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1.

Inleiding

Smart-Coach voert in samenwerking met het LSR, landelijk steunpunt
(mede)zeggenschap, een cliëntervaringsonderzoek uit onder haar cliënten bij de dienst
‘Wonen’, woonlocaties Fort Prins Willem en Amundsenstraat.
Het onderzoek vindt plaats via de LSR-methode Cliënten over Kwaliteit (CoK). Dit is een
erkende methode volgens het KwaliteitsKader Gehandicaptenzorg (KKGZ) van de
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).
In dit rapport staan de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek.

1.1.

Doel

CoK heeft de volgende doelstellingen:
•

•

1.2.

Verkrijgen van inzicht in het oordeel van cliënten over de kwaliteit van de zorg en
hun bestaan: Wat vinden cliënten? En het verkrijgen van inzicht in de
achterliggende meningen, ervaringen en wensen: Waarom vinden cliënten dat?
Dit toetst het LSR met een vragenlijst.
Vaststellen van concrete verbeterpunten en verbetersuggesties voor de cliënt
(in het ondersteuningsplan), voor de woonlocaties en voor de hele organisatie
verbeterplannen). Dit doet Smart-Coach door de uitkomsten van de vragenlijst te
bespreken met de cliënten, de teams en de cliëntenraden of het bewonersoverleg.

Achtergrondinformatie

Smart-Coach biedt coachingstrajecten aan mensen met een verstandelijke beperking, een
psychische stoornis (o.a. autisme en ADHD) of een psychosociale problematiek. SmartCoach verleent hulp aan zowel jeugdigen (vanaf 18 jaar) als volwassenen.
(Bron: website Smart-Coach)
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1.3.

Aanpak

Het cliëntervaringsonderzoek is uitgevoerd volgens een aantal stappen:
1. Aanvullen vragenlijst
Binnen Smart-Coach wonen cliënten, wordt ambulante begeleiding gegeven en is er
een dienst dagbesteding. Het cliëntervaringsonderzoek van dit jaar (2018) richt zich op
de dienst wonen. Het LSR heeft daarom de Cok vragenlijst ‘Wonen’ gebruikt.
De vragenlijst heeft ongeveer 25 vragen. Op verzoek kan het LSR nog drie vragen per
vragenlijst toevoegen. Daarnaast wordt de vragenlijst wat betreft terminologie passend
gemaakt.
2. Startoverleg
Tijdens het startoverleg licht het LSR de stappen van de raadpleging toe aan de
bestuurder en een aantal medewerkers en wordt de vragenlijst vastgesteld en de
planning gemaakt.
3. Invullen en versturen vragenlijst
Smart-Coach streeft ernaar dat eens in de drie jaar alle cliënten in de gelegenheid
worden gesteld mee te doen aan een raadpleging. Smart-Coach biedt cliënten de
keuze hoe zij deel willen nemen. Cliënten kunnen de vragenlijst zelfstandig invullen,
eventueel met iemand uit het persoonlijk netwerk, of met een begeleider van SmartCoach die daarvoor de LSR instructie heeft gevolgd.
4. Koppeling ondersteuningsplan
De cliënt bespreekt met zijn persoonlijk begeleider zijn antwoorden op de vragen uit
de LSR-vragenlijst. Op basis hiervan worden doelen opgesteld of verbeterafspraken
gemaakt. Dit wordt vastgelegd in het plan van aanpak van de cliënt.
5. Spiegelgesprek
Het LSR toetst en verdiept de uitkomsten van de vragenlijsten per woonlocatie in een
spiegelgesprek. Het spiegelgesprek heeft als doel om het gesprek op gang te brengen
over de sterke punten en de aandachtspunten (de uitkomsten van de vragenlijsten).
Bij deze punten wordt gezocht naar achtergronden en suggesties voor verbetering.
Het spiegelgesprek bestaat uit twee rondes. In de eerste ronde geven de cliënten aan
wat ze belangrijke thema´s vinden en vertellen hun verhaal daarbij. In de tweede
ronde kunnen de begeleiders reageren op wat de cliënten hebben verteld.
6. Rapport
Op basis van de uitkomsten van de vragenlijsten en de spiegelgesprekken schrijft het
LSR een rapport. In het rapport zijn de uitkomsten per woonlocatie weergegeven en
geanalyseerd.
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De analyse van de uitkomsten van de cliëntenraadpleging bestaat uit twee
onderdelen:
• Allereerst een analyse van de gesloten vragen. De antwoorden op de gesloten
vragen uit de vragenlijst zijn onderverdeeld in sterke punten, aandachtspunten en
verbeterpunten, op basis van aantallen en procentuele verdelingen.
• Het tweede onderdeel van de analyse betreft een verwerking van de opmerkingen
en de verbetersuggesties die cliënten hebben gemaakt in de vragenlijst en tijdens
de spiegelgesprekken. Dit doet het LSR door het onderzoeksmateriaal te
beschrijven en samen te vatten, thema’s er uit te filteren, uitspraken te ordenen en
opvallende details er uit te lichten.
Ook maakt het LSR een cliëntenversie van de resultaten van de cliëntenraadpleging.
Alle cliënten ontvangen de cliëntenversie.
7. Opstellen verbeterplan
Het LSR bespreekt het conceptrapport met de bestuurder en de cliëntenraad tijdens
een verbeterplanbespreking. De cliëntenraad en de bestuurder stellen onder leiding
van het LSR, gezamenlijk een SMART1-verbeterplan op. Dit doen zij door eerst de
belangrijkste verbeterpunten uit het cliëntervaringsonderzoek te selecteren en
prioriteiten te stellen. Daarna maken zij afspraken over hoe deze verbeterpunten aan
te pakken.
8. Evaluatie
Na een jaar evalueren de cliëntenraad en de bestuurder in een gezamenlijk overleg
het verbeterplan. Zijn de afspraken uitgevoerd? Moeten er nieuwe afspraken worden
gemaakt? Is men tevreden over het resultaat?

1
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1.4.

Analyse

Dit rapport geeft weer wat volgens de cliënten de sterke punten, aandachtspunten of
verbeterpunten zijn in hun leven:
Beoordeling

Als

Sterk punt

90% of meer van de cliënten positief antwoordt (goed / ja)

Aandachtspunt

30% of meer van de cliënten niet helemaal positief (een beetje,
soms wel / soms niet, gedeeltelijk) of negatief is
(tussencategorie en negatieve categorie bij elkaar opgeteld)

Verbeterpunt

30% of meer van de cliënten negatief antwoordt (nee / niet goed)

Geen
beoordeling

minder dan 80% van de cliënten antwoord geeft,
is aan de vraag geen beoordeling toegekend

1.5.

Leeswijzer

In de volgende hoofdstukken zijn de resultaten van de gestelde vragen en de
spiegelgesprekken per dienst beschreven. In hoofdstuk 2 staan de uitkomsten van
woonlocatie Fort Prins Willem. In hoofdstuk 3 staan de uitkomsten van woonlocatie
Amundsenstraat. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies en aanbevelingen van het LSR
verwerkt. Het door de cliëntenraad en de bestuurder opgestelde verbeterplan staat in
hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 staat het tweede spiegelgesprek bij de Amundsenstraat
beschreven. Dit hoofdstuk is na het opstellen van het verbeterplan aan het rapport
toegevoegd. In bijlage I en II staan alle opmerkingen die cliënten bij de gesloten vragen
hebben gemaakt. De opmerkingen bij de open vragen staan per dienst in het
desbetreffende hoofdstuk.
Alle resultaten in de rapportage betreffen de ervaringen van cliënten. Het is dan ook
belangrijk de resultaten in dit perspectief te lezen. Omwille van de leesbaarheid is steeds
‘hij’ gebruikt in de tekst. Opmerkingen van cliënten zijn letterlijk weergegeven in de vorm
van citaten. Spel- en stijlfouten zijn uit de opmerkingen gehaald.
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2.

Resultaten ervaringsonderzoek Fort Prins
Willem

Dit hoofdstuk geeft weer wat volgens de bewoners van woonlocatie ‘Fort Prins Willem’ de
sterke punten, aandachtspunten en verbeterpunten zijn van de kwaliteit van wonen bij
Smart-Coach.
Het hoofdstuk begint met een beschrijving van algemene gegevens (§2.1). Vervolgens
zijn de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek weergegeven. Het
cliëntervaringsonderzoek is onderverdeeld in vijf onderwerpen en een aantal slotvragen.
In elke paragraaf komt een onderwerp aan de orde:
• Woonlocatie (2.2)
• Ondersteuning (2.3)
• De begeleiders van Smart-Coach (2.4)
• De rechten van cliënten (2.5)
• Algemeen oordeel en analyse open vragen (2.6)
• Over jezelf (2.7)
De laatste paragraaf (2.8) van dit hoofdstuk bevat een weergave van het spiegelgesprek.
De uitkomsten van de gesloten vragen zijn per paragraaf in een tabel beschreven. In de
kolom ‘beoordeling’ geven de groene vlakken de sterke punten aan, de gele vlakken de
aandachtspunten en de oranje vlakken de verbeterpunten.
Percentages kunnen als gevolg van afronding opgeteld 99% of 101% zijn.
De antwoordcategorieën verschillen per vraag:
Categorie
is positief: ‘Goed’ of ‘Ja’ (met uitzondering van vraag 5, 6, 18 en 26; hier
is het ‘Nee’)
Categorie
is tussencategorie: ‘Niet altijd goed’, ‘Niet helemaal goed’, ‘Soms’ of
‘Een beetje’
Categorie
is negatief: ‘Niet goed’ of ‘Nee’, (met uitzondering van vraag 5, 6, 18 en
26; hier is het ‘Ja’)
Bij vraag 2, 7, 9, 12, 19 en 25 is er een vierde antwoordmogelijkheid2. De antwoorden van
de cliënten die gebruik hebben gemaakt van deze antwoordmogelijkheid zijn niet
meegenomen in de analyse. Het aantal cliënten dat gebruik heeft gemaakt van deze
antwoordmogelijkheid staat vermeld in een voetnoot.
Na de analyse van de gesloten vragen, volgt een analyse van de opmerkingen en
verbetersuggesties die cliënten noemen bij de open vragen. De toelichtingen op de
gesloten vragen staan vermeld in bijlage I.

De antwoordmogelijkheden bij deze vragen zijn: Ik eet nooit mee met het gezamenlijke
eetmoment, niet van toepassing, ik heb geen overleg en weet ik niet.
2
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2.1.

Algemene gegevens cliënten

In totaal wonen vijftien cliënten bij woonlocatie ‘Fort Prins Willem’. In totaal hebben dertien
bewoners de vragenlijst ingevuld. Elf bewoners hebben de vragenlijst zelf ingevuld en
twee bewoners hebben de vragenlijst samen met hun persoonlijk begeleider ingevuld.

2.2.

Woonlocatie

Over het onderwerp ‘Woonlocatie’ zijn zeven vragen voorgelegd. De vragen gaan over de
eigen woning/kamer, het eten, de sfeer, medebewoners en het vervoer.
Uit de antwoorden blijkt dat de bewoners niet bang zijn op de woonlocatie en wanneer ze
ergens heen willen, ze daar dan kunnen komen; dit zijn sterke punten (groene vlakken).
Er komen vier aandachtspunten naar voren (gele vlakken). Bewoners zijn niet of deels
tevreden over hun eigen woning/kamer en het gezamenlijke eetmoment. Daarnaast geeft
een aantal bewoners aan zich soms niet prettig te voelen bij medebewoners en/of zich
soms eenzaam te voelen op de woonlocatie. De analyse levert geen verbeterpunten op.

Woonlocatie

3

Geen
antwoord

Beoordeling

1. Wat vind je van je eigen
woning / kamer?

46%
(6)

39%
(5)

15%
(2)

(0)

Ben je tevreden over het
2. gezamenlijke eetmoment op
de woonlocatie?3

50%
(3)

50%
(3)

0%
(0)

(0)

3. Voel je je prettig bij je
medebewoners?

55%
(6)

46%
(5)

%
(0)

(2)

4. Voel je je op je gemak op de
woonlocatie?

83%
(10)

8%
(1)

8%
(1)

(1)

5. Voel je je wel eens eenzaam
op de woonlocatie?

62%
(8)

39%
(5)

0%
(0)

(0)

6. Ben je wel eens bang op de
woonlocatie?

92%
(12)

8%
(1)

0%
(0)

(0)

Als je ergens heen wil buiten
7. de woonlocatie, kun je daar
dan komen?

92%
(12)

8%
(1)

0%
(0)

(0)

Zeven cliënten geven aan nooit mee te eten met het gezamenlijke eetmoment.
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2.3.

Ondersteuning

Over het onderwerp ‘Ondersteuning’ zijn vijf gesloten vragen en twee open vragen
voorgelegd. De vragen hebben onder andere betrekking op de geboden begeleiding, het
plan van aanpak en de daginvulling.
Uit de resultaten komen één sterk punt en twee aandachtspunten naar voren. Het sterke
punt is dat de bewoners tevreden zijn over de dagbesteding van Smart-Coach. De
bewoners zijn deels of niet tevreden over het overleg over het plan van aanpak en geven
aan soms onvoldoende inbreng in hun plan van aanpak te hebben.

Ondersteuning

Geen
antwoord

Beoordeling

8. Krijg je de hulp die je nodig
hebt?

77%
(10)

15%
(2)

8%
(1)

(0)

9. Wat vind je van het overleg 4
over jouw plan van aanpak?

42%
(5)

42%
(5)

17%
(2)

(0)

10. Heb je voldoende inbreng in
jouw plan van aanpak?

60%
(6)

30%
(3)

10%
(1)

(3)

11. Wat vind je van jouw
daginvulling?

83%
(10)

17%
(2)

0%
(0)

(1)

Wat vind je van de
12. dagbesteding van SmartCoach?5
Heb je genoeg leuke dingen
13. te doen in de avonden en
weekenden?

100%
(4)

0%
(0)

0%
(0)

(0)

77%
(10)

23%
(3)

0%
(0)

(0)

2.3.1.

Dagbesteding Smart-Coach. Wat gaat goed? Wat kan beter?

De bewoners die gebruik maken van de dagbesteding van Smart-Coach zijn daar
tevreden over. Op de vraag ‘Wat gaat goed?’ geeft één bewoner aan waaruit zijn
dagbesteding bestaat. De andere bewoner geeft aan dat hij het maken van meubels en
andere gebruiksartikelen een ‘leuke en nuttige’ dagbesteding vindt. Op de vraag wat er
beter kan zijn twee antwoorden gegeven. Eén bewoner geeft aan dat de urenregistratie
beter kan en de andere bewoner geeft aan: ‘Meer machines en misschien met ander
lichter hout werken voor kleinere meubels’.

Eén cliënt geeft aan dat dit niet van toepassing is.
Negen cliënten geven aan dat dit niet van toepassing is. De vier cliënten die gebruik maken van
de dagbesteding van Smart-Coach zijn hier tevreden over.
4
5
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2.4.

De begeleiders van Smart-Coach

Over het onderwerp ‘De begeleiders van Smart-Coach’ zijn zes vragen voorgelegd. De
vragen hebben onder andere betrekking op de bejegening, de beschikbare tijd van de
begeleider en het nakomen van afspraken.
Er komen één sterk punt (groen vlak) en twee aandachtspunten naar voren (gele
vlakken). De bewoners voelen zich prettig bij hun persoonlijk begeleider. Als aandachtpunt
komt naar voren dat de begeleiders zich soms teveel met de bewoners bemoeien en dat
de begeleiders zich niet altijd aan de gemaakte afspraken houden.

Geen
antwoord

De begeleiders van Smart-Coach Beoordeling

14.

Luisteren de begeleiders naar
je?

77%
(10)

23%
(3)

0%
(0)

(0)

15.

Hebben de begeleiders
genoeg tijd voor je?

85%
(11)

15%
(2)

0%
(0)

(0)

16.

Bemoeien de begeleiders
zich te veel met je?

67%
(8)

25%
(3)

8%
(1)

(1)

17.

Houden de begeleiders zich
aan de afspraken met jou?

69%
(9)

23%
(3)

8%
(1)

(0)

44%
(4)

56%
(5)

0%
(0)

(4)

92%
(11)

8%
(1)

0%
(0)

(1)

Vertellen de begeleiders wel
18. eens dingen over zichzelf aan
jou?6
Voel je je prettig bij je
19.
persoonlijk begeleider?

2.4.1.

Vertellen de begeleiders wel eens dingen over zichzelf aan jou, wat
vind je daar van?

Naar aanleiding van de gesloten vraag ‘Vertellen de begeleiders wel eens dingen over
zichzelf aan jou?’ is aan de bewoners gevraagd wat ze daar van vinden. Negen bewoners
beantwoorden de vraag, waarvan één benoemt dat zijn mening/antwoord ‘persoonlijk’ is.
De andere acht reacties zijn allen positief. De bewoners geven bijvoorbeeld aan: ‘Dat vind
ik niet erg’, ‘Dat vind ik prima’ en ‘Wel goed’. Drie van hen geven een uitgebreidere
toelichting en zeggen:

Aan deze vraag – die op verzoek van Smart-Coach is toegevoegd - is geen beoordeling
toegekend, omdat het hier gaat om een inventarisatie. Er is niet naar de mening/ ervaring van de
cliënten gevraagd.
6
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•
•
•

12

Dan voel ik me op hetzelfde niveau als mijn begeleider. Zo laat hij zien, dat hij me
begrijpt, meevoelt en vertrouwt. Hierdoor vertrouw ik hen ook meer.
Een stuk van vertrouwen en dat vind ik wel mooi.
Ik vind dit prettig, omdat dit sociaal is.

Smart-Coach 2018
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2.5.

De rechten van cliënten

Over het onderwerp ‘De rechten van cliënten’ zijn drie vragen voorgelegd. De vragen
gaan over het kunnen bespreken van onvrede, veranderingen op de woonlocatie en
privacy.
Uit de resultaten komen twee sterke punten naar voren. Als de bewoners het ergens niet
mee eens zijn dan kunnen ze dat tegen de begeleiders zeggen en de bewoners horen
begeleiders geen privé dingen over andere bewoners zeggen.

De rechten van cliënten

7

Geen
antwoord

Beoordeling

Als je het ergens niet mee
eens bent, kun je dat dan
20.
tegen de begeleiders
zeggen?

100%
(12)

0%
(0)

0%
(0)

(1)

Als er iets verandert op de
21. woonlocatie, wordt dat dan
aan jou verteld?7

75%
(9)

8%
(1)

17%
(2)

(0)

Hoor je begeleiders wel eens
22. privé dingen zeggen over
medebewoners?

92%
(12)

0%
(0)

8%
(1)

(0)

Eén cliënt geeft aan dit niet te weten.
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2.6.

Algemeen oordeel en analyse openvragen

De bewoners is gevraagd de woonlocatie een rapportcijfer te geven en dit cijfer eventueel
toe te lichten. Daarna zijn er nog twee andere vragen gesteld: ‘Als je de directeur was bij
Smart-Coach, wat zou je dan veranderen op de woonlocatie? en ‘Wat vind je heel fijn aan
de woonlocatie?.
De resultaten van deze vragen zijn in deze paragraaf samengevat, geïllustreerd door
citaten van bewoners.

2.6.1.

Rapportcijfer woonlocatie

Bewoners beoordelen de woonlocatie gemiddeld met een 7,3. Het cijfer dat het meest is
gegeven is een 8. Het laagste cijfer is een 1 en het hoogste cijfer is een 10. In totaal is er
twee keer een onvoldoende gegeven.
Onderstaande tabel is een weergave van het gemiddelde rapportcijfer en het aantal
malen dat een bepaald cijfer is gegeven.
10
9
8
7

Aantal

6
5
4
4
3
3
2
2
1

1

1

5

6

1

1
0

0

0

2

3

4

0
1

7

8

9

10

Cijfer

Zeven bewoners lichten hun rapportcijfer toe. Vijf van hen zijn over het algemeen positief
en geven een 7 of hoger. Zij geven de volgende toelichtingen:

14
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•
•
•
•
•

De flat en omgeving is perfect, alleen de liftkamer is nu te klein.
Dingen kunnen zich altijd nog wat verbeteren.
Ik heb hier alles wat ik nodig heb.
Mogelijk in de toekomst een slaapkamer apart.
Omgeving is fijn om te wonen.

Twee bewoners geven een onvoldoende. Eén bewoner geeft een 1, omdat er rondom de
woonlocatie ‘veel’ criminele activiteiten gebeuren. De andere bewoner geeft een 5, maar
zegt daarbij dat hij een cijfer tussen de 5 en 8 geeft, omdat hij hier nog niet zo lang woont
en er nog niet genoeg over kan vertellen.

2.6.2.

Als je directeur was bij Smart-Coach, wat zou je dan veranderen op
de woonlocatie?

In de vragenlijst is de bewoners gevraagd wat ze zouden willen veranderen als zij
directeur waren. Tien bewoners vullen de vraag in. Vier van hen geven aan ‘niks’ te willen
veranderen of het ‘gewoon zo te laten’.
Twee bewoners zouden een uitje regelen. De andere vier bewoners noemen
veranderingen in de individuele woonsituatie, zoals stoppen met de liftkamer en een
eigen woning.
•

•
•
•

De ruimte van de gezamenlijke woonkamer en eventueel de woonruimtes van
bewoners mag wel wat groter. De persoonlijke begeleiders zouden een vaste
werkdag en dagdeel moeten hebben.
De liftkamers sluiten. Iedereen een eigen flat/woning.
Iedereen een eigen flat. Stoppen met de liftkamers.
Nieuwere en modernere woonlocaties voor de bewoners zoeken.

2.6.3.

Wat vind je heel fijn aan de woonlocatie?

Aan de bewoners is gevraagd wat zij fijn vinden aan de woonlocatie. Acht bewoners
noemen wat ze waarderen aan de woonlocatie. Drie bewoners noemen ‘(bijna) alles’
prettig te vinden. De andere vijf bewoners noemen verschillende punten, variërend van de
locatie, tot de ondersteuning en het zelfstandig kunnen zijn:
•
•
•
•
•

Omgeving.
Dat ik ook zelfstandig kan zijn.
Hij is voor mij alleen.
Lekker dichtbij werk en winkels, ook fijn dat het rustig is.
Ondersteuning en ritme het bezig zijn en meehelpen.
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2.7.

Over jezelf

Over het persoonlijk welzijn (jezelf) zijn twee gesloten vragen en een open vraag gesteld.
Uit de beantwoording van de gesloten vragen (gezond voelen en gelukkig zijn) blijkt dat
een aantal bewoners zich ‘een beetje’ of niet gezond en gelukkig voelt. Deze vragen
komen dan ook als aandachtspunten naar voren.

Over jezelf

Geen
antwoord

Beoordeling

23. Voel je je nu gezond?

69%
(9)

23%
(3)

8%
(1)

(0)

24. Ben je nu gelukkig?

62%
(8)

15%
(2)

23%
(3)

(0)

2.7.1.

Wat zou je willen in je leven?

Bij het thema ‘Over jezelf’ is aan de bewoners gevraagd: ‘Wat zou je willen in je leven?’.
Tien bewoners vertellen wat ze nog zouden willen in hun leven. De meeste bewoners
willen graag ‘huisje, boompje, beestje’, ze hebben wensen ten aanzien van werk, huis,
gezin/partner. Hieronder staan de wensen van de bewoners.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Een succesvolle carrière. Een fijn, mooi, grote, en veilige woonplek. Een geliefd
gezin/man.
Andere woning. Partner.
Naar de [attractiepark] met begeleiding. Op gewicht komen. Groter huisje met tuin.
Trouwen, kinderen krijgen. Klein hondje.
€100.000.000.
Alles weer heel graag op de rails.
Een eigen appartement met een gescheiden slaapkamer en verder gewoon rustig
kunnen genieten.
Een goed inkomen, geen schulden. Een autorijbewijs. Een mooi en groter huis en
een auto.
Een villa.
Huisje boompje en partner.
Rijk zijn.
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2.8.

Resultaat spiegelgesprek Fort Prins Willem

Na de afname van de vragenlijst, is een spiegelgesprek gehouden. Het spiegelgesprek
heeft als doel om het gesprek op gang te brengen over de sterke punten en de
aandachtspunten (de uitkomsten van de vragenlijsten). Bij deze punten wordt gezocht
naar achtergronden en suggesties voor verbetering. Het spiegelgesprek bestaat uit twee
rondes. In de eerste ronde geven de bewoners aan wat ze belangrijke thema´s vinden en
vertellen hun verhaal daarbij. In de tweede ronde kunnen de begeleiders reageren op wat
de bewoners hebben verteld.
Bij het spiegelgesprek op 28 maart 2018 waren twee bewoners aanwezig, twee
begeleiders en de teamleider Wonen. Het gesprek werd geleid door een gespreksleider
van het LSR.
Niet alle bewoners en begeleiders waren bij het spiegelgesprek aanwezig.
Dit betekent dat slechts een deel van de bewoners en begeleiders hun mening heeft
kunnen geven. Het is dan ook belangrijk om de uitkomsten in dit perspectief te lezen.
Uitkomsten spiegelgesprek
De opzet van het spiegelgesprek is wat losser ingevuld gezien het kleine aantal bewoners
en het feit dat één van hen eerder het gesprek moest verlaten voor een afspraak. De
begeleiders hebben aanvankelijk wel bij de eerste ronde vooral geluisterd, maar er is
eerder overgegaan naar een gezamenlijk gesprek.
Veranderde werkwijze / team begeleiders
De bewoners lichten toe dat er sinds kort een nieuw team werkt. Eén van de bewoners
zegt daarover dat het sindsdien beter gaat in alle opzichten. Het ‘PB’ gesprek wordt nu
bijvoorbeeld anders aangepakt. Het gesprek vindt nu wekelijks plaats en dat vindt de
bewoner prettig. De bewoner licht verder toe: ‘Ze zitten me echt achter mijn vodden. Daar
ben ik niet altijd blij mee. Maar het is goed: ik heb af en toe wel een beetje strak nodig en
ik wil vooruit’. Ook de andere bewoner benoemt dat het team veranderd is, maar vindt de
begeleiding die hij krijgt hetzelfde gebleven. Hij heeft hierover ‘niks te klagen’ en vindt het
goed dat ze hem bijvoorbeeld aan dingen herinneren. Deze bewoner benoemt nu zijn
vierde nieuwe persoonlijk begeleider te hebben in iets meer dan twee jaar tijd. Hij geeft
aan hier niet zo’n probleem mee te hebben, omdat hij de begeleider die hij nu krijgt ook al
een beetje kent.
De begeleiders geven aan het prettig te vinden terug te horen dat de bewoners de
teamverandering als positief ervaren. Dit bevestigt de indruk die de begeleiders zelf ook
hebben opgedaan in de afgelopen periode bij de bewoners. De begeleiders vertellen
hierover dat het prettig is te werken in een team met wat meer werkervaring. Ook zijn zij
positief over de vernieuwde insteek die ze als team hebben, met name het meer
outreachend werken. Het actief benaderen van bewoners, naar hen toe gaan en het lijntje
houden, zorgt er volgens de begeleiders voor dat zij de bewoners meer in beeld hebben.
Daarnaast ervaren zij hun ondersteuning op deze manier als laagdrempeliger. De sfeer is
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opener, het ‘moeten’ is eraf. De begeleiders lichten hierover verder toe dat de meeste
bewoners redelijk zelfredzaam zijn en zelf niet altijd concrete ondersteuningsvragen
hebben waarmee ze naar de begeleiders gaan. De huidige aanpak heeft meer ruimte voor
het sociale (binding) en activering (verveling voorkomen). Van daaruit komen ook vragen
en signalen vanuit bewoners spontaner naar voren of duidelijker in beeld bij de
begeleiders.
Prettig voelen bij medebewoners
Een bewoner reageert op het positieve punt dat bijna alle bewoners zeggen niet bang te
zijn op de woonlocatie. Hij is ‘voor de duvel niet bang’ , maar vervolgt dat hij ‘wel op zijn
hoede is; ik let goed op wat ik zeg en doe’. Dat heeft ook te maken met medebewoners.
Een andere bewoner vertelt dat er tussen de bewoners onderling wel eens iets speelt. Hij
geeft aan daar geen last van te hebben en ook niet te weten wat de begeleiders ermee
doen: ‘Ik doe mijn eigen ding en focus niet op de rest.’
De begeleiders lichten toe dat dit voor meer bewoners geldt. Ieder heeft zijn eigen studio
en zijn eigen leven. De een heeft wat meer behoefte aan contact en (samen) dingen doen
en komt daardoor meer naar de inloopmomenten. Degenen die niet zoveel met de groep
hebben, kiezen ervoor in hun eigen studio te blijven. De begeleiders kunnen zich
voorstellen dat een aantal van deze mensen in de vragenlijst heeft geantwoord dat zij zich
niet altijd prettig voelen bij hun medebewoners.
Wanneer er zaken in de onderlinge sfeer spelen, zijn er altijd begeleiders aanwezig om
aan of bij te sturen, geven de begeleiders aan. Op de vraag van de onderzoeker of zij
hierin weleens keuzestress ervaren, bijvoorbeeld omdat zij op meerdere plekken
gelijktijdig nodig zijn, reageren de begeleiders dat dit goed gaat. Zij ervaren de huidige
bezetting waarbij er gestreefd wordt naar altijd een ‘tussendienst’ als ‘oké’.
Plan van aanpak
Beide bewoners geven aan dat zij het overleg en hun eigen inbreng in hun plan van
aanpak wel goed vinden gaan. Eén van hen licht toe dat zijn eigen doelen er in staan. De
ander zegt dat ook dit sinds het nieuwe team beter gaat. Wel mist hij specifieke
(gedragsdeskundige) begeleiding die hij in het begin van Smart-Coach kreeg: ‘Toen ging
ik vooruit, nu ben ik dolende’. Tijdens het spiegelgesprek blijkt dat deze ondersteuning nu
via een externe organisatie loopt en vaak wordt afgebeld. Dit punt is al een actiepunt van
de bewoner en de begeleider. De begeleiders snappen wel dat overleg en inbreng in het
plan van aanpak minder positief naar voren komt in de vragenlijsten. Een begeleider
merkt hierover op dat niet alle bewoners geïnteresseerd zijn in het plan van aanpak.
Soms moet de begeleider het dan grotendeels schrijven en ervaren bewoners het als
gevolg minder als iets dat van henzelf is.
Woningen
Beide bewoners zouden wel een grotere woning wensen. Eén van hen geeft aan dat hij in
zijn studio niet voldoende ruimte heeft om dingen op te bergen.
De begeleiders bevestigen dat de studio’s niet groot zijn. Vooral de bewoners die al wat
verder zijn in hun ontwikkelingstraject gaan dit als te klein ervaren. Zij zijn dan ook vaak
toe aan een volgende stap richting verdere zelfstandigheid.
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Gezamenlijke ruimte
De begeleiders is gevraagd naar hun droom. Zij zouden graag een grotere ‘gezamenlijke’
ruimte willen hebben waar het kantoor en de inloop/chillruimte bij elkaar zitten. Dit biedt
meer mogelijkheden voor sociale momenten, ruimte om gezamenlijke activiteiten te
organiseren en individuele begeleiding, gesprekken en kantoorwerk hiermee te
combineren (nu is dit verdeeld over twee uit elkaar liggende kleinere ruimtes). Ook voor
de onderlinge interacties zou het prettig zijn als tijdens gezamenlijke momenten mensen
wat meer fysieke afstand van elkaar kunnen nemen. Mogelijk trekt dit ook nog mensen
aan die nu niet naar de inloopmomenten komen, omdat ze het niet zien zitten in zo’n
kleine ruimte te zijn met bepaalde mensen. Het prettigst, aldus een begeleider, zou een
volledig appartement zijn, waarvan de woonkamer als chillruimte kan worden ingericht en
het kantoor in een andere kamer is, die kan worden afgesloten. Volgens de aanwezige
begeleiders zou dit veel ‘oplossen’ en goed aansluiten bij de huidige insteek van het team.
Daginvulling / activiteiten
Op de vraag waar de bewoners blij mee zijn, antwoordt één van de bewoners dat hij erg
blij is met zijn vrijwilligerswerk: ‘Ik krijg er veel voor terug’. Hij licht toe dat dit positieve
reacties zijn van anderen op wat hij doet; ‘ik voel me er waardig door’. Wel plaatst de
bewoner als kanttekening dat hij zich soms te verantwoordelijk voelt en niet weet hoe het
moet als er wat fout gaat in/bij de uitvoering van zijn werk.
Tijdens het spiegelgesprek komt het maandelijkse ‘voetbaltoernooi’ van de Smart-Coach
woonlocaties voor bewoners en begeleiders ter sprake. De begeleiders vertellen
enthousiast dat er inmiddels ook eigen tenues zijn. Het voetballen dient meerdere doelen:
invulling van tijd, sociale onderlinge contacten, samenspel en beweging. De twee
aanwezige bewoners voetballen niet mee; de begeleiders nodigen hen uit om dan in ieder
geval te komen kijken.
Privacy
Op het positieve punt dat bewoners begeleiders geen privé-informatie over andere
bewoners horen zeggen, reageert één bewoner dat hij dit soms wel hoort, bijvoorbeeld als
de begeleiders de telefoon opnemen waar hij bij is. Hij benoemt echter zich hier niet op te
concentreren of dat hij of de begeleider dan soms even wegloopt. De andere bewoner
geeft aan geen problemen op dit gebied te ervaren.
De begeleiders bevestigen dat bewoners soms wel dingen kunnen horen, omdat zij
bereikbaar moeten zijn vanuit het bieden van 24/7 ondersteuning. Dit gaat dan
bijvoorbeeld om praktische zaken of afspraken. De begeleiders geven aan dat zij hier alert
op zijn en er bewust mee omgaan. Wanneer het privacygevoelige persoonlijke informatie
betreft, gaan ze even naar buiten of naar kantoor om verder te bellen.
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Een ander punt is het delen van persoonlijke informatie van de begeleider zelf met een
bewoner en de balans hierin. Het thema afstand-nabijheid is een belangrijk thema voor
Smart-Coach. Dit speelt omdat Smart-Coach laagdrempelige begeleiding wil bieden,
waarbij het maken van verbinding met de bewoner een belangrijk onderdeel is. In de
vragenlijst geven bewoners onder andere aan dat het hen een gevoel van
gelijkwaardigheid geeft als begeleiders dingen over zichzelf vertellen. Smart-Coach wil dat
de begeleiders hier bewust mee omgaan. Dit blijkt uit het gesprek met de begeleiders. De
teamleider benoemt dat er een doel achter moet zitten als een begeleider persoonlijke
informatie deelt met bewoners en dat er ook grenzen zijn in wat je deelt. Omdat dit een
‘grijs gebied’ is, is dit speerpunt voor het teamoverleg.
Algemeen oordeel - tenslotte
Op de vraag wat er verder nog beter kan, dromen die zij hebben, benoemen zowel de
begeleiders als de aanwezige bewoners een algemene tevredenheid, ‘het gaat goed hier’.
Een bewoner benoemt nog wel als droom ‘naar een warm eiland gaan’. Als hij de
directeur van Smart-Coach was zou de andere bewoner een groot uitje organiseren of
een vakantie met begeleiders en bewoners.
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3.

Resultaten ervaringsonderzoek
Amundsenstraat

Dit hoofdstuk geeft weer wat volgens de bewoners van woonlocatie ‘Amundsenstraat’ de
sterke punten, aandachtspunten en verbeterpunten zijn van de kwaliteit van wonen bij
Smart-Coach.
Het hoofdstuk begint met een beschrijving van algemene gegevens (§2.1). Vervolgens
zijn de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek weergegeven. Het
cliëntervaringsonderzoek is onderverdeeld in vijf onderwerpen en een aantal slotvragen.
In elke paragraaf komt een onderwerp aan de orde:
• Woonlocatie (3.2)
• Ondersteuning (3.3)
• De begeleiders van Smart-Coach (3.4)
• De rechten van cliënten (3.5)
• Algemeen oordeel en analyse open vragen (3.6)
• Over jezelf (3.7)
De laatste paragraaf (3.8) van dit hoofdstuk bevat een weergave van het spiegelgesprek.
De uitkomsten van de gesloten vragen zijn per paragraaf in een tabel beschreven. In de
kolom ‘beoordeling’ geven de groene vlakken de sterke punten aan, de gele vlakken de
aandachtspunten en de oranje vlakken de verbeterpunten.
Percentages kunnen als gevolg van afronding opgeteld 99% of 101% zijn.
De antwoordcategorieën verschillen per vraag:
Categorie
is positief: ‘Goed’ of ‘Ja’ (met uitzondering van vraag 5, 6, 18 en 26; hier
is het ‘Nee’)
Categorie
is tussencategorie: ‘Niet altijd goed’, ‘Niet helemaal goed’, ‘Soms’ of
‘Een beetje’
Categorie
is negatief: ‘Niet goed’ of ‘Nee’, (met uitzondering van vraag 5, 6, 18 en
26; hier is het ‘Ja’)
Bij vraag 2, 7, 9, 12, 19 en 25 is er een vierde antwoordmogelijkheid8. De antwoorden van
de cliënten die gebruik hebben gemaakt van deze antwoordmogelijkheid zijn niet
meegenomen in de analyse. Het aantal cliënten dat gebruik heeft gemaakt van deze
antwoordmogelijkheid staat vermeld in een voetnoot.
Na de analyse van de gesloten vragen, volgt een analyse van de opmerkingen en
verbetersuggesties die cliënten noemen bij de open vragen. De toelichtingen op de
gesloten vragen staan vermeld in bijlage II.

De antwoordmogelijkheden bij deze vragen zijn: Ik eet nooit mee met het gezamenlijke
eetmoment, niet van toepassing, ik heb geen overleg en weet ik niet.
8
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3.1.

Algemene gegevens cliënten

In totaal wonen zestien cliënten op de Amundsenstraat. Twaalf bewoners de vragenlijst
ingevuld. Eén bewoner heeft de vragenlijst zelf ingevuld, negen bewoners hebben de
vragenlijst met hun persoonlijk begeleider ingevuld en twee bewoners hebben de
vragenlijst met een andere begeleider ingevuld.

3.2.

Woonlocatie

Over het onderwerp ‘Woonlocatie’ zijn zeven vragen voorgelegd. De vragen gaan over de
eigen woning/kamer, het eten, de sfeer, medebewoners en het vervoer.
Uit de antwoorden blijkt dat de bewoners niet bang zijn op de woonlocatie (sterk punt). Er
komen vijf aandachtspunten naar voren. De bewoners zijn deels of niet tevreden over hun
woning/kamer en het gezamenlijke eetmoment. Ook voelen de bewoners zich soms niet
prettig bij medebewoners, soms niet op hun gemak op de woonlocatie en soms eenzaam.

Woonlocatie

9

Geen
antwoord

Beoordeling

1. Wat vind je van je eigen
woning / kamer?

67%
(8)

33%
(4)

0%
(0)

(0)

Ben je tevreden over het
2. gezamenlijke eetmoment op
de woonlocatie?9

46%
(5)

46%
(5)

9%
(1)

(0)

3. Voel je je prettig bij je
medebewoners?

36%
(4)

64%
(7)

0%
(0)

(1)

4. Voel je je op je gemak op de
woonlocatie?

55%
(6)

46%
(5)

0%
(0)

(1)

5. Voel je je wel eens eenzaam
op de woonlocatie?

42%
(5)

33%
(4)

25%
(3)

(0)

6. Ben je wel eens bang op de
woonlocatie?

92%
(11)

8%
(1)

0%
(0)

(0)

Als je ergens heen wil buiten
7. de woonlocatie, kun je daar
dan komen?

83%
(10)

17%
(2)

0%
(0)

(0)

Eén cliënt geeft aan nooit mee te eten met het gezamenlijke eetmoment,
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3.3.

Ondersteuning

Over het onderwerp ‘Ondersteuning’ zijn vijf gesloten vragen en twee open vragen
voorgelegd. De vragen hebben onder andere betrekking op de geboden begeleiding, het
plan van aanpak, de daginvulling en de dagbesteding van Smart-Coach.
Uit de resultaten komen vijf aandachtspunten naar voren en één verbeterpunt. De
bewoners geven aan dat ze niet altijd de hulp krijgen die ze nodig hebben, ze zijn niet
helemaal tevreden over het overleg en hun inbreng met betrekking tot het plan van
aanpak, de bewoners vinden de daginvulling niet altijd goed en hebben niet altijd genoeg
leuke dingen te doen in de avonden en weekenden. Als verbeterpunt komt de
dagbesteding van Smart-Coach naar voren.

Ondersteuning

Geen
antwoord

Beoordeling

8. Krijg je de hulp die je nodig
hebt?

36%
(4)

36%
(4)

27%
(3)

(1)

9. Wat vind je van het overleg 10
over jouw plan van aanpak?

64%
(7)

27%
(3)

9%
(1)

(0)

10. Heb je voldoende inbreng in
jouw plan van aanpak?

64%
(7)

27%
(3)

9%
(1)

(1)

11. Wat vind je van jouw
daginvulling?

42%
(5)

33%
(4)

25%
(3)

(0)

Wat vind je van de
12. dagbesteding van SmartCoach?11

67%
(2)

33%
(1)

0%
(0)

(0)

Heb je genoeg leuke dingen
13. te doen in de avonden en
weekenden?

42%
(5)

33%
(4)

25%
(3)

(0)

Eén cliënt geeft aan geen overleg te hebben.
Tien cliënten van de Amundsenstraat geven in de vragenlijst hun mening over de dagbesteding
van Smart-Coach. Uit de gegevens van Smart-Coach blijkt echter dat maar drie van hen gebruik
maken van deze dienst. De analyse is daarom gebaseerd op de drie cliënten die daadwerkelijk
gebruik maken van deze dienst.
10
11
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3.3.1.

Dagbesteding Smart-Coach. Wat gaat goed? Wat kan beter?

Uit de gesloten vraag blijkt twee bewoners tevreden over de dagbesteding van SmartCoach zijn en één bewoner is een beetje tevreden.
Aan de bewoners is middels twee open vragen gevraagd wat er goed gaat op de
dagbesteding en wat er beter kan.
Wat gaat goed?
•
•
•

Alles gaat goed, heb het naar mijn zin.
Gezelligheid onder elkaar en verven.
Sfeer, onderling overleg, grapjes.

Wat kan beter?
•
•

24

Iets meer tijd voor bewoners maken, vergoeding omhoog van 5 euro naar 7,50 of
10 euro.
Keuken is slecht, Aanbod is laag sluit niet aan op mijn interesse.
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3.4.

De begeleiders van Smart-Coach

Over het onderwerp ‘De begeleiders van Smart-Coach’ zijn vijf vragen voorgelegd. De
vragen hebben onder andere betrekking op de bejegening, de beschikbare tijd van de
begeleider en het nakomen van afspraken.
Er komen drie aandachtspunten naar voren (gele vlakken) en één verbeterpunt (oranje
vlak). De begeleiders luisteren soms naar de bewoners, bemoeien zich soms teveel met
de bewoners en houden zich soms aan de afspraken. Als verbeterpunt komt naar voren
dat de meeste bewoners vinden dat de begeleiders niet of soms genoeg tijd voor hen
hebben.

Geen
antwoord

De begeleiders van Smart-Coach Beoordeling

14.

Luisteren de begeleiders naar
je?

27%
(3)

73%
(8)

0%
(0)

(1)

15.

Hebben de begeleiders
genoeg tijd voor je?

18%
(2)

46%
(5)

36%
(4)

(1)

16.

Bemoeien de begeleiders
zich te veel met je?

58%
(7)

33%
(4)

8%
(1)

(0)

17.

Houden de begeleiders zich
aan de afspraken met jou?

25%
(3)

58%
(7)

17%
(2)

(0)

55%
(6)

27%
(3)

18%
(2)

(1)

73%
(8)

18%
(2)

9%
(1)

(1)

Vertellen de begeleiders wel
18. eens dingen over zichzelf aan
jou?12
Voel je je prettig bij je
19.
persoonlijk begeleider?

3.4.1.

Vertellen de begeleiders wel eens dingen over zichzelf aan jou, wat
vind je daar van?

Naar aanleiding van de gesloten vraag ‘Vertellen de begeleiders wel eens dingen over
zichzelf aan jou?’ is aan bewoners gevraagd wat ze daar van vinden. Elf bewoners
beantwoorden de vraag. De meeste van hen (zeven bewoners) zijn positief en geven
aan:

Aan deze vraag– die op verzoek van Smart-Coach is toegevoegd - is geen beoordeling
toegekend, omdat het hier gaat om een inventarisatie. Er is niet naar de mening/ ervaring van de
cliënten gevraagd
12
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•
•
•
•
•
•
•

Bewoner geeft aan dat hij dat soms prettig vindt. Kan er herkenning in vinden. Is
goed voor het vertrouwen en eigen band opbouwen.
Eigenlijk is het ook beter dingen te weten over begeleiding in plaats van dat ze
alleen dingen over mij weten.
Goed.
Goed, want dit schept een band.
Leuk, vind ik fijn om soms te horen maakt het wat persoonlijker en grappiger.
Prima.
Vind ik oké, kan ik meer inschatten hoe iemand is waardoor ik een beter beeld
krijg van de persoon.

Twee bewoners zijn hier niet helemaal tevreden over. Eén bewoner vertelt bijvoorbeeld
dat hij het ‘niet altijd’ leuk vindt: ‘Wij hebben niks en anderen hebben alles. Soort
spiegelen’. De andere bewoner is ‘wisselend’ positief. Bij de één vindt hij het fijn, maar bij
de ander is het soms ‘teveel en niet prettig’.
Eén bewoner maakt het niet uit en zegt: ‘Als ze iets over zichzelf vertellen vind ik dat oké
en doen ze dit niet vind ik dit ook oké.’
Tot slot geeft één bewoner aan: ‘Ik heb soms vertrouwelijke gesprekken vanuit mezelf met
de begeleiding. Deze zijn naar mijn mening privé.’ Het is niet duidelijk wat de bewoner
ervan vindt wanneer begeleiders iets over zichzelf vertellen.

26
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3.5.

De rechten van cliënten

Over het onderwerp ‘De rechten van cliënten’ zijn drie vragen voorgelegd. De vragen
gaan over het kunnen bespreken van onvrede, veranderingen op de woonlocatie/groep en
privacy.
Uit de resultaten komt één aandachtspunt naar voren. De bewoners ervaren dat
veranderingen op de woonlocatie/groep soms aan hen worden verteld.

De rechten van cliënten

Als je het ergens niet mee
20. eens bent, kun je dat dan
tegen de begeleiders
zeggen?
Als er iets verandert op de
21. woonlocatie, wordt dat dan
aan jou verteld13
Hoor je begeleiders wel eens
22. privé dingen zeggen over
medebewoners?

13

Geen
antwoord

Beoordeling

83%
(10)

17%
(2)

0%
(0)

(0)

50%
(4)

38%
(3)

13%
(1)

(0)

73%
(8)

27%
(3)

0%
(0)

(1)

Vier cliënten geven aan dit niet te weten.
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3.6.

Algemeen oordeel en analyse openvragen

De bewoners is gevraagd de woonlocatie een rapportcijfer te geven en dit cijfer eventueel
toe te lichten. Daarna zijn er nog twee andere vragen gesteld: ‘Als je de directeur was bij
Smart-Coach, wat zou je dan veranderen op de woonlocatie? en ‘Wat vind je heel fijn aan
de woonlocatie?.
De resultaten van deze vragen zijn in deze paragraaf samengevat, geïllustreerd door
citaten van bewoners.

3.6.1.

Rapportcijfer Wonen

De bewoners beoordelen de woonlocatie gemiddeld met een 6,1. Het meest gegeven
cijfer is een 6. Het laagste cijfer is een 4 en het hoogste cijfer is een 8. In totaal is er vier
keer een onvoldoende gegeven.
Onderstaande tabel is een weergave van het gemiddelde rapportcijfer en het aantal
malen dat een bepaald cijfer is gegeven.

10
9
8
7

Aantal

6
5
4
4
3
3
2

2

2
1
1
0

0

0

1

2

3

0

0

9

10

0
4

5

6

7

8

Cijfer
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Acht bewoners lichten hun rapportcijfer toe. Twee bewoners maken een positieve
opmerking. Eén bewoner geeft aan dat het een prettige woonlocatie is. De andere
bewoner laat weten dat hij ‘blij’ is om bij Smart-Coach te wonen: ‘Blij met mijn persoonlijk
begeleider maar ook teamleiders en mensen die daadwerkelijk iets om mij geven’. De
andere zes bewoners maken verschillende kritische opmerkingen die met name over het
gebouw, de inrichting en de omgeving gaan.
•
•
•
•
•
•

Bewoner geeft aan dat de meubels oud zijn. Alle spullen zijn vaak tweedehands.
Terwijl bewoners nieuwe spullen willen. Nieuwe spullen maken een mooie sfeer.
De straat is dood.
Er is ruimte voor verbetering, ik weet niet precies welke verbetering.
Het gebouw moet verbeterd/vernieuwd worden.
Ik ken omgeving Den Bosch niet, hierdoor ben ik afhankelijk van medebewoners
en begeleiding.
Mogen wat meer reparaties aan het pand komen.

3.6.2.

Als je directeur was bij Smart-Coach, wat zou je dan veranderen op
de woonlocatie?

In de vragenlijst is de bewoners gevraagd wat ze zouden willen veranderen als zij
directeur waren. Eén bewoner zou niets veranderen en een andere bewoner heeft geen
mening. Tien bewoners vertellen wat ze zouden willen veranderen. De veranderingen
hebben met name te maken met de regels en de omgang tussen begeleiders en
bewoners en bewoners onderling.
Hieronder staan alle opmerkingen per thema. Sommige bewoners maken over meerdere
thema een opmerking.
Regels / omgang
•
•
•
•

•
•

Meer structuur. Meer respect.
Algeheel verbod op drugs wat voor iedereen geldt.
De regels minder streng. De omgang met mensen, iedereen hetzelfde
behandelen.
Duidelijke regels. Dat mensen weten waar ze aan toe zijn. Een lijn, in overleg met
een psycholoog die wat vaker op de woongroep is. Echt leren hoe ze voor zichzelf
moeten zorgen en vooruit gaan naar zelfstandig wonen.
Geen softdrugsgebruik op de woonlocatie naast harddrugs.
Zodra nieuwe bewoners binnen komen, duidelijke afspraken maken omtrent
dagbesteding en gebruik van middelen. Duidelijke dagstructuur, door verplicht
aanwezig te zijn bij eetmomenten. Meer aandacht voor hygiëne van bewoners.
Duidelijkere huisregels voornamelijk over non-verbale en verbale agressie en de
consequenties hier van, dat hier aan gehouden wordt.
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Gebouw
•
•

Heel groot fietsenhok, zodat ieder zijn eigen plek krijgt met sleutel. Boom eruit.
Ook zou ik van alle kamers kleine appartementen maken, zodat je beter kunt
doorstromen.

Bezoeken locatie
•
•

Meer op de groep zijn. Interesse tonen van hoger hand.
Ik zou vaker op bezoek komen, bijvoorbeeld één per maand.

Algemeen
•

Alleen gabbers op de woning.

3.6.3.

Wat vind je heel fijn aan de woonlocatie?

Aan de bewoners is gevraagd wat ze heel fijn vinden aan de woonlocatie. Eén bewoner
geeft aan dit niet te weten. Een andere bewoner vindt niets fijn aan de woonlocatie: ‘Ik
woon liever ergens waar ik het ken en op mezelf’. Acht bewoners noemen wat ze fijn
vinden aan de woonlocatie. Dit zijn uiteenlopende punten zoals de medebewoners, en het
hebben van een eigen plek.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Medebewoners zijn goede vrienden van me geworden, is een hechte groep.
Dat ik eindelijk een vast adres heb.
Dat ik luid muziek kan draaien.
De rust en mijn eigen plek. Ik kan mijn eigen ding doen en hulp vragen wanneer
nodig.
Harmonie, de rust en dat begeleiders goede vertrouwensband hebben.
Ik heb eigen kamer, deze hoef ik niet te delen met anderen.
Ik ken de omgeving en voel me op mijn gemak. Dat geeft mij een veilig gevoel.
Medebewoners en mijn eigen plekje.
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3.7.

Over jezelf

Over het persoonlijk welzijn (jezelf) zijn twee gesloten vragen en een open vraag gesteld.
Uit de beantwoording van de gesloten vragen (gezond voelen en gelukkig zijn) blijkt dat
een aantal bewoners zich ‘een beetje’ of niet gezond en gelukkig voelt. Deze vragen
komen dan ook als aandachtspunt naar voren.

Over jezelf

Geen
antwoord

Beoordeling

23. Voel je je nu gezond?

58%
(7)

33%
(4)

8%
(1)

(0)

24. Ben je nu gelukkig?

42%
(5)

50%
(6)

8%
(1)

(0)

3.7.1.

Wat zou je willen in je leven?

Bij het thema ‘Over jezelf’ is aan de bewoners gevraagd ‘Wat zou je willen in je leven?’
Eén bewoner geeft aan geen idee te hebben. De wensen die de andere bewoners
noemen gaan voornamelijk over ‘huisje, boompje, beestje’ (werk, relatie/gezin, huis):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auto. Huis. Kat. Hond. Huisje boompje beestje.
Eigen huis/appartement. Zelfstandigheid. Rijbewijs. Gelukkig in de liefde.
Nooit geen drugs meer. Gelukkig worden met [naam]. Werken met kinderen. Ik
zou op mezelf willen wonen, maar ik weet dat ik dit niet kan door mijn beperking.
Structuur. Eigen huis, baan, leven.
Werk. Huisje, boompje en beestje.
Een eigen huis en huisdier.
Eigen woning, werk en een rijbewijs.
Heel veel liefde van mijn dierbaren.
Huisje, boompje, beestje. Ik wil dat mijn gezondheidsklachten weg gaan.
Op mezelf wonen.
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3.8.

Resultaat spiegelgesprek Amundsenstraat

Na de afname van de vragenlijst, is een spiegelgesprek gehouden. Het spiegelgesprek
heeft als doel om het gesprek op gang te brengen over de sterke punten en de
aandachtspunten (de uitkomsten van de vragenlijsten). Bij deze punten wordt gezocht
naar achtergronden en suggesties voor verbetering. Het spiegelgesprek bestaat uit twee
rondes. In de eerste ronde geven de bewoners aan wat ze belangrijke thema´s vinden en
vertellen hun verhaal daarbij. In de tweede ronde kunnen de begeleiders reageren op wat
de bewoners hebben verteld.
Bij het spiegelgesprek op 4 april 2018 waren vijf bewoners14 aanwezig, drie begeleiders,
de stagiaire en de teamleider Wonen. Het gesprek werd geleid door een gespreksleider
van het LSR.
Niet alle bewoners en begeleiders waren bij het spiegelgesprek aanwezig.
Dit betekent dat slechts een deel van de bewoners en begeleiders hun mening heeft
kunnen geven. Het is dan ook belangrijk om de uitkomsten in dit perspectief te lezen.

Uitkomsten spiegelgesprek
Bij de start van het spiegelgesprek is aan de bewoners gevraagd wat er goed gaat en wat
er beter kan. Deze opmerkingen zijn hieronder per thema uitgewerkt. Tevens is de reactie
van de begeleiders op de gemaakte opmerkingen toegevoegd.
Overdracht
Eén bewoner is niet tevreden over de overdracht. Volgens hem kan de overdracht beter
en worden soms dingen vergeten om door te geven: ‘Als er iets gebeurt met mij is het niet
doorgegeven. Het is belangrijk dat ze weten hoe het met me gaat’. Eén begeleider geeft
aan dat hij weet waar deze bewoner op doelt en geeft aan dat hij hiermee bezig is. Een
andere begeleider is ook van mening dat de overdracht beter kan. Volgens hem zou er
meer aandacht voor de overdracht moeten komen. Toch is dit wel lastig, geven de
begeleiders aan: ‘Soms moet je op drie plekken tegelijk zijn. Tijd-technisch is het ook
lastig’.
Blowen
Meerdere bewoners geven aan dat er geblowd wordt op de Amundsenstraat. Eén
bewoner vertelt dat in de woonlocatie of in de tuin niet geblowd mag worden, maar dat hij
het soms wel op de gang ruikt. Hij is van mening: ‘Als je niet strak en bezopen mag zijn
dan ook niet stoned’. Meerdere bewoners geven aan dat het blowen niet zou moeten
mogen op de woonlocatie. Ook de begeleiders zijn het hier mee eens. Eén begeleider
geeft aan dat er een eenduidig beleid moet komen, ‘er is nu een grijs gebied. Regels lijken
vervaagd te zijn’. Een andere begeleider vindt ook dat blowen in huis niet zou moeten
kunnen, maar vraagt zich af hoe hierop gecontroleerd moet worden: ‘Politieagentje spelen
komt de sfeer ook niet ten goede.’

14

Eén bewoner heeft alleen de eerste ronde tot de pauze bijgewoond.
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Sfeer woonlocatie
De bewoners geven aan dat ze een huiselijke sfeer op de woonlocatie, in de gezamenlijke
woonkamer, missen. Eén bewoner geeft bijvoorbeeld aan dat hij graag een knusse
woonkamer zou willen met andere meubels. Hij is op zoek naar ‘harmonie, dat het rust
uitstraalt. Dan krijg je ook rust in je kop’. Een andere bewoner noemt de huiskamer ‘lelijk,
het straalt niks uit’. De begeleiders begrijpen de opmerkingen van de bewoners en zijn
van mening dat er iets met dit punt moet worden gedaan. De begeleiders vinden het
belangrijk dat de bewoners zich ‘thuis voelen’ op de Amundsenstraat. Tot slot vertelt één
van de begeleiders dat er een bedrag is vrijgemaakt voor de inrichting, maar dat door
personeelswisselingen dingen blijven liggen of naar de achtergrond zijn geraakt.
Regels en afspraken rondom het eten (tussendoortjes)
Meerdere bewoners maken een opmerking over de gezette tijden waarop bewoners iets
te eten of te drinken mogen pakken. Ze zijn het hier niet mee eens en vinden het vreemd
dat ze niet vrij zijn om zelf te bepalen wanneer ze bijvoorbeeld iets uit de koelkast halen of
een boterham smeren. Ook zouden ze graag, als ze bijvoorbeeld gezellig op de bank
zitten, chips of een koekje willen pakken. Eén van de begeleiders legt uit dat er in het
begin een opendeur beleid was en dat er bijvoorbeeld geen slot op de koelkast/kastjes
zat. Sommige bewoners gingen toen dingen pakken waardoor er minder over bleef voor
de andere bewoners. In overleg met de bewoners zijn er daarom afspraken gemaakt. Alle
begeleiders begrijpen dat dit voor sommige bewoners vervelend is. Ze zouden het zelf
ook vervelend vinden als ze thuis niets konden pakken behalve op gezette tijden. Eén
begeleider geeft wel aan dat hij het belangrijk vindt dat de eetmomenten (ontbijt, lunch,
avondeten) op vaste tijden blijven, maar dat je het huiselijker kan maken op de groep door
meer aandacht te hebben voor de tussendoortjes: ‘En een keer een toastje of chips’.
Beleid Smart-Coach
Eén bewoner heeft het gevoel dat het beleid van Smart-Coach ‘constant’ wordt
aangepast. Volgens hem weet maar een klein deel van de medewerkers wat het beleid is.
Ook veranderen er volgens hem dingen wanneer er nieuwe medewerkers of bewoners
komen. Een andere bewoner heeft het gevoel dat de regels strenger zijn geworden. Twee
begeleiders geven aan dat het beleid volgens hen niet veranderd is. Eén van hen vertelt
dat er nu wel meer regels en afspraken zijn dan in het begin. De teamleider geeft aan dat
dat de organisatie groter is geworden en dat Smart-Coach moet voldoen aan wet- en
regelgeving. Er is een beleid gekomen voor de gehele organisatie en alle locaties.
Daarnaast geven twee begeleiders aan dat het met de komst van nieuwe medewerkers
weer zoeken is naar hoe iedereen omgaat met de regels en hoe het team op één lijn komt
te zitten. Tot slot denkt een begeleider dat er wel een duidelijk beleid is, maar dat er
onduidelijkheid is bij de bewoners. Hij vraagt zich hardop af of er niet een
cliëntensamenvatting van het beleid voor de bewoners moet komen.
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Begeleiders algemeen
Bewoners zijn over het algemeen wel tevreden over de begeleiders. Bewoners maken
hier verschillende opmerkingen over:
•
•
•

•
•

Ze doen het werk wat ze moeten doen. Ze zijn af en toe te lief voor me. Ik heb
geen problemen met niemand niet.
Gezelligheid met de mensen. Ik geniet van de mensen (begeleiders en bewoners).
Er is niks mis met het personeel.
Ik heb een goede persoonlijk begeleider. Hij regelt alles (moeilijke dingen) voor
me. Ik heb aangegeven dat [….] en daar is gelijk iets mee gedaan. Hij pakt dingen
op. Ook geholpen met […..].
Door bepaalde begeleiding word je goed begeleid. Om de twee/drie jaar zijn er
nieuwe begeleiders, dat is soms wel fijn.
Over het algemeen wel positief. Met sommige begeleiders kan ik goed praten. Ik
kan met iedereen overweg.

Toch zijn er ook kritische opmerkingen gemaakt. Meerdere bewoners noemen de
wisselingen in het team. Eén bewoner geeft daarbij aan dat hij behoefte heeft aan vast
personeel op de groep. Ook geeft hij aan dat hij de ene persoonlijk begeleider na de
ander heeft gehad. Hij zou graag een vertrouwenspersoon willen, buiten het team. Ook
zou de bewoner graag een ervaringsdeskundige willen ‘die weet van verslaving’. Tot slot
geeft hij aan dat de medewerkers ‘weinig tijd hebben voor veel mensen’. Een andere
bewoner heeft het gevoel dat de begeleiders kritische opmerkingen over andere
begeleiders niet ‘loggen’ (opschrijven), ‘als je iets negatiefs over een andere begeleider
zegt gaan ze elkaar ophemelen’.
De teamleider geeft aan dat alle medewerkers hart hebben voor de bewoners. ‘Ze hebben
geen ‘van negen tot vijf mentaliteit’ en als ze zich ergens zorgen over maken nemen ze
ook ’s avonds contact met mij op. Ze zijn betrokken en hebben veel prioriteiten. Teveel
prioriteiten’.
Eigen kamer, klusjes
Eén bewoner vertelt dat de verlichting op zijn kamer nog steeds niet op orde is, er hangen
geen lampen. Ook kan zijn raam niet open en dicht. Hij zou graag willen dat er een
klusjesman langskomt en heeft dit meerdere malen aangegeven. Eén van de begeleiders
geeft aan hiervan op de hoogte te zijn en dat hij ermee bezig is. Een andere begeleider
benoemt te zien dat dingen blijven liggen die eigenlijk zouden moeten worden opgepakt.
Tot slot
Overige door bewoners tijdens het spiegelgesprek gemaakt opmerkingen:
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Wat gaat goed?
•
•

Koken en de gezamenlijke dingen.
Smart-Coach is flexibel.

Wat kan beter?
•

Toen ik hier kwam zijn er mooie dingen beloofd. Dit zou een opstapje zijn naar een
eigen appartement. Ik zou geholpen worden om de maatschappij in te kunnen,
vrijwilligerswerk te doen. Toen ik hier eenmaal zat, viel het tegen. De financiën en
het vrijwilligerswerk heb ik zelf geregeld. Ook voelde ik druk, omdat er gezegd
werd dat ik iets moest. Ik heb zelf urgentie moeten regelen voor woning, anders
kom je hier niet weg. Er is een angstcultuur, mensen zijn bang om dingen te
zeggen.

Aan de slag met….
Iedere bewoner heeft individueel aangegeven met welk punt Smart-Coach wat hen betreft
nu meteen mee aan de slag zou moeten gaan:
•
•
•
•

Blowen: niet aanwezig, niet ruiken, niet op kamer/gang (door twee bewoners
genoemd).
Eten: zelf kunnen pakken.
Plan van aanpak: richten op ontwikkeling, verder komen, certificaten halen.
Vast beleid: daar staan we achter, daar werken we aan. Weten waar we aan toe
zijn.

Aan de begeleiders is gevraagd wat zij zouden doen als ze de directeur van Smart-Coach
zouden zijn:
•

•
•
•
•

Als directeur zou ik terug gaan naar een kleine organisatie, maximaal 50
bewoners. Smart-Coach wil het graag anders doen dan andere organisaties en
dat is lastig als je groter wordt.
Ervoor zorgen dat mensen zich thuis voelen.
Zorgen voor een huiselijke sfeer dat het fijn is en dat mensen zich veilig voelen.
Dat het fijn en gezellig is om op de groep te zijn.
Van dit huis weer een thuis maken. Dat zit hem ook in de kleine dingen. Nieuwe
meubels, meer gezamenlijke dingen doen = meer één groep.
Als directeur zou ik met een aantal bewoners van iedere locatie om tafel zitten en
de medezeggenschap aanpakken. Ik wil horen wat er op de werkvloer speelt,
zodat ik daar sneller op in kan spelen. Ik zou daar een actieve rol in nemen door
vaker in gesprek te zijn.
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4.

Conclusies en aanbevelingen LSR

Met het cliëntervaringsonderzoek is inzicht verkregen in ervaringen van cliënten van de
dienst ‘Wonen’ locaties Fort Prins Willem en Amundsenstraat .
Het ervaringsonderzoek heeft zich gericht op een aantal aspecten van de kwaliteit van
‘Wonen’ en bestaan. De bewoners hebben hierover hun ervaringen, mening en wensen
kenbaar gemaakt. Hieronder staan de conclusies en aanbevelingen van het LSR.
Verantwoording
De respons verschilt per locatie en is in onderstaande tabel weergegeven.
Aantal cliënten
benaderd

Aantal ingevulde
vragenlijsten

Respons

Fort Prins Willem

15

13

87%

Amundsenstraat

16

12

75%

Dienst

Om te kunnen zeggen dat de uitkomsten van de raadpleging een afspiegeling zijn van de
ervaringen van alle cliënten doet het LSR twee dingen. Als eerste streeft het LSR naar
een minimale respons van 70-80% bij een cliëntgroep van minder dan 30 cliënten. Hoe
kleiner de groep respondenten hoe hoger de behaalde respons zal moeten zijn om met
enige zekerheid te kunnen zeggen dat de uitkomsten een goede afspiegeling zijn.
Daarnaast toetst het LSR de uitkomsten van de vragenlijst in de spiegelgesprekken.
Bij beide woonlocaties is de minimale respons behaald. We kunnen dus met enige
zekerheid zeggen dat de uitkomsten representatief zijn voor de gehele groep cliënten van
‘Wonen’.

4.1.

Wat gaat goed?

Uit de resultaten blijkt dat er bij woonlocatie ‘Fort Prins Willem’ zes sterke punten zijn en
bij de Amundsenstraat één sterk punt.
De sterke punten zijn:
Sterke punten vragenlijst
Fort Prins Willem
•
•
•
•
•
•
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Amundsenstraat

Niet bang voelen op de woonlocatie.
•
Kunnen komen waar je wilt buiten de
woonlocatie.
Dagbesteding Smart-Coach.
Prettig voelen bij persoonlijk begeleider.
Het kunnen aangeven van onvrede.
Geen privé dingen horen over andere
bewoners.

Niet bang voelen op de woonlocatie.
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4.2.

Wat kan beter?

Uit de analyse van de vragenlijst komen bij ‘Fort Prins Willem’ tien aandachtspunten naar
voren en bij de ‘Amundsenstraat’ komen zestien aandachtspunten en één verbeterpunt
naar voren.
De aandachtspunten uit de vragenlijst zijn:
Aandachstpunten vragenlijst
Fort Prins Willem

Amundsenstraat

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Eigen woning/kamer.
Gezamenlijk eetmoment.
Een beetje prettig voelen bij
medebewoners.
Soms eenzaam voelen.
Overleg plan van aanpak.
Inbreng plan van aanpak.
Teveel bemoeien van begeleiders met
bewoners.
Afspraken nakomen.
Een beetje gezond voelen.
Een beetje gelukkig zijn.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eigen woning/kamer.
Gezamenlijk eetmoment.
Een beetje prettig voelen bij
medebewoners.
Soms op gemak voelen bij
medebewoners.
Soms eenzaam voelen.
Soms benodigde hulp krijgen.
Overleg plan van aanpak.
Inbreng plan van aanpak.
Daginvulling.
Soms genoeg leuke dingen te doen in
avonden en weekenden.
Begeleiders luisteren soms.
Teveel bemoeien van begeleiders met
bewoners.
Afspraken nakomen.
Doorgeven van veranderingen op
woonlocatie.
Een beetje gezond voelen.
Een beetje gelukkig zijn.

(Mogelijke) Aandachtspunten uit de open vragen en de spiegelgesprekken
Fort Prins Willem

Amundsenstraat

•

•
•

•

Gebouw, onder andere: grotere
woningen en gezamenlijke ruimte,
eigen appartement en stoppen met
liftkamers.
Persoonlijke wensen (wonen, werk en
relaties).

•
•

•
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Blowen op de woonlocatie.
Regels en afspraken rondom het
pakken van tussendoortjes.
Huisregels algemeen (duidelijkheid,
één lijn trekken).
Sfeer op de woonlocatie, wensen ten
aanzien van de gezamenlijk ruimte
(thuis-gevoel).
Persoonlijke wensen (wonen, werk en
relaties).
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Verbeterpunten vragenlijsten
Fort Prins Willem

Amundsenstraat

Er zijn geen verbeterpunten.

•
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4.3.

Aanbevelingen LSR

Het cliëntervaringsonderzoek bij Smart-Coach heeft als doel om inzicht te krijgen in het
oordeel van de bewoners ten aanzien van de kwaliteit van zorg en daarnaast om concrete
verbeterpunten en verbetersuggesties te kunnen vaststellen. Het vaststellen van
verbeterpunten en verbetersuggesties gebeurt op meerdere niveaus.
•

Op organisatieniveau en/of locatie niveau stelt Smart-Coach naar aanleiding van
dit rapport en met hulp van het LSR een SMART verbeterplan op.

•

Op individueel niveau bekijken de persoonlijk begeleider en de cliënt of er naar
aanleiding van de ingevulde vragenlijst aandachtspunten zijn die kunnen worden
opgenomen in het persoonlijk plan. De cliënt en de begeleider maken SMART
afspraken om de wensen en mogelijke doelen van de cliënt te kunnen realiseren. Het
LSR raadt daarbij aan om door te vragen op schijnbaar ‘onmogelijke’ wensen.
Onderzoek waarom iemand een bepaalde wens uit, welke vraag of behoefte daar
mogelijk achter ligt en wat hierin wèl mogelijk is.

De individuele wensen of suggesties kunnen ook een impuls geven aan
kwaliteitsverbetering op organisatieniveau en/of locatieniveau. Het LSR raadt daarom aan
om te bekijken welke individuele opmerkingen en verbetersuggesties van cliënten kunnen
worden meegenomen in het verbeterplan.
Hieronder staan de suggesties van het LSR ter inspiratie van het SMART verbeterplan.
Voor meerdere onderwerpen geldt dat er op verschillende niveaus aandacht moet worden
besteed aan de verbeterpunten: organisatieniveau (beleid, kaders en middelen) en
locatieniveau/individueel niveau (concrete afspraken en praktische uitvoering).
Communicatie en afstemming
Hoe stemmen begeleiders hun ondersteuning af op individuele cliënten? (Denk daarbij
aan de inhoud van de begeleiding en het nakomen van afspraken, maar ook aan de wijze
van omgang tussen cliënt en begeleider). Is dit onderwerp van gesprek/overleg tussen de
cliënten en begeleiders? Hoe vindt afstemming plaats als het gaat over collectieve zaken
(meepraten, inspraak, regels/afspraken en naleving) en praktische zaken (reparaties in de
eigen woning/kamer)?
Drugsbeleid
Wat is het beleid van Smart-Coach rondom het gebruik van (soft)drugs? Zijn alle regels en
afspraken omtrent dit onderwerp voor iedereen duidelijk (cliënten en begeleiders)? Zitten
de begeleiders op één lijn als het gaat om het uitvoeren/handhaven van dit beleid? Hoe
wordt het beleid nageleefd? Welke consequenties zijn er wanneer mensen zich niet aan
de regels houden?
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Afstand-nabijheid
Heeft dit rapport de teams nieuwe inzichten opgeleverd ten aanzien van dit thema? Wat
betekenen de uitkomsten (veelal positieve ervaringen van cliënten over het delen van
persoonlijke informatie) voor de dagelijkse praktijk van de begeleiders? Is voor iedere
begeleider duidelijk wanneer en welke persoonlijke informatie gedeeld mag worden?
Aandachtspunten begeleiders
Hoe ervaren begeleiders de naar voren gekomen punten van aandacht rondom onder
andere bemoeien, afspraken, wisselingen en privacy? Op welke gebieden ervaren de
begeleiders mogelijk knelpunten? Is er voldoende ruimte en veiligheid om - al dan niet op
basis van signalen van cliënten - kritische vragen en feedback te delen tussen
begeleiders onderling of op teamniveau?
Wonen: gebouw en sfeer
Wat hebben de cliënten nodig om zich thuis, veilig en op hun gemak te voelen op de
woonlocatie? Wat kan bijdragen aan een huiselijke sfeer? Zijn er duidelijke huisregels/
omgansregels? Is er budget om de woonlocaties te vernieuwen, op te knappen of anders
in te richten? Denk aan een grotere gezamenlijke ruimte op woonlocatie Fort Prins Willem
en het de inrichting van de gezamenlijke huiskamer op de Amundsenstraat.
Persoonlijke wensen
Op welke wijze worden cliënten ondersteund in de persoonlijke wensen en doelen die zij
hebben (bijvoorbeeld het vinden van passend werk, doorstromen naar een eigen
appartement)? Worden cliënten gestimuleerd deze wensen te uiten, ook als zij, of de
begeleiders denken dat het ‘niet haalbaar’ is? Wordt met cliënten onderzocht op welke
manieren zij op weg kunnen gaan richting realisatie van (een deel van) hun wens? (zelf,
via persoonlijk netwerk, met hulp van een begeleider of anderen/andere organisaties).
Maken cliënt en begeleider hierover ook concrete afspraken?
Amundsenstraat, regels en afspraken
Welke regels en afspraken zijn er? Is iedereen op de hoogte van de regels en de
afspraken?
Zitten de begeleiders op één lijn? Zijn er regels en afspraken die bijgesteld/verscherpt/
gewijzigd moeten worden? Denk aan de eetmomenten (pakken van tussendoortjes),
blowen op de woonlocatie en dergelijke. Is er voldoende (positieve) aandacht voor de
cliënten die zich wel aan de regels en afspraken houden?
Fort Prins Willem, organiseren groepsgesprek
Vanwege de lage opkomst bij het spiegelgesprek raadt het LSR aan om een
groepsggesprek met de cliénten te organiseren om gezamenlijk na te denken over de
aandachtspunten en het verbeterplan.
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Tot slot
Betrek de teams, de cliëntenraad en de cliënten bij de uitkomsten van het onderzoek.
Bedenk een (leuke) manier om de uitkomsten van de raadpleging en het verbeterplan
onder de aandacht te brengen en maak van de gelegenheid gebruik om tevens de
cliëntenraad (weer) onder de aandacht te brengen. Maak inzichtelijk voor de cliënten wat
er dankzij hun inbreng gaat veranderen.
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5.

Verbeterplan

De cliëntenraad (Rik en Chantal15), de ondersteuner van de raad (Sabien), een ambulant
begeleider (Sanne) en de algemeen directeur Addo Welling hebben op 25 april 2018 met
Rinskje Molier-Dijkstra, kwaliteitsmedewerker van het LSR, de uitkomsten van de
cliëntenraadpleging besproken.
Tijdens dit gesprek zijn er zeven punten vastgesteld om in het verbeterplan op te nemen.
In het verbeterplan staan deze punten beschreven met de daarbij behorende afspraken.
In overleg is besloten om de verbeterplanbespreking te gebruiken als aanzet voor het
opstellen van een verbeterplan per woonlocatie. De cliëntenraad en de directeur vinden
het belangrijk dat het verbeterplan verder wordt afgestemd op de woonlocatie en dat de
teamleider, de teams en de bewoners betrokken zijn bij het opstellen van het
verbeterplan.
De centrale cliëntenraad monitort de stand van zaken rondom de verbeterplannen en
geeft indien nodig advies.
Hieronder staan de onderwerpen die zijn opgenomen in het verbeterplan:
• Plan van aanpak;
• Vakantie persoonlijk begeleiders;
• Communicatie en afstemming;
• Daginvulling cliënten Amundsenstraat;
• Blowen Amundsenstraat;
• Regels en afspraken rondom tussendoortjes Amundsenstraat;
• Wonen;
• Spiegelgesprek Amundsenstraat en thema’s teamreflectie.

De cliëntenraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ambulante cliënten en cliënten van de
dienst ‘Wonen’. Tijdens de verbeterplanbespreking waren alleen de ambulante cliënten aanwezig.
In totaal bestaat de cliëntenraad uit vijf cliënten.
15
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Verbeterpunt 1: Plan van aanpak
Informatie: Cliënten van de Amundsenstraat en Fort Prins Willem geven in de vragenlijst
aan dat ze niet helemaal tevreden zijn over het overleg over het plan van aanpak en de
inbreng die ze hebben. Tijdens de verbeterplanbespreking is aangegeven dat het plan
twee keer per jaar wordt besproken en dat werkdoelen ook tussendoor besproken
worden. De aanwezige ambulante cliënten zijn hier tevreden over. Wel geven ze aan dat
het belangrijk is dat er een klik is met de persoonlijk begeleider en dat er niet teveel
wisselingen moeten zijn. Ook is er een situatie besproken waaruit blijkt dat het goed is om
in sommige gevallen ook een andere begeleider in te zetten om een cliënt te helpen met
het verwezenlijken van zijn doel/wenst, omdat begeleiders verschillende ervaringen en
achtergronden hebben en deze kennis goed kunnen benutten in situaties waarbij
specifieke kennis of ervaring van belang is.
Afspraken: Als eerste stap is afgesproken dat alle persoonlijk begeleiders van ‘Wonen’
tijdens het bespreken van de vragenlijst (Paragraaf 1.3, stap 4 cliëntervaringsonderzoek)
vragen naar de ervaringen van de cliënten ten aanzien van het plan van aanpak: wat gaat
goed en wat kan beter. Indien verbetering gewenst is, maken cliënt en persoonlijk
begeleider (nieuwe) afspraken. De persoonlijk begeleiders koppelen hun bevindingen
terug aan de teamleider. Indien blijkt dat er op organisatieniveau wijzigingen nodig zijn in
het plan van aanpak bespreekt de teamleider dit met het managementteam en de
cliëntenraad.
Concreet zijn de volgende afspraken gemaakt:
1. De persoonlijk begeleiders bespreken uiterlijk eind september 2018 individueel met
alle cliënten de vragenlijst en vragen specifiek naar de ervaringen van de cliënt ten
aanzien van het plan van aanpak. Indien nodig maken de persoonlijk begeleider en de
cliënt afspraken over het plan van aanpak (overleg en inbreng).
2. De persoonlijk begeleiders koppelen hun bevinden uiterlijk eind september 2018 terug
aan de teamleider ‘Wonen’ tijdens een teamoverleg.
De teamleider ‘Wonen’ bespreekt met de teams in hoeverre nieuwe collectieve
afspraken ten aanzien van het plan van aanpak nodig zijn.
3. Indien nodig wordt in 2018 het beleid rondom het plan van aanpak bijgesteld in
overleg met de cliëntenraad.
Verbeterpunt 2: Vakantie persoonlijk begeleiders
Informatie: Naar aanleiding van het verbeterpunt rondom het plan van aanpak komt
tijdens de verbeterplanbespreking naar voren dat de persoonlijk begeleider en de
schaduw begeleider van een cliënt soms tegelijk met vakantie gaan. Dit is niet voor alle
cliënten wenselijk. Dit punt is aangegeven vanuit de ambulante ondersteuning. Er moet
nog worden uitgezocht of dit ook bij ‘Wonen’ speelt.
Afspraken: Addo Welling bespreekt uiterlijk mei 2018 bovenstaande met de teamleiders
‘Wonen’ en ‘Ambulant. Gezamenlijk maken zij afspraken over hoe om te gaan met de
vakantieplanningen in het team.
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Verbeterpunt 3: Communicatie en afstemming
Informatie: Uit de vragenlijst en de spiegelgesprekken blijkt dat er kansen voor
verbetering zijn op het gebied van afstemming en communicatie tussen cliënt en
begeleiders en afstemming in het team. Tijdens de verbeterplanbespreking komt naar
voren dat het niet altijd duidelijk is voor cliënten of begeleiders de gemaakte afspraken
noteren en wanneer cliënten een terugkoppeling kunnen verwachten. Hierdoor ontstaan
mogelijk onduidelijkheid, verwarring en soms ook ‘valse’ verwachtingen.
Afspraken: Afspraken die begeleiders met cliënten maken, noteert de begeleider in het
bijzijn van de cliënt. De begeleider koppelt een tijdpad aan de gemaakt
afspraak/afspraken. Daarbij is het belangrijk dat wordt afgesproken wat de begeleider dan
terugkoppelt aan de cliënt. Dit kan zijn: het antwoord op een vraag, het ingang zetten van
een actie of het mededelen van de stand van zaken.
Addo Welling bespreekt dit punt in mei 2018 met de teamleider van ‘Wonen’. De
teamleider neemt dit punt op in het verbeterplan van Fort Prins Willem en de
Amundsenstraat. Sabien neemt dit punt mee naar team Ambulant.
Verbeterpunt 4: Daginvulling cliënten Amundsenstraat
Informatie: Meer dan de helft van de cliënten van de Amundsenstraat is niet of een beetje
tevreden over zijn daginvulling. De aanwezige begeleiders en de directeur zien
mogelijkheden voor werk/dagbesteding voor cliënten van Smart-Coach die beter aansluit
bij de wensen van de cliënten. Ze noemen onder andere de samenwerking met De
Werkcarrousel. Daarnaast is Platform 073 genoemd.
Afspraken: Nini van Buren (Talent & Quality manager) maakt vóór de zomer van 2018
een afspraak met de directeur van De Werkcarrousel om samen af te stemmen welke
mogelijkheden er zijn tot samenwerking. Op basis van dit gesprek worden er in het najaar
van 2018 afspraken gemaakt ten aanzien van het vinden van passend werk/dagbesteding
voor cliënten van Smart-Coach.
De teams ‘Wonen’ en ‘Ambulant’ brengen de huidige sociale kaart rondom
werk/dagbesteding in kaart en koppelen dit voor de zomer terug aan Nini van Buren.
Verbeterpunt 5: Blowen Amundsenstraat
Informatie: Uit de vragenlijst, het spiegelgesprek en de teamreflectie met medewerkers
van de Amundsenstraat blijkt dat er onduidelijkheid is rondom het drugsbeleid op de
Amundsenstraat. Het gaat hier specifiek om het beleid rondom het blowen op de
woonlocatie. Er zijn regels en afspraken, maar er is ook sprake van een gedoogbeleid.
Hierdoor is er een grijs gebied ontstaan waardoor er onduidelijk is voor zowel bewoners
als medewerkers. De cliëntenraad en de directeur zijn het er over eens dat dit punt het
beste kan worden afgestemd met het team van de Amundsenstraat.
Afspraken: Addo Welling bespreekt het verbeterpunt ‘Blowen Amundsenstraat’ met de
teamleider ‘Wonen’. Voor de zomer van 2018 komt er een plan van aanpak ten aanzien
van het blowen op de woonlocatie.
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Verbeterpunt 6: Regels en afspraken rondom tussendoortjes Amundsenstraat
Informatie: Enkele bewoners geven tijdens het spiegelgesprek aan dat tussendoortjes
alleen op gezette tijden gepakt kunnen worden. Dit vinden zij vervelend. Het liefst willen
ze zelf bepalen wanneer ze een tussendoortje pakken. Voorheen was dit wel mogelijk,
maar niet alle bewoners gingen hier goed mee om. In overleg met de bewoners zijn
daarom nieuwe afspraken gemaakt. De directeur laat weten dat deze afspraken met een
reden zijn gemaakt. Toch begrijpt hij ook dat niet iedereen zich in deze afspraken kan
vinden. In overleg is daarom het volgende afgesproken.
Afspraken: Tijdens een bewonersoverleg op de Amundsenstraat legt de teamleider
‘Wonen’ uiterlijk juli 2018 aan alle bewoners uit waarom er afspraken zijn over het pakken
van tussendoortjes. Cliënten zijn tevens in de gelegenheid om vragen te stellen over het
beleid van Smart-Coach ten aanzien van tussendoortjes. De uitkomsten van dit
bewonersoverleg koppelt één van de bewoners terug naar de cliëntenraad. Indien nodig
kan de cliëntenraad advies geven over dit onderwerp.
Verbeterpunt 7: Wonen
Informatie: Cliënten noemen in de vragenlijsten en tijdens het spiegelgesprek
aandachtspunten en wensen ten aanzien van het wonen en de sfeer in de huiskamer/
op de groep (thuis voelen, op je gemak voelen bij medebewoners, huisregels/
omgangsregels, anders inrichten van de huiskamer, gezamenlijke ruimte, reparaties
enzovoorts).
Uit de teamreflecties en de verbeterplanbespreking komt ook naar voren dat bewoners
soms andere verwachtingen hebben. De raad en de directeur zijn van mening dat er
aandacht moet komen voor de verwachtingen die cliënten hebben en de mogelijkheden
en beperkingen vanuit Smart-Coach. Er zijn meerdere thema’s die uitgewerkt kunnen
worden in het verbeterplan per woonlocatie. In het verbeterplan moet aandacht zijn voor
de wensen van cliënten aan de ene kant en de mogelijkheden en beperkingen aan de
andere kant. Daarbij is het belangrijk dat de cliënten/cliëntenraad ook geïnformeerd zijn
over wensen/verwachtingen die niet of voorlopig niet haalbaar zijn.
Tot slot moet er in het verbeterplan duidelijk zijn welke verantwoordelijkheden de
bewoners zelf hebben en wat Smart-Coach voor hen kan betekenen.
Thema’s voor het verbeterplan:
• Thuis voelen: Wat hebben de cliënten nodig om zich thuis, veilig en op hun gemak te
voelen? Wat kan bijdragen aan een huiselijke sfeer? Wat kunnen cliënten zelf
bijdragen en wat kan Smart-Coach bijdragen?
• Regels en afspraken: Zijn de regels duidelijk voor iedereen? In hoeverre hebben de
bewoners/cliëntenraad inspraak in regels? Zitten de begeleiders op één lijn? Zijn de
afspraken concreet voor iedereen? Hoe vindt afstemming plaats als het gaat over
collectieve zaken (meepraten, inspraak, regels en naleving)? Hoe vindt afstemming
plaats over praktische zaken?
Afspraken: Per team (Amundsenstraat en Fort Prins Willem) is er voor het najaar van
2018 onder leiding van de teamleider ‘Wonen’ een verbeterplan opgesteld. De bewoners
en de cliëntenraad zijn betrokken bij het opstellen van het verbeterplan en worden op de
hoogte gehouden van de stand van zaken rondom verbeteracties.
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Tot slot
Spiegelgesprek Amundsenstraat
Informatie: In totaal hebben vijf van de zestien bewoners van de Amundsenstraat
deelgenomen aan het spiegelgesprek. De veronderstelling van de directie en de
teamleider ‘Wonen’ is dat het gesprek mogelijk (negatief) beïnvloed is door één á twee
bewoners met een (zeer) kritische blik. Ze vinden het belangrijk dat ook de andere
bewoners de gelegenheid krijgen om hun ervaringen te delen. De volgende afspraken zijn
daarom gemaakt.
Afspraken: Het LSR organiseert in samenwerking met Smart-Coach in de zomer van
2018 een tweede spiegelgesprek met tenminste zes bewoners en drie begeleiders die
tijdens het eerste spiegelgesprek niet aanwezig waren. De uitkomsten van dit
spiegelgesprek worden aan dit rapport toegevoegd. Op basis van de uitkomsten van dit
spiegelgesprek maakt Smart Coach, indien nodig, aanvullende verbeterafspraken of stelt
het verbeterplan bij.
Thema’s teamreflectie
Op basis van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek behandelen beide teams
van ‘Wonen’ de volgende thema’s in de één of meerdere teamvergaderingen.
De toelichting op de thema’s is terug te vinden in paragraaf 4.3 Aanbevelingen LSR.
• Communicatie en afstemming
• Afstand-Nabijheid
• Aandachtspunten begeleiders
• Persoonlijke wensen
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5.1.

Schema verbeterplan Smart-Coach Wonen

Verbeterpunt

Verbeterafspraken

Activiteit

(probleem)

(oplossing)

(wie doet wat?)

1 Plan van aanpak:

Vragen naar de ervaringen
cliënten zijn niet of
en wensen van cliënten ten
deels tevreden over het aanzien van het plan van
overleg over het plan
aanpak (overleg en inbreng).
van aanpak en hun
inbreng.
Ervaringen en wensen
terugkoppelen naar de
teamleider in een
teamoverleg.

Persoonlijk
begeleiders
Amundsenstraat en
Fort Prins Willem

Tijdpad
(Binnen welke tijd
gerealiseerd)

Uiterlijk eind
september
2018

Indien nodig beleid
aanpassen ten aanzien van
het plan van aanpak in
samenwerking met de
cliëntenraad.(Aanpassen
beleid/verbeteracties najaar
2018).

2 Vakantie persoonlijk
begeleiders en
schaduwbegeleider
Vakanties vallen soms
samen waardoor beide
begeleiders niet
aanwezig zijn.

In teams bespreken in
hoeverre dit voorkomt in de
verschillende teams en
afspraken maken over hoe
hier mee om te gaan.

3 Communicatie en

Afspraken zijn in het bijzijn
afstemming
van de cliënt genoteerd en
Afspraken zijn niet altijd er zijn concreet voor de
SMART/concreet voor
cliënt.
cliënten.
Er wordt een tijdpad
gekoppeld aan de afspraken.

Addo Welling en
Mei 2018
teamleiders
Ambulant en Wonen

Persoonlijk
begeleiders

Lopende
afspraak

(Addo Welling
bespreekt dit punt in
mei 2018 met de
teamleider Wonen.
Afspraak wordt
Er wordt afgesproken wat en opgenomen in het
wanneer er wordt
verbeterplan
teruggekoppeld aan de
Amundsenstraat en
cliënt.
Fort Prins Willem.)
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4 Daginvulling
Cliënten van de
Amundsenstraat zijn
niet tevreden over hun
daginvulling.

5 Blowen
Amundsenstraat
Er is onduidelijkheid
over het beleid rondom
blowen op de
Amundsenstraat

6 Tussendoortjes
Amunsenstraat
Bewoners kunnen niet
zelf bepalen wanneer
ze een tussendoortje
pakken.

7 Wonen
Cliënten noemen
aandachtspunten en
wensen ten aanzien
van de woonlocaties en
de sfeer op de
woonlocatie
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Afspraak met directeur van
De Werkcarrousel over
mogelijke samenwerking.

Nini van Buren

Vóór de zomer
van 2018

Concrete afspraken maken Teamleiders Smartover het vinden van passend Coach en Nini van
werk/dagbesteding voor
Buren
cliënten.

Najaar 2018

Sociale kaart van
Amundsenstraat, Fort Prins
Willem en Ambulant in kaart
brengen.

Teams Wonen en
Ambulant

Vóór de zomer
van 2018

Opstellen een plan van
aanpak (regels en
afspraken) met het team en
teamleider van de
Amundsenstraat

Addo Welling en
Lieke MandersCoppens

Vóór de zomer
van 2018

Bewoners tijdens een
Lieke Mandersbewonersoverleg uitleggen
Coppens
waarom er regels zijn ten
aanzien van het pakken van
tussendoortjes en bewoners
in de gelegenheid stellen om
vragen te stellen over dit
beleid.

Uiterlijk juli
2018

Uitkomsten bewonersoverleg Lid cliëntenraad
terugkoppelen naar
(vertegenwoordiger
cliëntenraad.
Amundsenstraat)

Uiterlijk zomer
2018

Cliëntenraad geeft indien
nodig advies.

Cliëntenraad

Najaar 2018

Per woonlocatie stelt de
teamleider ‘Wonen’ met het
team een verbeterplan op.
Thema’s verbeterplan: thuis
voelen en regels &
afspraken.
Cliënten(raad) is betrokken
bij het opstellen van de
verbeterplannen.

Lieke MandersCoppens

Najaar 2018
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Spiegelgesprek
Amundsenstraat
Uitkomsten mogelijk
gekleurd door één á
twee bewoners

Tweede spiegelgesprek
organiseren met tenminste 6
cliënten en 3 begeleiders die
niet hebben deelgenomen
aan het eerste
spiegelgesprek.

LSR in
samenwerking met
Smart-Coach
Addo Welling en
cliëntenraad

Smart-Coach maakt op basis
van het verslag van het LSR
verbeterafspraken.
Teamreflectie
Vanuit de raadpleging
zijn thema’s naar voren
gekomen die in
teamvergadering verder
uitgediept kunnen
worden.

Uitdiepen thema’s:
•
Communicatie en
afstemming
•
Afstand-nabijheid
•
Aandachtspunten
begeleiders
• Persoonlijke wensen
cliënten

Zomer 2018

Najaar 2018

Lieke MandersCoppens

2018

Datum:

Datum:

Handtekening voor akkoord

Handtekening voor akkoord

Algemeen directeur
Smart-Coach

Cliëntenraad
Smart-Coach
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6.

Verdieping Amundsenstraat

Op 30 juli 2018 is er een tweede spiegelgesprek georganiseerd op de Amundsenstraat.
De veronderstelling van de directie en de teamleider ‘Wonen’ is dat het eerste
spiegelgesprek mogelijk (negatief) beïnvloed is door één à twee bewoners met een (zeer)
kritische blik. Ze vinden het belangrijk dat ook de andere bewoners de gelegenheid krijgen
om hun ervaringen te delen. Er is daarom afgesproken om een tweede spiegelgesprek te
organiseren met andere bewoners en begeleiders van de Amundsenstraat.
In totaal waren er negen bewoners aanwezig, waarbij vier bewoners het gesprek
vroegtijdig hebben verlaten en één bewoner later aanschoof bij het gesprek.
Eén van de aanwezige bewoners heeft ook deelgenomen aan het eerste spiegelgesprek.
Vanuit het team waren er drie begeleiders aanwezig, waarbij één begeleider heeft
deelgenomen aan het eerste spiegelgesprek en de teamreflectiebijeenkomst. Het gesprek
werd geleid door een LSR medewerker, tevens gespreksleider van het eerste
spiegelgesprek.
Leeswijzer
Omdat individuele kritische opmerkingen of verbetersuggesties waardevolle input en/of
feedback kunnen zijn voor het team/organisatie, staan in dit verslag ook de knelpunten en
verbetersuggesties beschreven die door één of meerdere bewoners of begeleiders
worden ervaren of zijn genoemd.
Omwille van de leesbaarheid en de privacy van de deelnemers is in de tekst steeds ‘hij’
gebruikt. Het LSR realiseert zich dat ondanks deze aanpassingen situaties en uitspraken
tot personen herleidbaar kunnen zijn. Het LSR vertrouwt erop dat de lezers vertrouwelijk
en professioneel omgaan met de betreffende informatie.
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Uitkomsten spiegelgesprek
In de maanden na het eerste spiegelgesprek (april 2018) is er het één en ander veranderd
op de Amundsenstraat. De cliëntgroep is kleiner geworden. Drie bewoners zijn verhuisd.
De teamleider16 geeft aan dat het vertrek van deze bewoners voor meer rust op de groep
heeft gezorgd. Volgens de teamleider zijn er nu bijvoorbeeld minder escalaties. Het team
is daarentegen wel ‘instabieler’. Een aantal begeleiders heeft een andere functie
gekregen of een andere baan gevonden. Hierdoor is het team gekrompen en is de
bezetting krap.
Sfeer
Meerdere bewoners geven aan dat de sfeer rustiger is geworden sinds een aantal
bewoners de Amundsenstraat heeft verlaten. Er wordt bijvoorbeeld minder geschreeuwd
en gescholden en het is gezelliger geworden. Eén van de bewoners vertelt dat de groep
hechter is geworden, er wordt samen gekookt en meer met elkaar overlegd. Ook zijn er
volgens hem ‘gezellige’ mensen bij gekomen. Een andere cliënt vult aan en vertelt dat het
nu ook schoner is: ‘Ik durf nu weer een fles of pak drinken te pakken’. Een begeleider legt
uit dat er voorheen soms rechtstreeks uit flessen en pakken werd gedronken. Een derde
bewoner laat weten dat een aantal bewoners niet in de groep paste. Een vierde bewoner
bevestigt dit en geeft aan dat er bewoners waren die de rust verstoorden. Nu kan
iedereen met elkaar opschieten aldus één van de bewoners.
Wisselingen begeleiders
In de afgelopen tijd is er een aantal begeleiders vertrokken (nieuwe baan/functie) en zijn
er nieuwe begeleiders bij gekomen. Eén bewoner vertelt dat ‘nieuw personeel na
maanden nog niet weet hoe ze een kamer moeten controleren of wanneer we wel of niet
eten. Dat weten ze van ons’. Hij is van mening dat een aantal bewoners misbruik maakt
van het feit dat nieuwe begeleiders nog ingewerkt moeten worden en (nog) niet op de
hoogte zijn van alle regels.
Meerdere bewoners zouden als directeur van Smart-Coach de begeleiders meer loon
geven, zodat ze blijven. Eén bewoner zegt hierover: ‘Ik zou beter loon aan het personeel
geven, omdat ze hard werken. De goeie lopen weg, omdat ze te weinig verdienen’. Twee
andere bewoners vertellen dat ze ‘gehecht’ raken aan de begeleiders en als begeleiders
weg gaan dan moeten ze zich opnieuw weer aan iemand gaan hechten. Eén van de
bewoners wordt hier moe van: ‘Ik ga niet met iedereen een band opbouwen. Steeds
hetzelfde verhaal vertellen. Word je ook niet vrolijk van’.

Voorafgaand aan het tweede spiegelgesprek hebben de teamleider en de LSR gespreksleider
nog telefonisch contact gehad over de nieuwe situatie op de Amundsenstraat. De teamleider kon
wegens andere verplichtingen niet bij het gesprek aanwezig zijn.
16
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Begeleiders algemeen
Enkele bewoners maken op de vraag ‘Wat gaat er goed’ positieve opmerkingen over de
begeleiders. Eén bewoner vertelt dat hij tevreden is over de privacy die hij heeft op de
Amundsenstraat: ‘Als ik op mijn kamer zit laten ze (de begeleiders) me met rust’. Een
andere bewoner noemt de hulp die hij van de begeleiding krijgt bij het koken als positief
punt. Een derde bewoner is tevreden over hoe de begeleiders de bewoners aansturen.
Tot slot is één bewoner van mening dat ‘de meerderheid van het personeel wel oké is’.
Blowen
Tijdens het eerste spiegelgesprek kwam het beleid rondom blowen naar voren. Een aantal
bewoners was toen van mening dat het beleid te weinig wordt gehandhaafd en daarnaast
gaven enkele bewoners aan dat het beleid strenger mag.
Eén bewoner geeft tijdens het tweede spiegelgesprek aan dat het drugsbeleid niet
voldoende wordt nageleefd. De cliënt is van mening dat de Amundsenstraat drugsvrij
moet zijn. Hij geeft aan weinig verschil te merken met een aantal maanden geleden.
Volgens hem wordt er bijvoorbeeld nog gerookt op de stoep aan de voorkant van de
woningen. Op de vraag of hij het binnen nog wel eens ruikt geeft hij aan dat de
begeleiders er wel heen gaan, ‘dat deden ze eerder ook wel. Ze weten het ook wel van
bewoners. Maar wat ze niet zien daar kunnen ze niks aan doen’. Een andere bewoner is
van mening dat een algeheel blowverbod niet werkt, maar dat er wel minder gerookt moet
worden. De bewoner geeft aan dat sommige bewoners ‘lak’ hebben aan de regels rondom
het drugsbeleid. Hij is bang dat wanneer de begeleiders teveel bezig zijn met het
handhaven van het beleid, dat er dan minder tijd en aandacht beschikbaar is voor de
andere cliënten.
Eén van de aanwezige begeleiders geeft aan dat het team bezig is met het beleid rondom
het blowen. ‘Dit gaat niet zonder slag of stoot. Achter de schermen gebeurt er van alles
waar cliënten niet altijd zicht op hebben’.
Taken
Eén cliënt geeft aan dat ‘taken’ niet altijd worden uitgevoerd: ‘Bewoners vergeten vaak de
helft al’. Hij geeft dit aan bij de begeleiding, maar dan doen de bewoners er vervolgens
niks mee, ‘Ze zouden toch zelf moeten inzien dat het een vieze bende is!’.
Eén van de huishoudelijk taken is het koken. Dat wordt in drie groepen gedaan. Eén cliënt
vertelt dat er de laatste week eigenlijk maar twee groepen aan het koken zijn. De cliënt
vindt het vervelend dat hij dan moet meekoken met de andere groep, omdat er anders
niemand staat. De verbetersuggestie die hij geeft is om in de groepen een betere mix te
maken tussen bewoners die goed kunnen koken en bewoners die minder goed kunnen
koken. Op die manier kunnen de bewoners elkaar beter helpen en dat scheelt de
begeleiders ook weer. ‘Dan hebben de begeleiders ook minder stress’.
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De bewoner als directeur
Twee bewoners zijn van mening dat de directeur zich vaker moet laten zien op de
woonlocatie. Eén van de bewoners zegt hierover: ‘Hij heeft dit opgezet dan mag hij zich
ook wel eens vaker laten zien en kijken hoe het gaat. Niet alleen op kantoor zitten, maar
ook focussen op de cliënten zelf. Focus op ons. Toon interesse in de mensen’. Een
andere bewoner zou het fijn vinden om de directeur direct aan te kunnen spreken. ‘Hij
moet af en toe op de groep zijn, niet alleen voor cliënten maar ook voor de begeleiders.
Nu krijgen de begeleiders alles op hun bord’.
Twee andere bewoners hebben nog wensen die in vervulling zouden kunnen gaan als ze
de directeur zouden zijn:
• Naar [land] op vakantie, auto kopen en een jacuzzi aanschaffen.
• Een auto kopen (vergroten mobiliteit, vriend bezoeken).
Algemeen
Tot slot zijn er nog individuele opmerkingen gemaakt door bewoners die nog niet
genoemd zijn onder bovenstaande kopjes. Hieronder staan alle opmerkingen.
Algemeen Amundsenstraat
Eén bewoner vergelijkt zijn vorige woning met het wonen op de Amundsenstraat. Het is
hier volgens hem ‘stukken beter’. Hij is tevreden over de ruimte op zich en de hulp die hij
bij het koken krijgt. Over zijn dagbesteding is de bewoner ‘heel positief’. De bewoner geeft
aan dat de dagbesteding momenteel passend is bij zijn mogelijkheden.
Wens verhuizen
Eén bewoner wil graag verhuizen. Hij geeft aan dat hij niet tevreden is over zijn kamer:
‘Het is er warm en benauwd en er is geen fijne sfeer’. Hij is wel tevreden over de vrijheid
die hij heeft op de woonlocatie, de vrijheid is groot. Je kunt doen wat je wilt’.
Ondersteuning
Eén van de bewoners heeft het gevoel dat bepaalde bewoners meer tijd en aandacht
krijgen van de begeleiders. Hij wil graag dat alle bewoners gelijkwaardig worden
behandeld. Volgens de bewoner worden sommige bewoners ‘omgekocht’ om ze te
motiveren om iets te doen: ‘Degene die het minste doet, krijgt de meeste energie’.
Telefoongebruik
Eén bewoner is van mening dat de begeleiders hun privé telefoon in een kluis moeten
doen (opbergen) wanneer ze aan het werk zijn. Hij vertelt over een voorval waarbij hij op
kantoor kwam en de begeleider eerst nog een bericht moest afmaken voordat hij de cliënt
kon helpen. De cliënt is van mening dat dit echt niet kan ‘straks ligt er iemand op
apegapen!’. Als directeur van Smart-Coach zou hij alle begeleiders een werktelefoon
geven: ‘Dan zijn ze allemaal met elkaar verbonden’.
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Eten
Op de woonlocatie zijn vaste eetmomenten. Zo kan er tot 22.00 uur gegeten worden,
maar daarna niet meer. Het is wel altijd mogelijk om fruit te pakken. Alle bewoners zijn
hiervan op de hoogte. Eén bewoner is het hier niet mee eens en vindt het niet kunnen dat
hij na 22.00 uur ‘niet eens een boterham mag pakken’ of dat er geen eten meer is.
Eén van de begeleiders legt uit dat er vaste afspraken zijn. ‘Wanneer cliënten met een
goede reden later moeten eten, bijvoorbeeld omdat ze de bus of de trein hebben gemist
dan kunnen ze ons een appje sturen en dan zetten we een bord eten achteruit’. Een
andere begeleider laat weten dat er ten opzichte van het vorige gesprek wel het een en
ander is veranderd. Zo wordt er nu meer eten (tussendoortjes) aan de cliënten
aangeboden, zoals ijsjes en koeken. Dit was destijds ook de wens van een aantal
cliënten.
Reactie begeleiders algemeen spiegelgesprek
Eén van de begeleiders die ook bij het eerste gesprek aanwezig was, laat weten dat dit
gesprek veel algemener is. Er werden veel meer plus- en minpunten genoemd over
Smart-Coach als woning. Er zijn voor hem geen onbekende punten naar voren gekomen.
De begeleider laat de groep weten dat het goed is dat irritaties naar boven komen en dat
het belangrijk is om deze te ventileren. Hij geeft ook aan dat hij niet altijd aan de
bewoners kan uitleggen waarom er soms verschillend wordt omgegaan met bewoners.
Het team doet dit heel bewust en zet bewust methoden, interventies en dergelijke in om
de bewoners te ondersteunen. Hierover zijn afspraken gemaakt. Vanwege de wet- en
regelgeving en de privacy is het niet altijd mogelijk om aan andere bewoners uit te leggen
waarom de begeleiders doen wat ze doen. Dit zorgt voor irritaties, omdat cliënten soms
het gevoel hebben dat ze anders behandeld worden. Dit klopt ook, omdat er naast de
algemene regels en afspraken ook individuele regels en afspraken zijn.
Een andere begeleider herkent ook wel de genoemde irritatiepunten. Hij laat onder
andere weten dat er wel schot zit in het beleid/aanpak rondom blowen, maar dat dit voor
de cliënten misschien lang duurt. Ook begrijpt hij de opmerking over de tijd en aandacht
voor bewoners die meer hulp vragen. Bewoners die zelfstandiger zijn, hebben minder
hulp nodig. Dat ze zelfstandiger zijn geworden is positief, dat hebben ze zelf bereikt. Zijn
collega vult aan en geeft als tip aan de bewoners dat ze meer naar zichzelf moeten kijken
en naar wat ze al bereikt hebben. Bovendien zijn er dan minder irritaties omdat je niet
steeds naar de ander kijkt maar naar je eigen vooruitgang.
De derde begeleider geeft twee verbetersuggesties. Eén is om de verjaardagen iets meer
te vieren en om er ‘meer een moment van te maken’. Nu eten de bewoners en de
begeleiders wel taart met elkaar, maar er kan meer worden gedaan: slingers, ballonnen
en noem maar op. Eén van de cliënten ziet dit wel zitten en geeft aan dat er wel iets meer
gedaan kan worden om je ‘echt’ jarig te voelen. De tweede suggestie van de begeleider is
om de huiskamer huiselijker te maken. Dit punt is ook genoemd tijdens het eerste
spiegelgesprek. Een andere begeleider geeft aan dat de andere twee huiskamers
inmiddels geschilderd zijn en dat de derde huiskamer ook op het lijstje staat, ‘zodra het
nieuwe team gesetteld is en er ruimte is voor dit soort dingen’.
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Laatste ronde, verbetersuggestie
Tijdens de afronding van het gesprek zijn er nog een aantal verbetersuggesties/tips
genoemd:
• Af en toe een spelletje spelen met bewoners die daar zin in hebben.
• Met elkaar reizen, een stad in gaan. Winkelen. Een dagje weg.
• Bewonersvakantie, weekendje weg.
• Computer en printer in de huiskamer voor algemeen gebruik bewoners.
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Bijlage I Toelichtingen bij de onderwerpen ‘Fort
Prins Willem’
Toelichting onderwerp ‘Woonlocatie’
•
•

•
•

Klein. Vanuit mezelf.
Vraag 4: Dat ik me niet op m'n gemak voel op de woonlocatie komt door mijn
verleden. Vraag 7: Ik kan overal komen maar het gaat wel van mijn weekbudget
en dan houd ik weinig over (openbaar vervoer).
Samen en zou eigenlijk vanuit Smart-Coach betaald moeten worden.
Woonlocatie bedoel ik de flat en omgeving mee.

Toelichting onderwerp ‘Ondersteuning’
•
•
•

Ik werk veel en geniet genoeg.
Mijn vrienden wonen in [stad] en treinreizen kan niet altijd. Daarom zijn mijn
sociale contacten laag.
Na mijn avondeten ga ik douchen en daarna ga ik lekker rustig voor de televisie.

Toelichting onderwerp ‘De begeleiders van Smart-Coach’
•
•
•
•

Juiste begeleider voor mij.
Oude begeleider met [naam] was heel fijn, en voel me altijd op mijn gemak. Nu
heb ik een nieuwe sinds kort (oude werkt hier niet meer) tot nu toe is alles fijn.
Pas nieuwe begeleider en we kennen elkaar nog niet goed.
We hebben net een nieuw team met begeleiders en dat is allemaal nog vers.

Toelichting onderwerp ‘De rechten van cliënten’
•
•
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Alles is prima. Ik heb niets aan te merken.
Ieder cliënt is privé.
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Bijlage II Toelichtingen bij de onderwerpen
‘Amundsenstraat’
Toelichting onderwerp ‘Woonlocatie’
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Bij Smart-Coach wordt redelijk veel gebruikt door medebewoners en hier voel ik
mij niet prettig bij.
Ik heb moeite met een bewoner waar ik mij niet prettig bij voel. Ik voel mij wel eens
eenzaam wanneer begeleiding geen tijd heeft voor mij, omdat zij druk zijn met
medebewoners, vaak dezelfde.
Ik zou graag meer huiselijkheid en sfeer willen op de woonlocatie.
Over het alleen voelen geeft bewoner aan dat dat niet aan de woning ligt maar
aan zijn eigen gemoedstoestand.
Vraag 1: Geen wc of douche op kamer is gezamenlijk. Vraag 2: Ik vind niet alles
lekker wat er gekookt wordt.
Vraag 4: Zit vaak in [plaats].
Vraag 7: Afhankelijk van mensen, [naam] en Smart-coach. Vraag 5 : Weinig echte
vrienden. Mensen komen naar mij voor geld of doen iets voor me voor geld.
Vraag 7: Met behulp van begeleiding Bewoner wil graag een eigen woning.
Er wordt soms door medebewoners teveel op elkaar gelet.

Toelichting onderwerp ‘Ondersteuning’
•
•

•
•

•
•
•
•

Ik ga [aantal] dagdelen in de week naar een andere dagbesteding.
Ik vind dat er meer activiteiten aangeboden moeten worden met ondersteuning. Ik
wil meer begeleiding en structuur in dagbesteding. Ik wil dat begeleiding meer
kennis heeft omtrent verslaving.
Ik vind de activiteiten bij de dagbesteding van Smart-Coach niet leuk. Ik vind dat
sommige begeleiding te veel op kantoor zitten.
Ik vind de dagbesteding van Smart-Coach niet bij mij passen. De activiteiten vind
ik niet leuk. Ik heb sinds een tijdje geen dagbesteding/werk meer. Binnenkort ga ik
weer aan het werk via [naam].
Vraag 10: Vergaderingen van begeleiders zou ik graag bij willen zijn, ik hou er niet
van als er over mij vergaderd wordt.
Vraag 15: Heb nog geen goede daginvulling, zodra ik werkzaam ben zal dit
verbeteren.
Vraag15 : Soms verveel ik me in de avond.
Vraag 15: [Verwant] komt vaak langs met vrienden en ga vaak naar mijn eigen
vriend(in) toe in het weekend.
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Toelichting onderwerp ‘De begeleiders van Smart-Coach’
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Veel wisselingen in persoonlijk begeleiderschap. Nu een nieuwe persoonlijk
begeleider waar ik wel wat vertrouwen in heb, maar moet het eerst ervaren.
Begeleiding begrijpt me soms niet en dan verlies ik geduld. Dit gaat wel steeds
beter.
Bewoner geeft aan dat hij aan de begeleiders van de groep vaak zelf moet vragen
of er een gesprekje plaats kan vinden. Kleine dingen worden vergeten (kleine
dingen zijn wel heel veel van waarde).
Heeft op moment veel wisselingen in persoonlijk begeleiderschap.
Ik wil graag dat begeleiding spontaan bij mij op de koffie komt.
Bewoner heeft al vier persoonlijk begeleiders gehad en heeft hekel aan om steeds
opnieuw te beginnen.
Over [naam] mijn persoonlijk begeleider ben ik zeer tevreden. He is the best.
Sommige begeleiding hebben te weinig ervaring.
Vind mijn persoonlijk begeleider grappig en eerlijk, geeft me ook schop onder mijn
kont als ik dit nodig heb. Vraag 18: Begeleiding bemoeit zich veel met mij maar op
een positieve manier.

Toelichting onderwerp ‘De rechten van cliënten’
•
•
•
•
•
•
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Begeleiding moet meer op de groep zijn.
Ik vang wel eens per ongeluk iets op, maar dit is zeldzaam.
Vraag 25: Ik heb het gevoel dat ik nieuwe huisregels van Smart-Coach niet
ondertekend heb.
Vraag 25: Maakt me niet uit.
Vraag 26: Ik let daar niet op.
Wij als bewoners weten veel te weinig over de rechten omtrent het PGB.
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