
 

 
 
 

Klanttevredenheidsonderzoek 2018 
 
Het klanttevredenheidsonderzoek is door het onafhankelijke instituut Zorgbelang Inclusief in het najaar van 
2018 uitgevoerd. Zij komt -vanuit het perspectief van de zorgvrager – op voor vraaggestuurde zorg en 
welzijn in alle Gelderse regio’s en gemeenten.  
 
In totaal hebben 81 van de 135 deelnemers de vragenlijst ingevuld. Dit is 60%, wat in verhouding tot het 
landelijke gemiddelde bijzonder hoog is.  
 
Door Zorgbelang Inclusief is er een panelgesprek gevoerd met de leden van de cliëntenraad over de 
uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten.  
 
N.a.v. van de ingevulde vragenlijsten en de uitkomst van het panelgesprek heeft Zorgbelang Inclusief de 
rapportage opgesteld. De conclusies en aanbevelingen, de aandachtspunten en het slotwoord leest u 
hieronder.  
 
Het rapportcijfer dat de deelnemers gemiddeld gaven is een 8,5. 
 
 
 
Citaten uit het klanttevredenheidsonderzoek van Zorgbelang Inclusief: 
 
Conclusies en aanbevelingen: 
Overall zijn de scores hoog: cliënten zijn tevreden! 
Bovenal is er veel waardering voor de begeleiders: ze zijn vooral respectvol en staan open voor nieuwe 
ideeën en kritiek. In vergelijking met het vorige onderzoek (2016) is de hygiëne verbeterd en vinden 
mensen meer hun rust. Ook het vervoer is verbeterd. Nova doet het goed! 
 
Aandachtspunten: 
1 kennismaking met vrijwilligers en stagiaires 
Cliënten geven aan dat er meer aandacht en tijd besteed kan worden aan de kennismaking met de 
vrijwilligers en stagiaires. Het is ook niet altijd duidelijk wie welke functie heeft en wanneer er nieuwe 
stagiaires komen.  
 
2. Bekendheid met de cliëntenraad en de werkzaamheden van deze raad 
De leden van de cliëntenraad hebben al goede ideeën over hoe de bekendheid te vergroten in de vorm van 
een krantje en foto’s. 
 
Slotwoord: 
Het onderzoek bij Nova zorg en welzijn heeft, naast een hoge respons, goede uitkomsten opgeleverd. 
Verbeterpunten uit 2016 zijn goed opgepakt en zichtbaar verbeterd. Er zijn een paar actiepunten 
geformuleerd. Het is goed om over 2 jaar het onderzoek te herhalen en te kijken of de acties wat hebben 
opgeleverd. Voor de toekomstige vragenlijst is afgesproken om een vraag toe te voegen: ‘Wil je de 
uitkomsten van dit onderzoek ontvangen?’ en waar deze heen gestuurd kan worden: cliënt of thuisadres.  
  
 
 
 
 
 
 

 


