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1.	  Inleiding	  
In	  opdracht	  van	  Coöperatie	  Dichtbij	  heeft	  Bureau	  De	  Bok	  een	  onderzoek	  uitgevoerd	  over	  de	  ervaringen	  van	  
cliënten	  met	  de	  dienstverlening	  van	  Coöperatie	  Dichtbij.	  Het	  onderzoek	  is	  uitgevoerd	  middels	  een	  schriftelijke	  
vragenlijst.	  De	  vragenlijst	  is	  door	  Bureau	  De	  Bok	  in	  samenspraak	  met	  Coöperatie	  Dichtbij	  ontwikkeld.	  
 
De	  schriftelijke	  zending	  is	  gestart	  op	  24	  mei	  2018.	  De	  sluitingsdatum	  voor	  het	  onderzoek	  was	  21	  juni	  2018.	  Om	  
een	  zo	  hoog	  mogelijke	  respons	  te	  krijgen	  is	  de	  inzenddatum	  verlengd.	  Cliënten	  kregen	  een	  brief	  met	  vragenlijst	  
en	  antwoordenvelop.	  Zij	  konden	  de	  ingevulde	  vragenlijst	  terugsturen	  aan	  Bureau	  De	  Bok.	  In	  totaal	  zijn	  de	  
cliënten	  maximaal	  twee	  keer	  benaderd.	  Bureau	  De	  Bok	  heeft	  alle	  vragenlijsten	  die	  tot	  en	  met	  19	  juli	  2018	  zijn	  
binnen	  gekomen	  verwerkt.	  
	  
2.	  Respons	  
In	  totaal	  zijn	  er	  voor	  dit	  onderzoek	  422	  cliënten	  benaderd.	  Er	  zijn	  155	  geldige	  vragenlijsten	  ingevuld.	  Daarmee	  
is	  de	  bruto	  respons	  36,7%.	  	  
	  
Bureau	  de	  Bok	  rekent	  redenen	  voor	  non-‐respons	  als	  ‘onbestelbaar	  retour’	  als	  niet	  benaderd	  voor	  het	  
onderzoek.	  In	  totaal	  geldt	  dat	  er	  27	  cliënten	  niet	  benaderd	  konden	  worden	  door	  foutieve	  adresgegevens	  
(onbestelbaar	  retour).	  Daarmee	  zijn	  er	  in	  totaal	  395	  cliënten	  benaderd.	  De	  netto	  respons	  is	  daarmee	  39,2%.	  
	  
Voor	  240	  cliënten	  geldt	  dat	  zij	  niet	  gereageerd	  hebben	  op	  dit	  onderzoek.	  De	  reden	  voor	  non-‐respons	  is	  bij	  deze	  
cliënten	  onbekend.	  
	  
In	  onderstaande	  tabel	  wordt	  per	  soort	  financiering	  weergegeven	  hoeveel	  vragenlijsten	  er	  zijn	  teruggestuurd.	  
Daarbij	  wordt	  ook	  de	  bruto	  en	  de	  netto	  respons	  weergegeven.	  
	  
Soort	  financiering	   Aantal	  

benaderd	  
Aantal	  netto	  
benaderd	  

Aantal	  
vragenlijsten	  
teruggestuurd	  	  

Bruto	  
respons	  

Netto	  
respons	  

Jeugdwet	  (JW)	   145	   139	   55	   37,9%	   39,6%	  
Zorgverzekeringswet	  
(ZvW)/Wet	  Langdurige	  Zorg	  
(WLZ)	  

74	   70	   38	   51,4%	   54,3%	  

Wet	  Maatschappelijke	  
Ondersteuning	  (WMO)	  

203	   186	   62	   30,5%	   33,3%	  

Totaal	   422	   395	   155	   36,7%	   39,2%	  
	  
3.	  Opzet	  van	  deze	  rapportage	  
Hierna	  volgen	  de	  resultaten	  van	  dit	  onderzoek.	  In	  deze	  rapportage	  worden	  de	  resultaten	  van	  de	  verschillende	  
financieringen	  (JW,	  ZvW/WLZ	  en	  WMO)	  met	  elkaar	  vergeleken.	  De	  resultaten	  worden	  in	  volgorde	  van	  vragen	  
uit	  de	  vragenlijst	  weergegeven.	  In	  de	  grafieken	  wordt	  het	  aantal	  cliënten	  genoemd	  dat	  de	  vraag	  heeft	  
beantwoord	  (N=).	  Wanneer	  er	  sprake	  is	  van	  ‘kleine’	  (niet	  goed	  leesbare)	  percentages	  in	  de	  grafieken	  (omdat	  
een	  klein	  aantal	  respondenten	  voor	  de	  betreffende	  antwoordmogelijkheid	  heeft	  gekozen)	  wordt	  onder	  de	  
grafiek	  een	  tabel	  met	  de	  kleine	  percentages	  weergegeven.	  In	  die	  tabel	  corresponderen	  de	  kleuren	  met	  de	  
antwoordcategorie	  uit	  de	  grafiek.	  
	  
Het	  rapport	  eindigt	  met	  een	  overzicht	  van	  de	  gemiddelde	  cijfers	  en	  de	  berekening	  van	  de	  Net	  Promotor	  Score	  
(NPS).	   	  
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2.	  Waar	  zou	  u	  meer	  informatie	  over	  willen	  ontvangen?	  	  
 
JW	  

1. Er	  werd	  mij	  een	  sprookje	  verteld,	  wat	  achteraf	  een	  hel	  bleek	  te	  zijn.	  Ze	  hebben	  mij	  misleid. 	  
 
ZVW/WLZ	  

1. Wat	  ze	  in	  de	  toekomst	  voor	  mij	  kunnen	  betekenen.	  
	  
WMO 

1. Onduidelijkheid	  over	  wie	  mij	  kunnen	  helpen	  en	  wat	  hun	  opleiding	  en	  ervaring	  is.	  
2. Over	  alles	  wat	  ze	  voor	  mij	  kunnen	  doen.	  
3. Over	  de	  bestede	  uren	  per	  week/maand	  door	  de	  hulpverlener.	  
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	   WMO	   Totaal	  
nooit	   1,7%	   0,7%	  
soms	   5,0%	   4,6%	  
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3. Kunt u meebeslissen over de inhoud van de zorg of begeleiding die 
u krijgt? 

nooit soms meestal altijd niet van toepassing/niet nodig weet niet 
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Waarom	  past	  de	  werkwijze	  van	  Coöperatie	  Dichtbij	  wel/niet	  goed	  bij	  u?	  	  
	  
Redenen	  waarom	  de	  werkwerkwijze	  van	  Coöperatie	  Dichtbij	  wel	  goed	  bij	  de	  cliënt	  past:	  
 
JW	  

1. Begeleiding	  op	  maat.	  
2. Christelijk,	  gezellige	  groep	  meiden,	  ze	  organiseren	  leuke	  dingen.	  
3. Cliënt	  leert	  hier	  grenzen	  aan	  te	  geven,	  hoe	  met	  anderen	  om	  te	  gaan	  en	  hoe	  conflicten	  op	  te	  lossen.	  
4. De	  begeleiding	  is	  professioneel,	  biedt	  structuur	  en	  wordt	  afgewisseld	  met	  leuke	  activiteiten.	  
5. De	  begeleidster	  kan	  zich	  goed	  verplaatsten	  in	  de	  belevingswereld	  van	  de	  cliënt.	  
6. Duidelijk	  en	  correct	  vanuit	  een	  huiselijke	  sfeer.	  
7. Duidelijkheid,	  structuur,	  één	  op	  één.	  
8. Er	  heerst	  een	  gezellige,	  huiselijke	  sfeer.	  Veel	  duidelijkheid.	  
9. Er	  wordt	  goed	  geluisterd	  en	  er	  is	  overleg.	  
10. Ervaringsdeskundigheid,	  erg	  betrokken.	  
11. Goed	  contact	  met	  de	  begeleider.	  
12. Goed	  en	  regelmatig	  overleg	  met	  begeleider	  en	  casemanager.	  Flexibel	  en	  klantgericht.	  
13. Het	  buitenleven,	  de	  dieren,	  sociaal	  bezig	  zijn	  met	  anderen.	  
14. Het	  is	  duidelijk	  wat	  er	  gaat	  gebeuren.	  
15. Het	  is	  makkelijk	  te	  volgen.	  Het	  is	  leuk.	  
16. Het	  wordt	  in	  de	  thuissituatie	  gegeven.	  We	  mochten	  zelf	  een	  begeleider	  kiezen	  die	  bij	  de	  cliënt	  past.	  
17. Ik	  hou	  van	  duidelijkheid.	  
18. Ik	  zie	  verbetering	  in	  het	  gedrag	  van	  de	  cliënt.	  
19. Jonge	  begeleiders.	  
20. Juiste	  begeleiding.	  Duidelijk,	  regelmaat.	  Ze	  verrichten	  het	  werk	  goed.	  
21. Omdat	  ik	  mij	  er	  op	  mijn	  gemak	  voel.	  
22. Op	  maat	  en	  van	  goede	  kwaliteit.	  
23. Prettig	  en	  toegankelijk	  (contact).	  Frisse	  organisatie.	  
24. Ze	  zorgen	  goed	  voor	  me	  en	  helpen	  me.	  Ik	  mag	  veel	  leuke	  dingen	  doen.	  

 
ZVW/WLZ	  

1. Alles	  kan	  in	  overleg.	  
2. De	  inzichten	  van	  DeMensZo.	  
3. Er	  is	  tijd	  voor	  de	  cliënt.	  Er	  is	  begeleiding	  en	  aandacht,	  zowel	  op	  lichamelijk	  als	  op	  geestelijk	  gebied.	  
4. Er	  kan	  altijd	  veel	  overlegd	  worden	  en	  er	  is	  altijd	  aandacht.	  
5. Er	  wordt	  goed	  naar	  je	  wensen	  geluisterd.	  
6. Er	  wordt	  goede	  zorg	  gegeven.	  
7. Goede	  communicatie,	  klein	  team.	  Erg	  prettig,	  weinig	  vreemde	  mensen.	  
8. Ik	  ben	  erg	  tevreden	  over	  de	  werkwijze	  van	  Traject58.	  
9. Ze	  denken	  aan	  de	  mens.	  
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WMO 
1. Alles	  is	  bespreekbaar.	  (2x)	  
2. Alles	  wordt	  besproken	  en	  aangepast	  aan	  de	  cliënt.	  Ik	  houd	  niet	  van	  zakelijke	  relaties	  als	  het	  

persoonlijk	  kan.	  
3. De	  begeleider	  past	  bij	  mij.	  
4. De	  begeleiding	  gaat	  heel	  flexibel	  en	  alles	  is	  bespreekbaar.	  
5. De	  problemen	  worden	  aangepakt.	  Je	  wordt	  zeer	  zelfstandig.	  Zeer	  goede	  hulp.	  
6. De	  werkwijze	  is	  helder.	  
7. De	  werkwijze	  wordt	  steeds	  aan	  mijn	  behoefte	  aangepast.	  
8. De	  zorg	  sluit	  helemaal	  aan	  op	  mijn	  wensen.	  
9. Doorgaans	  zeer	  duidelijk	  over	  wat	  ik	  kan	  verwachten.	  
10. Duidelijk,	  laagdrempelig.	  
11. Er	  wordt	  goed	  gekeken	  en	  overlegd	  over	  wat	  men	  wel	  en	  niet	  kan.	  
12. Er	  wordt	  goed	  naar	  mij	  geluisterd	  en	  ingespeeld	  op	  wat	  ik	  nodig	  heb.	  
13. Er	  wordt	  naar	  me	  gekeken	  als	  mens	  en	  niet	  als	  nummer.	  
14. Het	  is	  persoonlijk,	  doelgericht	  en	  open.	  
15. Het	  leert	  mij	  om	  contact	  te	  maken	  met	  mensen	  om	  mij	  heen.	  Er	  wordt	  samen	  naar	  de	  doelen	  gekeken.	  
16. Het	  past	  gewoon	  goed	  bij	  me.	  	  
17. Het	  voelt	  heel	  vertrouwd.	  
18. Hulp	  op	  basis	  van	  een	  gemeenschappelijke	  levensovertuiging.	  
19. Ik	  kan	  mijn	  eigen	  plan	  samenstellen	  met	  hulp	  en	  advies	  van	  mijn	  begeleider.	  De	  focus	  ligt	  op	  het	  weer	  

zelfstandig	  worden	  en	  de	  verbetering	  van	  mijn	  situatie.	  Door	  deze	  werkwijze	  en	  de	  expertise	  van	  mijn	  
begeleider	  ben	  ik	  enorm	  vooruit	  gegaan.	  

20. Kleine	  stappen.	  Verhelderend.	  Ik	  word	  soms	  in	  het	  diepe	  gegooid,	  wat	  leerzaam	  is.	  
21. Kleinschalig.	  Begeleiding	  op	  zowel	  lichamelijk	  als	  geestelijk	  gebied.	  
22. Krijg	  veel	  ruimte	  om	  na	  te	  denken	  en	  te	  beslissen.	  
23. Medewerkers	  nemen	  de	  tijd	  voor	  me	  en	  nemen	  me	  serieus.	  Alles	  is	  bespreekbaar.	  
24. Omdat	  het	  rustig	  gaat.	  En	  dat	  vind	  ik	  zelf	  wel	  fijn.	  
25. Sluit	  aan	  bij	  wat	  ik	  nodig	  heb.	  
26. Toen	  ik	  lichamelijke	  klachten	  had	  werd	  er	  goed	  gelet	  op	  mijn	  geestelijke	  toestand.	  
27. Transparant.	  Naast	  de	  cliënt	  en	  vanuit	  de	  cliënt.	  
28. Voldoet	  aan	  mijn	  hulpvraag.	  
29. Ze	  begrijpen	  mij.	  
30. Ze	  denken	  mee,	  uiten	  hun	  zorgen	  en	  maken	  alles	  bespreekbaar.	  
31. Ze	  gaan	  direct	  naar	  oorzaken	  kijken	  en	  draaien	  er	  niet	  om	  heen.	  
32. Ze	  helpen	  mij	  op	  weg	  en	  ze	  leren	  mij	  zelfstandiger	  te	  worden.	  
33. Ze	  kunnen	  mij	  niet	  helpen	  met	  mijn	  psychische	  klachten,	  maar	  helpen	  mij	  wel	  naar	  oplossingen	  te	  

zoeken.	  
34. Ze	  zijn	  erg	  cliëntgericht	  bezig.	  
35. Zorg	  op	  maat.	  Het	  initiatief	  ligt	  bij	  mij.	  
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Redenen	  waarom	  de	  werkwerkwijze	  van	  Coöperatie	  Dichtbij	  niet	  goed	  bij	  de	  cliënt	  past:	  
	  
JW	  

1. Omdat	  het	  een	  enorm	  onduidelijkheid,	  langzaam	  en	  traumatiserend	  proces	  voor	  mij	  was.	  
2. Te	  veel	  wisselend	  (onervaren)	  personeel.	  
3. Het	  is	  heel	  erg	  jammer	  dat	  ze	  dicht	  zijn	  in	  de	  vakanties	  en	  de	  weekenden.	  Het	  zou	  pas	  geweldig	  zijn	  als	  

ze	  dan	  ook	  open	  waren!	  
	  
ZVW/WLZ	  
-‐	  Geen	  opmerkingen.	  
	  
WMO 

1. Er	  wordt	  erg	  uit	  gegaan	  van	  labels	  in	  plaats	  van	  de	  persoon.	  Ik	  vind	  het	  nogal	  negatief.	  Ik	  vind	  de	  
benadering	  van	  prikkelgevoeligheid	  veel	  te	  gedetailleerd.	  

2. Ik	  ben	  niet	  tevreden.	  Ze	  beloven	  veel,	  maar	  doen	  weinig.	  
3. Hij	  doet	  zijn	  werk	  niet	  goed.	  Hij	  wil	  alles	  betaald	  hebben	  en	  ik	  moet	  alles	  betalen.	  
4. Het	  is	  het	  beste	  wat	  ik	  aan	  zorg	  kon	  ontvangen.	  Niet	  heel	  goed,	  maar	  wel	  de	  beste.	  

	  

 
 
	   WMO	   Totaal	  
nooit	   1,6%	   0,6%	  
soms	   1,6%	   2,6%	  
 
 

5,5% 23,6% 

7,9% 

19,4% 

18,1% 

70,9% 

92,1% 

77,4% 

78,7% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

JW (N=55) 

ZVW/WLZ (N=38) 

WMO (N=62) 

Coöperatie Dichtbij 
 totaal (N=155) 

5. Worden de afspraken die met u zijn gemaakt goed nagekomen? 

nee, nooit soms meestal ja, altijd 
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	   JW	   WMO	   Totaal	  
nooit	   1,8%	   1,6%	   1,3%	  
 
 

 
 

9,1% 

7,9% 

6,5% 

7,7% 

89,1% 

92,1% 

91,9% 

91,0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

JW (N=55) 

ZVW/WLZ (N=38) 

WMO (N=62) 

Coöperatie Dichtbij 
 totaal (N=155) 

6. Zijn de zorgverleners en begeleiders vriendelijk tegen u? 

nooit soms meestal altijd 
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	   JW	   WMO	   Totaal	  
nooit	   1,8%	   3,3%	   2,0%	  
soms	   5,5%	   3,3%	   3,3%	  
	  

	  
	   	  

10,9% 

5,3% 

20,0% 

13,1% 

72,7% 

78,9% 

50,0% 

65,4% 

9,1% 

15,8% 

23,3% 

16,3% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

JW (N=55) 

ZVW/WLZ (N=38) 

WMO (N=60) 

Coöperatie Dichtbij  
totaal (N=153) 

8. Wordt er, als u dat wenst, door Coöperatie Dichtbij goed 
samengewerkt met uw familie/naasten? 

nooit soms meestal altijd niet van toepassing/niet nodig weet niet 
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10.	  Wat	  zou	  u	  willen	  veranderen	  aan	  de	  zorg	  of	  begeleiding?	  (Wat	  kan	  beter,	  zijn	  er	  dingen	  die	  u	  mist	  of	  
moeten	  de	  medewerkers	  anders	  werken?)	  

JW	  
1. Aandacht	  besteden	  aan	  verjaardag	  van	  het	  kind.	  
2. Afwasmachine	  kopen.	  
3. Beter	  nakomen	  van	  afspraken	  of	  tijdig	  aankondigen	  als	  een	  afspraak	  gewijzigd	  wordt.	  Het	  is	  voor	  mij	  

lastig	  om	  op	  het	  laatste	  moment	  aan	  te	  passen.	  
4. Betere	  communicatie.	  Contact	  maken,	  even	  overleggen.	  
5. Communicatie,	  betere	  bereikbaarheid,	  individuele	  begeleider.	  	  
6. Consequenter	  zijn,	  meer	  afleiding	  bieden	  voor	  pubers.	  
7. Contact	  met	  ouders	  (het	  contact	  via	  brieven).	  Vaker	  dan	  één	  keer	  in	  de	  zes	  weken	  bezoek	  van	  de	  

begeleiders	  uit	  Nederland.	  
8. Dat	  de	  begeleiding	  meer	  kennis	  heeft	  van	  mijn	  handicap.	  
9. Graag	  zou	  ik	  willen	  dat	  er	  naar	  professionele	  begeleiding	  wordt	  gezocht.	  Het	  traject	  dat	  ik	  heb	  

doorlopen	  is	  niet	  geschikt	  voor	  iedereen.	  
10. Iets	  meer	  rekening	  houden	  met	  allergie.	  
11. Iets	  minder	  vaak	  komen,	  één	  keer	  in	  plaats	  van	  twee.	  
12. Ik	  wil	  er	  vaker	  heen.	  
13. Ik	  zou	  graag	  wat	  meer	  begeleiding	  willen	  krijgen	  van	  wat	  meer	  ervaren	  medewerkers.	  Dat	  ze	  wat	  

initiatief	  tonen.	  
14. In	  de	  weekenden	  en	  in	  schoolvakanties	  open.	  
15. Meer	  dingen	  doen	  en	  minder	  praten.	  
16. Meer	  skelters.	  
17. Meer	  vaste	  begeleiding.	  Te	  veel	  wisseling	  van	  begeleiders.	  Een	  nieuwe	  begeleider	  geeft	  steeds	  een	  

nieuwe,	  onzekere	  periode	  met	  stress.	  Daar	  is	  dan	  overigens	  wel	  weer	  alle	  aandacht	  en	  
zorg/begeleiding	  voor.	  

18. Minder	  studenten,	  zodat	  ze	  flexibeler	  zijn.	  
19. Minimaal	  één	  keer	  per	  jaar	  evalueren.	  
20. Niet	  te	  veel	  wisseling	  van	  zorgverleners.	  
21. Niets,	  alles	  is	  goed.	  
22. Niets,	  helemaal	  goed	  zo.	  
23. Niets,	  het	  is	  goed	  zo.	  
24. Niets,	  het	  is	  goed.	  
25. Niets.	  (3x)	  
26. Vaker	  op	  tijd	  komen.	  
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ZVW/WLZ	  
1. Er	  is	  één	  medewerkster	  die	  mij	  beter	  moet	  laten	  uitpraten	  en	  beter	  naar	  mij	  moet	  luisteren.	  
2. Het	  werken	  in	  vaste	  teams	  blijven	  ontwikkelen	  en	  mensen	  zo	  hoog	  mogelijk	  scholen,	  zodat	  veel	  

collega's	  specialistische	  taken	  uit	  kunnen	  voeren.	  
3. Meer	  scholing	  over	  kinderen	  in	  de	  zorg	  of	  meer	  kinderverpleegkundigen	  in	  dienst.	  Te	  weinig	  ervaring	  

in	  de	  verpleegtechnische	  handelingen.	  
4. Meer	  tijd.	  
5. Minder	  wisseling	  van	  zorgverleners.	  Duidelijk	  computerprogramma	  voor	  het	  rooster.	  
6. Niets,	  alles	  is	  prima.	  
7. Niets,	  het	  is	  goed	  zo.	  
8. Niets,	  zo	  doorgaan.	  
9. Niets.	  (5x)	  
10. Op	  sommige	  momenten	  is	  er	  meer	  personeel	  nodig.	  

	  
WMO 

1. Als	  je	  in	  het	  begin	  in	  Frankrijk	  komt	  dan	  is	  het	  misschien	  wat	  fijner	  om	  vaker	  een	  gesprek	  te	  kunnen	  
hebben.	  

2. Altijd	  de	  regie	  bij	  de	  cliënt	  laten.	  Dat	  geeft	  zelfvertrouwen.	  
3. Bij	  crisis	  in	  de	  nacht	  is	  men	  wel	  telefonisch	  bereikbaar,	  maar	  niet	  persoonlijk	  bij	  iemand	  thuis.	  De	  lijn	  

met	  de	  thuiszorg	  wordt	  niet	  ingeschakeld.	  
4. Dat	  de	  familie	  meer	  betrokken	  wordt.	  Dat	  zij	  op	  de	  hoogte	  blijven	  van	  de	  zorg	  en	  begeleiding.	  
5. Dat	  men	  belt	  als	  men	  verhindert	  is	  en	  niet	  alles	  via	  Whatsapp.	  Dat	  het	  UWV	  deze	  zorg/begeleiding	  

serieus	  neemt.	  
6. Dat	  ze	  niet	  constant	  andere	  begeleiders	  op	  een	  gezin	  zetten.	  Soms	  vind	  ik	  dat	  zeer	  vervelend.	  	  
7. De	  begeleider	  zou	  wat	  meer	  gefocust	  mogen	  zijn.	  Hij	  dwaalt	  vaak	  af.	  
8. De	  communicatie.	  
9. De	  eigen	  bijdrage	  verlagen.	  
10. Een	  gediplomeerde	  loopbaanbegeleider.	  Het	  loslaten	  van	  labels,	  geen	  labels	  plakken	  zonder	  goede	  

onderbouwing.	  Cliënten	  positief	  benaderen.	  
11. Er	  wordt	  mij	  gevraagd	  om	  afspraken	  bij	  te	  houden	  in	  verband	  met	  reiskostenvergoeding.	  Door	  mijn	  

stoornis	  is	  dit	  voor	  mij	  erg	  lastig.	  
12. Het	  is	  mij	  te	  duur,	  ik	  moet	  alles	  betalen.	  Ik	  ben	  niet	  tevreden.	  
13. Hoe	  worden	  de	  uren	  gecompenseerd	  als	  ik	  geen	  begeleiding	  krijg	  door	  ziekte	  of	  vakantie	  van	  de	  

begeleider?	  Dat	  is	  mij	  onduidelijk.	  
14. Iets	  vaker	  evalueren.	  Het	  concreet	  maken	  van	  het	  besprokene.	  
15. Ik	  heb	  nooit	  contact	  met	  Zorg	  op	  Maat,	  alleen	  met	  de	  coach.	  
16. Kort	  en	  krachtig	  en	  aardig,	  maar	  tegelijkertijd	  effectief.	  
17. Meer	  contact	  tussen	  Nederland	  en	  Frankrijk.	  
18. Meer	  inspraak.	  Wat	  ze	  met	  mij	  hebben	  afgesproken	  moeten	  ze	  ook	  uitvoeren.	  Ik	  ben	  over	  het	  geheel	  

niet	  tevreden.	  Ik	  hoop	  dat	  ze	  hun	  woorden	  waar	  maken.	  
19. Niets	  dat	  ik	  kan	  bedenken.	  
20. Niets,	  geen	  klachten.	  
21. Niets,	  het	  gaat	  prima	  zo.	  
22. Niets,	  zo	  doorgaan.	  (2x)	  
23. Niets.	  (13x)	  
24. Samen	  met	  mijn	  begeleider	  uitstapjes	  maken.	  
25. Sneller	  duidelijkheid	  als	  een	  afspraak	  wordt	  afgezegd.	  
26. Toen	  mijn	  behandeling	  stopte	  werd	  dit	  wat	  abrupt	  gedaan.	  Dit	  leverde	  spanning	  op.	  Dat	  was	  niet	  fijn	  

voor	  mijn	  behandelaar	  en	  mij.	  
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11.	  Waar	  bent	  u	  (zeer)	  tevreden	  over	  als	  het	  gaat	  om	  de	  zorg	  of	  begeleiding?	  
	  
JW	  

1. Begrip.	  Je	  mag	  er	  zijn	  als	  je	  er	  bent.	  
2. Cliënten	  krijgen	  geen	  ruzie	  als	  ze	  daar	  zijn.	  
3. Dat	  we	  samen	  activiteiten	  doen.	  
4. De	  begeleiding	  is	  er	  altijd.	  
5. De	  betrokkenheid	  van	  de	  begeleiding.	  Ze	  zijn	  oprecht	  geïnteresseerd	  in	  mij.	  Ze	  doen	  er	  alles	  aan	  om	  te	  

zorgen	  dat	  het	  goed	  met	  mij	  gaat.	  
6. De	  betrokkenheid	  van	  de	  coördinator	  en	  de	  tussenpersoon.	  De	  manier	  waarop	  ze	  naar	  de	  persoonlijke	  

situatie	  kijken	  en	  meedenken,	  zeer	  tevreden.	  
7. De	  betrokkenheid	  van	  mijn	  begeleider,	  staat	  altijd	  voor	  mij	  klaar.	  Ik	  kan	  altijd	  bij	  haar	  terecht,	  top!	  
8. De	  betrokkenheid.	  
9. De	  betrokkenheid.	  Professionaliteit	  (ook	  van	  het	  kantoor).	  Energiek	  en	  fris,	  positief.	  
10. De	  cliënt	  draait	  gezellig	  mee	  in	  de	  groep.	  Ze	  zijn	  geduldig	  en	  begripvol.	  
11. De	  communicatie	  is	  erg	  goed,	  zowel	  van	  Team050	  als	  de	  hulpverlener.	  De	  cliënt	  heeft	  er	  baat	  bij.	  
12. De	  inzet	  voor	  de	  cliënt.	  (2x)	  
13. De	  meeste	  afspraken	  worden	  nagekomen.	  
14. De	  persoonlijke	  aandacht,	  zoals	  af	  en	  toe	  een	  kaartje	  of	  een	  berichtje.	  
15. De	  persoonlijke,	  individuele	  aandacht.	  Cliënten	  krijgen	  zorg	  op	  maat.	  De	  zorg	  sluit	  goed	  aan	  bij	  de	  

behoefte.	  Alles	  is	  bespreekbaar.	  Er	  hangt	  een	  fijne,	  huiselijke	  sfeer.	  
16. Duidelijk	  en	  rustig.	  
17. Duidelijkheid	  en	  structuur	  geboden	  door	  de	  begeleider.	  
18. Er	  wordt	  geluisterd	  en	  aan	  mijn	  wensen	  voldaan.	  
19. Er	  wordt	  goed	  gekeken	  naar	  wat	  de	  cliënt	  nodig	  heeft.	  
20. Er	  wordt	  goed	  naar	  mij	  geluisterd.	  
21. Er	  wordt	  met	  je	  mee	  gedacht.	  Het	  voelt	  als	  een	  tweede	  huis.	  De	  sfeer	  onderling	  is	  erg	  goed,	  fijn,	  

gezelligheid.	  Er	  is	  duidelijkheid	  en	  dat	  voelt	  goed.	  De	  begeleiding	  heeft	  altijd	  tijd	  voor	  ons.	  Ze	  kunnen	  
goede	  adviezen	  geven	  als	  we	  ergens	  mee	  zitten.	  Als	  ik	  vragen	  heb	  worden	  ze	  altijd	  duidelijk	  
beantwoord.	  

22. Heel	  erg	  tevreden.	  Cliënt	  heeft	  geleerd	  om	  met	  anderen	  te	  spelen	  en	  conflicten	  op	  lossen	  op	  een	  
goede	  manier.	  Cliënt	  is	  minder	  gespannen	  als	  ouder	  niet	  in	  de	  buurt	  is.	  Eerder	  erg	  claimend	  gedrag.	  
De	  cliënt	  moest	  elke	  minuut	  weten	  waar	  ik	  ben.	  Dat	  is	  al	  stukken	  minder.	  

23. Het	  is	  best	  wel	  vaak	  één	  op	  één.	  Ze	  zijn	  duidelijk	  tegen	  mij.	  
24. Het	  is	  gezellig	  hier,	  leuke	  groep.	  
25. Het	  is	  goed	  hier.	  
26. Het	  persoonlijke	  contact.	  Vriendelijke,	  doch	  professionele	  band	  die	  is	  opgebouwd.	  
27. Het	  persoonlijke	  contact.	  Zorg	  op	  maat.	  Zorgvuldigheid.	  Snel	  en	  adequaat.	  
28. Ik	  ben	  tevreden	  over	  de	  zorgboerderij	  en	  met	  de	  begeleiding.	  Tevreden	  over	  de	  zorg,	  omgang	  en	  

observaties.	  
29. Ik	  ben	  tevreden.	  
30. Ik	  ben	  zeer	  tevreden	  over	  de	  begeleiding	  en	  de	  gezelligheid.	  Er	  is	  heel	  veel	  mogelijk.	  Ik	  zou	  niet	  weten	  

wat	  er	  anders	  moet.	  
31. Ik	  ben	  zeer	  tevreden	  over	  hoe	  het	  nu	  gaat.	  Ze	  gaat	  er	  met	  plezier	  heen	  en	  ziet	  het	  als	  een	  tweede	  huis.	  
32. Ik	  ontwikkel	  me	  door	  de	  zorg	  steeds	  beter.	  
33. Klik	  tussen	  begeleider	  en	  cliënt.	  De	  persoonlijke	  aandacht	  van	  de	  begeleider	  en	  casemanager.	  Niet	  

alleen	  tijdens	  de	  reguliere	  contacturen,	  maar	  ook	  bijvoorbeeld	  in	  de	  vorm	  van	  een	  kaartje	  op	  
bijzondere	  momenten.	  Goede	  match	  tussen	  begeleider	  en	  cliënt.	  Fijne	  begeleiding	  richting	  overleg	  
met	  gemeente	  over	  de	  financiering	  van	  de	  zorg.	  

34. Leuke	  ambulant	  begeleider.	  
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Vervolg	  opmerkingen:	  “Waar	  bent	  u	  (zeer)	  tevreden	  over	  als	  het	  gaat	  om	  de	  zorg	  of	  begeleiding?”	  

JW	  
35. Over	  alles.	  
36. Over	  de	  werkervaring	  die	  ik	  heb	  opgedaan.	  	  
37. Professionaliteit,	  kennis	  en	  kunde.	  Communicatie.	  
38. Sinds	  ik	  bij	  R95	  zit	  gaat	  het	  stukken	  beter	  met	  mij.	  Ze	  helpen	  mij	  erg	  goed	  en	  ze	  weten	  wat	  ze	  moeten	  

doen.	  Ik	  kan	  ze	  altijd	  bereiken.	  
39. Tevreden	  over	  alles,	  vooral	  over	  de	  begeleider.	  
40. Tevreden	  over	  de	  werkwijze.	  
41. Ze	  helpen	  me	  van	  mijn	  angst	  af.	  
42. Ze	  proberen	  je	  overal	  bij	  te	  betrekken.	  
43. Ze	  snappen	  mij.	  
44. Ze	  staan	  altijd	  voor	  je	  klaar.	  Ze	  bieden	  zorg	  op	  maat,	  heel	  gericht	  op	  wat	  gevraagd	  wordt.	  Positieve	  

begeleiding,	  enthousiast.	  Leuke	  uitstapjes	  en	  activiteiten,	  goede	  communicatie.	  
45. Zeer	  tevreden	  over	  de	  begeleiding.	  Kan	  goed	  met	  de	  cliënten	  omgaan.	  
46. Zeer	  tevreden.	  Voldoende	  begeleiding	  op	  de	  groep.	  De	  betrokkenheid	  en	  het	  contact.	  
47. Zowel	  de	  leiding	  als	  de	  stagiaires	  geven	  ons	  het	  gevoel	  dat	  ze	  echt	  weten	  waar	  ze	  mee	  bezig	  zijn.	  Ze	  

luisteren	  naar	  onze	  wensen	  en	  behoeften	  en	  zijn	  altijd	  bereid	  dit	  om	  te	  zetten	  naar	  leerdoelen.	  Ze	  zijn	  
altijd	  bereid	  de	  leerdoelen	  waar	  nodig	  bij	  te	  stellen	  en	  leveren	  daarmee	  maatwerk.	  Ze	  zijn	  zorgzaam,	  
enthousiast	  en	  betrokken.	  Ze	  informeren	  ons	  goed,	  houden	  ons	  op	  de	  hoogte	  en	  zijn	  altijd	  bereikbaar.	  

	  
ZVW/WLZ	  

1. 100%	  tevreden.	  Enorme	  steun.	  
2. Alles	  in	  overleg.	  Nooit	  problemen,	  dik	  tevreden.	  Alles	  goed.	  
3. Alles	  is	  altijd	  goed.	  
4. Betrokkenheid	  van	  de	  medewerkers	  en	  de	  goede	  deskundigheid.	  Ook	  een	  andere	  hulpverlener	  heeft	  

het	  team	  meerdere	  malen	  gecomplimenteerd	  voor	  de	  deskundigheid	  bij	  mijn	  behandeling.	  
5. Dat	  ze	  mee	  gaan	  naar	  de	  dokter,	  specialisten.	  
6. De	  afspraken	  zijn	  altijd	  goed.	  Als	  ik	  iets	  nodig	  heb,	  dan	  proberen	  ze	  me	  zoveel	  mogelijk	  te	  helpen	  of	  

een	  oplossing	  te	  vinden.	  
7. De	  flexibiliteit.	  
8. De	  geestelijke	  steun	  en	  aanspraak.	  
9. De	  verzorging	  is	  goed.	  (2x)	  
10. De	  vriendelijkheid	  van	  de	  zorgverleners.	  
11. De	  zorg	  is	  perfect.	  
12. DeMensZo	  past	  heel	  goed	  bij	  mij!	  
13. Door	  de	  zorg	  kan	  ik	  me	  beter	  redden	  in	  mijn	  leven.	  
14. Er	  zijn	  goede	  afspraken	  gemaakt,	  tot	  zover	  geen	  problemen.	  
15. Fijne	  begeleiding.	  Ze	  luisteren	  goed	  en	  zijn	  altijd	  goed	  gestemd.	  
16. Goed	  contact	  met	  de	  familie.	  
17. Goede	  communicatie	  tussen	  medewerkers	  en	  ouders.	  Goede	  betrokkenheid	  en	  meedenken	  over	  veel	  

regelzaken.	  De	  goede	  zorg	  voor	  de	  cliënt.	  
18. Het	  is	  goed,	  vooral	  in	  het	  begin.	  
19. Het	  is	  prima	  zo.	  Over	  alles	  ben	  ik	  zeer	  tevreden.	  
20. Ik	  ben	  tevreden	  over	  de	  zorg.	  Begeleider	  is	  aardig	  en	  komt	  de	  afspraken	  na.	  
21. Ik	  ben	  zeer	  tevreden	  over	  de	  zorg	  die	  ze	  leveren.	  Ze	  laten	  niet	  merken	  dat	  ze	  tijdsdruk	  hebben.	  Je	  kan	  

een	  ander	  tijdstip	  afspreken	  als	  dat	  nodig	  is.	  Zeer	  fijne	  verpleegkundigen	  die	  hart	  voor	  de	  cliënten	  en	  
het	  werk	  hebben.	  
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Vervolg	  opmerkingen:	  “Waar	  bent	  u	  (zeer)	  tevreden	  over	  als	  het	  gaat	  om	  de	  zorg	  of	  begeleiding?”	  

ZVW/WLZ	  
22. Ik	  ben	  zeer	  tevreden	  met	  de	  zorg	  die	  ik	  ontvang.	  Vriendelijk	  personeel,	  goede	  zorg	  en	  altijd	  op	  de	  

afgesproken	  tijd.	  Goed	  opgeleid	  personeel.	  
23. Ik	  ben	  zeer	  tevreden	  over	  mijn	  zorg	  en	  begeleiding.	  Dankbaar	  voor	  alle	  hulp.	  Een	  schouderklopje	  voor	  

alle	  medewerkers	  in	  de	  zorg	  en	  de	  maatschappelijke	  hulp.	  
24. Ik	  ben	  zeer	  tevreden,	  zou	  niet	  weten	  wat	  er	  anders	  moet.	  Er	  is	  prima	  overleg	  mogelijk	  en	  je	  wordt	  

goed	  geholpen.	  Wat	  wil	  je	  dan	  nog	  meer?	  
25. Over	  alles.	  (3x)	  
26. Over	  alles.	  Ze	  zijn	  altijd	  aardig.	  
27. Perfect!	  Zorg	  op	  maat	  zoals	  ik	  het	  wil.	  
28. Vriendelijkheid	  en	  samenwerking.	  
29. Vriendelijkheid	  en	  samenwerking.	  
30. Ze	  zijn	  wat	  de	  tijden	  betreft	  flexibel.	  
31. Zeer	  tevreden	  over	  de	  begeleiding.	  

	  
WMO 

1. Als	  er	  wat	  moet	  worden	  geregeld,	  dan	  wordt	  dat	  snel	  gedaan.	  
2. Als	  het	  nodig	  is	  kan	  je	  op	  korte	  termijn	  een	  afspraak	  maken.	  
3. Als	  ik	  er	  om	  vraag,	  dan	  krijg	  ik	  alle	  hulp	  die	  nodig	  is.	  Ze	  dringen	  zich	  niet	  op.	  
4. Begeleiding	  op	  locatie,	  positieve	  benadering.	  
5. Ben	  zeer	  tevreden	  over	  dat	  ze	  mij	  helpen	  met	  dat	  wat	  mij	  niet	  lukt.	  Mij	  steunen	  om	  zelf	  dingen	  te	  

regelen.	  
6. Dat	  de	  zorg	  cliëntgericht	  is.	  De	  zorg	  brengt	  voor	  mij	  veel	  vooruitgang.	  
7. Dat	  ze	  alle	  tijd	  voor	  je	  nemen,	  ongeacht	  hoe	  druk	  ze	  het	  hebben!	  
8. De	  aandacht.	  
9. De	  begeleider	  is	  een	  topper.	  
10. De	  begeleiders	  zijn	  erg	  aardig.	  
11. De	  begeleiding	  is	  zeer	  op	  de	  persoon	  gericht.	  Het	  is	  een	  kleinschalige	  organisatie,	  waardoor	  ik	  meestal	  

een	  vaste	  begeleider	  heb.	  Mijn	  doelen	  worden	  goed	  geëvalueerd.	  
12. De	  betrokkenheid.	  
13. De	  controle	  op	  wat	  ik	  doe.	  
14. De	  feedback	  wanneer	  ik	  van	  gestelde	  doelen	  wil	  afwijken.	  
15. De	  hele	  methode	  en	  manier	  van	  werken.	  Er	  wordt	  echt	  vanuit	  de	  kracht	  van	  de	  cliënt	  en	  mijn	  netwerk	  

gewerkt	  zoals	  ze	  aangeven.	  Door	  deze	  methode	  heb	  ik	  hele	  grote	  stappen	  kunnen	  maken	  in	  mijn	  
zelfstandigheid	  en	  het	  beheren	  van	  mijn	  verplichtingen,	  taken	  en	  vrijetijdsbesteding.	  

16. De	  hulp	  wordt	  aangepast	  aan	  de	  situatie.	  Door	  de	  langere	  periode	  ontstaat	  er	  een	  vertrouwensband.	  
17. De	  kwaliteiten	  van	  mijn	  coach.	  
18. De	  manier	  waarop	  je	  behandeld	  wordt.	  Je	  hebt	  het	  gevoel	  dat	  je	  niet	  iets	  mankeert	  of	  een	  nummertje	  

bent.	  
19. De	  moeite	  en	  snelheid	  die	  ze	  er	  voor	  nemen	  als	  er	  iets	  geregeld	  moet	  worden.	  
20. De	  tijd	  die	  ze	  voor	  mij	  maken.	  De	  benadering.	  De	  deskundigheid.	  Een	  luisterend	  oor.	  
21. De	  vertrouwensband	  met	  mijn	  begeleider.	  
22. De	  wijze	  waarop	  ik	  bijles	  krijg.	  Goede	  ondersteuning	  bij	  het	  plannen	  van	  andere	  zaken.	  Dat	  verbetert	  

mijn	  schoolprestaties	  aanzienlijk.	  
23. Eerlijke,	  open	  houding	  van	  de	  begeleider.	  
24. Er	  werd	  goed	  meegedacht	  en	  ik	  werd	  positief	  benaderd.	  
25. Er	  wordt	  heel	  veel	  tijd	  genomen	  voor	  de	  dingen	  waar	  ik	  mee	  zit.	  
26. Er	  wordt	  naar	  mij	  geluisterd,	  ook	  al	  snapt	  de	  begeleiding	  mij	  niet	  altijd.	  
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Vervolg	  opmerkingen:	  “Waar	  bent	  u	  (zeer)	  tevreden	  over	  als	  het	  gaat	  om	  de	  zorg	  of	  begeleiding?”	  

WMO	  
27. Er	  zijn	  niet	  veel	  wisselingen	  van	  personeel.	  Mijn	  vaste	  begeleider	  als	  klankbord.	  
28. Hele	  prettige	  begeleiding.	  De	  begeleiding	  voelt	  als	  een	  vriendschap	  en	  is	  toch	  ook	  zeer	  professioneel.	  
29. Het	  gaat	  heel	  goed	  met	  wat	  ze	  voor	  me	  doen.	  Ze	  luisteren	  ook	  wel	  naar	  me	  als	  ik	  dingen	  met	  ze	  

bespreek.	  
30. Het	  is	  perfect	  hoe	  de	  begeleiders	  werken	  en	  ik	  zou	  geen	  ding	  weten	  dat	  beter	  kan.	  Gewoon	  zo	  

doorgaan.	  Ze	  staan	  altijd	  voor	  mij	  klaar.	  De	  begeleiders	  geven	  'tools'	  voor	  het	  oplossen	  van	  de	  
problemen,	  maar	  je	  moet	  het	  zelf	  oplossen	  (zelfstandig	  worden).	  Voor	  iedere	  vraag	  kan	  je	  bij	  ze	  
terecht.	  

31. Het	  is	  persoonlijk	  en	  ik	  krijg	  veel	  aandacht.	  
32. Het	  totale	  plaatje.	  
33. Ik	  ben	  zeer	  tevreden.	  Het	  is	  heel	  prettig	  als	  zij	  komen.	  Heel	  veel	  kan	  in	  overleg.	  
34. Ik	  vind	  het	  heel	  goed	  op	  deze	  manier.	  Ik	  kan	  heel	  goed	  met	  de	  begeleider	  praten.	  
35. Ik	  word	  als	  mens	  gezien	  en	  zij	  laten	  zien	  dat	  zij	  ook	  maar	  mensen	  zijn.	  
36. Ik	  word	  goed	  geholpen	  met	  mijn	  schoolwerk	  en	  kan	  ook	  over	  persoonlijke	  dingen	  met	  ze	  praten.	  
37. Inlevingsvermogen	  van	  de	  hulpverlener.	  Niet	  in	  de	  nek	  hijgen.	  Gevoel	  van	  eigenwaarde	  teruggeven.	  

Het	  samen	  doen.	  De	  open-‐	  en	  eerlijkheid.	  
38. Mijn	  begeleider	  voelt	  goed	  aan	  wat	  ik	  nodig	  heb	  en	  weet	  de	  juiste	  vragen	  te	  stellen.	  Daardoor	  krijg	  ik	  

meer	  inzicht	  in	  mijn	  situatie	  en	  wat	  ik	  er	  aan	  kan	  doen.	  
39. Mijn	  wensen	  worden	  meegenomen	  en	  staan	  voorop.	  Men	  is	  duidelijk	  over	  wat	  ik	  kan	  verwachten.	  
40. Op	  jullie	  kun	  je	  rekenen	  en	  bouwen.	  Ik	  ben	  echt	  blij	  dat	  er	  een	  goede	  instantie	  is	  als	  jullie.	  Bedankt	  

voor	  alles!	  
41. Over	  alles.	  (3x)	  
42. Over	  alles.	  Dit	  komt	  ook	  door	  mijn	  begeleider.	  
43. Over	  de	  gehele	  zorg,	  het	  kan	  niet	  beter.	  
44. Persoonlijk	  contact.	  
45. Prima	  begeleiders,	  uitstekende	  begeleiding.	  
46. Probeert	  met	  de	  cliënt	  mee	  te	  denken.	  
47. Respectvolle	  behandeling,	  goed	  overleg,	  open,	  transparant,	  behulpzaam,	  goede	  observaties.	  Fijn	  

contact	  met	  fijne	  mensen.	  
48. Veel	  praktisch	  inzicht	  en	  handige	  tips.	  Veel	  inzicht	  in	  overprikkeling	  gekregen.	  
49. Volledige	  aandacht.	  
50. Ze	  doen	  het	  werk	  zeer	  goed.	  Ik	  ben	  tevreden	  over	  hoe	  er	  samen	  in	  overleg	  naar	  oplossingen	  en	  doelen	  

wordt	  gekeken.	  
51. Ze	  staan	  altijd	  voor	  mij	  klaar.	  Het	  maakt	  niet	  uit	  wanneer	  ik	  bel,	  ze	  zijn	  goed	  te	  bereiken.	  
52. Zeer	  behulpzaam.	  Als	  er	  iets	  is,	  dan	  zijn	  ze	  er.	  
53. Zeer	  vriendelijke	  en	  vaardige	  mensen.	  De	  zorg	  die	  wordt	  geleverd	  en	  het	  meedenken	  over	  de	  

thuissituatie.	  
	  

	  

Op	  de	  volgende	  pagina	  worden	  de	  gemiddelde	  cijfers	  en	  de	  Net	  Promotor	  Score	  weergegeven.	   	  
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Gemiddelde	  cijfers	  en	  Net	  Promotor	  Score	  (NPS)	  
	  

In	  onderstaande	  tabel	  wordt	  een	  overzicht	  gegeven	  van	  de	  gemiddelde	  cijfers:	  
	  
	   Gemiddelde	  aanbevelingscijfer	   Gemiddelde	  cijfer	  

Coöperatie	  Dichtbij	  
Coöperatie	  Dichtbij	  totaal	   8,6	   8,4	  
JW	   8,5	   8,2	  
ZVW/WLZ	   9,1	   9,1	  
WMO	   8,4	   8,3	  
	  

Net	  Promotor	  Score	  
	  

De	  scores	  voor	  aanbeveling	  kunnen	  berekend	  worden	  tot	  de	  Net	  Promotor	  Score	  (NPS).	  Op	  basis	  van	  het	  
gegeven	  cijfer	  worden	  mensen	  in	  drie	  categorieën	  ingedeeld:	  
	  

1. Promotors	  =	  respondenten	  die	  een	  score	  van	  9	  of	  10	  gegeven	  hebben	  
2. Passief	  Tevredenen	  =	  respondenten	  die	  een	  score	  van	  7	  of	  8	  gegeven	  hebben	  
3. Criticasters	  =	  respondenten	  die	  een	  score	  van	  0	  t/m	  6	  gegeven	  hebben	  

	  
Voor	  het	  huidige	  onderzoek	  geldt:	  	  
	  

	   JW	   ZVW/WLZ	   WMO	   Totaal	  
Aantal	  Criticasters	  
(0-‐6)	   7	   -‐	   4	   11	  

Aantal	  Passief	  
Tevredenen	  (7-‐8)	  

16	   11	   28	   55	  

Aantal	  Promotors	  
(9-‐10)	  

32	   27	   29	   88	  

Totaal	  N	   55	   38	   61	   154	  
	  

	   JW	   ZVW/WLZ	   WMO	   Totaal	  
%	  Criticasters	  (0-‐6)	   12,7%	   -‐	   6,6%	   7,1%	  
%	  Passief	  
Tevredenen	  (7-‐8)	   29,1%	   28,9%	   45,9%	   35,7%	  

%	  Promotors	  	  
(9-‐10)	   58,2%	   71,1%	   47,5%	   57,1%	  

	  
De	  NPS	  wordt	  vervolgens	  berekend	  door	  het	  percentage	  criticasters	  (cijfer	  =	  0-‐6)	  af	  te	  trekken	  van	  het	  
percentage	  promotors	  (cijfer=	  9-‐10).	  De	  NPS	  wordt	  uitgedrukt	  als	  een	  score	  tussen	  de	  -‐100	  en	  +	  100.	  De	  Net	  
Promotor	  Score	  is	  in	  onderstaande	  tabel	  te	  vinden:	  
	  
	   NPS	  	  
Coöperatie	  Dichtbij	  totaal	   +50,0	  
JW	   +45,5	  
ZVW/WLZ	   +71,1	  
WMO	   +40,9	  

	  
In	  de	  tabel	  hieronder	  volgt	  een	  toelichting	  bij	  de	  NPS:	  
	   NPS	  
Positieve	  NPS	  (+)	   Meer	  cijfers	  van	  9	  en	  10	  dan	  cijfers	  van	  0	  t/m	  6	  
Negatieve	  NPS	  (-‐)	   Meer	  cijfers	  van	  0	  t/m	  6	  dan	  cijfers	  van	  9	  en	  10	  
Minimale	  NPS	  (-‐100)	   Alleen	  cijfers	  van	  0	  t/m	  6	  
Maximale	  NPS(+100)	   Alleen	  cijfers	  van	  9	  en	  10	  
NPS	  ‘0’	  	   Evenveel	  cijfers	  van	  0	  t/m	  6	  als	  cijfers	  van	  9	  en	  10	  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor vragen of opmerkingen over deze rapportage kunt u contact opnemen met Bureau De Bok 
Dijkstraat 5, 8801 LR Franeker 
tel: 0517-390038 
e-mail: info@bureaudebok.nl 
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