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RESULTATEN CLIËNTERVARINGSONDERZOEK DAGBESTEDING (ANALYSE VOLGT) 

Februari 2022 

 

NVT Helemaal mee 
oneens 

Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee 
eens 

0 1 2 3 4 5 

 

 
  

 

Gemiddelde 
AANTAL 
ANTWOORDEN 

ALGEMEEN 1. 
De medewerkers kennen mij en mijn 
levensverhaal. 

4,0 18 

 
2.      

Er wordt rekening gehouden met mijn 
behoeften en wensen. 

4,3 18 

 

3.      

Als ik een opmerking maak over de zorg- 
en/of dienstverlening dan wordt dit serieus 
genomen. 

4,2 17 

 
4.      

Er is aandacht voor mijn mentale welzijn en 
de gezondheid als ik dat wil bespreken. 

4,3 18 

 
5.      

Ik voel mij veilig binnen de muren of bij de 
medewerkers van Sint Jozefoord. 

4,7 18 

 
6.      

Ik word aangesproken op een manier die ik 
prettig vind. 

4,7 18 

 
7.      

Er wordt met mij gepraat in plaats van over 
mij. 

4,4 18 

 8.      Ik word met respect behandeld. 4,8 18 

 
9.      

De medewerkers komen gemaakte afspraken 
na. 

4,3 18 

 10.    De medewerkers luisteren naar mij. 4,6 18 

 
11.    

Sint Jozefoord staat open voor wensen en 
suggesties. 

4,4 18 

 
12.    

Ik word voldoende geïnformeerd en ik begrijp 
de informatie. 

4,4 18 

   GEMIDDELDE 4,4   

DAGBESTEDING 13.    
Ik ben tevreden over het vervoer naar en van 
de dagbesteding. 

4,6 18 

 
14.    

Ik vind de ruimte van de dagbesteding 
prettig. 

4,4 18 

 15.    Alle ruimtes zijn schoon en veilig. 4,5 18 

 
16.    

Ik ben tevreden over de smaak van de 
maaltijden. 

4,8 16 
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17.    

Ik ben tevreden over de variatie van de 
maaltijden. 

4,7 16 

 
18.    

Er is voldoende tijd voor en hulp bij het eten. 4,7 12 

 
19.    

Mijn maaltijden kunnen aangepast worden 
aan geloofs- of levensovertuigingen. 

4,0 11 

 
20.    

Er heerst gezelligheid en er is een prettige 
omgang met elkaar. 

4,6 18 

 
21.    

De activiteiten op de dagbesteding sluiten 
aan bij mijn behoeften en interesses. 

4,3 16 

 
22.    

Ik ben tevreden over het aanbod van de 
activiteiten bij de dagbesteding. 

4,2 15 

 23.    Ik word gestimuleerd om te bewegen. 4,3 16 

 
24.    

Er zijn voldoende mogelijkheden om naar 
buiten te gaan. 

4,2 16 

 

25.    

Ik kan zoveel mogelijk mijn eigen keuzes 
maken en mijn leefstijl voortzetten zoals ik 
dat gewend ben. 

4,4 16 

 
26.    

Ik ontvang de persoonlijke verzorging en/of 
ondersteuning zoals ik dat wens. 

4,5 15 

 
27.    

Het zorg- of ondersteuningsplan is samen 
met mij opgesteld. 

3,9 15 

 
28.    

Ik ben op de hoogte van wat er in mijn zorg- 
of ondersteuningsplan staat. 

4,0 15 

 
29.    

Het zorg- of ondersteuningsplan voldoet aan 
mijn verwachtingen. 

4,2 16 

 

30.    

Er wordt met mij besproken of afspraken 
rond de zorg en/of ondersteuning worden 
nagekomen en of dit aan mijn wensen 
voldoet. 

4,5 15 

 31.    De medewerkers werken vakkundig. 4,7 15 

 
32.    

Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die 
ik krijg goed 

4,6 16 

 
33.    

De ondersteuning die ik krijg past bij mijn 
hulpvraag. 

4,6 14 

 
34.    

Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik 
beter de dingen doen die ik wil. 

4,4 14 

 
35.    

Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik mij 
beter redden. 

4,4 13 

 
36.    

Door de ondersteuning die ik krijg, heb ik een 
betere kwaliteit van leven. 

4,5 15 

   GEMIDDELDE 4,4   
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37. 

Ik zou de dagbesteding van Sint Jozefoord 
aanbevelen bij mijn vrienden en familie. 
Op schaal van 1 t/m 10 geef ik het volgende 
cijfer: 

9,2 18 

 

 

 

 

 

 

 

3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9

De medewerkers kennen mij en mijn levensverhaal.

Er wordt rekening gehouden met mijn behoeften en
wensen.

Als ik een opmerking maak over de zorg- en/of
dienstverlening dan wordt dit serieus genomen.

Er is aandacht voor mijn mentale welzijn en de
gezondheid als ik dat wil bespreken.

Ik voel mij veilig binnen de muren of bij de medewerkers
van Sint Jozefoord.

Ik word aangesproken op een manier die ik prettig vind.

Er wordt met mij gepraat in plaats van over mij.

Ik word met respect behandeld.

De medewerkers komen gemaakte afspraken na.

De medewerkers luisteren naar mij.

Sint Jozefoord staat open voor wensen en suggesties.

Ik word voldoende geïnformeerd en ik begrijp de
informatie.

GEMIDDELDE

Algemeen
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3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9

Ik ben tevreden over het vervoer naar en van de
dagbesteding.

Ik vind de ruimte van de dagbesteding prettig.

Alle ruimtes zijn schoon en veilig.

Ik ben tevreden over de smaak van de maaltijden.

Ik ben tevreden over de variatie van de maaltijden.

Er is voldoende tijd voor en hulp bij het eten.

Mijn maaltijden kunnen aangepast worden aan geloofs-
of levensovertuigingen.

Er heerst gezelligheid en er is een prettige omgang met
elkaar.

De activiteiten op de dagbesteding sluiten aan bij mijn
behoeften en interesses.

Ik ben tevreden over het aanbod van de activiteiten bij
de dagbesteding.

Ik word gestimuleerd om te bewegen.

Er zijn voldoende mogelijkheden om naar buiten te gaan.

Ik kan zoveel mogelijk mijn eigen keuzes maken en mijn
leefstijl voortzetten zoals ik dat gewend ben.

Ik ontvang de persoonlijke verzorging en/of
ondersteuning zoals ik dat wens.

Het zorg- of ondersteuningsplan is samen met mij
opgesteld.

Ik ben op de hoogte van wat er in mijn zorg- of
ondersteuningsplan staat.

Het zorg- of ondersteuningsplan voldoet aan mijn
verwachtingen.

Er wordt met mij besproken of afspraken rond de zorg
en/of ondersteuning worden nagekomen en of dit aan…

De medewerkers werken vakkundig.

Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed

De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag.

Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen
doen die ik wil.

Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik mij beter
redden.

Door de ondersteuning die ik krijg, heb ik een betere
kwaliteit van leven.

GEMIDDELDE

Dagbesteding


