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Over Customeyes:

• Specialist in ervaringsonderzoek

• Elk jaar meer dan 100 organisaties

• ISO 27001 gecertificeerd (dataveiligheid)

• Grote benchmark zorgsector

• Kennispartners/ docentschappen:



Doelstellingen



Doelstellingen
Cliëntervaringsonderzoek

…complimenten en verbeterpunten op 

jullie aanbod…

en gerichte actiepunten voor de 

toekomst.

Een doorsnede van de ervaringen van 

jullie cliënten…



Onderzoeksopzet, Respons & 

Algemene Tevredenheid



Achtergrond 
van het onderzoek Vragen

Gevalideerde vragenlijst met thema’s 

gebaseerd op de acht leefdomeinen 

van Shalock en Verdugo.

Schriftelijke vragenlijsten

1. Vragenlijst wonen

2. Vragenlijst wonen & dagbesteding

3. Vragenlijst dagbesteding

Rapportage

Uitgesplitst naar:

Cliënten

Ouders/vertegenwoordigers

Anoniem

N kleiner dan 5 geen weergave



Respons

Het totale aantal ontvangen 

vragenlijsten van Sprank in 2021 is 

630

Cliënten ouders-
vertegenwoordigers (OVT )

390 240

Cliënten OVT

2021



Respons
Cliënten en ouders-
vertegenwoordigers (OVT)

Verzonden Ontvangen Respons

Totaal cliënten 454 390 85,9%

Wonen Sprank 431 375 87%

Dagbesteding 

Sprank
131 78 59,5%

Verzonden Ontvangen Respons

Totaal OVT 454 240 52,8%

Wonen Sprank 431 233 54%

Dagbesteding 

Sprank
131 47 35,9%

2019

89%

93%

2019

46%

59%



De resultaten
Kijk mee door de 

ogen van jullie klanten



Hoe lees je de resultaten?
Kleuring en aantallen

De “N”

Indien een respondent Weet niet/geen 

ervaring ingevuld heeft wordt het resultaat 

niet meegenomen

Let bij de resultaten op de N – wat zegt het? 

(signalerende functie)

De benchmark

De benchmarkscore toont de gemiddelde 

score van vergelijkbare organisaties die op 

identieke wijze zijn gemeten.

Antwoordschaal – Waarde

Cliënt antwoordschaal: driepuntschaal
Ja - Soms – Nee - weet niet/geen ervaring

Antwoord weging

%Ja = percentage van het totaal aantal Ja-
antwoorden waarvan weetniet/geenervaring 
wordt niet meegenomen in totaal.

Antwoordverhouding wordt weergegeven in 

kleurenbalken



Algemene tevredenheid



Quickview



Algemene 
tevredenheid cliënten
Cliënten zijn zeer positief

88,6

85,2

2021

Benchmark



Algemene tevredenheid 
ouders/
vertegenwoordigers
OVT’s zijn zeer positief

92,0

2021

88,5

Benchmark



Onze 

belangrijkste 

bevindingen

Algemene tevredenheid

Op de vraag ‘hoe tevreden ben je/bent u 

over de zorg en dienstverlening van 

Sprank’, geven zowel cliënten als ouders-

vertegenwoordigers een zeer positieve 

score.

Deze waardering is ook hoger dan de 

benchmark.



Tevredenheid
Hoofdonderwerpen



Ondersteuning 

begeleiders
Huis en 

omgeving

Werk/

Dagactiviteiten

Vrije tijd en 

contacten

Ondersteuningsplan Tot slot

De resultaten
Per thema

Persoonlijk 

begeleiders



Persoonlijk begeleiders



Persoonlijke begeleiding
Vergelijking cliënten & Ouders/Vertegenwoordigers

n
Score % 

positief

Tevredenheid over de persoonlijk begeleider

364 90,4

Benchmark 83,1

Tevredenheid over de hulp van de persoonlijk 

begeleiders

359 93,9

Benchmark 84,6

Over moeilijke dingen kunnen praten

335 83,9

Benchmark 77,5

n
Score % 

positief

Tevredenheid over de persoonlijk begeleider

225 92,4

Benchmark 87,0

Tevredenheid over de hulp van de persoonlijk 

begeleiders

220 92,7

Benchmark 85,3

Over moeilijke dingen kunnen praten

214 89,3

Benchmark 74,4



Persoonlijke begeleiding
Cliënten

n
Score % 

positief

Tevredenheid over de persoonlijk begeleider

2021 364 90,4

Benchmark 83,1

Tevredenheid over de hulp van de persoonlijk 

begeleiders

2021 359 93,9

Benchmark 84,6

Over moeilijke dingen kunnen praten

2021 335 83,9

Benchmark 77,5

Ja Soms Nee Weet niet

329 30 5 8

337 15 7 8

281 44 10 37



Onze 

belangrijkste 

bevindingen

Persoonlijke begeleiding

De persoonlijke begeleiding wordt zeer 

hoog gewaardeerd, 90%JA antwoorden, 

en ook hoger dan de benchmark score.

Dit geldt voor de persoonlijk begeleider 

zelf als ook over de gegeven begeleiding.

Zowel cliënten als de ouders-

vertegenwoordigers geven een hoge 

waardering aan.

Wat wel opvalt; de vraag over moeilijke 

dingen kunnen praten heeft 13% aan 

Weetikniet als antwoord. 



Ondersteuning begeleiders



Ondersteuning (door medewerkers)
Vergelijking Cliënten & Ouders/Vertegenwoordigers

n
Score % 

positief

Begeleiders bieden hulp waar nodig

361 87,0

Benchmark 87,3

Begeleiders houden zich aan de afspraken

358 75,4

Benchmark 75,2

Begeleiders bieden hulp bij gezond te leven

350 90,6

Benchmark 75,2

n
Score % 

positief

Begeleiders bieden hulp waar nodig

221 92,8

Benchmark 93,9

Begeleiders houden zich aan de afspraken

225 82,2

Benchmark 83,2

Begeleiders bieden hulp bij gezond te leven

224 79,9

Benchmark 75,3

1/2



Ondersteuning (door medewerkers)
Vergelijking cliënten & Ouders/Vertegenwoordigers

2/2

n
Score % 

positief

Begeleiders helpen bij het leren van nieuwe 

dingen

295 87,5

Benchmark 79,5

Begeleiders hebben genoeg tijd voor mij

360 71,1

Benchmark 67,9

Begeleiders helpen bij oplossen van ruzies

310 89,0

n
Score % 

positief

Begeleiders helpen bij het leren van nieuwe 

dingen

213 79,8

Benchmark 79,8

Begeleiders hebben genoeg tijd voor mij

218 69,3

Benchmark 69,9

Begeleiders helpen bij oplossen van ruzies

194 91,2



Over begeleiding -

Cliënten

“Ik zou wel wat vaker er even met de 

begeleiding er even 1 op 1 op uit gaan. 
Naar buiten.”

“Beter met elkaar communiceren in de 

overdracht (dagbesteding) nieuwe 

begeleiders moeten mij niet betuttelen. 

(dagbesteding) prettiger met elkaar 

omgaan, soms te kort door de bocht”

“De begeleiding kan goed tanden 

poetsen en knuffelen.”

“Begeleiding zorgt goed voor mij maar 

moeten veel voor anderen zorgen en 

typen. Graag meer tijd voor mij.”



Over begeleiding –

Ouders-

vertegenwoordigers

“Het gaat heel goed op de woning! Zou 

niet weten wat beter kan! Misschien wat 

minder papierwerk v.d. begeleiding”

“Communicatie is moeilijk en mijn zus 

word niet altijd op de juiste manier 

gehoord en geholpen. Dit geeft frustratie 

bij haar uitend in agressie”

“Begeleiders zitten (te) veel opgesloten in 

het kantoor met daarop ook nog een 

groen/rood stopteken, onbenaderbaar. . 
Zij zouden veel meer onder de bewoners 

actief zijn en ook hun andere 

werkzaamheden in de groep doen.”

“De begeleiders mogen meer inzetten op 
mogelijkheden en op stimuleren van 

vaardigheden. Zoveel mogelijk zelfstandig 

laten functioneren.”



Onze 

belangrijkste 

bevindingen

Ondersteuning (door medewerkers)

De ondersteuning van begeleiders wordt goed 

maar ook wisselend gewaardeerd.

Opvallende hoge scores waar het gaat om 

ondersteuning bij gezond te leven door de 

cliënten die wonen bij Sprank, 90% JA.

Het nakomen van afspraken wordt goed 

gewaardeerd, in vergelijking met de 

benchmark, en genoeg tijd hebben is conform 

benchmark. Echter dit zijn ook de laagste 

waarderingen.

Begeleiders helpen bij het oplossen van 

conflicten wordt gewaardeerd.

Cliënten geven hogere waardering aan op de 

hulp bij nieuwe dingen leren dan de ouders 

vertegenwoordigers.



Huis en omgeving



Huis en omgeving
Vergelijking cliënten & ouders-vertegenwoordigers

n
Score % 

positief

Tevredenheid over de woonruimte

367 95,1

Benchmark 86,1

Ik mag zelf keuzes maken

352 96,0

Benchmark 87,4

Mee willen doen aan activiteiten buiten 

Sprank

308 54,9

Benchmark 39,7

Op gemak voelen bij groepsgenoten

362 72,4

Levensovertuiging  past bij leefomgeving

355 91,8

n
Score % 

positief

Tevreden over de woonruimte

224 92,4

Benchmark 92,5

Zelf keuzes maken

211 85,3

Benchmark 78,9

Mee willen doen aan activiteiten buiten 

Sprank

193 81,3

Op gemak voelen bij groepsgenoten

222 71,2

Levensovertuiging  past bij leefomgeving

224 97,3



vanwege corona weinig aanbod

Ik heb al genoeg activiteiten. Er hoeft niet meer bij.

Bingo zou ik wel leuk vinden, maar hoeft het niet.

geen energie voor

niet altijd, soms is leuk anders te druk.

te vermoeiend

Soms te druk om aan activiteiten deel te nemen

te moe

Ik heb straatvrees, heel erg.

kan niet

Ik weet er niks van af.

dat gebeurt nooit

om daarom niet.

activiteit is gestopt

doe iets anders

Ik vind het niet fijn om met vreemden om te gaan. Of ze wel genoeg kennis hebben van mijn 

autisme.

crona

Ik heb niet altijd de energie om met activiteiten mee te doen, terwijl het me wel leuk lijkt.

het ligt te ingewikkeld.

Ik vind het wel leuk, maar als het gezegd wordt aan tafel, dan hoor ik het niet goed, in de 

groep, en dan doe ik niet mee.

weet ik niet, Ik doe gewoon niet mee.

hier zijn niet zo veel activiteiten.

Het hangt er vanaf wat er te doen is, of ik dat leuk vind.

Ligt eraan wat het is. Komt ook door corona.

Door corona wordt er niks georganiseerd

hangt van de activiteiten af wat er geboden want

hangt af van het aanbod van activiteiten die aangeboden worden

hangt van de activiteit af die er geboden wordt.

alleen met mensen van Sprank wil ik iets doen

Te druk.

Waarom niet mee doen, 

anders nl...



Over huis en omgeving 

– Cliënten 

“Het gebouw is soms gehorig. Rumoer van 

boven, deuren die hard dicht gaan laat 

als je al in bed ligt. Mensen hoor je lopen.”

“Wij deden als cliënten eerder veel meer 

samen. Graag weer meer leuke dingen 

met elkaar doen.”

“Begeleiding moet het goede voorbeeld 
geven. Als zij vinden dat wij niet mogen 

vloeken of rare taal mogen zij dit ook niet 

doen. Tegen mij wordt gezegd dat ik 

geen "kut" mag zeggen terwijl bepaalde 

begeleiding dit wel doet.”

“De kamers mogen wat groter worden. 

Verder ben ik wel tevreden. Ik ben nog 
niet zo tevreden over de was. Een keer 

moest ik 4 weken wachten, voordat ik 

terug had, wat van mij was.”



Over huis en omgeving 

- OVT

“De beide groepen te divers waarbij 
personeel op beide kanten is ingezet. 

Daardoor te weinig personele capaciteit om 

activiteiten buiten de deur te doen. Terwijl je 

dit van andere woonvormen wel ziet, Weinig 

uitdaging, dagen het zelfde weinig om naar 

uit te zien. Geen uitstapjes etc.”

“Er is weinig buitenruimte waardoor de 

bewoners met mooi weer veelal binnen 

zitten. Als het warm weer is wordt het erg 
warm op de tweede verdieping. Er is geen 
zonwering of airco aanwezig.”

“Iets meer dan "het gewone", Sprank wil 

graag meer dan het gewone leveren is hun 

motto. Dat willen we graag merken/ 

terugzien.”



Onze 

belangrijkste 

bevindingen

Huis en omgeving

De woonruimte wordt zowel door cliënten als 

door ouders vertegenwoordigers zeer goed 

gewaardeerd, 95/92% JA.

Toch zijn er ook wensen; gehorigheid, 

buitenruimte, klimaatbeheersing.

Het leven in de woning scoort ook goed op 

eigen keuzes kunnen maken, 96/85% JA.

Er zijn ook wensen, zoals; meedoen buiten 

Sprank (hoger dan benchmark) en naar 

buiten kunnen bij de woning of leuke dingen 

doen met elkaar of een uitje. Mogelijk speelt 

corona hier ook een rol.

De levensovertuiging passend binnen de 

leefomgeving wordt zeer hoog 

gewaardeerd, 90% JA.



Vrije tijd en contacten



Vrije tijd en contacten
Vergelijking cliënten & Ouders/Vertegenwoordigers

n
Score % 

positief

Genoeg leuke dingen doen in mijn vrije tijd

364 93,7

Benchmark 81,6

Tevredenheid over de hulp van anderen

356 93,0

Benchmark 83,5

n
Score % 

positief

Genoeg leuke dingen doen in mijn vrije tijd

219 69,4

Benchmark 59,4

Tevredenheid over de hulp van anderen

219 90,0

-



“Door Corona niet zo veel activiteiten en 

bezoek familie. Hopelijk snel weer beter. 
Vakantie in buitenland gaat helaas ook 

niet door maar gelukkig wel naar 

Drenthe.”

“ik geniet van mijn vrije tijd en ik vind de 

mensen lief en aardig. Als iets privé is, 
vind ik dat moeilijk. Maar je hoeft niet 

alles te vertellen over jezelf. Alleen wat je 

zelf wilt.”

“Ik zou graag meer sociale contacten 

willen opbouwen b.v. binnen de kerk of 

met iemand terrasje pakken, fietsen of 

wandelen. Het bos in is ook leuk.”

“Het lijkt me leuk om wat vaker te 

bakken, dan zou ik wel hulp willen van 

de begeleiding of van en vrijwilliger.”

Over vrije tijd en 

contacten – Cliënten 



“Door corona liggen avond activiteiten stil 

(zoals crea, zwemmen, bijbelstudie) dat 

mist mijn kind/verwant”

“Meer contacten niet ALLEEN op zijn 

kamer verblijven”

“Zo nu en dan 1 op 1 bv een wandeling. 

B.v. Een x alleen met haar gaan eten, 

wat zeker de band verstevigd.”

“Geen wensen, ze ontvangt veel. Daar zijn 

we dankbaar voor en onze dochter ook. Zij 
woont en werkt sinds 1.5 jaar bij Sprank en 

geniet daarvan en wij ook als ouders.”

Over vrije tijd en 

contacten – OVT “Mijn verwant zou graag opnieuw een 

maatje hebben nadat de vorige ermee 
stopte, maar het is best lastig om iemand 

te vinden.”



Onze 

belangrijkste 

bevindingen

Vrije tijd en contacten

De waardering over de mogelijkheden om 

leuke dingen te doen in vrije tijd wordt zeer 

hoog gewaardeerd. Ook de hulp van 

anderen hierbij om dit te realiseren scoort 

hoog.

In de open antwoorden komt ook een iets 

ander beeld naar voren en zijn er wensen 

om vaker iets te ondernemen met anderen 
of 1-1 met een begeleider.

Dit kwam ook naar voren in de eerder 

antwoorden over de huis omgeving. 
Wederom kan corona hier van invloed zijn.



Hoogste scores wonen Sprank

Cliënten Ouders/vertegenwoordigers

n
% 

positief

Ik mag zelf keuzes maken 295 96,9

Tevredenheid over de woonruimte 304 95,4

Genoeg leuke dingen doen in mijn vrije 

tijd
301 93,7

Tevredenheid over de hulp van de 

persoonlijk begeleiders
297 93,6

Tevredenheid over de hulp van anderen 297 93,3

Tevredenheid over samenwerking 

driehoek
273 91,9

Levensovertuiging past bij leefomgeving 293 91,5

Tevredenheid over het zorgplan 252 91,3

Begeleiders bieden hulp bij gezond te 

leven
290 91,0

Voldoende om tevreden te leven 305 89,8

n % positief

Levensovertuiging past bij leefomgeving 185 97,8

Meepraten over veranderingen in zorgplan 186 94,6

Tevredenheid over het zorgplan 184 93,5

Tevredenheid over de hulp van de persoonlijk 

begeleiders
182 92,9

Tevredenheid over de persoonlijk begeleider 185 92,4

Tevredenheid over samenwerking driehoek 185 92,4

Begeleiders bieden hulp waar nodig 183 92,3

Tevreden over de woonruimte 184 91,8

Begeleiders helpen bij oplossen van ruzies 159 91,2

Voldoende om tevreden te leven 187 90,9



n % positief

Mee willen doen aan activiteiten buiten 

Sprank
265 56,6

Op gemak voelen bij groepsgenoten 300 71,3

Vertrouwenspersoon kennen 247 72,1

Begeleiders hebben genoeg tijd voor mij 298 72,1

Begeleiders houden zich aan de afspraken 295 74,2

Tevredenheid over omgang vragen en/of 

problemen
270 83,0

Over moeilijke dingen kunnen praten 280 83,9

Begeleiders bieden hulp waar nodig 298 85,9

Contact met anderen op 

werk/dagbesteding is leuk
281 86,8

Meepraten over veranderingen in zorgplan 249 88,4

n % positief

Begeleiders hebben genoeg tijd voor mij 184 67,9

Op gemak voelen bij groepsgenoten 183 70,5

Begeleiders bieden hulp bij gezond te leven 185 77,8

Begeleiders helpen bij het leren van nieuwe 

dingen
177 78,5

Begeleiders houden zich aan de afspraken 187 81,8

Mee willen doen aan activiteiten buiten 

Sprank
165 81,8

Contact met anderen op 

werk/dagbesteding is leuk
152 86,2

Ik mag zelf keuzes maken 175 86,3

Tevredenheid over werk/dagbesteding 155 87,1

Over moeilijke dingen kunnen praten 179 89,9

Laagste scores wonen Sprank

Cliënten Ouders/vertegenwoordigers



Dagbesteding Sprank



Werk-/Dagactiviteiten
Vergelijking cliënten & Ouders/Vertegenwoordigers

1/2

n
Score % 
positief

Tevredenheid over werk/dagbesteding

76 84,2

Benchmark 84,0

Contact met anderen op werk/dagbesteding is 
leuk

73 89,0

Benchmark 78,6

Tevredenheid over de begeleiders 
werk/dagbesteding

76 85,5

Ondersteuning begeleiders op 
werk/dagbesteding

76 85,5

Benchmark 88,2

n
Score % 
positief

Tevredenheid over werk/dagbesteding

46 91,3

Benchmark 88,1

Contact met anderen op werk/dagbesteding is leuk

46 87,0

-

Tevredenheid over de begeleiders 
werk/dagbesteding

45 93,3

Ondersteuning begeleiders op werk/dagbesteding

35 94,3

Benchmark 90,0



Werk-/Dagactiviteiten
Vergelijking cliënten & Ouders/Vertegenwoordigers

2/2

n
Score % 
positief

Begeleiders w/d houden zich aan de afspraken

76 81,6

Begeleiders w/d helpen bij leren van nieuwe 
dingen

67 82,1

Begeleiders w/d helpen bij oplossen van ruzies

58 86,2

Levensovertuiging  past bij werkomgeving

72 93,1

n
Score % 
positief

Begeleiders w/d houden zich aan de afspraken

35 91,4

Begeleiders w/d helpen bij leren van nieuwe dingen

33 90,9

Begeleiders w/d helpen bij oplossen van ruzies

32 100,0

Levensovertuiging  past bij werkomgeving

44 97,7



“De communicatie is soms heel 

verwarrend, de ene zegt dit en de andere 
begeleider zegt heel iets anders.”

“Jammer dat wat ik maak niet verkocht 
zal worden.”

“Als je binnenkomt, wil ik graag een 
kopje koffie. Ik kan niet zomaar mijn geld 

pakken, als ik dat nodig heb. 

Bijvoorbeeld, bij de kapper.”

“Ik ben gewoon blij, zoals het nu is”

Over werk-

/dagactiviteiten 

- Cliënten



“Meer rapportage naar 

ouders/verwanten over gang van zaken 

en de wisselende begeleiding.”

“Dik tevreden!!”

“Dochter is 24jaar en ze zit bijna de hele 
dag tussen cliënten van 60jaar, het zou 

fijn zijn in de nieuwbouw dat daar iets 

meer onderscheidt in komt.”

“Geen idee. Het belangrijkste is, dat hij 

het naar de zin heeft.”

Over werk-

/dagactiviteiten - OVT



Onze 

belangrijkste 

bevindingen

Werk-/Dagactiviteiten

Werk en dagbesteding wordt zeer goed 

gewaardeerd. Alle vragen boven 80% JA. 

Opvallend zijn ouders vertegenwoordigers 

nog positiever dan de cliënten, 84/91% JA

Ook de begeleiding bij de dagbesteding 

wordt ook zeer goed gewaardeerd door 

cliënten en ouders-vertegenwoordiger, 

85/94% JA.

Opvallend is de positieve waardering over 

het contact met anderen, -89%JA versus 

benchmark-. Hoewel elkaar ontmoeten vaak 

wel gewaardeerd wordt, is het ook vaak 

lastig met anderen samen te werken.

Er mag aandacht zijn voor nieuwe dingen 

leren en aan afspraken houden.



Hoogste scores dagbesteding Sprank

Cliënten Ouders/vertegenwoordigers

n
% 

positief

Tevredenheid over de hulp van de persoonlijk 

begeleiders
62 95,2

Tevredenheid over de woonruimte 63 93,7

Genoeg leuke dingen doen in mijn vrije tijd 63 93,7

Levensovertuiging  past bij leefomgeving 62 93,5

Tevredenheid over de persoonlijk begeleider 61 93,4

Tevredenheid over het zorgplan 58 93,1

Levensovertuiging  past bij werkomgeving 72 93,1

Begeleiders bieden hulp waar nodig 63 92,1

Tevredenheid over de hulp van anderen 59 91,5

Ik mag zelf keuzes maken 57 91,2

n
% 

positief

Meepraten over veranderingen in zorgplan 47 97,9

Levensovertuiging  past bij werkomgeving 44 97,7

Voldoende om tevreden te leven 41 97,6

Tevredenheid over omgang vragen en/of 

problemen
48 95,8

Tevreden over de woonruimte 42 95,2

Begeleiders bieden hulp waar nodig 40 95,0

Levensovertuiging  past bij leefomgeving 40 95,0

Tevredenheid over de begeleiders 

werk/dagbesteding
45 93,3

Tevredenheid over de persoonlijk begeleider 42 92,9

Tevredenheid over de hulp van de persoonlijk 

begeleiders
40 92,5



n
% 

positief

Mee willen doen aan activiteiten buiten Sprank 43 44,2

Vertrouwenspersoon kennen 48 60,4

Begeleiders hebben genoeg tijd voor mij 62 66,1

Meepraten over veranderingen in zorgplan 57 77,2

Op gemak voelen bij groepsgenoten 62 77,4

Begeleiders houden zich aan de afspraken 63 81,0

Begeleiders helpen bij het leren van nieuwe 

dingen
48 81,3

Begeleiders w/d houden zich aan de afspraken 76 81,6

Begeleiders w/d helpen bij leren van nieuwe 

dingen
67 82,1

Over moeilijke dingen kunnen praten 55 83,6

n
% 

positief

Begeleiders w/d helpen bij leren van nieuwe dingen 33 68,2

Begeleiders w/d houden zich aan de afspraken 35 69,6

Ondersteuning begeleiders op werk/dagbesteding 35 71,7

Op gemak voelen bij groepsgenoten 40 72,5

Begeleiders w/d helpen bij oplossen van ruzies 32 74,4

Begeleiders hebben genoeg tijd voor mij 36 75,0

Ik mag zelf keuzes maken 38 78,9

Mee willen doen aan activiteiten buiten Sprank 29 79,3

Over moeilijke dingen kunnen praten 37 83,8

Begeleiders helpen bij het leren van nieuwe dingen 38 84,2

Laagste scores dagbesteding Sprank

Cliënten Ouders/vertegenwoordigers



Zorgplan



Zorgplan
Vergelijking cliënten & Ouders/Vertegenwoordigers

n
Score % 

positief

Tevredenheid over het zorgplan

310 91,6

Benchmark 89,5

Meepraten over veranderingen in zorgplan

306 86,3

Tevredenheid over samenwerking driehoek

340 91,2

n
Score % 

positief

Tevredenheid over het zorgplan

226 92,5

Benchmark 86,8

Meepraten over veranderingen in zorgplan

231 95,2

Tevredenheid over samenwerking driehoek

231 92,2



Zorgplan
Cliënten

n
Score % 

positief

Tevredenheid over het zorgplan

2021 310 91,6

Benchmark 89,5

Meepraten over veranderingen in zorgplan

2021 306 86,3

Benchmark 82,5

Tevredenheid over samenwerking driehoek

2021 340 91,2

Ja Soms Nee Weet niet

284 18 8 75

264 22 20 79

310 27 3 46



“Helderder, duidelijker en minder complex 

[zorgplan]. Waardoor het voor iedereen 
overzichtelijker te lezen is..”

“Niet te veel doelen ( moeten) stellen”

“Al jaren geen zorgplan gezien. Laatste is 
van oktober 2018 , waardeloos ! & 

Graag jaarlijks een zorgplan”

“Het laatste, de driehoek, gaat beter 

dan in het verleden wel eens. Ook is er 
nu contact tussen werkplek en de groep. 

Het is goed om op gezette tijden het 

zorgplan te bespreken, om te kijken waar 

op gelet kan worden.”

Over zorgplan –

Ouders 

vertegenwoordigers



Onze 

belangrijkste 

bevindingen

Zorgplan

Het zorgplan wordt goed gewaardeerd, 92/88% 

JA. Opvallend is het aantal antwoorden 

weetikniet. 11%

Zowel het plan zelf als de mogelijkheid om mee 

te praten scoort hoog. Wanneer we de 

weetikniet antwoorden meewegen, blijft een 

gemiddelde score van > 80% JA antwoorden 

overeind.

Wel zijn er uitzonderingen zoals aangegeven in 

de open antwoorden.

• Te veel papier, details en doelen

• Weinig continuïteit, door wisselingen

• Leent niet voor driehoek naasten/familie

De samenwerking in de driehoek wordt beperkt 

expliciet toegelicht ( n2)



Tot slot



Tot slot
Vergelijking cliënten & Ouders/Vertegenwoordigers

n
Score % 

positief

Voldoende om tevreden te leven

362 90,1

Vertrouwenspersoon kennen

295 70,2

Tevredenheid over omgang vragen en/of 

problemen

342 83,3

Benchmark 77,9

n
Score % 

positief

Voldoende om tevreden te leven

226 92,5

Tevredenheid over omgang vragen en/of 

problemen

233 91,8

Benchmark 78,4



Tot slot
Cliënten

n
Score % 

positief

Voldoende om tevreden te leven

2021 362 90,1

Vertrouwenspersoon kennen

2021 295 70,2

Tevredenheid over omgang vragen en/of 

problemen

2021 342 83,3

Benchmark 77,9

Ja Soms Nee Weet niet

326 25 11 9

207 10 78 75

285 46 11 44



Tot slot
Cliënten – per zorgvorm

n
Score % 
positief

Voldoende om tevreden te leven

Totaal 362 90,1

Wonen Sprank 305 89,8

Dagbesteding Sprank 57 91,2

Vertrouwenspersoon kennen

Totaal 295 70,2

Wonen Sprank 247 72,1

Dagbesteding Sprank 48 60,4

Tevredenheid over omgang vragen 
en/of problemen

Totaal 342 83,3

Wonen Sprank 270 83,0

Dagbesteding Sprank 72 84,7

Ja Soms Nee Weet niet

326 25 11 9

274 24 7 3

52 1 4 6

207 10 78 75

178 10 59 60

29 0 19 15

285 46 11 44

224 38 8 39

61 8 3 5



“Wat de aanbeveling betreft....het 

maakt nogal een verschil op welk niveau 
een bewoner functioneert. ik zou het niet 

voor alle doelgroepen een goede plek 

vinden”

“Nog altijd erg dankbaar voor de goede 

zorg van Sprank.”

“Ik ben superblij dat mijn zoon bij Sprank 

woont. Ik ben blij hoe ze de christelijke 

identiteit vormgeven. Ik heb in deze 

enquête benoemd dat wisseling van 

personeel een knelpunt is voor mijn zoon. 

Ik realiseer me ook dat de organisatie 

Sprank daar zelf niet altijd grip op heeft 

en dat het voor de organisatie zelf ook 

moeilijk zal zijn. Ik wil een compliment 

geven aan hen die zich blijven inzetten 

voor dit mooie initiatief.”

Over tot slot – OVT 



Onze 

belangrijkste 

bevindingen

Tot slot

Tevredenheid over het leven, komt als 

belangrijke waardering naar voren. Zowel 

cliënten als de ouders-vertegenwoordigers 
geven hier een hoge waardering.

De vertrouwens persoon wordt door velen 

niet herkent, gezien de aantallen 

weetikniet antwoorden. (33-50%)

Opvallen ook het verschil in de 

tevredenheid hoe er met vragen en 

problemen wordt omgegaan, hier valt de 

score voor de groep wonen op die 

weetikniet antwoorden. Dit kan natuurlijk 

ook wijzen op weinig klachten of 

problemen.



Score: 44.3

NPS 
Hoe waarschijnlijk is het
dat u Sprank zou aanbevelen aan 
anderen, vrienden of familie?

Promotors

Passief tevreden

Criticasters

47,7%
49,0%

3,4%



Hoogste scores totaal
Cliënten Ouders/vertegenwoordigers

n % positief

Ik mag zelf keuzes maken 352 96,0

Tevredenheid over de woonruimte 367 95,1

Tevredenheid over de hulp van de persoonlijk 

begeleiders
359 93,9

Genoeg leuke dingen doen in mijn vrije tijd 364 93,7

Levensovertuiging past bij werkomgeving 72 93,1

Tevredenheid over de hulp van anderen 356 93,0

Levensovertuiging past bij leefomgeving 355 91,8

Tevredenheid over het zorgplan 310 91,6

Tevredenheid over samenwerking driehoek 340 91,2

Begeleiders bieden hulp bij gezond te leven 350 90,6

n % positief

Levensovertuiging past bij werkomgeving 44 97,7

Levensovertuiging past bij leefomgeving 224 97,3

Meepraten over veranderingen in zorgplan 231 95,2

Tevredenheid over de begeleiders 

werk/dagbesteding
45 93,3

Begeleiders bieden hulp waar nodig 221 92,8

Tevredenheid over de hulp van de persoonlijk 

begeleiders
220 92,7

Tevredenheid over het zorgplan 226 92,5

Voldoende om tevreden te leven 226 92,5

Tevredenheid over de persoonlijk begeleider 225 92,4

Tevreden over de woonruimte 224 92,4



Laagste scores
Cliënten Ouders/vertegenwoordigers

n
% 

positief

Mee willen doen aan activiteiten buiten 

Sprank
308 54,9

Vertrouwenspersoon kennen 295 70,2

Begeleiders hebben genoeg tijd voor mij 360 71,1

Op gemak voelen bij groepsgenoten 362 72,4

Begeleiders houden zich aan de 

afspraken
358 75,4

Begeleiders w/d houden zich aan de 

afspraken
76 81,6

Begeleiders w/d helpen bij leren van 

nieuwe dingen
67 82,1

Tevredenheid over omgang vragen en/of 

problemen
342 83,3

Over moeilijke dingen kunnen praten 335 83,9

Tevredenheid over de begeleiders 

werk/dagbesteding
76 85,5

n % positief

Begeleiders w/d helpen bij leren van nieuwe 

dingen
33 68,2

Begeleiders hebben genoeg tijd voor mij 218 69,3

Begeleiders w/d houden zich aan de 

afspraken
35 69,6

Op gemak voelen bij groepsgenoten 222 71,2

Ondersteuning begeleiders op 

werk/dagbesteding
35 71,7

Begeleiders w/d helpen bij oplossen van 

ruzies
32 74,4

Begeleiders helpen bij het leren van nieuwe 

dingen
213 79,8

Begeleiders bieden hulp bij gezond te leven 224 79,9

Mee willen doen aan activiteiten buiten 

Sprank
193 81,3

Begeleiders houden zich aan de afspraken 225 82,2



Onze conclusies



Onze 
conclusies

Algemene tevredenheid
Hier geven zowel cliënten als ouders- vertegenwoordigers een 

zeer positieve waardering, ook hoger dan de benchmark.

Begeleiding & Ondersteuning
De persoonlijke begeleiding wordt zeer hoog gewaardeerd. De 

ondersteuning van begeleiders wordt ook wisselend gewaardeerd.

Opvallend; hoge scores bij gezond te leven, conflicten oplossen en 

nieuwe dingen leren. Over moeilijke dingen praten, afspraken 

nakomen en genoeg tijd hebben, zijn lagere scores.

Huis en omgeving
De woonruimte wordt zeer goed gewaardeerd, >90%ja. Eigen 

keuzes maken en de levensovertuiging passend binnen de 

leefomgeving. De wensen zijn; gehorigheid, buitenruimte, 

klimaatbeheersing, meedoen buiten Sprank, leuke dingen doen 

met elkaar en de samenstelling van de groep. 

Vrije tijd en contacten
Wel een hoge waardering over invulling vrije tijd maar ook wensen 

om vaker iets te ondernemen met anderen. 



Onze 
conclusies

Tot slot
Tevredenheid over het leven is een belangrijke waardering. De 

vertrouwens persoon wordt niet goed herkent, 33-50% weetikniet

antwoorden. Opvallend ook het verschil in tevredenheid hoe er 

met vragen en problemen wordt omgegaan, voor de groep 

wonen.

Zorgplan
Zowel het plan zelf als de mogelijkheid om mee te praten scoort 

hoog ondanks de weetikniet antwoorden. Wel zijn er 

uiteenlopende  open antwoorden.

Werk/Dagactiviteiten
Werk en dagbesteding wordt zeer goed gewaardeerd. Opvallend 

zijn ouders vertegenwoordigers nog positiever (84/91%JA) en ook 

begeleiding wordt ook goed gewaardeerd (85/94% JA). 

Opvallend ‘het contact met anderen’- 89%JA versus benchmark. 



Onze aanbevelingen



Wat zijn positieve

opmerkingen

en wat zijn 

wensen? 

Positief onderscheidend
• Ik mag zelf keuzes maken 

• Levensovertuiging past bij 

leef/werkomgeving 

• Tevredenheid over de woonruimte 

• Meepraten over veranderingen in 

zorgplan

Wensen
• Mee willen doen aan activiteiten buiten 

Sprank

• Begeleiders hebben genoeg tijd

• Vertrouwenspersoon kennen

• Op gemak voelen bij groepsgenoten



Onze 

aanbevelingen

De zorg en ondersteuning van Sprank wordt heel goed 

gewaardeerd door cliënten als door ouders-vertegenwoordigers. 

Zowel de persoonlijke begeleiders, de ondersteuning en de 

levensbeschouwelijke identiteit wordt zeer hoog gewaardeerd. Het 

samenwerken met anderen en begeleiding werk-dagbesteding 

boven 80%JA.

Echter tijd nemen en aan afspraken houden geven de laagste 

score en is een aandachtpunt. Andere wensen zijn het meedoen 

aan het gewone leven en leuke dingen ondernemen. Ook binnen 

de woning zijn aandachtspunten, zoals gehorigheid en de 

samenstelling van de groep en het zorgplan. De 

vertrouwenspersoon wordt te weinig herkent. 

Ten opzichte van de vorige meting vallen positieve 

overeenkomsten; relatie met begeleiders en de 

levensbeschouwelijke identiteit op.

Opvallende aandachtpunten; meedoen in de maatschappij, tijd 

en aandacht van de begeleiders, op gemak voelen in de groep 

en de vertrouwenspersoon.



Acties
Wat gaan we doen? Wie gaat dat doen? En 

wanneer is het klaar?

Behouden of verbeteren?
Bespreek de trots- en verbeterpunten met 

elkaar!

Belangrijke punten
Geef aan met post-its waar je trots op bent 

en wat je zou willen verbeteren.

Voorbereiding
Wat willen we bereiken? Wat is nodig om 

open en constructief aan de slag te gaan? 

Hebben we daar hulp bij nodig?

Aan de slag



Zijn er 

vragen?




