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Zorggroep Achterhoek vindt het belangrijk om te
weten hoe haar cliënten denken over de
dienstverlening. Zo kan Zorggroep Achterhoek de
dienstverlening blijven verbeteren.
Een Cliënt Tevredenheidsonderzoek is een handige
graadmeter voor Zorggroep Achterhoek. Zo krijgen
wij inzicht in de tevredenheid over onze
verschillende diensten en zien wij waar we nog
aandacht aan moeten geven.
Het Cliënt Tevredenheidsonderzoek is kwantitatief
uitgevoerd. Dit betekent dat 83 cliënten van
Zorggroep Achterhoek een vragenlijst hebben
gekregen, welke ze anoniem mochten invullen. Het
respons was 62%, sommigen wilden niet
meewerken of hebben het niet ingeleverd.
Zorggroep Achterhoek is positief beoordeeld met
een 8. Het grootste gedeelte van de cliënten zou
onze dienstverlening aanraden bij anderen. Het
aanbieden van een volledige dienstverlening is een
pluspunt.
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Onderzoeksresultaten
Per categorie vragen volgt een korte toelichting en een staafdiagram van de belangrijkste bevindingen.

Aanvang van de hulp
Deze categorie heeft betrekking op het eerste contact met Zorggroep Achterhoek. Hierbij zijn er vragen gesteld over
de tevredenheid over de gegeven informatie en of je als cliënt snel geholpen bent.

Cliënten die onlangs in zorg zijn gekomen zijn over het algemeen tevreden over het eerste contact met Zorggroep
Achterhoek, de informatie en het tijdsbestek waarin zij zijn geholpen. Eén cliënt voelde zich niet serieus genomen.

Contact
Bij deze categorie wordt er ingegaan op het contact en de bereikbaarheid van de medewerkers van Zorggroep
Achterhoek.

De conclusie bij deze categorie is dat cliënten over het algemeen contact met de medewerkers van Zorggroep
Achterhoek positief ervaren. Er zijn echter twee andachtspunten te noemen:



Op de 24-uurs locatie geeft 33% van de cliënten aan niet altijd een begeleider te kunnen bereiken als deze
nodig is.
18% van de cliënten geeft aan zich niet altijd serieus genomen te voelen door de begeleiding.
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Deskundigheid
In de categorie deskundigheid wordt de mening gevraagd van de cliënten over de deskundigheid van hun begeleider,
of de begeleider genoeg kennis heeft van de problematiek.

Hieruit blijkt dat de deskundigheid op orde is. Er zijn nog enkele punten van verbetering. Cliënten geven aan zich niet
altijd gehorod te voelen of te begrijpen wat er gezegd wordt.

Doel & Resultaat
Zorggroep Achterhoek stelt met de begeleiding haalbare doelen bij de cliënten. Door middel van zorg,- en
voortgangsplannen kunnen we deze doelen monitoren. Voor cliënten is het van groot belang dat ze op de hoogte
worden gebracht van de reden van begeleiding, de gestelde doelen en gemaakte afspraken. In deze categorie van het
Cliënt Tevredenheidsonderzoek wordt gekeken of dit voor de cliënten duidelijk is.

Cliënten kennen het doel van hun begeleiding en vinden het contact met hun begeleider voldoende. Daarbij geven
cliënten aan dat ze mogen mee beslissen over deze doelen. Wel wordt er aangegeven dat cliënten niet altijd op de
hoogte zijn van gemaakte afspraken in hun zorgplan.
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Gezondheid & Veiligheid
Gezondheid en veiligheid is een belangrijk thema binnen de zorg. Bij deze categorie wordt er onderzocht of cliënten
en begeleiders op de hoogte zijn van veiligheidsprocedures.

Uit deze antwoorden blijkt dat de veiligheidsprocedure niet extra aandacht behoeft maar dat er wel behoefte is aan
aandacht op het gebied van gezondheid.

Informatie
Zorggroep Achterhoek vindt het erg belangrijk dat cliënten weten waar en op welke wijze er vragen gesteld kunnen
worden. Deze categorie laat zien of de beschikbaarheid van de informatievoorziening van Zorggroep Achterhoek
voldoende is.

Een punt van verbetering bij deze categorie is dat 12% van de ondervraagden niet weet hoe en waar je een klacht kunt
bespreken bij Zorggroep Achterhoek.
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Organisatie
Deze categorie heeft betrekking op de diensten die Zorggroep Achterhoek aan biedt. Zijn er plus,- en verbeterpunten?

Het gemiddelde cijfer wat er bij dit onderdeel wordt gegeven aan de dienstverleing van Zorggroep Achterhoek door
de cliënten is een 8.

Conclusie & Actie
Het Cliënt Tevredenheidsonderzoek van 2017 geeft aan dat de cliënten van Zorggroep Achterhoek over het algemeen
tevreden zijn met de dienstverlening. Zorggroep Achterhoek krijgt gemiddeld een 8 en zal door het meerendeel
worden aanbevolen bij anderen. Echter zien wij als organisatie ook veel punten van aandacht en zullen dan ook een
verbeterplan opstellen met actiepunten.
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