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 Inleiding 
 Aanleiding en doel 

Eén van de doelgroepen binnen de Wmo-cliënten wordt gevormd door jong volwassenen die (thuis)begeleiding 

nodig hebben. Stichting Strong-ID Mental Coaching is een relatief nieuwe zorgaanbieder in Friesland die 

(thuis)begeleiding aanbiedt. Met goedkeuring van de gemeente Leeuwarden heeft Stichting Strong-ID Mental 

Coaching een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder haar cliënten. Met de resultaten krijgt de stichting 

inzicht in wat goed gaat en wat mogelijk beter kan om haar dienstverlening te optimaliseren. 

 Aanpak onderzoek 

1.2.1 Doelgroep 

De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit cliënten van Stichting Strong-ID Mental Coaching die in 2019 een 

vorm van (thuis)begeleiding hebben ontvangen. 

1.2.2 Vragenlijst 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een vragenlijst die door Stichting Strong-ID Mental Coaching is 

opgesteld; de gemeente Leeuwarden heeft  hiervoor akkoord gegeven. De vragenlijst bevat de volgende thema’s: 

• Contact met Strong-ID 

• Kwaliteit van de zorg of hulp 

• Algemene tevredenheid over de zorg of hulp 

• Tevredenheid met het leven 

1.2.3 Dataverzameling 

Stichting Strong-ID Mental Coaching is heeft de dataverzameling zelf gedaan. Een vragenlijst is verspreid onder 

inwoners die bij de gemeente Leeuwarden geregistreerd staan als Wmo-cliënt en die in 2019 zorg of hulp van 

Stichting Strong-ID Mental Coaching ontvangen. Cliënten hebben deze vragenlijst schriftelijk ingevuld. In totaal 

zijn 36 ingevulde vragenlijst retour ontvangen en gebruikt voor de analyse en rapportage. 

 Dataverwerking, analyse en rapportage 

Stichting Strong-ID Mental Coaching heeft ZorgfocuZ gevraagd om de data te verwerken en te analyseren en om 

daarvan een rapportage te maken. Na instemming van de gemeente Leeuwarden heeft ZorgfocuZ de rapportage 

op zich genomen. ZorgfocuZ heeft de ingevulde vragenlijsten van Stichting-ID Mental Coaching ontvangen en de 

resultaten verwerkt in een rapportage. 

 Leeswijzer 
In Hoofdstuk 2 worden de resultaten van de vragenlijst weergegeven in grafieken. Achter elke vraag wordt het 

aantal respondenten weergegeven (n). In de bijlage staan de geanonimiseerde toelichtingen op de open vraag. 
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 Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten per vraag weergegeven in grafieken. 

 Contact met Strong-ID 
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1. Vind je dat er door Strong-ID naar u geluisterd wordt?
(n=36)

2. Vind je dat u door Strong-ID goed geïnformeerd wordt?
(n=36)

3. Vind je dat u door Strong-ID als gelijkwaardige benaderd
wordt in gesprekken? (n=35)

4. Vind je dat je, wanneer je er om vraagt, gericht advies van
Strong-ID krijgt? (n=35)

Zeer tevreden Tevreden Matig Ontevreden Zeer ontevreden
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 Kwaliteit van de zorg of hulp 

 

 Algemeen tevredenheid over de zorg of hulp 
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5. Ben je blij met de tijden waarop Strong-ID begeleiding
aanbiedt? (n=36)

6. Krijg je hulp en zorg op de manier hoe je dat verwacht van
een zorgaanbieder? (n=35)

7. Vind u dat degene die u helpt of helpen bij u past of
passen? (n=36)

8. Vind je dat de mensen van Stichting Strong-ID zich
houden aan afspraken? (n=34)

9. Vind je dat Strong-ID uit zichzelf vraagt naar uw wensen?
(n=36)

Zeer tevreden Tevreden Matig Ontevreden Zeer ontevreden
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10. Hoe tevreden ben je over de kwaliteit van de
begeleiders en de omgang met jou? (n=36)

11. Hoe tevreden ben je over Strong-ID? (n=36)

12. Hoe tevreden ben je met de zorg of hulp die je nu
ontvangt? (n=35)

Zeer tevreden Tevreden Matig Ontevreden Zeer ontevreden



Resultaten 5 

 

Cliëntervaringsonderzoek   

 

 Tevredenheid met het leven 

 

 Samenvatting antwoorden op open vraag 
Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de toelichtingen op de vraag met ‘Opmerkingen’. Twaalf 

respondenten hebben een toelichting gegeven. De antwoorden zijn geanonimiseerd opgenomen in Bijlage II. 

• Zes respondenten hebben inhoudelijk geen opmerkingen. 

• Drie respondenten laten weten (zeer) tevreden te zijn over Strong-ID.   

• Eén respondent geeft aan dat de indicatie via het wijkteam lang op zich liet wachten..  

• Eén respondent merkt op dat de wifi-verbinding het niet doet. 

• Eén respondent heeft de woorden hardwerkend, verslaafd, gelukkig en autistisch opgeschreven. 
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13. Hoe tevreden ben je over het algemeen met je leven op
dit moment? (n=35)

14. Hoe tevreden ben je met je vrienden- en kennissenkring,
en de aanspraak die je hebt? (n=35)

15.Vind je je huidige bestaan (meestal) 'een goed leven'?
Welke uitspraak past het best bij je? (n=35)

16. Ben je tevreden over de wijze waarop de medewerkers
je in je zogenaamde beperkingen ondersteunen en hoe je

hier in het dagelijkse leven mee om leert gaan? (n=34)

17. Hoe zou je je zelf omschrijven ten opzichte van je
kennissen die evt. dezelfde zorg/hulp nodig hebben. Met
het oog op aanbevelen van ons bedrijf naar uw kennissen

toe? (n=33)

Zeer tevreden Tevreden Matig Ontevreden Zeer ontevreden
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Bijlage: Antwoorden open vraag 
In onderstaande tabel staan de toelichtingen op de vraag ‘Opmerkingen’. De antwoorden zijn geanonimiseerd 

opgenomen. Indien delen van een antwoord (mogelijk) herleidbaar zijn naar individuen, zijn deze vervangen door 

(***). 

Vraag ‘Opmerkingen’ (n=12) 

Geen ik ga dik. We zijn zwaar tevreden. 

geen opmerkingen 

(***) - ontslag; (***) - schoonmaker; (***) - 

Hardwerkend. Verslaafd. Gelukkig. Autistisch. 

Het wijkteam deed lang over de indicatie 

ik ga kanker dik 

kunnen er mensen kijken naar de wifi die doet het niet. 

N.V.T. 

nou en jonge! 

oiii 

tip top in orde 

x 
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