
 
 
 
Klanttevredenheidsonderzoek 2020  
 
 
Het klanttevredenheidsonderzoek is in het najaar van 2020 door het onafhankelijke instituut ‘Zorgbelang 
Inclusief’ uitgevoerd. Zij komt -vanuit het perspectief van de zorgvrager – op voor vraaggestuurde zorg en 
welzijn in alle Gelderse regio’s en gemeenten. 
 
In totaal heeft 50% van de deelnemers de lijst ingevuld, wat een normale respons 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 8,6.  
 
 
 
Citaten uit het klanttevredenheidsonderzoek van Zorgbelang Inclusief:  
 
Conclusies en aanbevelingen:  
Net als bij de vorige onderzoeken zijn cliënten erg tevreden over de zorg en begeleiding die ze krijgen van 
Nova zorg en welzijn. De extra zorg die tijdens de lockdown geboden werd als zeer positief ontvangen! 
 
Aandachtspunten:  
1. Maatregelen i.v.m. corona 
Als corona aandachtspunt wordt meegegeven dat het goed is om voortdurend aandacht te blijven geven 
aan de afspraken die er in dit kader zijn gemaakt.  
 
2. Transparantie klachtenreglement en klachtenprocedure 
Het verspreiden van het klachtenreglement en klachtenprocedure dient beter en uitgebreider te gebeuren. 
Via de website en via een centrale punt binnen de organisatie wordt als ‘niet transparant genoeg’ 
bestempeld. Actief aanbieden aan nieuwe cliënten maar ook aan de huidige cliënten is een duidelijke 
aanbeveling van Zorgbelang Inclusief.   
 
3. Bekendheid met de cliëntenraad 
De Cliëntenraad heeft de afgelopen 2 jaar energie gestoken om de rol en de werkzaamheden binnen de 
organisatie uit te leggen. Echter blijkt uit het onderzoek dat toch een deel van cliënten niet goed weet wat 
de Cliëntenraad doet. Zorgbelang Inclusief adviseert Nova de cliëntenraad te helpen dit beter onder de 
aandacht te brengen.  
 
Slotwoord:  
Het onderzoek bij Nova zorg en welzijn heeft, naast een normale representatieve respons, goede 
uitkomsten opgeleverd. Verbeterpunten uit 2018 zijn goed opgepakt en zichtbaar verbeterd. Er zijn een 
paar actiepunten geformuleerd voor de aankomende periode. Over 2 jaar wordt het onderzoek herhaald.  
 


