

Ik ben voldoende in staat om
mijn wensen duidelijk te maken 37,2

Ik kan meepraten over
veranderingen in mijn
ondersteuningsplan

44,8

Ik weet wat ik moet doen als ik
niet tevreden ben 48,6

Ik mag zelf kiezen 55,6

Ik kan goed met mijn begeleiders
praten over dingen 63,2

Mijn begeleiders helpen mij bij
het omgaan met andere mensen 63,9

Mijn begeleiders helpen mij
voldoende met mijn geld om te
gaan

72,7

Mijn begeleiders weten hoe het
in mijn woonomgeving gaat 74,4

bvankleef
Tekstvak
Horstheim: top- en tobscore (cliënten)



Opvallende scores

Hoogste/laagste scores

Top 10 hoogste scores

Mijn begeleiders houden
rekening met wat ik wil 100,0

Ik voel mij veilig in mijn kamer 100,0

Mijn woonbegeleiders helpen
mij voldoende met mijn
persoonlijke verzorging

100,0

Ik vind dat er voldoende
aandacht wordt besteed aan wat
de Heere in de Bijbel zegt

96,7

Ik doe genoeg leuke dingen in
mijn vrije tijd 96,4

Ik ben tevreden over de hulp die
ik van mijn begeleiders krijg 96,3

Ik vind het fijn om hier te wonen 94,1

Ik ben tevreden over mijn
begeleiders 93,3

Ik kan mezelf zijn 92,9

De dingen die ik doe op mijn
werk/dagactiviteiten zijn nuttig 92,9

Top 10 hoogste scores

Ik begrijp wat er in mijn
ondersteuningsplan staat 8,3

Ik durf het aan te geven als ik het
ergens niet mee eens ben 44,4

Ik voel mij gezond 51,7

Ik kan meepraten over
veranderingen in mijn
ondersteuningsplan

54,5

Ik ben voldoende in staat om
mijn wensen duidelijk te maken 55,2

Ik weet wat ik moet doen als ik
niet tevreden ben 61,5

Ik voel mij veilig in mijn groep 64,7

Mijn begeleiders houden zich
aan de afspraken 71,4

Met de hulp die ik krijg, kan ik
meer dingen zelf doen 75,0

Mijn begeleiders helpen mij
voldoende met mijn geld om te
gaan

75,0

bvankleef
Tekstvak
Wilgenheim: top- en tobscore (cliënten)



Opvallende scores

Hoogste/laagste scores

Top 10 hoogste scores

Ik ben tevreden over mijn
ondersteuningsplan (IZAP/LBP) 100,0

Er wordt voldoende rekening
gehouden met mijn wensen bij
het maken van mijn
ondersteuningsplan

95,7

Ik voel mij veilig in mijn kamer 94,9

Mijn begeleiders helpen mij
voldoende met mijn geld om te
gaan

94,7

Ik ben tevreden over mijn
begeleiders 94,6

De afspraken uit het
ondersteuningsplan worden
nagekomen

93,3

Ik vind dat er voldoende
aandacht wordt besteed aan wat
de Heere in de Bijbel zegt

93,0

Mijn begeleiders weten hoe het
op mijn werk/dagactiviteiten
gaat

93,0

Ik ben tevreden over de hulp die
ik van mijn begeleiders krijg 93,0

Ik ben tevreden over de regels
en afspraken in huis 92,1

Top 10 hoogste scores

Ik begrijp wat er in mijn
ondersteuningsplan staat 44,4

Ik durf het aan te geven als ik het
ergens niet mee eens ben 49,1

Ik mag zelf kiezen 63,2

Ik ben voldoende in staat om
mijn wensen duidelijk te maken 64,3

Ik voel mij veilig in mijn groep 67,5

Mijn begeleiders weten hoe het
in mijn woonomgeving gaat 68,0

Ik kan meepraten over
veranderingen in mijn
ondersteuningsplan

73,9

Ik heb goed contact met mijn
groepsgenoten 75,0

Ik weet wat ik moet doen als ik
niet tevreden ben 76,4

Ik kan goed met mijn begeleiders
praten over dingen 78,6

bvankleef
Tekstvak
Veldheim (cliënten) top- en tobscore



Opvallende scores

Hoogste/laagste scores

Top 10 hoogste scores

Ik vind dat er voldoende
aandacht wordt besteed aan wat
de Heere in de Bijbel zegt

100,0

Mijn begeleiders weten hoe het
op mijn werk/dagactiviteiten
gaat

100,0

Ik vind het fijn om hier te wonen 100,0

Er wordt goed geluisterd naar
mijn wensen bij het maken van
mijn ondersteuningsplan

100,0

Mijn begeleiders houden zich
aan de afspraken 95,8

Mijn begeleiders weten hoe het
in mijn woonomgeving gaat 95,8

Ik ben tevreden over de hulp die
ik van mijn begeleiders krijg 95,7

Ik voel me veilig op mijn
werk/dagactiviteiten 95,7

Ik voel mij veilig in mijn groep 95,2

De afspraken uit het
ondersteuningsplan worden
nagekomen

95,2

Top 10 hoogste scores

Ik begrijp wat er in mijn
ondersteuningsplan staat 33,3

Ik durf het aan te geven als ik het
ergens niet mee eens ben 40,9

Ik ben voldoende in staat om
mijn wensen duidelijk te maken 47,8

Ik kan meepraten over
veranderingen in mijn
ondersteuningsplan

50,0

Ik mag zelf kiezen 61,1

Mijn begeleiders helpen mij bij
het omgaan met andere mensen 65,2

Mijn woonbegeleiders helpen mij
voldoende met mijn persoonlijke
verzorging

72,2

Ik weet wat ik moet doen als ik
niet tevreden ben 73,7

Ik krijg voldoende hulp van
andere mensen 77,3

Mijn begeleiders vertellen mij
als er iets verandert
(bijvoorbeeld als er een nieuwe
regel komt)

78,3

bvankleef
Tekstvak
Linden- en schoonsterheim (antwoorden cliënten) top- en tobscore)



Opvallende scores

Hoogste/laagste scores

Top 10 hoogste scores

Mijn begeleiders helpen mij bij
het omgaan met andere mensen 100,0

Ik krijg voldoende hulp van
andere mensen 96,4

Mijn begeleiders weten hoe het
in mijn woonomgeving gaat 96,3

Met de hulp die ik krijg, kan ik
meer dingen zelf doen 96,2

Ik vind dat er voldoende
aandacht wordt besteed aan wat
de Heere in de Bijbel zegt

92,9

De dingen die ik doe op mijn
werk/dagactiviteiten zijn nuttig 92,9

Ik doe genoeg leuke dingen in
mijn vrije tijd 92,9

Mijn begeleiders helpen mij
gezond te leven 92,6

Ik kan goed met mijn
begeleiders praten over dingen 89,3

Ik voel mij veilig in mijn kamer 89,3

Top 10 hoogste scores

Ik voel mij veilig in mijn groep 39,3

Ik begrijp wat er in mijn
ondersteuningsplan staat 53,6

Ik durf het aan te geven als ik het
ergens niet mee eens ben 57,1

Mijn begeleiders helpen mij
voldoende met mijn geld om te
gaan

58,3

Ik heb goed contact met mijn
groepsgenoten 60,7

Mijn begeleiders helpen mij om
nieuwe dingen te doen of iets
nieuws te leren

64,3

Ik ben voldoende in staat om
mijn wensen duidelijk te maken 67,9

Ik ben tevreden over de regels en
afspraken in huis 67,9

Mijn begeleiders houden zich
aan de afspraken 71,4

Ik voel mij gezond 75,0

bvankleef
Tekstvak
Molen- en Polderheim: clientenscore Top- en tbscore



Opvallende scores

Hoogste/laagste scores

Top 10 hoogste scores

Ik ben tevreden over mijn
ondersteuningsplan (IZAP/LBP) 100,0

Ik ben tevreden over de hulp die
ik van mijn begeleiders krijg 97,9

Ik voel mij veilig in mijn kamer 97,8

Mijn begeleiders helpen mij
gezond te leven 95,6

Ik weet wie ik om hulp kan
vragen als ik iets wil doen in
mijn vrije tijd

93,6

Er wordt goed geluisterd naar
mijn wensen bij het maken van
mijn ondersteuningsplan

92,7

Mijn begeleiders helpen mij
voldoende met mijn geld om te
gaan

92,3

Ik doe genoeg leuke dingen in
mijn vrije tijd 91,5

Ik vind dat er voldoende
aandacht wordt besteed aan wat
de Heere in de Bijbel zegt

91,5

Ik ben tevreden over mijn
begeleiders 91,5

Top 10 hoogste scores

Ik begrijp wat er in mijn
ondersteuningsplan staat 44,7

Ik durf het aan te geven als ik het
ergens niet mee eens ben 50,0

Ik voel mij veilig in mijn groep 58,7

Ik ben voldoende in staat om
mijn wensen duidelijk te maken 69,6

Ik heb goed contact met mijn
groepsgenoten 70,2

Ik mag zelf kiezen 71,1

Mijn begeleiders weten hoe het
in mijn woonomgeving gaat 72,7

Ik voel mij gezond 74,5

Ik kan meepraten over
veranderingen in mijn
ondersteuningsplan

75,6

Ik weet wat ik moet doen als ik
niet tevreden ben 76,1

bvankleef
Tekstvak
Beekheim: top- en tobscore van cliënten



Opvallende scores

Hoogste/laagste scores

Top 10 hoogste scores

Mijn woonbegeleiders helpen
mij voldoende met mijn
persoonlijke verzorging

100,0

Ik ben tevreden over de regels
en afspraken in huis 93,8

Ik doe genoeg leuke dingen in
mijn vrije tijd 92,0

Mijn begeleiders helpen mij om
nieuwe dingen te doen of iets
nieuws te leren

90,3

Mijn begeleiders weten hoe het
op mijn werk/dagactiviteiten
gaat

90,0

Ik ben tevreden over de hulp die
ik van mijn begeleiders krijg 89,7

Ik ben tevreden over mijn
ondersteuningsplan (IZAP/LBP) 88,9

Ik vind dat er voldoende
aandacht wordt besteed aan wat
de Heere in de Bijbel zegt

87,5

Mijn begeleiders houden
rekening met wat ik wil 87,1

Er wordt voldoende rekening
gehouden met mijn wensen bij
het maken van mijn
ondersteuningsplan

87,0

Top 10 hoogste scores

Ik begrijp wat er in mijn
ondersteuningsplan staat 20,0

Ik kan meepraten over
veranderingen in mijn
ondersteuningsplan

26,3

Ik weet wat ik moet doen als ik
niet tevreden ben 28,0

Ik durf het aan te geven als ik het
ergens niet mee eens ben 32,0

Ik heb goed contact met mijn
groepsgenoten 37,5

Ik ben voldoende in staat om
mijn wensen duidelijk te maken 38,7

Mijn begeleiders helpen mij
voldoende met mijn geld om te
gaan

44,4

Ik kan goed met mijn begeleiders
praten over dingen 45,5

Ik mag zelf kiezen 50,0

Ik voel mij veilig in mijn groep 55,6

bvankleef
Tekstvak
Maasheim: top- en tobscore (cliënten)



Opvallende scores

Hoogste/laagste scores

Top 10 hoogste scores

Mijn begeleiders helpen mij
gezond te leven 97,1

Ik vind dat er voldoende aandacht
wordt besteed aan wat de Heere
in de Bijbel zegt

91,4

Ik ben tevreden over mijn
ondersteuningsplan (IZAP/LBP) 84,6

Mijn woonbegeleiders helpen mij
voldoende met mijn persoonlijke
verzorging

83,3

Ik ben tevreden over hoe ik naar
mijn werk/dagactiviteiten ga 82,9

Mijn begeleiders vertellen mij als
er iets verandert (bijvoorbeeld
als er een nieuwe regel komt)

81,3

Ik voel mij veilig in mijn kamer 79,4

Met de hulp die ik krijg, kan ik
meer dingen zelf doen 79,3

Mijn begeleiders weten hoe het
op mijn werk/dagactiviteiten
gaat

77,1

Ik heb goed contact met anderen
op het werk/dagactiviteiten 75,0

Top 10 hoogste scores

Ik begrijp wat er in mijn
ondersteuningsplan staat 0,0

Ik ben voldoende in staat om
mijn wensen duidelijk te maken 18,2

Ik kan goed met mijn begeleiders
praten over dingen 25,0

Ik voel mij veilig in mijn groep 37,5

Ik heb goed contact met mijn
groepsgenoten 41,4

Ik weet wat ik moet doen als ik
niet tevreden ben 43,5

Mijn begeleiders helpen mij
voldoende met mijn geld om te
gaan

43,8

Ik kan meepraten over
veranderingen in mijn
ondersteuningsplan

47,1

Ik krijg voldoende hulp van
andere mensen 50,0

Ik doe genoeg leuke dingen in
mijn vrije tijd 51,6

bvankleef
Tekstvak
Kroonheim: tob- en topscore (door cliënten)



Opvallende scores

Hoogste/laagste scores

Top 10 hoogste scores

Ik voel mij veilig in mijn kamer 100,0

Mijn begeleiders vertellen mij
als er iets verandert
(bijvoorbeeld als er een nieuwe
regel komt)

93,8

Mijn begeleiders helpen mij om
nieuwe dingen te doen of iets
nieuws te leren

93,8

Ik vind het fijn om hier te wonen 93,8

De dingen die ik doe op mijn
werk/dagactiviteiten zijn nuttig 93,8

Mijn begeleiders helpen mij
gezond te leven 92,9

Ik ben tevreden over mijn
ondersteuningsplan (IZAP/LBP) 92,9

Er wordt voldoende rekening
gehouden met mijn wensen bij
het maken van mijn
ondersteuningsplan

92,9

Er wordt goed geluisterd naar
mijn wensen bij het maken van
mijn ondersteuningsplan

92,3

Met de hulp die ik krijg, kan ik
meer dingen zelf doen 91,7

Top 10 hoogste scores

Ik ben voldoende in staat om
mijn wensen duidelijk te maken -17,6

Ik kan meepraten over
veranderingen in mijn
ondersteuningsplan

14,3

Ik weet wat ik moet doen als ik
niet tevreden ben 20,0

Ik begrijp wat er in mijn
ondersteuningsplan staat 20,0

Ik kan goed met mijn
begeleiders praten over dingen 26,7

Ik durf het aan te geven als ik
het ergens niet mee eens ben 43,8

Ik mag zelf kiezen 46,2

Ik heb goed contact met mijn
groepsgenoten 47,1

Ik voel mij veilig in mijn groep 52,9

Mijn begeleiders helpen mij
voldoende met mijn geld om te
gaan

54,5

bvankleef
Tekstvak
Muiderheim: top - en tobscore (cliënten)
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