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Inleiding  1 

1. INLEIDING 
 
 
 
In opdracht van de gemeente Leeuwarden heeft onderzoeks- en adviesbureau 
INTRAVAL in samenwerking met Breuer Institute een onderzoek uitgevoerd naar de 
kwaliteit van het sociaal domein in de gemeente. In dit inleidende hoofdstuk geven we 
een beknopte beschrijving van de achtergrond van het onderzoek en bespreken we de 
opzet en uitvoering. Het hoofdstuk sluit af met een leeswijzer.    
 
 
1.1 Achtergrond 
 
Met de decentralisaties in het sociale domein zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 
verantwoordelijk geworden voor het toezicht op de kwaliteit van alle vormen van 
ondersteuning die onder de Wmo worden uitgevoerd. Om vorm te geven aan deze 
verantwoordelijkheid heeft de gemeente Leeuwarden een Kwaliteitskader voor het 
Sociaal Domein ontwikkeld. Met dit kader wil de gemeente bereiken dat de 
ondersteuning die cliënten ontvangen van een zo optimaal mogelijk kwalitatief niveau 
is. 
 
De gemeente Leeuwarden kan - op basis van het ‘Uitvoeringsplan toezicht binnen het 
Sociaal Domein’ - ervoor kiezen om thematische onderzoeken uit te laten voeren, 
bijvoorbeeld naar bepaalde vormen van zorg. De gemeente heeft besloten om twee 
van dit soort onderzoeken te laten verrichten; enerzijds naar Beschermd Wonen (BW) 
en anderzijds naar Thuisondersteuning (TO) waarbij sprake is van een koppeling 
tussen wonen en zorg. Zij heeft bureau INTRAVAL in samenwerking met Breuer 
Institute opdracht gegeven om deze onderzoeken uit te voeren. Hieronder lichten we 
beide ondersteuningsvormen kort toe. 
 
Beschermd Wonen 
Beschermd wonen (BW) is een individuele maatwerkvoorziening in het kader van de 
Wmo, waarbij de cliënt onder toezicht en met begeleiding in een accommodatie van 
een instelling woont. De voorziening is bedoeld voor mensen met psychische of 
psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de 
samenleving. Binnen de maatwerkvoorziening BW wordt onderscheid gemaakt naar 
BW met verblijf en BW zonder verblijf. In het eerste geval krijgt een cliënt een        
all-inclusive pakket met wonen, vaste lasten, eten/drinken, schoonmaak, zorg en 
welzijnsactiviteiten. In het tweede geval zijn zorg en wonen gescheiden. De bewoner 
betaalt zelf een bedrag voor huur, eten/drinken en schoonmaak. De zorg die wordt 
geboden is overeenkomstig als die bij BW met verblijf. 
 
Thuisondersteuning in combinatie met het aanbieden van woonruimte 
Thuisondersteuning (TO) is eveneens een individuele maatwerkvoorziening in het 
kader van de Wmo, waarbij cliënten ondersteuning krijgen bij het zelfstandig (kunnen 
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blijven) wonen. Het gaat hierbij specifiek om de variant van TO waarbij het aanbieden 
van woonruimte wordt gecombineerd met ondersteuning aan huis. Deze 
maatwerkvoorzieningen worden individueel per bewoner ingezet. Het komt voor dat 
aanbieders cliënten een woonruimte aanbieden, onder voorwaarde van het in het bezit 
zijn van een beschikking voor TO. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een 
woonruimte die in het bezit is van de aanbieder die deze verhuurt aan de cliënt of om 
een woonruimte die een aanbieder huurt en doorverhuurt aan de cliënt.  
 
Onderzoek 
Voor zowel BW als TO wil de gemeente Leeuwarden kunnen beoordelen of de 
kwaliteit ervan voldoende is. Aanvullend aan de beoordeling van de kwaliteit wil de 
gemeente duidelijkheid over het onderscheid tussen BW enerzijds en de combinatie 
van TO en het bieden van woonruimte anderzijds. De gemeente wil hiervan een 
duidelijk beeld krijgen mede gezien de toekomstige verschuiving van de inkoop van 
Beschermd Wonen van de centrumgemeenten naar de lokale gemeenten. Tot slot wil 
de gemeente graag inzicht in de eventuele aanzuigende werking van de instellingen in 
Leeuwarden voor met name mensen buiten de provincie Friesland. 
 
 
1.2 Onderzoeksvragen 
 
De onderzoeksvragen die in dit onderzoek centraal staan luiden als volgt: 
 
Onderzoeksvragen BW en TO 
1.  Hoe is de algehele kwaliteit van de ondersteuningsvorm?  
2.  Voldoet de ondersteuning aan de kwaliteitscriteria uit het toetsingskader?  
3.  Hoe tevreden zijn de cliënten over de ondersteuning? 
4. Wat kan worden gezegd over de wijze waarop het proces van de keten is ingevoerd 

en is doorlopen? 
5. Wat kan worden gezegd over de afhankelijkheid van cliënten van deze vorm van 

ondersteuning? 
 
Vergelijking BW en TO 
6.  In hoeverre is er een verschil tussen beschermd wonen en thuisondersteuning en de 

aanbieders ervan?  
7.  Welke voldoet het meest aan de kwaliteitscriteria uit het toetsingskader en 

waarom? Waarover zijn de cliënten het meeste tevreden en waarom? 
 
 
1.3 Onderzoeksopzet 
 
Het in dit rapport beschreven onderzoek kent drie fasen. In de eerste fase hebben we 
op basis van registratiegegevens van de gemeente aanbieders en cliënten voor het 
onderzoek geselecteerd. Daarnaast zijn relevante documenten verzameld om het 
Kwaliteitskader te operationaliseren. Op basis hiervan zijn de meetinstrumenten 
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(itemlijst en vragenlijsten) opgesteld, waarmee we in de tweede fase op locatie 
gesprekken hebben gevoerd met leidinggevenden, medewerkers en cliënten van de 
aanbieders. In de derde fase zijn de resultaten verwerkt en geanalyseerd. Hieronder 
lichten we de fasen en ondernomen onderzoeksactiviteiten nader toe. 
 
Fase 1: Voorbereidende werkzaamheden 
In de eerste fase van het onderzoek hebben we ter voorbereiding op de gesprekken met 
de betrokkenen enkele voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. 
 
Registratiebestand en verzamelen documenten 
Allereerst hebben we op basis van een registratiebestand van de gemeente Leeuwarden 
een selectie gemaakt van aanbieders en cliënten voor het onderzoek. Het bestand 
bevatte informatie waarmee we een eerste beeld verkregen van de aanbieders die 
actief zijn in de gemeente en hoeveel cliënten zij hebben. Daarnaast zijn via de 
gemeente, maar ook via de aanbieders en via enkele zoekmachines van universiteiten 
en hoge scholen relevante documenten verkregen voor nadere informatie over de 
inrichting van het sociaal domein rondom de twee ondersteuningsvormen (BW en 
TO). Het overzicht en de verzamelde informatie is gebruikt als input voor het 
ontwikkelen van de meetinstrumenten. 
 
Operationalisatie Kwaliteitskader 
Eveneens ter voorbereiding op de dataverzameling is het begrip kwaliteit 
geoperationaliseerd aan de hand van het toetsingskader, zoals opgenomen in hoofdstuk 
6 van het ‘Kwaliteitskader Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden’ (vanaf nu kortweg 
aangeduid als ‘Kwaliteitskader’). Het Kwaliteitskader kan worden gezien als de 
concretisering van de wettelijke eisen uit de Wmo 2015 in combinatie met de 
speerpunten van de gemeente Leeuwarden met betrekking tot het sociaal domein.  
 
Binnen het Kwaliteitskader kunnen grofweg vier onderdelen worden onderscheiden, 
elk met bijbehorende eisen en voorwaarden. De onderdelen die in het Kwaliteitskader 
aan de orde komen zijn: A. (de kwaliteit van) de individuele plannen voor cliënten; B. 
de inrichting van het kwaliteitssysteem (zoals het beschikken over een 
klachtenprocedure en het werken met een privacyregeling); C. de veiligheid; en D. de 
deskundigheid van de medewerkers en vrijwilligers. 
 
Bovenstaande onderwerpen uit het Kwaliteitskader zijn door ons vertaald naar een 
zogenoemde kwaliteitsmeter, waarmee we voor de vier verschillende onderdelen 
(individueel plan, kwaliteitssysteem, veiligheid en medewerkers en vrijwilligers) een 
indicatie van de kwaliteit kunnen geven. Met dit meetinstrument kan een beoordeling 
worden toegekend op basis van de mate waarin er volgens de cliënten en de 
aanbieders is voldaan aan de gestelde eisen in het Kwaliteitskader van de gemeente. 
De vier onderdelen zijn afzonderlijk beoordeeld en er is een totale beoordeling 
toegekend. Er zijn vier beoordelingen mogelijk, namelijk: ‘slecht’ (1 tot 3,4), ‘matig’ 
(3,5 tot 5,4), ‘voldoende’ (5,5 tot 7,4) en ‘goed’ (7,5 tot 10).  
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Fase 2: Gesprekken met betrokkenen 
In de tweede fase hebben we in de gemeente Leeuwarden (groeps)gesprekken gevoerd 
met verschillende betrokkenen, waaronder aanbieders, medewerkers, cliënten, sociaal 
werkers en betrokken ambtenaren. Hieronder lichten we de verschillende gesprekken 
en de inhoud daarvan toe. 
 
Gesprekken met aanbieders 
Zoals gezegd hebben we van de gemeente Leeuwarden een overzicht ontvangen met 
daarin de gecontracteerde aanbieders. Per thema is aangegeven om welke aanbieders 
het gaat en hoeveel cliënten deze aanbieder heeft. Op basis van deze informatie zijn in 
overleg met de opdrachtgever c.q. de begeleidingscommissie uiteindelijk alle 11 
gecontracteerde aanbieders (8 alleen BW, 2 alleen TO en 1 beide) voor het onderzoek 
geselecteerd. Uiteindelijk heeft één van deze aanbieders geen medewerking aan het 
onderzoek verleend. Bij de overige 10 aanbieders hebben we steeds twee interviews 
gehouden: één met een leidinggevende en één met een uitvoerend medewerker. Bij 
één van deze aanbieders zijn vier in plaats van twee interviews gehouden, omdat er 
vanuit twee verschillende locaties wordt gewerkt. In totaal hebben we derhalve 22 
interviews gehouden. 
 
Alle interviews met leidinggevenden en medewerkers vonden face-to-face plaats. In 
de gesprekken zijn we onder meer ingegaan op de verschillende onderdelen die uit de 
operationalisatie van kwaliteit (uit de eerste fase) naar voren zijn gekomen en de 
speerpunten uit het Kwaliteitskader van de gemeente. Tevens hebben we respondenten 
bevraagd over het verloop van de samenwerking in de keten, de knelpunten die zich 
hierbij voordoen en de eventuele verbeterpunten. 
 
Gesprekken met cliënten 
Om een goed beeld van de ervaringen van cliënten met de aanbieders te krijgen 
hebben we gesprekken gevoerd met de cliënten. Daarbij hebben we gestreefd naar een 
zo goed mogelijke verdeling van het aantal cliënten per aanbieder alsmede een zo 
goed mogelijke verdeling naar achtergrondkenmerken (leeftijd en geslacht). Die 
verdeling is tot stand gekomen op basis van het in de eerste fase verkregen 
registratiebestand van de gemeente Leeuwarden met daarin de gegevens van de 
aanbieders en de cliënten. 
 
Op basis van het bestand is, tevens in overleg met de gemeente, bepaald hoeveel 
cliënten bij welke instelling we zouden spreken. Hiervoor hebben we een 
basissteekproef samengesteld en een reservesteekproef. Wanneer een respondent uit 
de basissteekproef niet kon of wilde meedoen, hebben we uit de reservesteekproef een 
vergelijkbare cliënt gekozen. Als die ook niet kon of wilde is de aanbieder gevraagd 
een vergelijkbare cliënt te selecteren. In totaal hebben we met 52 cliënten een gesprek 
gehouden; 32 voor BW en 20 voor TO. Van hen is zo’n twee derde door ons 
geselecteerd, terwijl een derde door de aanbieders zijn aangeleverd. Voor de 
gesprekken hebben we gebruik gemaakt van een gestructureerde vragenlijst met 
voornamelijk gesloten vragen en enkele open vragen. Aan de hand van deze 
vragenlijst is samen met de cliënten nagegaan wat precies hun hulpvraag is en wat zij 
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vinden van de wijze waarop en in hoeverre daaraan tegemoet wordt gekomen. Ook 
zijn de punten uit het Kwaliteitskader bevraagd. 
 
De gesprekken met de cliënten hebben face-to-face plaatsgevonden. Op deze manier 
was het voor de onderzoeker c.q. interviewer mogelijk om de non-verbale 
communicatie van de respondent te volgen. Als de cliënt een vraag niet goed begreep, 
dan kon de interviewer de vraag nader toelichten om zo de kans op een kwalitatief 
goed antwoord te verhogen. De gesprekken hebben steeds plaatsgevonden op locaties 
waar de interviewer en de respondent rustig konden zitten en waar de cliënt zich op 
zijn of haar gemak voelde. Er is steeds benadrukt dat het onderzoek volledig anoniem 
is en dat cliënten op elk gewenst moment konden stoppen. Bij de gesprekken was geen 
hulpverlener of iemand anders vanuit de aanbieder aanwezig. 
 
Groepsgesprekken met sociaal werkers en ambtenaren 
Verder hebben we twee groepsgesprekken gevoerd; één met sociaal werkers en één 
met medewerkers van de gemeente. In het eerste gesprek is gesproken met drie sociaal 
werkers van de Coöperatie Amaryllis die actief zijn in de sociale wijkteams c.q. 
gebiedsteams in de gemeente Leeuwarden. In dit gesprek zijn de kwaliteit van de 
ondersteuning, de speerpunten uit het gemeentelijk beleid, de gehanteerde werkwijze, 
de uitvoering, het ondersteuningsplan en de samenwerking in de keten aan bod 
gekomen. Ook is aan de sociaal werkers gevraagd of zij eventuele knelpunten ervaren 
en/of mogelijk verbeterpunten zien voor de toekomst. 
 
In het tweede groepsgesprek hebben we gesproken met vijf medewerkers van de 
gemeente Leeuwarden en sociaal domein Fryslân. Het doel van dit groepsgesprek was 
om de verzamelde informatie goed te kunnen plaatsen in de beleidscontext. In dit 
gesprek zijn we met name ingegaan op het algehele kwaliteitsniveau van het sociaal 
domein, de rol van de gemeente daarin en hoe de samenwerking met de gebiedsteams 
verloopt. Tevens is aandacht besteed aan de samenstelling van de doelgroep, mogelijk 
misbruik door aanbieders en het meldpunt dat speciaal hiervoor is ingericht. 
 
Fase 3: Analyse en rapportage 
In de derde fase is de verzamelde informatie op basis van de drie bovengenoemde 
bronnen (gesprekken aanbieders, gesprekken cliënten en groepsgesprekken sociaal 
werkers en ambtenaren) geanalyseerd. Op de gegevens uit de gesprekken met cliënten 
hebben we enkele kwantitatieve analyses uitgevoerd met behulp van statistische 
software. De resultaten daarvan zijn vervolgens weergegeven in figuren en grafieken. 
Tevens zijn de resultaten van de cliënten gebruikt om tot een beoordeling te komen via 
de door ons opgestelde kwaliteitsmeter. 
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Gebruikte termen resultatenhoofdstukken 
Waar we in de resultatenhoofdstukken twee en drie de kwalificatie ‘vrijwel alle’ of ‘de 
meeste’ gebruiken doelen we op minstens vier vijfde van de betreffende cliënten, terwijl 
‘merendeel’ of ‘meerderheid’ duidt op drie vijfde tot vier vijfde van de cliënten. 
‘Ongeveer de helft’ duidt op meer dan twee vijfde en minder dan drie vijfde van de 
betreffende cliënten. ‘Een minderheid’ betreft tussen één vijfde en twee vijfde van de 
betreffende cliënten. ‘Een beperkt deel’, ‘enkele’ of ‘een aantal’ slaat op een kwalificatie 
van minder dan één vijfde van de betreffende cliënten. ‘Een enkeling’ duidt op één of twee 
cliënten. 

 
Daarnaast hebben we de gevoerde gesprekken met een leidinggevende en een 
uitvoerend medewerker van de aanbieders nader uitgewerkt om de antwoorden 
vervolgens onder te verdelen in enkele voor het onderzoek relevante categorieën. 
Hetzelfde is gedaan voor de twee groepsgesprekken. Het overzicht met daarin alle 
antwoorden van de respondenten is gebruikt om de kwantitatieve gegevens uit de 
gesprekken met cliënten te toetsen (en andersom). Ook zijn de antwoorden gebruikt 
om tot een beoordeling te komen via de door ons opgestelde kwaliteitsmeter. 
 
 
1.4 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk twee behandelen we de resultaten voor BW, terwijl we in het derde 
hoofdstuk op de resultaten voor TO ingaan. De in deze hoofdstukken gepresenteerde 
resultaten vormen de beantwoording van de eerste vijf onderzoeksvragen. In deze 
hoofdstukken beginnen we met een beschrijving van de gesproken aanbieders en de 
cliënten, alvorens aandacht te besteden aan de volgende onderwerpen: het individueel 
plan van de cliënten, het kwaliteitssysteem van de aanbieders, de veiligheid van de 
woonsituatie en de inzet van medewerkers en vrijwilligers. Beide hoofdstukken sluiten af 
met een beoordeling van de kwaliteit van de ondersteuning. In het vierde en laatste 
hoofdstuk presenteren we de conclusies door de resultaten in samenhang te bezien en 
beide ondersteuningsvormen met elkaar te vergelijken. Aan de hand hiervan 
beantwoorden we onderzoeksvragen zes en zeven. 
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2. RESULTATEN BESCHERMD WONEN  
 
 
 

In dit hoofdstuk gaan we in op de resultaten voor Beschermd Wonen (BW) in de 
gemeente Leeuwarden. Daarbij maken we gebruik van informatie uit de vragenlijsten 
die zijn afgenomen bij 32 cliënten die gebruik maken van BW. Verder zijn de 
resultaten gebaseerd op de informatie uit de gesprekken die we hebben gehouden met 
leidinggevenden en medewerkers van acht aanbieders van BW in de gemeente 
Leeuwarden en de twee groepsgesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente 
en de sociaal werkers van Amaryllis. 
 
We beginnen met een beschrijving van de geïnterviewde cliënten. Vervolgens 
bespreken we de resultaten op de vier onderdelen van de kwaliteitsmeter: A. 
individueel plan en samenwerking; B. kwaliteitssysteem en tevredenheid; C. 
veiligheid; en D. medewerkers en vrijwilligers. We sluiten het hoofdstuk af met een 
paragraaf over de algehele kwaliteit. Daarbij maken we gebruik van de scores op de 
kwaliteitsmeter die in de paragrafen daarvoor zijn behandeld. 
 
 
2.1 Beschrijving cliënten  
 
In deze paragraaf behandelen we de achtergrond van de geïnterviewde cliënten die 
gebruik maken van BW in de gemeente Leeuwarden. We geven een overzicht van de 
achtergrondkenmerken, waar zij vandaan komen en op welke gebieden zij hulp krijgen 
van de aanbieders. 
 
Achtergrondkenmerken 
We hebben evenveel mannelijke als vrouwelijke cliënten gesproken. De gemiddelde 
leeftijd van de cliënten is 46 jaar. De jongste cliënt is 19 jaar oud, de oudste cliënt is 
92 jaar. Vrijwel alle cliënten zijn verzekerd tegen ziektekosten, één cliënt weet niet of 
hij verzekerd is. Een meerderheid van de cliënten heeft een laag opleidingsniveau, 
terwijl één cliënt een WO-opleiding heeft afgerond (figuur 2.1). Ongeveer de helft van 
de cliënten is nooit gehuwd geweest en een derde van de cliënten is gescheiden. Eén 
cliënt is gehuwd.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 INTRAVAL – Onderzoek sociaal domein Leeuwarden 

Figuur 2.1  Opleidingsniveau en burgerlijke staat cliënten BW, in % (N=32) 

Voordat de cliënten bij de huidige aanbieder kwamen woonden zij voornamelijk 
zelfstandig, soms bij hun ouders of in een beschermde woonvorm van een andere 
aanbieder. Enkele cliënten kregen thuisondersteuning en één cliënt geeft aan dat hij op 
straat leefde. De cliënten zijn naar de huidige BW aanbieder gekomen omdat zij niet 
langer zelfstandig, eventueel met thuisondersteuning, konden wonen of omdat deze 
beschermde woonvorm beter bij hen past. Het merendeel van de cliënten woonde 
voordat ze bij de huidige aanbieder kwamen ook al in Leeuwarden. De overige 
cliënten komen voornamelijk uit andere gemeenten in Friesland, terwijl een enkeling 
van buiten Friesland komt. 
 
Hulpgebieden 
Alle cliënten krijgen ondersteuning op één of meerdere hulpgebieden. Eén cliënt weet 
niet wat voor ondersteuning hij krijgt. Een meerderheid van de cliënten ontvangt 
ondersteuning bij de administratie, bij de dagbesteding en/of bij de geestelijke 
gezondheid (figuur 2.2). Ruim de helft van de cliënten heeft hulp bij de financiën 
en/of de lichamelijke gezondheid. Een beperkt deel van de cliënten krijgt 
ondersteuning op het gebied van drugsgebruik. De cliënten ontvangen al tussen de zes 
maanden en 39 jaar zorg van de huidige zorgaanbieder met een gemiddelde van ruim 
zes jaar. 
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Figuur 2.2 Hulpgebieden van de cliënten BW, in % (meerdere antwoorden mogelijk; N=32) 

 
2.2 Individueel plan 
 
In deze paragraaf besteden we aandacht aan het individueel plan (deel A van het 
Kwaliteitskader). We bespreken allereerst het opstellen van het individuele plan, 
alvorens in te gaan op de gemaakte afspraken, gestelde doelen en de evaluatie 
daarvan. Verder bespreken we de samenwerking van de aanbieders met andere 
instellingen en het sociale wijkteam.  
 
Individueel plan 
Een meerderheid van de cliënten geeft aan een individueel plan te hebben. Enkele 
cliënten weten niet of zij een plan hebben en twee cliënten zeggen dat zij geen plan 
hebben. De cliënten die menen wel een plan te hebben zijn vrijwel allemaal betrokken 
geweest bij het opstellen van het plan (figuur 2.3).  
 
Bij voorkeur worden ook familie en vrienden van cliënten betrokken bij het opstellen 
van het plan, dit gebeurt altijd in overleg met de cliënt. Bij een minderheid van de 
cliënten met een plan waren naasten betrokken bij het opstellen van het plan. Veel 
cliënten beschikken niet (meer) over een gezond sociaal netwerk. Ongeveer de helft 
van de cliënten geeft aan dat meepraten van naasten bij het opstellen van het plan ‘niet 
van toepassing’ is. Deze cliënten merken op geen naasten meer te hebben, geen 
contact met familieleden te hebben en/of zelf niet te willen dat naasten betrokken zijn 
bij het opstellen van het plan. De cliënten waarbij naasten betrokken waren bij het 
opstellen van het plan zijn van mening dat er goed naar hun naasten werd geluisterd.  
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Figuur 2.3 Betrokkenen bij het opstellen van individueel plan volgens cliënten 
BW, in % (n=25) 

 

De aanbieders zelf geven aan dat alle cliënten een individueel plan hebben. Bij 
voorkeur wordt het plan samen met de cliënt opgesteld. De cliënt kan dan zelf 
aangeven waar hij/zij behoefte aan heeft en voelt zich hierdoor meer betrokken bij het 
plan. Een aantal cliënten is niet in staat om samen met de hulpverleners te bedenken 
wat er in het plan moet komen te staan. Daarnaast kiezen sommige cliënten er bewust 
voor om niet betrokken te zijn bij het opstellen van het plan. Deze cliënten geven aan 
tijdens de intake al van alles te hebben verteld en het te confronterend te vinden om 
daar dieper op in te gaan. Zij laten het liever over aan de hulpverleners.  
 
Afspraken, doelen en evaluatie 
Mede door de betrokkenheid van de cliënten bij het opstellen van het plan zijn de 
afspraken en doelen die in het plan zijn opgenomen voor de meeste cliënten duidelijk 
(figuur 2.4). Een enkele aanbieder die is gericht op cliënten met een lichte 
verstandelijke beperking (LVB) geeft aan te werken met ‘picto’s’, plaatjes die dienen 
als vervanging van tekst, zodat de cliënten met een licht verstandelijke beperking de 
doelen en afspraken beter begrijpen. 
 
Vrijwel alle cliënten zeggen het plan regelmatig te bespreken met de hulpverleners. 
Een meerderheid van de cliënten is van mening dat het plan kan worden bijgesteld als 
zij hier iets aan willen veranderen.    
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Figuur 2.4  Mening van cliënten BW over de afspraken en doelen in het individueel 
plan, in % (n=25) 

 

Ook de aanbieders geven aan dat het plan regelmatig wordt geëvalueerd. Enkele 
aanbieders evalueren het plan twee keer per jaar, terwijl de andere aanbieders het plan 
vier keer per jaar evalueren. De aanbieders merken op dat het plan ook tussen de 
evaluatiemomenten door aangevuld en bijgesteld kan worden. 
 
In het Kwaliteitskader van de gemeente is aangegeven dat de sociaal werker van 
Amaryllis samen met de cliënt een individueel plan opstelt. In een gesprek met 
meerdere sociaal werkers van Amaryllis merken zij op dat het plan vaak al is 
opgesteld door de aanbieder. Samen met de cliënt en aanbieder wordt het plan 
doorgenomen. Wanneer het plan goed is wordt het overgenomen door Amaryllis. De 
sociaal werkers geven wel aan dat het plan soms erg is toegeschreven naar de 
aanbieder.  
 
Hoe de indicatie van de cliënt wordt opgepakt ligt volgens de sociaal werkers van 
Amaryllis bij de aanbieder. Vanaf 2018 hebben de sociaal werkers bij BW meer de 
regie en wordt er gecontroleerd of de doelen worden gehaald. Daarnaast zeggen de 
sociaal werkers dat zij tot 2018 de indicaties van de cliënten alleen controleerden, de 
aanbieders vulden het zelf in. Er was soms wel sprake van enige discussie tussen de 
sociaal werker en de aanbieder, aangezien de aanbieder vaak een zwaardere indicatie 
wilde dan de sociaal werker nodig achtte. Vanaf 2018 geven de sociaal werkers ook de 
indicatie af en zien zij de cliënten.   
 
Samenwerking 
Het merendeel van de cliënten waarbij verschillende hulpverleners samenwerken is 
van mening dat de hulpverleners goed samenwerken (figuur 2.5). Een meerderheid 
van de cliënten zegt tevens dat de hulp van de verschillende hulpverleners goed bij 
elkaar past en dat de hulpverleners goed overleggen.  
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Figuur 2.5 Mening van cliënten BW over de samenwerking van hulpverleners, in % 
(n=29) 

 

De aanbieders geven aan met een groot aantal ketenpartners samen te werken. Deze 
contacten verlopen over het algemeen goed. De hulpverleners hebben hetzelfde doel  
en de lijnen zijn kort. De communicatie en samenwerking met ketenpartners wordt 
soms gehinderd door personeelswisselingen en veranderingen in de werkwijze bij 
ketenpartnerorganisaties. De kwaliteit van het contact met Amaryllis verschilt vaak 
per wijk en per medewerker.  
 
 
2.3 Kwaliteitssysteem  
 
In deze paragraaf gaan we in op het kwaliteitssysteem (deel B van het 
Kwaliteitskader). Aspecten die hieronder vallen zijn medezeggenschap van 
medewerkers en cliënten, enkele specifieke procedures en regelingen 
(klachtenprocedure en privacyregeling) en de tevredenheid van de cliënten over de 
ondersteuning en de medewerkers van de aanbieder. Deze onderwerpen worden 
hieronder behandeld. 
 
Medezeggenschap 
Vrijwel alle cliënten zijn van mening dat zij mogen meepraten over hoe het bij de 
aanbieder gaat (figuur 2.6). Bij verschillende aanbieders worden bewonersoverleggen 
gehouden. Tijdens deze overleggen gaan cliënten en medewerkers met elkaar in 
gesprek over verschillende relevante onderwerpen. De bewonersoverleggen worden 
door de cliënten gewaardeerd.  
 
Aandachtspunt is dat voornamelijk de mondige cliënten meepraten tijdens deze 
overleggen en de minder mondige cliënten hierdoor niet worden gehoord. Verder 
zeggen cliënten niet alle onderwerpen in de groep te willen bespreken. Deze 
onderwerpen willen en kunnen zij persoonlijk met hun begeleider bespreken. De 
cliënten voelen zich over het algemeen gehoord. Vrijwel alle cliënten vinden dat door 
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de medewerkers goed naar hen geluisterd wordt. Het is voor de cliënten niet altijd 
duidelijk wat er met hun opmerkingen gebeurt. 
 
De meeste cliënten geven aan dat er naar hen wordt geluisterd wanneer beslissingen 
moeten worden genomen over de hulp die hij/zij krijgt. Een meerderheid zegt dat zij 
kunnen aangeven bij hun hulpverlener als zij behoefte hebben aan andere hulp. Bijna 
de helft van de cliënten merkt op dat de hulpverleners regelmatig aan hen vragen wat 
zij van de hulp vinden.  
 
Figuur 2.6 Ervaringen met medezeggenschap door cliënten BW, in % (N=32) 

 
De aanbieders vinden het belangrijk dat cliënten de mogelijkheid hebben om over 
verschillende onderwerpen mee te praten. Vrijwel alle aanbieders hebben een 
(organisatie brede) medezeggenschapsraad voor cliënten. Eén aanbieder geeft aan 
geen medezeggenschapsraad voor cliënten te hebben. Deze aanbieder merkt op dit wel 
graag te willen hebben, maar dat het door de (zwaarte van de) problematiek van de 
doelgroep niet mogelijk is dit te realiseren. Voor de BW locaties zijn de 
bewonersvergaderingen of huiskamergesprekken over het algemeen belangrijker om 
inspraak van cliënten te borgen. Ook de medewerkers hebben bij alle aanbieders de 
mogelijkheid mee te praten over het beleid. Dit kan via de medezeggenschapsraad, de 
ondernemingsraad of teamvergaderingen.  
 
Procedures en regelingen  
De meeste cliënten weten bij wie zij een klacht kunnen indienen wanneer zij een 
probleem of klacht hebben over de aanbieder of een hulpverlener. Enkele cliënten 
geven aan dat zij de klacht zouden indienen bij de vertrouwenspersoon, cliëntenraad 
of klachtencommissie. De overige cliënten zouden hun klacht bespreken met hun 
persoonlijk begeleider, een hulpverlener, een leidinggevende van de locatie of met 
familie of vrienden. Alle cliënten die weten bij wie zij een klacht kunnen indienen 
weten hoe zij deze persoon kunnen bereiken. Enkele cliënten hebben wel eens een 
klacht ingediend. Over het algemeen werden deze klachten volgens hen snel opgepakt.  
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De aanbieders geven aan dat klachten van cliënten over het algemeen eerst met de 
cliënt en de persoonlijk begeleider samen worden besproken. Vaak wordt geprobeerd 
in onderling overleg tot een oplossing te komen voor het probleem. Indien nodig kan 
de cliënt een klacht indienen bij een klachtencommissie. Verschillende aanbieders 
merken op dat cliënten bij de intake worden geattendeerd op de klachtencommissie.  
 
Cliënttevredenheid 
Vrijwel alle cliënten zijn tevreden over de hulp die zij krijgen. Zij zijn van mening dat 
zij de hulp krijgen die zij nodig hebben, dat de hulp die zij krijgen goed is en dat zij 
genoeg hulp krijgen (figuur 2.7). Ze merken op dat het door de hulp beter met hen 
gaat. Een meerderheid van de cliënten geeft aan door de hulp die zij krijgen meer 
dingen zelfstandig te kunnen doen en de dingen die zij zelf doen ook beter te kunnen 
doen. De aanbieders merken hierbij op dat het niet voor elke cliënt realistisch is te 
verwachten dat zij leren om meer dingen zelfstandig te doen.    
 

Figuur 2.7 Tevredenheid over de ontvangen hulp cliënten BW, in % 

 

De aanbieders geven aan dat er regelmatig een tevredenheidsonderzoek onder cliënten 
wordt uitgevoerd. Over het algemeen worden deze onderzoeken één keer per jaar of 
één keer per twee jaar uitgevoerd. Bij deze onderzoeken wordt de anonimiteit van de 
respondent niet altijd gewaarborgd. Sommige cliënten hebben volgens de aanbieders 
hulp nodig van de medewerkers bij het invullen van het tevredenheidsonderzoek. Zij 
hebben uitleg nodig bij de vragen en/of hulp nodig bij het formuleren van antwoorden 
en verwoorden van gevoelens. Verder vinden aanbieders het prettig de ervaringen van 
cliënten aan een specifieke cliënt te kunnen koppelen. Wanneer uit het onderzoek naar 
voren komt dat een cliënt ontevreden is, kunnen zij hierover in gesprek gaan met de 
cliënt.   
 
Vrijwel alle cliënten zijn tevreden over de medewerkers van de aanbieder (figuur 2.8). 
Zij geven aan dat zij door de medewerkers met respect worden behandeld en dat de 
medewerkers hen serieus nemen. Cliënten vinden de medewerkers betrokken en een 
enkeling ziet de medewerkers meer als vrienden dan als hulpverleners. Een 
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meerderheid van de cliënten is van mening dat de medewerkers duidelijke antwoorden 
geven op vragen die zij hebben. Cliënten ervaren het als prettig dat er altijd een 
hulpverlener aanwezig is met wie zij even kunnen praten als zij daar behoefte aan 
hebben.  
 
Figuur 2.8  Tevredenheid over de hulpverleners cliënten BW, in % 

 
2.4 Veiligheid  
 
In deze paragraaf gaan we in op de veiligheid (deel C van het Kwaliteitskader). 
Hierbij gaat het erom dat is geborgd dat de leefomgeving van de cliënt veilig, schoon 
en passend is.  
 
Vrijwel alle cliënten zeggen zich veilig te voelen in hun leefomgeving (figuur 2.9). 
Een meerderheid van de cliënten geeft aan dat er op de locatie altijd een hulpverlener 
aanwezig is. Als een cliënt hulp nodig heeft, is er over het algemeen snel een 
medewerker aanwezig. Cliënten voelen zich soms minder veilig door hun eigen 
psychologische situatie (angstklachten, wantrouwend) of door het gedrag of de 
psychologische situatie van medebewoners (agressief of verward gedrag). Verder 
vinden de meeste cliënten hun leefomgeving schoon. De cliënten maken zelf hun 
appartement schoon en/of worden hierbij ondersteund door de hulpverleners of 
schoonmakers. De meeste cliënten zijn van mening dat de omgeving waarin zij leven 
goed bij hen past.     
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Figuur 2.9 Mening cliënten BW over de leefomgeving, in % 

 
De aanbieders geven aan dat zij bij de intake nagaan of de cliënt past binnen de 
organisatie en binnen de bewonersgroep. Daarnaast merken de aanbieders op dat voor 
de termen ‘veilig’ en ‘schoon’ geen eenduidige definitie kan worden gegeven. Wat de 
cliënt een veilige en/of schone omgeving vindt, kunnen de aanbieders als niet veilig 
en/of niet schoon ervaren. Er wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de perceptie van de 
cliënt. De cliënt moet zich prettig voelen in de omgeving. Hierbij wordt wel rekening 
gehouden met persoonlijke hygiëne en met de aanwezigheid van andere cliënten. 
Indien nodig kunnen cliënten extra ondersteuning krijgen van medewerkers en/of 
schoonmakers bij het schoonhouden van hun woning.    
 
Vertrouwenspersoon  
Een meerderheid van de cliënten zegt een eigen vertrouwenspersoon te hebben bij de 
aanbieder. Het is aan de cliënten overgelaten wat zij verstaan onder een 
vertrouwenspersoon. De cliënten noemen voornamelijk hun persoonlijk begeleider 
en/of alle medewerkers van de aanbieder als vertrouwenspersonen. Deze cliënten 
lijken over het algemeen niet op de hoogte te zijn van de formele vertrouwenspersoon 
bij de aanbieder. De cliënten geven aan zich prettig te voelen bij hun persoonlijk 
begeleider en geen drempel te voelen hun problemen met hem/haar te bespreken. 
Enkele cliënten zijn wel op de hoogte van de formele cliëntvertrouwenspersoon. 
Vrijwel alle cliënten weten hoe zij hun vertrouwenspersoon kunnen bereiken.  
 
Alle aanbieders zeggen een vertrouwenspersoon voor cliënten te hebben. De meeste 
aanbieders attenderen cliënten bij de intake door middel van een folder op het bestaan 
van deze vertrouwenspersoon. Het is niet duidelijk of de cliënten deze folders ook 
lezen en/of bewaren. Bij enkele aanbieders komt de vertrouwenspersoon regelmatig 
langs op de locatie. Op deze manier probeert de vertrouwenspersoon zichtbaar en 
benaderbaar te zijn voor cliënten en de drempel om contact te zoeken zo laag mogelijk 
te maken. De meeste aanbieders hebben tevens een vertrouwenspersoon voor 
medewerkers.  
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Een beperkt deel van de cliënten geeft aan dat zij een vertrouwenspersoon bij de 
gemeente hebben. Een enkeling weet wie de vertrouwenspersoon is en hoe zij deze 
persoon kunnen bereiken. Op de vraag wie deze vertrouwenspersoon is antwoorden 
deze cliënten voornamelijk ‘het wijkteam’. 
 
 
2.5 Medewerkers en vrijwilligers  
 
In deze paragraaf gaan we in op de inzet van medewerkers en vrijwilligers (deel D van 
het Kwaliteitskader). Allereerst behandelen we de medewerkers, vervolgens bespreken 
we de vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. 
 
Medewerkers 
Alle medewerkers hebben een passende HBO of MBO opleiding gevolgd. Bij de 
meeste aanbieders zijn de taken en verantwoordelijkheden van medewerkers met 
verschillende functies vastgelegd. Bij vrijwel elke aanbieder heeft iedere cliënt een 
eigen persoonlijk begeleider. Mocht het nodig zijn, dan kunnen de medewerkers 
elkaars taken overnemen en elkaar ondersteunen.  
 
De medewerkers en leidinggevenden zijn van mening dat er veel aandacht is voor 
scholing en deskundigheidsbevordering van medewerkers. Vaak kunnen medewerkers 
zelf aangeven op welke onderwerpen zij behoefte hebben aan bijscholing. Bij een 
aantal aanbieders zijn er tevens verplichte cursussen die de medewerkers moeten 
volgen. Verschillende aanbieders hebben regelmatig stagiaires. Deze stagiaires 
worden ingezet bij passende werkzaamheden. Stagiaires keren na hun opleiding 
regelmatig terug als medewerker bij de aanbieder. Alle medewerkers en stagiaires zijn 
verplicht een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen voordat zij in 
contact komen met cliënten.  
 
Vrijwilligers en ervaringsdeskundigen 
Ongeveer de helft van de aanbieders maakt gebruik van vrijwilligers. Vrijwilligers 
worden ingezet voor lichte, ondersteunende taken, zoals ondersteuning bij koken en 
begeleiding bij uitstapjes. Eén aanbieder maakt tevens gebruik van een 
ervaringsdeskundige. De meerwaarde van de ervaringsdeskundige zit er voornamelijk 
in dat zij zich goed in de cliënten kunnen verplaatsen. Alle vrijwilligers en 
ervaringsdeskundigen dienen een VOG te overleggen. 
 
 
2.6 Kwaliteit 
 
In deze paragraaf bespreken we in hoeverre de aanbieders voldoen aan de 
verschillende onderdelen van het Kwaliteitskader sociaal domein van de gemeente.  
We hebben het Kwaliteitskader omgezet in een kwaliteitsmeter. Deze kwaliteitsmeter 
bestaat uit vier onderdelen: A. individueel plan, B. kwaliteitssysteem, C. veiligheid en 
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D. medewerkers en vrijwilligers. Elk van deze vier onderdelen bestaat uit 
verschillende subonderdelen.  
 
De beoordeling van elk onderdeel is vastgesteld aan de hand van de gesprekken met 
cliënten en aanbieders en de groepsgesprekken met Amaryllis en de gemeente. De 
aanbieders kunnen op elk onderdeel worden beoordeeld met ‘onvoldoende (score 
tussen 1 en 3,4)’, ‘matig (score tussen 3,5 en 5,4)’, ‘voldoende (score tussen 5,5 en 
7,4)’ of ‘goed (score tussen 7,5 en 10)’. De beoordelingen van de verschillende 
onderdelen bepalen uiteindelijk samen de algehele kwaliteit van BW in de gemeente 
Leeuwarden. 
 
Algehele kwaliteit 
De aanbieders worden op elk onderdeel van de kwaliteitsmeter beoordeeld als goed, 
waarmee ook de algehele kwaliteit als goed wordt beoordeeld (tabel 2.1).  
 

Tabel 2.1 Resultaten kwaliteitsmeter BW 
Onderdeel Beoordeling 
Algehele kwaliteit Goed 
Individueel plan en samenwerking Goed 
Kwaliteitssysteem en tevredenheid Goed 
Veiligheid Goed 
Medewerkers en vrijwilligers Goed 

 
Individueel plan 
De aanbieders worden als ‘goed’ beoordeeld op het onderdeel ‘individueel plan’ van 
de kwaliteitsmeter (tabel 2.1). Dit onderdeel bestaat uit de subonderdelen ‘opstellen 
van het plan’, ‘afspraken en doelen’, ‘evaluatie’ en ‘sociale wijkteams’. Met name op 
het tweede en derde subonderdeel scoren de BW aanbieders hoog.   
 
Op het subonderdeel ‘opstellen van het plan’ scoren de aanbieders minder hoog. 
Hoewel vrijwel alle cliënten een plan hebben, zijn de cliënten en hun naasten niet 
altijd betrokken bij het opstellen van het plan. Een groot deel van de cliënten heeft 
geen gezond sociaal netwerk, waardoor het betrekken van naasten bij het opstellen van 
het plan niet mogelijk is.  
 
Op het subonderdeel ‘sociale wijkteams’ scoren de aanbieders minder hoog dan op de 
andere drie subonderdelen. Dit komt voornamelijk doordat de BW cliënten bij de 
aanbieder wonen, waardoor de rol van het wijkteam over het algemeen beperkt is tot 
het verstrekken van een indicatie en begeleiding bij uitstroom. Wanneer aanbieders 
samenwerken met de wijkteams, verloopt dit doorgaans goed.    
 
Kwaliteitssysteem  
Op het onderdeel ‘kwaliteitssysteem’ van de kwaliteitsmeter worden de aanbieders als 
‘goed’ beoordeeld (tabel 2.1). Dit onderdeel bestaat uit de subonderdelen ‘PDCA-
cyclus’, ‘cliënttevredenheid’, ‘medezeggenschap’ en ‘procedures en regelingen’. Met 
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name op de subonderdelen ‘cliënttevredenheid’ en ‘medezeggenschap’ scoren de BW 
aanbieders hoog.  
 
Op het onderdeel ‘PDCA-cyclus’ scoren de aanbieders minder hoog. Hoewel 
meerdere aanbieders aangeven dat het individuele plan ook buiten de officiële 
evaluatiemomenten aangevuld en aangepast kan worden, is het moeilijk vast te stellen 
in hoeverre de PDCA-cyclus feitelijk wordt toegepast.  
 
Op het subonderdeel ‘procedures en regelingen’ scoren de aanbieders het minste hoog. 
Dit komt voornamelijk doordat de klachtenprocedure en de privacyregeling in 
beperkte mate proactief kenbaar worden gemaakt bij cliënten. Bij veel aanbieders 
krijgen cliënten bij intake een pakket met informatie over de organisatie. Hierbij zit 
ook informatie over de klachtenprocedure en de privacyregeling. Veel cliënten lezen, 
onthouden en/of bewaren deze informatie niet waardoor zij op een later tijdstip niet op 
de hoogte zijn van deze regelingen. 
 
Veiligheid  
De aanbieders worden als ‘goed’ beoordeeld op het onderdeel ‘veiligheid’ van de 
kwaliteitsmeter (tabel 2.1). Dit onderdeel bestaat uit de subonderdelen ‘leefomgeving’, 
‘vertrouwenspersoon’ en ‘systemen en instrumenten’. Met name op de eerste twee 
subonderdelen scoren de aanbieders hoog. Veel cliënten geven aan dat er een 
vertrouwenspersoon bij de aanbieder is. Deze cliënten weten hoe zij de 
vertrouwenspersoon kunnen bereiken. Wanneer wordt gevraagd wie dit is, noemen ze 
vrijwel nooit de officiële vertrouwenspersoon van de aanbieder. Het bestaan van de 
vertrouwenspersoon wordt, evenals de klachtenprocedure en privacyregeling bij het 
onderdeel ‘kwaliteitssysteem’, in beperkte mate proactief kenbaar gemaakt.  
 
Op het subonderdeel ‘systemen en instrumenten’ scoren de aanbieders iets minder 
hoog. Hoewel er voortdurend rekening wordt gehouden met de veiligheid van cliënten 
en medewerkers, en er bij de intake van cliënten wordt geïnformeerd of de cliënt 
kinderen heeft, is de inzet van een veiligheidsmanagementsysteem of een kindcheck 
vaak niet formeel vastgelegd.  
 
Medewerkers en vrijwilligers 
Op het onderdeel ‘medewerkers en vrijwilligers’ worden de aanbieders als ‘goed’ 
beoordeeld (tabel 2.1). Dit onderdeel bestaat uit de subonderdelen ‘medewerkers’ en 
‘vrijwilligers en ervaringsdeskundigen’. Op beide subonderdelen scoren de BW 
aanbieders hoog.  
 
Bij de aanbieders is niet exact vastgelegd welke deskundigheid medewerkers dienen te 
hebben per dienstverlening, behandeling en ondersteuning. Volgens de aanbieders is 
dit ook niet realistisch. Medewerkers moeten flexibel zijn en, indien nodig, voor 
elkaar invallen. De aanbieders hebben daarom per functie in grote lijnen vastgelegd 
wat de taken en verantwoordelijkheden zijn.  
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3. RESULTATEN THUISONDERSTEUNING 
 
 
 

In dit hoofdstuk gaan we in op de resultaten voor Thuisondersteuning (TO) in de 
gemeente Leeuwarden. Daarbij maken we gebruik van informatie uit de vragenlijsten 
die zijn afgenomen bij 20 cliënten die TO ontvangen. Verder zijn de resultaten 
gebaseerd op de informatie uit de gesprekken die we hebben gehouden met 
leidinggevenden en medewerkers van de drie aanbieders van TO in de gemeente 
Leeuwarden en de twee groepsgesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente 
en de sociaal werkers van Amaryllis. 
 
We beginnen met een beschrijving van de geïnterviewde cliënten. Vervolgens 
bespreken we de resultaten op de kwaliteitsmeter. We sluiten het hoofdstuk af met een 
paragraaf over de kwaliteit. Daarbij maken we gebruik van de scores op de 
kwaliteitsmeter van de onderdelen die in de paragrafen daarvoor zijn behandeld. 
 
 
3.1 Beschrijving cliënten  
 
In deze paragraaf bespreken we de resultaten van de interviews met de cliënten die 
gebruik maken van TO in de gemeente Leeuwarden. We geven een overzicht van de 
achtergrondkenmerken van de cliënten, waar zij vandaan komen en op welke gebieden 
zij hulp krijgen van de aanbieders. 
 
Achtergrondkenmerken 
De helft van de cliënten die we gesproken hebben is man. De gemiddelde leeftijd ligt 
zo rond de 39 jaar. De jongste respondent is 19 jaar, terwijl de oudste 67 jaar is. Het 
grootste deel van de cliënten heeft een laag opleidingsniveau, een kwart heeft een 
middelhoog opleidingsniveau en 10% heeft een hoog opleidingsniveau (figuur 3.1). 
De helft van de cliënten is nooit gehuwd geweest, een kwart is voor de wet gescheiden 
en een kwart is gehuwd. Alle cliënten geven aan verzekerd te zijn tegen ziektekosten. 
 

Figuur 3.1  Opleidingsniveau en burgerlijke staat cliënten TO, in % (N=20) 
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De ondervraagde cliënten geven aan gemiddeld vier jaar en vier maanden zorg van de 
aanbieder te ontvangen. De antwoorden van de cliënten lopen uiteen van drie maanden 
tot 15 jaar. Een kwart van de cliënten woont in een woning van de aanbieder. De 
overige cliënten huren zelfstandig een woning of wonen in een koopwoning.  
 
Over het algemeen maakten de cliënten geen gebruik van thuisondersteuning voordat 
ze bij de huidige aanbieder terecht kwamen. Een paar cliënten woonden voordat ze 
thuisondersteuning kregen buiten de gemeente Leeuwarden, zij kwamen bijvoorbeeld 
uit Heerenveen, Drachten of Joure. Een aantal cliënten woonde bij hun ouders voordat 
ze in een woning kwamen met thuisondersteuning. 
 
Hulpgebieden 
De hulpgebieden, waarop de meeste cliënten ondersteuning krijgen, zijn op het gebied 
van financiën en geestelijke gezondheid (figuur 3.2). Daarnaast krijgt een minderheid 
ook ondersteuning op het gebied van huishouden, lichamelijke verzorging en 
dagbesteding. Een beperkt deel van de cliënten krijgt ondersteuning bij persoonlijke 
verzorging en/of eventueel drank- of drugsgebruik. 
 
Figuur 3.2  Hulpgebieden van de cliënten TO, in % (meerdere antwoorden mogelijk; N=20) 

 
 

3.2 Individueel plan 
 
In deze paragraaf behandelen we het individueel plan (deel A van het 
Kwaliteitskader). We bespreken allereerst het opstellen van het individuele plan, 
alvorens in te gaan op de gemaakte afspraken, gestelde doelen en de evaluatie 
daarvan. Verder gaan we in op de samenwerking van de aanbieders met andere 
instellingen en het sociale wijkteam.  
 
Individueel plan 
De meerderheid van de cliënten zegt een individueel plan te hebben, terwijl de overige 
cliënten aangeven dat zij niet weten of zij dit hebben. Er is geen enkele cliënt die zegt 
er zeker van te zijn dat hij of zij geen plan heeft. 
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Van de cliënten die aangeven dat ze een plan hebben, zijn de meeste zelf betrokken 
geweest bij het opstellen daarvan (figuur 3.3). Dit beeld wordt bevestigd in de 
gesprekken met de leidinggevenden en medewerkers van de aanbieders. Zij geven 
zonder uitzondering aan dat voor de cliënten altijd een individueel plan wordt 
opgesteld en dat bij het opstellen van het plan zoveel mogelijk wordt aangesloten bij 
de belevingswereld van de cliënten. Daarom worden zij idealiter zelf betrokken bij het 
opstellen van het plan. Bij enkele instellingen is het ook mogelijk voor de cliënten om 
het plan zelf in te zien en het (in overleg) aan te passen. Een beperkt deel van de 
cliënten zegt dat naasten zijn betrokken bij het opstellen van het plan. Deze groep 
cliënten is tevens van mening dat er goed naar hun naasten wordt geluisterd. 
 

Figuur 3.3  Betrokkenen bij het opstellen van individueel plan volgens 
cliënten TO, in % (n=17) 

 
Voor een derde van de cliënten blijkt dat het betrekken van naasten bij het opstellen 
van het plan volgens hen ‘niet van toepassing’ is. Als we hierop doorvragen blijkt het 
te gaan om situaties waarbij een cliënt geen contact met zijn of haar naasten heeft of 
waarbij naasten er niet van op de hoogte zijn van de TO die de cliënt ontvangt. De 
gesprekken met de aanbieders ondersteunen deze bevinding. Zowel in de gesprekken 
met leidinggevenden als met de medewerkers komt meermaals naar voren dat het 
lastig kan zijn om naasten bij het opstellen van het plan te betrekken. Dat kan 
enerzijds komen doordat niet bekend is wie de naasten van de cliënt zijn, maar ook 
doordat de cliënt niet de vereiste toestemming geeft om zijn of haar naasten te 
benaderen. 
 
Afspraken, doelen en evaluatie 
Voor een groot deel van de cliënten zijn de doelen en afspraken die in het plan staan 
duidelijk (figuur 3.4). De aanbieders geven aan dat ze samen met de cliënt de doelen 
opstellen. De veronderstelling van de aanbieders is dat als de cliënt het doel 
grotendeels zelf formuleert, het doel duidelijker en haalbaarder voor hem of haar is. 
Sommige aanbieders noemen daarbij als specifiek aandachtpunt het opstellen van 
duidelijke doelen voor cliënten met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Voor 
deze doelgroep werken de aanbieders ook wel met ‘picto’s’, plaatjes die dienen als 
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vervanging van tekst, zodat de cliënten met een licht verstandelijke beperking de 
doelen en afspraken beter begrijpen. 
 
Alle aanbieders geven aan dat zij het individuele plan om de zoveel tijd evalueren met 
de desbetreffende cliënt. De antwoorden van de cliënten ondersteunen hetgeen de 
aanbieders zeggen. Het merendeel van de cliënten geeft aan het plan (regelmatig) te 
bespreken met de hulpverleners. Ook is een meerderheid van de cliënten van mening 
dat het plan indien gewenst kan worden bijgesteld.  
 
De frequentie waarmee het plan wordt geëvalueerd varieert per aanbieder. Waar bij 
sommige aanbieders het plan elke drie maanden wordt geëvalueerd, gebeurt dit bij 
anderen één of twee keer per jaar. Wel geven alle aanbieders aan dat de plannen buiten 
de geplande evaluatiemomenten om zo nodig kunnen worden bijgesteld, mocht de 
situatie van de cliënt daarom vragen. 
 

Figuur 3.4  Mening van cliënten TO over de afspraken en doelen in het 
individueel plan, in % (n=17) 

 
 

In het groepsgesprek met Amaryllis komt naar voren dat de sociaal werkers bij TO 
naar de cliënten toegaan en de indicatie doen. Het komt echter voor, zeggen de 
medewerkers, dat de aanbieder het plan al klaar heeft. Ze geven aan dat ze het plan 
dan alleen nog even bekijken. Het komt wel voor dat de ze dan tot een andere 
conclusie komen met betrekking tot de geboden zorg. Omdat de sociaal werkers 
betrokken zijn bij het opstellen van het plan ervaren ze ook meer regie over het proces. 
De medewerkers merken wel op dat dit meer tijd kost. De medewerkers zeggen ook 
bij de evaluatie van het plan betrokken te zijn. De sociaal werkers noemen dat ze 
graag alleen met de cliënten zouden willen spreken om de geboden zorg te evalueren, 
maar dat de aanbieders vaak aangeven dat dit niet haalbaar is. 
 
Samenwerking 
Er zou, op basis van het Kwaliteitskader van de gemeente, samenwerking moeten zijn 
tussen aanbieders en sociaal werkers. Om een indicatie te krijgen van in hoeverre dit 
het geval is zijn hierover aan de cliënten enkele vragen gesteld. Een meerderheid van 
de cliënten geeft aan dat de hulpverleners goed met elkaar samenwerken en 

82

71 71

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

De afspraken en doelen
zijn duidelijk

Zegt het plan te bespreken
met de hulpverleners

Is van mening dat het plan
kan worden bijgesteld



Resultaten Thuisondersteuning  25 

overleggen (figuur 3.5). Verder zegt vier vijfde van de cliënten dat de verschillende 
hulp die ze ontvangen goed bij elkaar past c.q. op elkaar aansluit.  
 
De aanbieders zijn wisselend over de samenwerking met de sociale wijkteams. Eén 
aanbieder noemt de samenwerking met de wijkteams en de gemeente erg goed. De 
andere twee aanbieders zijn van mening dat de samenwerking erg afhankelijk is van 
de medewerker. Deze aanbieders geven aan dat dit, volgens hen, voornamelijk met de 
hoge werkdruk en bezuinigingen bij de wijkteams te maken heeft. De samenwerking 
met andere organisaties loopt over het algemeen goed. 
 

Figuur 3.5  Mening van cliënten TO over de samenwerking van hulpverleners, in 
% (N=20) 

 

 
3.3 Kwaliteitssysteem 
 
In deze paragraaf behandelen we het kwaliteitssysteem (deel B van het 
Kwaliteitskader). Aspecten die hieronder vallen zijn medezeggenschap van 
medewerkers en cliënten, enkele specifieke procedures en regelingen 
(klachtenprocedure en privacyregeling) en de tevredenheid van de cliënten en de 
medewerkers van de aanbieders. 
 
Medezeggenschap 
Aan de cliënten zijn enkele stellingen voorgelegd over de mate waarin zij 
medezeggenschap ervaren bij de aanbieders. Vrijwel alle cliënten vinden dat er door 
de medewerkers goed naar ze wordt geluisterd (figuur 3.6). Het aantal dat vindt dat er 
door de aanbieder goed naar de cliënten in het algemeen wordt geluisterd bedraagt de 
helft (figuur 3.6). Verder zeggen vrijwel alle cliënten dat ze de ruimte krijgen om het 
aan te geven als hun hulpbehoefte verandert. 
 
Tijdens de gesprekken wordt duidelijk dat niet alle cliënten weten dat er een 
cliëntenraad is, terwijl alle aanbieders zeggen een dergelijke raad te hebben ingesteld. 
Enkele cliënten merken op dat zij wel degelijk weten dat er een cliëntenraad is en één 
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cliënt geeft aan hierin zitting te hebben genomen. Deze respondent is positief over de 
raad en zegt dat er goed naar de cliënten wordt geluisterd. In de gesprekken met de 
aanbieders komt naar voren dat zij allen tevreden zijn over het functioneren van de 
cliëntenraad. 
 

Figuur 3.6  Ervaringen met medezeggenschap door cliënten TO, in % (N=20) 

 
 

Voor medewerkers is bij de aanbieders ook ruimte voor inspraak. Bij één aanbieder 
gaat dat via een personeelsvertegenwoordiging. Een andere aanbieder geeft aan dat ze 
maandelijkse overleggen hebben waar ook aandacht is voor inspraak van de 
medewerkers. Daarnaast noemen alle drie de aanbieders dat de medewerkers altijd een 
leidinggevende kunnen aanspreken als ze iets willen bespreken. De tevredenheid van 
de medewerkers wordt ook getoetst door de aanbieders. Twee aanbieders doen dit 
jaarlijks. De andere aanbieder geeft aan dat dit wel eens gebeurt, maar niet structureel. 
De onderzoeken worden bij alle drie de aanbieders anoniem afgenomen. 
 
Procedures en regelingen 
Het merendeel van de cliënten geeft aan te weten waar ze moeten zijn als ze een 
probleem of klacht hebben. Sommige cliënten zeggen dat ze dit zouden doen bij de 
persoonlijk begeleider, de vertrouwenspersoon of de directeur. De cliënten zouden dan 
zelf telefonisch contact opnemen of zouden dat doen dat via de persoonlijk begeleider. 
Eén cliënt zegt een keer een klacht over een andere zorgaanbieder bij de gemeente te 
hebben ingediend. Hier heeft ze toen nooit meer iets over terug gehoord. Het 
merendeel van de cliënten heeft nog nooit een klacht ingediend. De klachtenprocedure 
wordt door de aanbieders kenbaar gemaakt tijdens de intake, veelal door middel van 
een handboek met alle contactgegevens. 
 
Cliënttevredenheid 
Vrijwel alle cliënten geven aan de hulp die ze ontvangen goed te vinden (figuur 3.7). 
Sommige cliënten noemen dat het beter met hen gaat door de hulp en doordat ze 
zelfstandiger worden ook anderen makkelijker kunnen helpen. Alle cliënten geven aan 
genoeg hulp te ontvangen bij de zorgaanbieder. Daarnaast zegt een meerderheid van 
de cliënten dat ze door de hulp meer dingen zelfstandig kunnen doen. 
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Figuur 3.7  Tevredenheid over de ontvangen hulp cliënten TO, in % (N=20) 

 

De cliënten zijn, zonder uitzondering, van mening dat ze met respect behandeld 
worden en dat de hulpverleners duidelijke antwoorden geven op hun vragen (figuur 
3.8). Een beperkt aantal cliënten noemt dat er sprake is van veel wisseling van 
persoonlijke begeleiders. Zij geven aan dat ze het erg vervelend vinden als ze een 
nieuwe begeleider krijgen en dat dit naar hun mening te vaak gebeurt. De aanbieders 
doen één keer per jaar of één keer per twee jaar een cliënttevredenheidsonderzoek. Bij 
twee aanbieders gebeurt dit door een extern bedrijf. Het cliënttevredenheidsonderzoek 
wordt meestal anoniem afgenomen. Eén aanbieder geeft aan dat de cliënten kunnen 
kiezen tussen een digitale en niet-digitale versie en dat de niet-digitale versie niet 
anoniem kan worden afgenomen. 
 
Figuur 3.8 Tevredenheid over de hulpverleners cliënten TO, in % (N=20) 
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Vrijwel alle cliënten geven aan zich veilig te voelen in hun leefomgeving (figuur 3.9). 
Een aantal cliënten zegt overlast te ervaren van buren of criminaliteit in de wijk. De 
meeste cliënten vinden hun leefomgeving schoon. Daarnaast geeft het merendeel van 
de cliënten aan dat de woning goed bij hem of haar past. Een opmerking die hierbij 
kan worden gemaakt is dat een kwart van de cliënten in een woning van de 
zorgaanbieder woont. De overige driekwart van de cliënten zegt hun woning 
zelfstandig te huren. 
 

Figuur 3.9  Mening cliënten TO over de leefomgeving, in % (N=20) 

 
De aanbieders zijn van mening dat ze goed letten op de veiligheid van de cliënten. Eén 
aanbieder noemt dat ze een procedure hebben waarbij cliënten eerst kennis maken met 
de medebewoners, buren en de wijkagent voordat ze in de woning gaan. Daarnaast 
komen ze regelmatig bij de woningen om te kijken of het nog veilig is. Een andere 
aanbieder geeft aan dat ze de woonomgeving zo creëren dat de begeleiding 24 uur per 
dag bereikbaar is. Deze aanbieder noemt dat ze hierdoor zorgen wegnemen en een 
gevoel van veiligheid geven. Hygiëne noemen de aanbieders een lastig punt. De 
cliënten kunnen zelf bepalen wanneer iets schoon is, maar de aanbieders hanteren 
vaak wel een ondergrens.  
 
Een enkele aanbieder geeft aan een veiligheidsmanagementsysteem en een 
incidentenmeldingssysteem te hebben. De meeste aanbieders werken wel met risico-
taxatie instrumenten. Een kindcheck, waarbij wordt gekeken of er kinderen in het 
gezin aanwezig zijn en ingeschat of ze veilig zijn, is niet bij alle aanbieders van 
toepassing. Eén aanbieder geeft aan dat 95% van de cliënten geen kinderen heeft, 
gezien de jonge leeftijd van de cliënten. Alle aanbieders nemen het in kaart brengen 
van het systeem, waaronder de eventuele kinderen, wel mee tijdens de intake. 
 
Vertrouwenspersoon 
Een minderheid van de cliënten zegt een eigen vertrouwenspersoon te hebben bij de 
aanbieder. Al deze cliënten zeggen dat zij weten hoe ze deze vertrouwenspersoon 
kunnen bereiken. Dit kan dan door te bellen, via WhatsApp of door even langs te 
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lopen. Een beperkt deel van de cliënten is ervan op de hoogte dat er een 
vertrouwenspersoon bij de gemeente is met wie ze contact op kunnen nemen over 
klachten of problemen bij de zorgaanbieder. Drie cliënten geven aan te denken dat dit 
via het wijkteam kan. Van deze cliënten weten er twee hoe ze het wijkteam kunnen 
bereiken, één cliënt geeft aan dit niet te weten. 
 
 
3.5 Medewerkers en vrijwilligers  
 
In deze paragraaf behandelen we de inzet van medewerkers en vrijwilligers (deel D 
van het Kwaliteitskader). Allereerst behandelen we de medewerkers, vervolgens gaan 
we in op de vrijwilligers (en ervaringsdeskundigen). 
 
Medewerkers 
De aanbieders geven aan dat de taken per medewerker zijn vastgelegd, maar dat deze 
taken wel kunnen worden overgenomen door andere medewerkers. Eén aanbieder 
noemt dat de verantwoordelijkheid altijd duidelijk is. De medewerkers van de 
aanbieders zijn voornamelijk MBO of HBO opgeleid. Enkele medewerkers hebben 
een universitaire opleiding afgerond. De aanbieders geven aan dat er veel wordt 
gedaan op het gebied van scholing. Dit kan door middel van een loopbaanbudget, 
scholingsprogramma’s en de mogelijkheid om opleidingen te volgen. 
 
Vrijwilligers en ervaringsdeskundigen 
Geen enkele TO aanbieder werkt met vrijwilligers. Eén aanbieder geeft aan dat dit om 
belastingtechnische redenen is. Bij één aanbieder werken ze wel met 
ervaringsdeskundigen. Ze hebben in het team één medewerker die bezig is met haar 
opleiding tot ervaringsdeskundige. Deze aanbieder geeft aan dat dit heel veel voor de 
cliënten betekent, het geeft extra begrip. De andere aanbieders werken niet met 
ervaringsdeskundigen. Alle medewerkers bij de drie TO aanbieders hebben een VOG 
moeten aanvragen bij aanvang van het dienstverband. Twee aanbieders geven aan dat 
de medewerkers niet mogen starten met het werk zonder VOG. 
 
 
3.6 Kwaliteit  
 
In deze paragraaf behandelen we de beoordelingen op de verschillende onderdelen van 
de kwaliteitsmeter. De kwaliteitsmeter is gebaseerd op het Kwaliteitskader sociaal 
domein van de gemeente Leeuwarden. De kwaliteitsmeter bestaat uit vier 
verschillende onderdelen: A. individueel plan; B. kwaliteitssysteem; C. veiligheid; en 
D. medewerkers en vrijwilligers. Deze vier onderdelen bestaan elk weer uit 
verschillende subonderdelen. 
 
De beoordeling van de kwaliteit is gebaseerd op de gesprekken met cliënten en 
aanbieders en de groepsgesprekken met de sociaal werkers van Amaryllis en de 
gemeente. De verschillende onderdelen worden beoordeeld door middel van een 
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‘onvoldoende (score tussen 1 en 3,4)’, ‘matig (score tussen 3,5 en 5,4)’, ‘voldoende 
(score tussen 5,5 en 7,4)’ of ‘goed (score tussen 7,5 en 10)’. Deze vier afzonderlijke 
onderdelen bepalen uiteindelijk samen de algehele kwaliteit van TO in de gemeente 
Leeuwarden. 
 
Algehele kwaliteit 
Twee van de vier onderdelen van het kwaliteitskader scoren een goed, te weten 
‘individueel plan en samenwerking’ en het onderdeel ‘medewerkers en vrijwilligers’ 
(tabel 3.1). De andere twee onderdelen, ‘kwaliteitssysteem en tevredenheid’ en 
‘veiligheid’ scoren een voldoende. De totale beoordeling van de TO aanbieders in de 
gemeente Leeuwarden op de kwaliteitsmeter is daarmee voldoende tot goed te 
noemen. 
 

Tabel 3.1  Resultaten kwaliteitsmeter TO 
Onderdeel Beoordeling 
Algehele kwaliteit Voldoende/Goed 
Individueel plan en samenwerking Goed 
Kwaliteitssysteem en tevredenheid Voldoende 
Veiligheid Voldoende 
Medewerkers en vrijwilligers Goed 

 
Individueel plan 
De subonderdelen van het onderdeel ‘individueel plan’ van de kwaliteitsmeter zijn 
‘opstellen van het plan’, ‘afspraken en doelen’, ‘evaluatie’ en ‘sociale wijkteams’. De 
totale beoordeling voor de TO aanbieders op het onderdeel ‘individueel plan’ van de 
kwaliteitsmeter is goed. De TO aanbieders scoren met name hoog op de 
subonderdelen ‘opstellen plan’, ‘afspraken en doelen’ en ‘evaluatie’. 
 
Op het onderdeel ‘sociale wijkteams’ scoren de aanbieders lager. Dit komt 
voornamelijk omdat zowel de aanbieders als de sociale wijkteams aangeven dat het 
plan soms al opgesteld is voordat er een gesprek is geweest met het wijkteam. 
 
Kwaliteitssysteem 
Het onderdeel ‘kwaliteitssysteem’ van de kwaliteitsmeter bestaat uit de subonderdelen 
‘PDCA-cyclus’, ‘cliënttevredenheid’, ‘medezeggenschap’ en ‘procedures en 
regelingen’. Alle onderdelen bij elkaar genomen scoren de TO aanbieders voldoende 
op het onderdeel ‘kwaliteitssysteem’ van de kwaliteitsmeter. De aanbieders TO scoren 
met name hoog op de subonderdelen ‘cliënttevredenheid’ en ‘medezeggenschap’.  
 
De ‘PDCA-cyclus’ heeft een lagere score gekregen. Het toepassen van de PDCA-
cyclus is niet bij alle aanbieders expliciet gemaakt. Uit het opstellen en evalueren van 
de plannen komt wel naar voren dat er volgens de PDCA-cyclus wordt gewerkt.  
 
Het subonderdeel ‘procedures en regelingen’ scoort ook lager. Dit komt voornamelijk 
omdat de kennis van de cliënten over de regelingen niet altijd up-to-date is. Ze krijgen 
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aan het begin van de ondersteuning een pakket met alle informatie en niet alle cliënten 
onthouden dat na verloop van tijd. 
 
Veiligheid 
Het onderdeel ‘veiligheid’ van het kwaliteitskader bestaat uit de subonderdelen 
‘leefomgeving’, ‘vertrouwenspersoon’ en ‘systemen en instrumenten’. De totale 
beoordeling op het onderdeel ‘veiligheid’ op de kwaliteitsmeter komt uit op 
voldoende. De score op het subonderdeel ‘leefomgeving’ scoort het hoogst bij de 
aanbieders thuisondersteuning. De subonderdelen ‘vertrouwenspersoon’ en ‘systemen 
en instrumenten’ scoren lager. 
 
Voor het subonderdeel ‘vertrouwenspersoon’ geldt hetzelfde als bij het subonderdeel 
‘procedures en regelingen’. De aanbieders geven hier zelf ook aan dat de 
vertrouwenspersoon pro-actiever kenbaar gemaakt kan worden. 
 
Medewerkers en vrijwilligers 
Het onderdeel ‘medewerkers en vrijwilligers’ bestaat uit de subonderdelen 
‘medewerkers’ en ‘vrijwilligers en ervaringsdeskundigen’. De beoordeling voor het 
onderdeel ‘medewerkers en vrijwilligers’ van de kwaliteitsmeter is goed.  
 
Alle drie de TO aanbieders maken (nog) geen gebruik van vrijwilligers en 
ervaringsdeskundigen. Eén aanbieder heeft iemand in het team die op dit moment 
bezig is met de opleiding tot ervaringsdeskundige. Het totale cijfer op het onderdeel 
‘medewerkers en vrijwilligers’ is dan ook alleen gebaseerd op het subonderdeel 
‘medewerkers’. De aanbieders scoren hoog op het subonderdeel ‘medewerkers’. Er is 
veel mogelijkheid tot scholing voor de medewerkers en de taken zijn duidelijk 
omschreven.  
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4. CONCLUSIES 
 
 
 
In opdracht van de gemeente Leeuwarden heeft onderzoeks- en adviesbureau 
INTRAVAL een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het sociaal domein in de 
gemeente. Daarvoor hebben we van de instellingen Beschermd Wonen (BW) en 
Thuisondersteuning (TO) in de gemeente Leeuwarden in totaal 22 leidinggevenden en 
medewerkers en 52 cliënten (32 BW en 20 TO) gesproken. Daarnaast hebben we twee 
groepsgesprekken gehouden, één met medewerkers van de gemeente en één met 
sociaal werkers van Amaryllis. In dit hoofdstuk bespreken we puntsgewijs de 
belangrijkste conclusies. Allereerst besteden we aandacht aan de ervaringen van 
cliënten. Vervolgens gaan we in op de kwaliteit. De onderzoeksvragen over de 
vergelijking tussen BW en TO (onderzoeksvragen 6 en 7) worden in beide paragrafen 
behandeld.   
 
 
4.1 Ervaringen cliënten  
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemeen 
• Op basis van het door de gemeente aangeleverde registratiebestand is het niet 

mogelijk om aan te geven waar cliënten woonden voordat ze gebruik gingen maken 
van het hulpaanbod van een aanbieder in Leeuwarden. In het bestand staan 
namelijk alleen de huidige adresgegevens. Uit de gesprekken met de cliënten TO 
en BW komt naar voren dat de cliënten voornamelijk uit de gemeente Leeuwarden 
afkomstig zijn. Enkele cliënten woonden voordat zij bij de huidige aanbieder in 
zorg kwamen in een andere Friese gemeente, terwijl een nog kleiner deel van 
buiten de provincie afkomstig is. Er lijkt dus niet echt sprake te zijn van een 
aanzuigende werking voor cliënten van buiten de provincie. 

• De TO cliënten zijn over het algemeen hoger opgeleid dan de cliënten BW. De 
cliënten TO zijn op dit moment vaker gehuwd en minder vaak gescheiden dan de 
cliënten BW. Bij zowel TO als BW zijn (vrijwel) alle cliënten verzekerd tegen 
ziektekosten.  

• De hulpvraag van de cliënten TO lijkt minder zwaar te zijn dan de hulpvraag van 
de cliënten BW. Bij de meeste hulpgebieden ligt het percentage cliënten dat daarop 
ondersteuning ontvangt bij TO lager, te weten: dagbesteding, administratie, 
lichamelijke gezondheid, persoonlijke verzorging en drugsgebruik. Bij de overige 

- Hoe tevreden zijn de cliënten over de ondersteuning? 
- Wat kan worden gezegd over de afhankelijkheid van cliënten van deze vorm 

van ondersteuning?  
- Wat kan worden gezegd over de wijze waarop het proces van de keten is 

ingevoerd en doorlopen? 
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hulpgebieden is het percentage cliënten dat ondersteuning krijgt voor TO en BW 
nagenoeg gelijk, namelijk: financiën, huishouden en geestelijke gezondheid.  

• Vrijwel alle cliënten TO en BW zijn tevreden over de hulp die zij krijgen. Zij 
vinden de hulp die zij krijgen goed en zijn van mening dat zij die hulp nodig 
hebben.  

• De meeste cliënten zijn tevreden over de hulpverleners. Zij voelen zich serieus 
genomen en met respect behandeld. De TO cliënten zijn van mening dat de 
hulpverleners altijd duidelijke antwoorden geven op hun vragen, terwijl enkele BW 
cliënten aangeven dat dit soms niet het geval is.   

• Signalen van afhankelijkheid van cliënten van deze vormen van ondersteuning 
(BW en TO) komen onder meer naar voren in het punt dat - met name bij BW, 
maar deels ook bij TO - wonen en zorg zijn gekoppeld. Dit betekent dat cliënten 
hun woning zouden moeten verlaten op het moment dat de zorg die zij ontvangen 
van de aanbieder ophoudt. Een andere vorm van afhankelijkheid die zich voordoet 
is dat sommige cliënten aangeven hun hulpverlener meer als vriend te zien dan als 
hulpverlener.  

 
Individueel plan 
• Vrijwel alle cliënten van BW en TO hebben een plan. Zij worden over het 

algemeen betrokken bij het opstellen van het plan. Hoewel naasten in het algemeen 
weinig betrokken zijn bij het opstellen van het plan, praten naasten van BW 
cliënten wat vaker mee over wat er in het plan komt te staan.   

• De meeste cliënten begrijpen de afspraken en doelen die in het plan zijn 
vastgelegd. Bij alle aanbieders wordt het plan regelmatig geëvalueerd.  

• De cliënten zijn van mening dat de verschillende hulpverleners goed samenwerken. 
Tevens vinden zij dat de hulp die zij krijgen van de verschillende hulpverleners 
goed op elkaar is afgestemd. 

• Het proces van de keten begint met de intake c.q. de indicatiestelling. Tot 2018 
werden de indicaties voor BW door de sociaal werkers van Amaryllis alleen maar 
gecontroleerd, het invullen en opstellen daarvan gebeurde voor een groot deel door 
de aanbieders.  

• In het Kwaliteitskader van de gemeente is aangegeven dat de sociaal werker van 
Amaryllis samen met de cliënt een individueel plan opstelt. De sociaal werkers 
geven echter aan dat de aanbieders vaak al een plan van aanpak hebben liggen, zij 
bekijken dit plan en wanneer het goed is wordt het overgenomen door Amaryllis. 
Zij stellen dan zelf geen nieuw c.q. ander plan op. 

• In het groepsgesprek met medewerkers van de gemeente wordt aangegeven dat het 
nu soms lijkt alsof de cliënt samen met de aanbieder tegenover de sociaal werker 
staat. Volgens het Kwaliteitskader zou het echter zo moeten zijn dat de cliënt 
samen met de sociaal werker op zoek gaat naar een geschikte aanbieder.   

 
Veiligheid 
• De meeste cliënten vinden hun leefomgeving veilig en schoon. TO cliënten vinden 

hun leefomgeving wel iets minder vaak bij hen passen. Dit komt onder meer omdat 
sommige van hen overlast en criminaliteit ervaren in hun omgeving. BW cliënten 
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wonen bij de aanbieder waar de leefomgeving op de doelgroep is aangepast, terwijl 
TO cliënten vaak aangeven zelfstandig een woning te huren.  

• TO cliënten zijn minder vaak van mening dat zij een vertrouwenspersoon hebben 
bij de aanbieder. BW cliënten hebben over het algemeen zo’n goede band met hun 
persoonlijk begeleider en de medewerkers van de aanbieder dat zij aangeven dat dit 
hun vertrouwenspersoon is. Vrijwel alle cliënten die aangeven een vertrouwens-
persoon te hebben weten hoe zij deze vertrouwenspersoon kunnen bereiken.   

 
 
4.2 Kwaliteit 
 
 
 
 
Kwaliteitssysteem 
• De cliënten geven in het algemeen aan dat door de medewerkers goed naar hen 

wordt geluisterd. Wel zijn de TO cliënten dit minder vaak van mening. Verder 
vinden de TO cliënten minder vaak dat zij mogen meepraten over de dagelijkse 
gang van zaken bij de aanbieder.   

• Ook medewerkers hebben bij alle aanbieders de mogelijkheid om mee te praten 
over het beleid. Dit kan via de medezeggenschapsraad, ondernemingsraad of 
teamvergaderingen.  

• Zowel bij TO aanbieders als bij BW aanbieders weten de meeste cliënten bij wie 
zij een klacht kunnen indienen.  

• Bij alle aanbieders wordt regelmatig een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.  
 
Medewerkers en vrijwilligers 
• De aanbieders geven aan dat alle hulpverleners een passende opleiding hebben. Bij 

vrijwel alle aanbieders zijn de taken en verantwoordelijkheden van de 
verschillende hulpverleners vastgelegd.  

• De meeste aanbieders merken op dat er veel aandacht is voor deskundigheids-
bevordering en scholing van medewerkers.  

• Bij geen enkele TO aanbieder zijn vrijwilligers actief, terwijl bij ongeveer de helft 
van de BW aanbieders vrijwilligers actief zijn. Er is één TO aanbieder en één BW 
aanbieder die gebruik maakt van een ervaringsdeskundige.  

 
Algehele kwaliteit 
• De algehele kwaliteit van de TO aanbieders is ‘voldoende’ tot ‘goed’, terwijl de 

BW aanbieders als ‘goed’ worden beoordeeld.  
• De TO aanbieders worden op de onderdelen ‘individueel plan en samenwerking’ 

en ‘medewerkers en vrijwilligers’ van de kwaliteitsmeter als ‘goed’ beoordeeld. Op 
de onderdelen ‘kwaliteitssysteem en tevredenheid’ en ‘veiligheid’ krijgen zij de 
beoordeling ‘voldoende’. De BW aanbieders worden op elk onderdeel van de 
kwaliteitsmeter als ‘goed’ beoordeeld.   

- Hoe is de algehele kwaliteit van de ondersteuningsvorm? 
- Voldoet de ondersteuning aan de kwaliteitscriteria uit het toetsingskader? 
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Kwaliteitskader 
• Enkele kwaliteitscriteria die opgenomen zijn in het Kwaliteitskader sociaal domein 

van de gemeente Leeuwarden blijken in de praktijk niet altijd realistisch en 
wenselijk. Eén van de criteria in het Kwaliteitskader is dat de cliënt en zijn/haar 
naasten actief betrokken zijn bij het opstellen van het individueel plan. Uit de 
gesprekken met cliënten en aanbieders blijkt echter dat niet alle cliënten betrokken 
willen worden bij het opstellen van het plan. Enkele cliënten laten dit liever over 
aan de hulpverleners. Verder heeft een groot deel van de cliënten geen gezond 
sociaal netwerk (meer), waardoor het niet gewenst en/of mogelijk is naasten te 
betrekken bij het opstellen van het plan. 

• Verder zouden aanbieders, volgens het kwaliteitskader, minimaal éénmaal per twee 
jaar een ervaringsonderzoek onder cliënten moeten (laten) uitvoeren. Hierbij dient 
de anonimiteit van cliënten te worden gewaarborgd. Uit de gesprekken met de 
aanbieders blijkt echter dat een aantal cliënten niet in staat is zelfstandig aan een 
ervaringsonderzoek mee te doen. Zij hebben hierbij hulp nodig van een 
medewerker. In de gesprekken met cliënten komt niet naar voren dat cliënten zich 
hierdoor beperkt voelen in het uiten van hun mening over de aanbieder en de hulp 
die zij ontvangen.  

• Enkele criteria uit het Kwaliteitskader zijn beperkt uitgewerkt. Het is voor 
aanbieders niet altijd duidelijk hoe zij aan deze criteria invulling zouden moeten 
geven. Eén van de criteria die in het Kwaliteitskader wordt genoemd is: ‘De 
aanbieder kan aantonen dat er een privacyregeling is en dat deze proactief kenbaar 
wordt gemaakt bij cliënten’. Het is hierbij echter voor de aanbieders niet duidelijk 
aan welke eisen de privacyregeling moet voldoen. Tevens is het niet duidelijk in 
hoeverre de privacyregeling proactief kenbaar dient te worden gemaakt. De 
aanbieders verstrekken op dit moment voornamelijk folders met informatie over de 
privacyregeling bij de intake. Het is niet duidelijk of dit voldoende is. Als de 
cliënten te allen tijde op de hoogte horen te zijn van de privacyregeling dan vraagt 
dit om een geheel andere aanpak. 

• In het Kwaliteitskader is tevens de eis opgenomen dat aanbieders ‘kunnen aantonen 
dat de leefomgeving van cliënten schoon, veilig en passend is’. Uit de gesprekken 
met de aanbieders blijkt echter dat het voor hen niet duidelijk is wat er met 
‘schoon’, ‘veilig’ en ‘passend’ bedoeld wordt. Wat cliënten schoon, veilig en 
passend vinden, kunnen medewerkers niet als schoon, veilig en passend ervaren. 
Eén aanbieder merkt op dat ook tussen medewerkers niet altijd consensus is over 
wat de eisen zijn voor een schone, veilige en passende leefomgeving.    
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