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1 Inleiding 

Volgens de Normen Goede zorg mogen cliënten rekenen op ondersteuning van de kwaliteit van 

leven, door een individuele en passende invulling van de zorg en adequate uitvoering daarvan. Eind 

2015 heeft daarom het CQ Onderzoek weer plaatsgevonden onder de cliënten van de Thuiszorg en 

de vertegenwoordigers van de Esdoorn, de Riethorst en de Molenhof. De kwaliteit van leven wordt 

onderverdeeld in vier domeinen: Lichamelijk welbevinden en gezondheid, Woon– en leefsituatie, 

Participatie en Mentaal welbevinden.  

 

Een korte samenvatting van de resultaten leest u hieronder. Wilt u het gehele CQ-onderzoek 

inzien? Stuurt u dan een mail naar communicatie@zgijv.nl.  

 

2 Thuiszorg 

De cliënten van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht zijn heel tevreden over de geleverde thuiszorg. Over 

zaken die door de cliënten als belangrijk worden aangemerkt, zoals vertrouwen, afspraken 

nakomen en vakkundig werken, scoort de thuiszorg erg hoog. Op het gebied van inspraak kunnen 

we proberen om nog meer tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van de cliënten, voor 

wie dit belangrijk is. Extra communicatie en informatie over de bereikbaarheid van de thuiszorg en 

wijzigingen is gewenst. Nu we regisseur zijn van twee wijken, wordt hard gewerkt aan 

professionalisering van de thuiszorg, waaronder ook de informatievoorziening. 

 

Eén aandachtspunt “De dingen doen die ú belangrijk vindt’ is best lastig. Dit slaat niet zo zeer op 

de zorg die wij leveren, maar meer op de situatie waarin de cliënt zich begeeft. Echter door hier 

aandacht voor te hebben en te luisteren kunnen we hier misschien op anticiperen door het bieden 

van service, zorg, hulpmiddelen of vrijwilliger, zodat kan worden tegemoet gekomen aan de 

wensen. Op die manier geven we nog meer invulling aan ons motto: “Waar je er als mens toe 

doet…”  

 

3 De Esdoorn – PG Verpleeghuiswoningen 

De vertegenwoordigers van de bewoners van de Esdoorn zijn over het algemeen positief over de 

zorg- en dienstverlening. Op de indicatoren inrichting en schoonmaak presteert de locatie met vier 

sterren boven het landelijk gemiddelde. De persoonlijke aandacht en liefde van de zorgverleners 

wordt meerdere malen door de vertegenwoordigers benoemd.  

 

Er zijn ook aandachtspunten, zoals de onderlinge omgang tussen bewoners. Dit is wel herkenbaar 

voor deze doelgroep, in een kleine woonomgeving kan één bewoner bepalend zijn voor de sfeer. 

Slechts een aantal respondenten vindt dat er voldoende activiteiten zijn en dat deze altijd 

aansluiten op wat de bewoner leuk vindt. Het is van belang om cliënten en vertegenwoordigers 

goed te informeren over het recreatieve programma en over de dagelijkse huishoudelijke 

bezigheden. Deze vallen ook onder het activiteitenprogramma.  

 

De respondenten maken zich zorgen over de personele bezetting. Ze geven aan dat er te weinig 

hulp bij het eten is en te weinig tijd voor de bewoners. Vertegenwoordigers vinden dit een heel 

belangrijk punt. Dit is dan ook het enige échte aandachtspunt van de Esdoorn. Extra communicatie 

over de keuzes voor personele bezetting en de inzet van tijd kan helpen om begrip te creëren.  

Het personeel kan precies aangeven wanneer en op welke manier tijd en aandacht aan bewoners 

wordt besteed.  

 

mailto:communicatie@zgijv.nl
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4 De Esdoorn – PG Woonzorg 

De vertegenwoordigers van de bewoners van de Esdoorn zijn over het algemeen positief over de 

zorg- en dienstverlening. De maaltijd scoort boven het landelijk gemiddelde. Op privacy, inrichting 

en een zinvolle dag wordt eveneens boven het landelijke gemiddelde gescoord. 

 

De meningen over de kwaliteit van schoonmaak lopen uiteen, terwijl hier wel veel belang aan 

wordt gehecht. Door in gesprek te gaan en verwachtingen te managen, kan wellicht vrij eenvoudig 

aan de wensen en behoeften worden voldaan. Een aantal respondenten vindt dat de activiteiten 

niet altijd aansluiten op wat de bewoner leuk vindt. Het verschil tussen de bewoners is groot, 

waardoor niet alle activiteiten geschikt zijn voor alle bewoners. Aandacht hiervoor en kleine 

wijzigingen in het programma zijn wellicht al voldoende om aan de wensen tegemoet te komen. 

 

Vertegenwoordigers vinden het belangrijk dat er voldoende personeel in huis is, echter zij zijn hier 

op dit moment niet positief over. Dit is een punt van aandacht. Communicatie over de keuzes voor 

personele bezetting en de inzet van tijd kan helpen om begrip te creëren. ‘Slechts’ een kwart vindt 

dat er altijd deskundig wordt gewerkt. Het is goed om hierover in gesprek te gaan, zodat 

vertegenwoordigers kunnen aangeven wat ze graag anders zouden zien. 

 
5 De Riethorst - PG 

De vertegenwoordigers van de PG-bewoners van de Riethorst zijn niet uitgesproken positief over 

de zorg- en dienstverlening. Met name op de indicatoren; maaltijden, omgang met elkaar, 

beschikbaarheid personeel, en inspraak valt te verbeteren. 

 

Hulp bij het eten is een belangrijk punt, de vertegenwoordigers hechten hier ook veel waarde aan. 

Dit wordt als een verbeterpunt aangemerkt. Driekwart van de vertegenwoordigers vindt dat de 

bewoners niet prettig met elkaar omgaan, waarbij ze ook aangeven dit een minder belangrijk punt 

te vinden. Het is ook herkenbaar voor deze doelgroep, desalniettemin is het voor onze organisatie 

een punt van aandacht. Hetzelfde geldt voor de vragen over gezelligheid en contact met anderen, 

een derde is hier niet geheel tevreden over. Met de zorgverleners wordt besproken hoe zij dit 

ervaren en wat een mogelijke oplossing is.  

 

Over de schoonmaak zijn veel vertegenwoordigers niet geheel tevreden. Communicatie hierin is 

belangrijk. Wat wordt van de mantelzorger verwacht en wat mogen zij van de organisatie 

verwachten. Over de inrichting (zelf bepalen) en het gebruik van het appartement (privacy) kan 

nog wat beter gecommuniceerd worden. Veel respondenten zijn tevreden over het aanbod van 

activiteiten. Toch geeft 2 op de 5 vertegenwoordigers aan dat deze niet altijd aansluiten op wat de 

bewoner leuk vindt.  

 

Driekwart vindt dat er te weinig personeel is en dat er te weinig tijd voor de bewoners is. Dit 

onderwerp heeft onze aandacht. De vertegenwoordigers zijn niet uitgesproken negatief, maar ook 

niet positief over de kwaliteit van het personeel. Een vijfde vindt dat er altijd vakkundig gewerkt 

wordt en de zorgverleners altijd goed kunnen omgaan met de bewoners. Andere aandachtspunten 

zijn inspraak en het nakomen van afspraken over verzorging en behandeling.  

 

Het is goed om hierover in gesprek te gaan, zodat vertegenwoordigers kunnen aangeven wat ze 

verwachten en wat ze graag anders zouden zien.  
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6 De Molenhof - PG 

De vertegenwoordigers van de PG bewoners van de Molenhof zijn niet uitgesproken positief over de 

zorg- en dienstverlening van de Molenhof. Vier indicatoren vragen aandacht, te weten; 

schoonmaken, kwaliteit personeel, inspraak en informatie.  

 

Vertegenwoordigers hechten veel belang aan schoonmaak. Een derde is hier niet positief over. Het 

managen van verwachtingen en de rol van de mantelzorgers hierin is erg belangrijk. De 

gezelligheid en het contact wordt als positief beoordeeld. Er zijn voldoende activiteiten, echter het 

activiteitenaanbod sluit niet altijd aan bij dat wat de bewoners leuk vinden. Samen met de 

activiteitenbegeleider kan bekeken worden op welke manier aan de wensen kan worden voldaan.  

 

De helft van de respondenten geeft aan dat er te weinig personeel is. Slechts een kwart vindt dat 

er altijd vakkundig gewerkt wordt, communicatie onderling is tevens een aandachtspunt geven de 

respondenten aan. Een kwart van de vertegenwoordigers vindt dat zij onvoldoende inspraak 

hebben over de zorg die de bewoner krijgt.  

 

De Molenhof wordt net zo vaak wel als niet aanbevolen. We vinden het belangrijk om te weten wat 

de reden hiervan is. Bij de open vragen worden veel complimenten gegeven over de zorgverleners.  

 

7 Vervolg 

De resultaten van het CQ Onderzoek worden op de locatie met de betrokken medewerkers, de 

cliëntenraden en de vertegenwoordigers besproken. De belangrijkste thema’s zullen worden 

benoemd, waarna een plan van aanpak zal worden opgesteld. De open antwoorden worden 

eveneens besproken. Het betreft in veel gevallen een opmerking van één of enkele 

vertegenwoordigers. Deze punten kunnen wellicht eenvoudig verbeterd of opgelost worden. 

 

Als organisatie zullen wij zeer zeker aandacht besteden aan de communicatie op de locatie en het 

managen van verwachtingen. Hiermee hopen we al een aantal verbeteringen te kunnen realiseren. 

 

 

 

 


