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Voorwoord 

 

Bureau Apeldoorn heeft onderzoek gedaan naar de tevredenheid over de zorg die Riwis Zorg & 

Welzijn biedt aan haar GGZ-cliënten. De cliëntenraad van Riwis heeft samen met Bureau Apeldoorn 

de verschillende vragen bedacht. In het rapport zijn 313 enquêtes geanalyseerd.  Bureau Apeldoorn 

bedankt de leden van de cliëntenraad voor het meedenken met het ontwerpen van de vragenlijst. 

BijBeeld is een belangrijke hulp geweest voor het ontwerpen van de lay-out. Deze zag er prachtig uit 

en daarom willen we hen ook bedanken. Daarnaast gaat dank uit naar alle begeleiders voor het 

stimuleren van cliënten en naar de cliënten die de vragenlijsten hebben ingevuld.  
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Hoofdstuk 1. Onderzoeksonderwerp 
1.1 Aanleiding 

Riwis Zorg & Welzijn wil graag weten hoe tevreden haar cliënten zijn. Niet alleen Riwis maar  ook de 

Riwis Cliëntenraad krijgt de uitslag van het onderzoek . De cliëntenraad heeft adviesrecht binnen 

Riwis. Riwis mag deze adviezen niet negeren. De cliëntenraad moet weten wat cliënten belangrijk 

vinden en daarom wordt dit onderzoek gehouden. 

1.2 Opdrachtgever 

Riwis Zorg & Welzijn ondersteunt mensen met psychische, sociale of lichamelijke beperkingen bij een 

zo zelfstandig mogelijk en onafhankelijk leven. Het ontdekken en gebruik maken van eigen kunnen 

staat voorop. Samen met de cliënten en de mensen die voor cliënten belangrijk zijn, werkt Riwis aan 

een gezond leven. Je prettig voelen, veilig en plezierig wonen en participeren in de samenleving. 

Riwis vertrouwt ook op het eigen kunnen van haar cliënten. Riwis biedt begeleiders de ruimte zaken 

goed en snel te regelen in het belang van cliënten. (Bron: brochure Riwis Cliëntenraad.) 

1.3 Vraagstelling 

Om zo goed mogelijk antwoord te geven op de vraag die bij Riwis Zorg & Welzijn leeft heeft dit 

onderzoek de volgende hoofdvraag: Hoe is de tevredenheid binnen Riwis Zorg & Welzijn onder de 

GGZ-cliënten over de aangeboden zorg? 

 

Om antwoord te geven op deze vraag is de zorg in verschillende categorieën opgedeeld: 

-  Eigen regie 

-  Dagelijks leven 

-  Mijn plan 

-  Begeleiding 

 

Naast antwoord te geven op bovenstaande categorieën wordt er gevraagd naar algemene gegevens 

zoals geslacht en leeftijd. Ook kan er aangegeven worden hoe groot de kans is dat Riwis wordt 

aanbevolen aan vrienden en omgeving. Er is ruimte voor feedback.  
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Hoofdstuk 2. Onderzoeksmethode 
2.1 Onderzoeksmethode 

Er zijn enquêtes verstuurd per post naar ongeveer 1000 GGZ-cliënten van Riwis Zorg & Welzijn. Per 

post is de manier die is gekozen zodat alle mensen (ook zonder computer) de vragenlijst kunnen 

invullen. Daarnaast is het ontvangen van een mooie vragenlijst persoonlijker dan een mail. Het 

onderzoek is kwantitatief. Dit betekent dat er gesloten vragen zijn gesteld. Bij de verschillende 

categorieën kan antwoord worden gegeven met helemaal mee oneens – oneens – neutraal – mee 

eens – helemaal mee eens. De antwoorden kunnen hierdoor goed worden geanalyseerd. De 

vragenlijsten konden anoniem worden verstuurd naar Bureau Apeldoorn voor analyse. Op deze 

manier is de kans op eerlijke antwoorden groter.  

2.2 Doelgroep 

De doelgroep bestaat uit alle GGZ-cliënten van Riwis Zorg & Welzijn. Dit betekent dat zowel de 

beschermd begeleide en de ambulant begeleide cliënten zijn meegenomen in het onderzoek. Van de 

1000 cliënten zijn 313, 149 vrouwen en 144 mannen (andere zijn niet bekend) cliënten bereid 

geweest om de vragenlijst in te vullen én op te sturen naar Bureau Apeldoorn. Hieronder is een beeld 

weergegeven van de leeftijdsgroepen en regio’s van de respondenten. 

 
Tabel 2 

percentage respondenten per leeftijdsgroep 

Leeftijdsgroepen Percentage 
respondenten 

18 t/m 24 jaar  15% 

25 t/m 34 jaar 19% 

35 t/m 44 jaar  16% 

45 t/m 54 jaar 18% 

55 t/m 64 jaar 20% 

65 t/m 74 jaar 9% 

75 jaar en ouder 3% 

 
Tabel 3 

percentage respondenten per regio 

Regio Percentage 
respondenten 

Apeldoorn Noord Oost 20% 

Apeldoorn Noord West Centrum 22% 

Apeldoorn Zuid Oost 11% 

Apeldoorn Zuid West 13% 

Epe/ Vaassen 12% 

Brummen/ Eerbeek 11% 

Twello/ Voorst 5% 

Achterhoek 6% 
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Hoofdstuk 3. Resultaten 
Voor het cliënttevredenheidsonderzoek zijn er diverse statistieken onderzocht. Een selectie van de 

bevindingen zijn hieronder uitgewerkt. Er is gekeken naar verschillende onderdelen: het totaal van 

de statistieken op basis van regio’s, het verschil tussen man en vrouw en het verschil tussen 

ambulant en beschermd wonen.   

3.1 Totaal van de statistieken 

Hieronder is per categorie van de zorg een overzicht weergegeven per vraag over de antwoorden die 

gegeven zijn door de cliënten. 

 

3.1.1. Eigen regie 

Stelling 1:  Ondanks mijn begeleiding kan ik zelf mijn leven vormgeven. 

Grote meerderheid van 76% van de respondenten is het hier mee eens. Slechts 9% niet mee eens.  

Stelling 2:  Ik beslis mee over de inhoud van mijn zorgplan. 

Maar liefst 84% is het hier mee eens.  

Stelling 3:  Als ik het ergens niet mee eens ben, begrijpt mijn begeleider dat. 

Van de respondenten kan 71% kan zich hierin vinden. 10% niet. 

Stelling 4:  Er is ruimte om aan te geven welke veranderingen ik nodig vind in mijn zorg. 

Van de respondenten is 77% is het hier mee eens. Slechts 5%  van de respondenten niet. 

 
Een meerderheid van 71% of meer vindt dat Riwis ruimte geeft voor eigen regie van de benodigde 
zorg en dit ook stimuleert. Dit zal de betrokkenheid van cliënten bij de uitvoering van de zorg 
vergroten. Deze conclusie is zeker gerechtvaardigd als je kijkt naar de 84% die het eens is met de 
stelling dat zij meebeslist over de inhoud van het zorgplan. 
 
3.1.2. Dagelijks leven 
Stelling 1:  Ik voel me gehoord. 
Van de respondenten is 70% het hier mee eens.  
Stelling 2:  Ik voel me in mijn waarde gelaten. 
79% Van de respondenten is het hier mee eens. Slechts 7% van de cliënten vindt dit niet. 
Stelling 3:  Ik voel mij te vaak alleen staan. 
Een kwart van de respondenten (26%) is het hiermee eens. De helft, 53%, is het hier niet mee eens 
en vindt dus dat hij of zij zich niet vaak alleen voelt staan. 
Stelling 4:  Mijn dagelijks leven heeft voldoende invulling. 
Maar liefst 70% is het hiermee eens terwijl 14% dit niet zo ziet. 
Stelling 5:  Riwis helpt mij voldoende mijn dag in te vullen. 
54% is het hiermee eens. 12% niet. 30% staat hier neutraal tegenover. 
Stelling 6:  Riwis helpt mij om mezelf te ontwikkelen. 
Een meerderheid van 64% is het hiermee eens. 25% staat hier neutraal tegenover. 
Stelling 7:  Met de begeleiding werk ik actief aan mijn doelen. 
Van de respondenten is 67% is het hiermee eens. Een percentage van 23% staat hier neutraal 
tegenover. 
Stelling 8:  De feedback van mijn begeleider helpt mij verder in mijn proces.  
73% is het hier mee eens. Slechts 8% niet. 
Stelling 9:  Mede door de hulp die ik ontvang van Riwis kijk ik hoopvoller naar de toekomst. 
Van de respondenten is 65% is het hiermee eens. Slechts 9% niet. 26% staat hier neutraal tegenover. 
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De meerderheid vindt dat Riwis wat positiefs toevoegt aan het dagelijks leven. 
Voor 70% of meer voelen mensen zich serieus genomen, verder geholpen in hun proces en vinden zij 
dat hun dagelijks leven voldoende invulling heeft. 
 
Wat betreft de stellingen over het feit dat Riwis voldoende helpt de dag in te vullen, je helpt je te 
ontwikkelen, dat er met de begeleiding actief aan doelen wordt gewerkt en dat men dankzij Riwis 
hoopvoller naar de toekomst kijkt, zijn de meningen meer verdeeld. Maar nog steeds is de 
meerderheid het hiermee eens. Dat mensen aangeven dat ze geholpen worden in hun proces en 
minder mensen aangeven dat ze geholpen worden met het actief werken aan hun doelen, lijkt  
tegenstrijdig te zijn.  
 
 
3.1.3. Mijn plan  
Stelling 1:  Ik weet wat er in het begeleidingsplan staat. 
75% is het hiermee eens. 10% niet. 
Stelling 2:  Ik ben tevreden met de doelen in mijn begeleidingsplan. 
Van de respondenten is 74% het hiermee eens. Slechts 7% niet. 
Stelling 3:  De doelen in mijn begeleidingsplan zijn voor mij haalbaar. 
69% is het hiermee eens. Slechts 6% niet. 24% staat hier neutraal tegenover. 
Stelling 4:  De begeleiding die ik krijg sluit aan bij mijn hulpvraag. 
72% is het hiermee eens. Slechts 8% niet. 
Stelling 5:  Ik heb voldoende inzage in mijn dossier. 
59% is het hiermee eens. 15% niet. 23% staat hier neutraal tegenover. 
Stelling 6:     Ik heb het idee dat er zorgvuldig met mijn dossier wordt omgegaan. 
Van de respondenten is 71% het hiermee eens. Slechts 8% niet. 
Stelling 7:     Ik maak graag gebruik van het cliëntportaal. 
15% is het hiermee eens. 45% niet. 33% staat hier neutraal tegenover. 
Stelling 8:  Ik vind het fijn dat Riwis meer inzet op digitalisering (zoals het cliëntportaal). 
Een deel van 22% is het hiermee eens. 29% niet. 43% staat hier neutraal tegenover. 
 
Een meerderheid van meer dan 70% weet wat er in het begeleidingsplan staat, is tevreden over de 
doelen die daarin gesteld zijn, vindt dat de begeleiding aansluit bij de hulpvraag en dat er zorgvuldig 
met het dossier wordt omgegaan. Over of de doelen haalbaar zijn en of men voldoende inzage heeft 
in het dossier, zijn de meningen wat meer verdeeld. 
De vraag is of over het inzien van het eigen dossier en gebruik maken van Cliëntportaal genoeg wordt 
gestimuleerd en informatie wordt gegeven door de begeleider. Daarnaast heeft mogelijk niet iedere 
cliënt zelf een computer en/of internet.  
 
3.1.4. Mijn begeleiding 
Stelling 1:   Ik merk dat het beter met mij gaat sinds ik begeleiding krijg van Riwis.  
72% is het hiermee eens. Slechts 8% niet. 
Stelling 2:  Mijn begeleider zorgt voor een professionele afstand in de omgang. 
Van de respondenten is 75% het hiermee eens. Slechts 4% niet 
Stelling 3:           Mijn begeleider heeft voldoende tijd voor mij. 
74% is het hiermee eens. 10% niet. 
Stelling 4:           Ik kan op elk moment van de dag terecht bij mijn begeleider. 
Van de respondenten is 46% het hiermee eens. 26% niet. 28% staat hier neutraal tegenover. 
Stelling 5:           Mijn begeleiding neemt mij en mijn problemen serieus.  
Maar liefst 81% is het hiermee eens. 
Stelling 6:           Ik durf alles met mijn begeleider te bespreken. 
Van de respondenten is 71% het hiermee eens. 13% niet. 
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Stelling 7:            Mijn begeleider en ik staan op één lijn betreffende de hulp. 
69% is het hiermee eens. 10% niet. 21% staat hier neutraal tegenover. 
Stelling 8:         Ik ervaar het contact met mijn begeleider als prettig. 
Maar liefst 85% is het hiermee eens. 
Stelling 9:         Mijn begeleider draagt bij aan mijn dagelijks functioneren. 
62% is het hiermee eens. 12% niet. 25% staat hier neutraal tegenover. 
Stelling 10:         Mijn begeleider weet mij te activeren of af te remmen wanneer dat nodig is.  
Van de respondenten is 61% het hiermee eens. 11% niet. 27% staat hier neutraal tegenover. 
Stelling 11:        Wanneer ik vooruitgang boek krijg ik positieve feedback van mijn begeleider. 
Maar liefst 82% is het hiermee eens. 
 
Een meerderheid van 71% of meer is positief over de meeste punten van de begeleiding. 
Over of men op één lijn staat betreffende de hulp, of de begeleiding bijdraagt aan het dagelijks 
functioneren en of de begeleider weet te activeren en te remmen, zijn de meningen meer verdeeld, 
maar een meerderheid is het hier toch mee eens. 
Een kleine meerderheid  vindt dat men niet op elk moment van de dag bij de begeleider terecht kan. 
 
3.2 Verschillen op basis van regio 
Apeldoorn Noord West Centrum en Epe/Vaassen is van de regio's het meest tevreden over eigen 

regie, Noord Oost is volgens de statistieken minder tevreden. Kijkend naar het gemiddelde bij 

dagelijks leven is Apeldoorn Zuid-Oost het meest tevreden. Noord Oost, Brummen/Eerbeek en 

Twello/Voorst scoren 15% lager. In de Achterhoek en Brummen/Eerbeek is men beter op de hoogte 

van hun begeleidingsplan. In de Achterhoek is men er ook zeer tevreden over. Buiten de regio's van 

de stad Apeldoorn lijkt het erop dat er meer gewerkt wordt met het cliëntenportaal. Volgens 

opvallende statistieken worden de respondenten uit Brummen/Eerbeek voor hun gevoel minder 

serieus genomen en staan ook niet op een lijn met hun begeleider betreffende hulp. Qua begeleiding 

scoort Apeldoorn Noord-Oost gemiddeld het laagst en Zuid West het hoogst. 

3.3 Verschillen op basis van geslacht 

Er waren slechts enkele verschillen tussen man en vrouw op te merken in de statistieken. Hieronder 

worden deze beschreven. Er hebben 149 vrouwen en 144 mannen gereageerd, 9 mensen hebben 

niet van toepassing aangekruist. Vrouwen voelen zich meer in hun waarde gelaten dan mannen, 

vrouwen zijn ook meer tevreden over de invulling van hun dagelijks leven en voelen zich beter 

gehoord. Bij de vraag “De begeleiding die ik krijg sluit aan bij mijn hulpvraag” zijn vrouwen positiever 

dan mannen. Bij de vraag ‘Mijn begeleider weet mij te activeren of af te remmen waar nodig’ zijn 

vrouwen licht positiever dan mannen. Respectievelijk 65% tegen 57%. Mannen zijn meer tevreden 

over de doelen in hun begeleidingsplan. Een significant deel van de mannen vinden hun doelen in 

hun begeleidingsplan beter haalbaar. Mannen maken volgens de enquête meer gebruik van het 

cliëntenportaal. Bij de vraag ‘Wanneer ik vooruitgang boek krijg ik positieve feedback van mijn 

begeleider.’ zijn mannen meer tevreden dan vrouwen. Zowel mannen als vrouwen vinden het geen 

goed plan als Riwis meer inzet op digitalisering. Vrouwen hadden beduidend meer opmerkingen 

geplaatst bij het veld opmerkingen. 
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3.4 Verschillen op basis van aangeboden zorg ambulant en beschermd wonen  

Mensen die ambulante begeleiding ontvangen geven t.o.v. beschermd wonen meer aan dat ze 

mogen meebeslissen over de inhoud van hun zorgplan. Personen die ambulante begeleiding krijgen 

vinden dat ze beter begrepen worden door hun begeleider. Mensen die beschermd wonen zijn 

minder op de hoogte van hun begeleidingsplan. Personen met ambulante begeleiding zijn meer 

tevreden met de doelen in hun begeleidingsplan. Mensen zijn niet heel tevreden over de 

mogelijkheid tot inzage van het dossier. Bij de vraag ‘Er is ruimte om aan te geven welke 

veranderingen ik nodig vind in mijn zorg’ zijn personen die ambulante begeleiding ontvangen 

positiever dan mensen die beschermd wonen. Bij de vraag “Met de begeleiding werk ik actief aan 

mijn doelen.” is volgens de statistieken ambulant positiever dan beschermd wonen. Terwijl bij de 

vraag ‘Mede door de hulp die ik ontvang van Riwis kijk ik hoopvoller naar de toekomst.’ beschermd 

wonen 7% beter scoort. Slechts 14% gemiddeld maakt gebruik van het cliëntenportaal en slechts 21% 

gemiddeld vind de inzet op digitalisering van Riwis fijn. Er is een groot verschil van 20% tussen 

tevredenheid van ambulante begeleiding en beschermd wonen als het gaat over de hoeveelheid tijd 

die de begeleider heeft voor de persoon. Personen die ambulante zorg krijgen vinden dat ze door 

hun begeleiding serieuzer worden genomen dan mensen die beschermd wonen. Personen die 

beschermd wonen zijn het minder eens met de begeleider over de lijn van hulp. Over het algemeen 

wordt het contact met de begeleider als prettig ervaren. In cijfers 83% bij beschermd wonen en 87% 

bij ambulante hulpverlening. Personen die een hoger cijfer dan een 7 gaven durven meer te 

bespreken met hun begeleider dan onder een 6. Het scheelt 27%. Bij de vraag ‘Wanneer ik 

vooruitgang boek krijg ik positieve feedback van mijn begeleider.’ is er een groot verschil tussen 57% 

onder de 6 en boven de 7 90%. Bij de vraag ‘Mijn begeleider weet mij te activeren of af te remmen 

waar nodig.’ is er een verschil tussen 30% en 70%. 

3.5 Hoe groot de kans is dat u Riwis als zorgaanbieder bij anderen aanbeveelt 

Bij de vraag: Hoe groot is de kans dat u Riwis als zorgaanbieder bij anderen aanbeveelt? Geeft 22 

personen Riwis een 3 of lager, 42 personen geven Riwis een 4 t/m 6 en 230 personen geven Riwis 

een 7 t/m 10. Respondenten die Riwis een lager cijfer dan een 6 geven over het algemeen zijn veel 

minder positief dan respondenten die boven een 7 geven. Dit is ook goed terug te zien in de 

onderstaande tabel: 

 
Tabel 4 

Percentage per vraag van respondenten met 7 t/m 10 en lager dan een 6 

Vraag Cijfer lager dan een 6  
(N=64) 

Cijfer hoger dan een 7   
(N=230) 

Ik weet wat er in het begeleidingsplan staat.  45% eens 78% eens 
Ik voel mij in mijn waarde gelaten. 43% eens 90% eens 
De begeleiding die ik krijg sluit aan bij mijn hulpvraag. 30% eens  84% eens 
Ik heb het idee dat er zorgvuldig met mijn dossier wordt omgegaan. 42% eens 80% eens 
Ik merk dat het beter met mij gaat sinds dat ik begeleiding krijg van Riwis. 44% eens 81% eens 
Voelt zich serieus genomen door hun begeleiding 50% eens 90% eens 
Mijn begeleiding neemt mij en mijn problemen serieus. 58% eens 93% eens 
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Hoofdstuk 4. Conclusie en aanbevelingen 
4.1 Conclusies 

De cliënten van Riwis zijn voor 70% en meer tevreden over de begeleiding van Riwis, hun eigen regie, 

het dagelijks leven en hun zorgleefplan. Over het inzien van hun eigen dossier of het gebruik maken 

van het cliëntenportaal geeft men aan niet voldoende inzage te hebben of hiermee niet bekend te 

zijn. Tevens geeft een meerderheid aan het niet prettig te vinden als Riwis verder inzet op 

digitalisering. Een kleine meerderheid vindt dat men niet op elk moment van de dag bij hun 

begeleiding terecht kan. De mensen die ambulante begeleiding krijgen zijn meer tevreden over de 

begeleiding dan zij die beschermd wonen. Over het algemeen zijn personen die ambulante 

begeleiding krijgen positiever op alle vier de punten van het onderzoek in vergelijking met cliënten 

die beschermd wonen. Mogelijk ligt dit aan het feit dat cliënten met ambulante begeleiding gewend 

zijn aan meer zelfstandigheid. Opvallend is dat respondenten uit Brummen/Eerbeek zich voor hun 

gevoel minder serieus genomen worden en ook niet betreffende hulp op een lijn zitten met hun 

begeleider. De meerderheid van de respondenten vindt het contact met hun begeleider prettig en 

professioneel. Riwis zou door 90% van de respondenten aanbevolen worden als zorgaanbieder bij 

anderen. 

4.2 Aanbevelingen 

Cliënten meer informeren over het kunnen inzien van het eigen dossier en het gebruik maken van 

het cliëntportaal. Indien een cliënt niet in bezit is van internet hen wijzen op andere mogelijkheden 

(bijvoorbeeld bibliotheek).   

Wat betreft het op elk moment van de dag bij de begeleider terecht kunnen, moet misschien meer 

voorlichting gegeven worden door de begeleiding. Mogelijk is er een verschil in verwachting.  

Voor de opvallende reactie van respondenten van Brummen/Eerbeek is het misschien raadzaam 

binnen deze regio op teamniveau gesprekken aan te gaan tussen begeleiding en cliënten. 
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Bijlage: Feedbackpunten uit onderzoek  

“Ik ben dankbaar dat begeleiding mij volgt tijdens het bewandelen van mijn weg. Ik ben eerlijk en sta 

open voor alles. Ik laat mij waar nodig sturen. Door zware omstandigheden raak ik de weg kwijt. Nu 

krijg ik steeds meer inzicht. In alles.” 

“Riwis is een fantastische organisatie die oog heeft voor de persoon achter de beperking en laat je in 

je waarde” 

“Belangrijk blijft het besef dat ook lichte begeleiding gericht op stabiel blijven net zo belangrijk is 

voor de cliënt in kwestie.” 

”Ik wil graag zo doorgaan met het leven zoals het nu is” 

“Prima streven om het belang van de cliënt nog meer voorop te stellen!” 

“Ik ben gelukkig geworden!” 

“Het contact met de vaste begeleider verloopt niet goed. De begeleider heeft weinig tijd om 

belangrijke dingen door te nemen en blijft doorschuiven. Hierdoor escaleren dingen, ik als cliënt heb 

ook recht op passende begeleiding!” 

“Niet alleen kijken naar wat mensen fout doen of niet kunnen, maar biedt ondersteuning en 

complimenteren (groei, ontwikkelen) aan. Creëer mogelijkheden.” 

“Ik ben meer dan tevreden met jullie. De hulp die ik krijg is super :)” 

“Ik ben zeer tevreden over de goede begeleiding die ik van RIWIS krijg.” 

“Ik ervaar het als prettig dat men bij je thuis komt en gericht aan doelen gaat werken. Wil je bv. een 

keer niet praten, maar een activiteit doen, samen (die persoon van Riwis) dan ook belangrijk is) is dit 

ook mogelijk bij Riwis. En een goede klik die ik met mijn begeleiders ervaar helpt ook bij mijn proces 

om naar mijn doelen te gaan.” 

“Ik ben heel erg blij met Riwis en mijn ambulante woonbegeleiding” 

“Ik ben heel dankbaar voor alle hulp” 

“Ik ben tevreden met de begeleiding die ik krijg. Ik voel me begrepen en helpen mij, waar nodig.”  

“Zoals het nu gaat ben ik zeer tevreden. Alleen vind ik het jammer dat ik hiervoor veel verschillende 

begeleidsters heb moeten hebben.” 

“Mijn complimenten richting m'n begeleider, als zij geweest is, en de vragen hebben doorgenomen. 

Voel ik me prettiger. Thanks” 

“Slecht bereikbaar” 

“Ben er niet mee een dat bepaalde onderwerpen verplicht zijn in mijn begeleidingsplan, terwijl het 

niet op mij van toepassing is” 
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“Het is mij niet helemaal duidelijk wat 'cliëntportaal' precies is.” 

“Vind het jammer dat er geen potje meer is om eens weer iets samen te doen met cliënten, zoals 

begeleiders bijvoorbeeld een uitstapje zoals dat in verleden wel kon! Al is het 1 keer per jaar” 

 

“Wat ik lastig vind is de wisselingen van begeleiders. Flexmedewerkers en contracten van tijdelijke 

krachten. Dit brengt veel onrust en spanningen.” 

“Begeleiding heeft steeds minder tijd!” 

 

 

 

 

 

 


