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In Amersfoort wordt sinds januari 2015 stadsbreed gewerkt met dertien wijkteams die zelf zorg
verlenen en zorg naar gespecialiseerde zorginstellingen toeleiden. De gemeente Amersfoort wil
meten hoe cliënten deze nieuwe manier van werken ervaren. Cliënten die in de periode van mei tot
medio augustus 2015 bij één van de wijkteams een zorgtraject hebben afgerond, zijn benaderd met
een vragenlijst. Deze is door 376 cliënten ingevuld (39%).
Bijna tweederde (64%) is (zeer) tevreden over de ondersteuning van het wijkteam en zou het
wijkteam aan anderen aanraden als zij vragen of problemen hebben. Eén op de tien is juist
ontevreden. Cliënten geven de wijkteams gemiddeld een 7,3 als rapportcijfer. Wel zeggen sommigen
dat zij te kort contact hebben (gehad) met het wijkteam om hierover te kunnen oordelen.
Over het contact met de medewerker van het wijkteam zijn veel cliënten (zeer) tevreden. Zo vindt 73%
dat de medewerker van het wijkteam snel genoeg een afspraak met hen heeft gemaakt na
aanmelding. 87% vond het contact met de medewerker prettig. Toch gaan veel van de genoemde
verbeterpunten van cliënten over afspraaktermijn en communicatie:
•

altijd snel een eerste afspraak maken na aanmelding bij het wijkteam

•

maken van duidelijke afspraken met de cliënt, deze nakomen en ervoor zorgen dat cliënten niet
telkens zelf contact op hoeven nemen

Ongeveer drie op de tien cliënten geven aan dat het wijkteam hen heeft geholpen om meer gebruik te
maken van mensen uit de eigen omgeving bij huidige of toekomstige problemen.

Aanleiding
In Amersfoort wordt sinds januari 2015 stadsbreed gewerkt met dertien wijkteams. Zij verlenen zelf
zorg of geven advies. Of zij kunnen zorg naar gespecialiseerde zorginstellingen toeleiden. Daarnaast
voeren de wijkteams de nieuwe WMO taken uit. De gemeente Amersfoort wil weten hoe cliënten
deze nieuwe manier van werken ervaren. Het onderzoek levert de wijkteams informatie op over hoe
hun dienstverlening wordt ervaren en waar mogelijke verbeterpunten liggen.
Opzet
In augustus 2015 is per post een uitnodiging verstuurd naar alle cliënten die in de periode van mei
tot medio augustus 2015 bij één van de wijkteams een zorgtraject hebben afgerond. Vanaf mei
hebben ook medewerkers van de wijkteams hun cliënten een vragenlijst laten invullen. Beide
aanpakken samen hebben geleid tot een uiteindelijke respons van 376 ingevulde vragenlijsten
(39%).
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We verwachten dat bij dit onderzoek ernstig beperkte mensen relatief minder hebben meegedaan,
net als mensen met slechts heel weinig/kort contact met het wijkteam. Verder zijn mensen vaak
eerder geneigd om de vragenlijst in te vullen als ze dik tevreden zijn of erg ontevreden, zoals vaker
voorkomt bij klanttevredenheidsonderzoek. De neutrale of minder uitgesproken groep is daarmee
ondervertegenwoordigd in de uitkomsten.

Resultaten
Verscheidenheid aan hulpvragen voor wijkteam
De cliënten noemen zeer uiteenlopende redenen voor de hulp die zij van het wijkteam hebben
gekregen. Bijna een kwart (23%) van de cliënten geeft aan dat zij twee of meer soorten hulp van het
wijkteam hebben ontvangen. Men noemt vooral het krijgen van informatie en advies, ondersteuning,
hulp bij een aanvraag of een combinatie hiervan.
Ruime meerderheid cliënten tevreden over contact met medewerker wijkteam
De meeste respondenten (73%) vinden dat er na hun aanmelding snel genoeg een afspraak met een
medewerker van het wijkteam volgde. Zo’n 11% vindt het niet snel genoeg. Men vond het contact
met de medewerker over het algemeen (zeer) prettig (87%) en voelde zich (zeer) begrepen (81%). Bij
de meeste cliënten (72%) vroeg de medewerker naar hun eigen mening en ideeën.

Figuur 1

Contact met de medewerker van het wijkteam
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Helft respondenten stelt met wijkteam plan van aanpak op
Bijna de helft van de respondenten (47%) geeft aan het (helemaal) eens te zijn met de stelling ‘ik heb
samen met het wijkteam een plan van aanpak met doelen opgesteld’, terwijl 12% zegt dat dit niet
gebeurd is. Het lijkt erop dat cliënten die voor ondersteuning bij het wijkteam kwamen vaker een
plan van aanpak hebben opgesteld dan cliënten die met een andere vraag bij het wijkteam kwamen.
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Drie op de tien cliënten door wijkteam geholpen bij inschakelen sociale netwerk
Bijna drie op de tien cliënten (28%) vinden dat het wijkteam hen helpt om meer gebruik te maken
van de mensen uit hun eigen omgeving. Een ongeveer even groot percentage (29%) vindt dat zij met
nieuwe vragen/problemen voortaan (ook) terecht kunnen bij mensen uit hun omgeving. Zo’n 15% is
het juist (helemaal) oneens met deze twee stellingen. Meer dan de helft van de respondenten heeft
de antwoordoptie ‘weet niet/niet van toepassing’ of ‘niet eens/niet oneens’ gekozen.
Bijna twee derde is tevreden over ondersteuning wijkteam
Een ruime meerderheid (64%) is (zeer) tevreden over de ondersteuning van het wijkteam en
hetzelfde percentage zou het wijkteam aan andere mensen aanraden als zij vragen of problemen
hebben.
Gemiddeld geven de cliënten de wijkteams een rapportcijfer van 7,3. 11% van de respondenten geeft
het wijkteam een onvoldoende (rapportcijfer van 5 of lager) en 21% vindt dat het wijkteam goed tot
uitstekend presteert (rapportcijfer van 8 of hoger).
Figuur 2

Ondersteuning van het wijkteam

Plan van aanpak
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Helft cliënten beter inzicht in gezinssituatie na ondersteuning wijkteam
Van de 376 respondenten zijn 92 cliënten bij het wijkteam geweest met een vraag of probleem over
jeugd of gezin. In tabel 1 staat (in aantallen respondenten) weergegeven wat men vond van een
aantal stellingen op het gebied van jeugd en gezin. Omdat het om een te klein aantal respondenten
gaat, kunnen geen conclusies worden verbonden aan deze cijfers.
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Tabel 1

Ondersteuning op het gebied van jeugd en gezin (aantallen respondenten)
(helemaal)
eens

niet eens, niet (helemaal)
oneens
niet eens

weet
niet/n.v.t.

de wijkteammedewerker gaf goede opvoedtips en adviezen

41

6

8

37

door de ondersteuning weet ik nu beter wat er aan de hand is in mijn gezin

34

12

6

37

door de ondersteuning van het wijkteam ga ik nu anders met mijn kind(eren) om

24

15

8

39

Bron: O&S

In open antwoorden: deel cliënten heel tevreden
Tot slot is de mensen gevraagd wat het wijkteam of de medewerker anders of beter kan doen.
Verscheidene cliënten geven aan te kort contact
“Ik heb het wijkteam als fantastisch
te hebben (gehad) met het wijkteam om
ervaren. Ik kan er altijd terecht als je ze
hierover te kunnen oordelen. Daarnaast zegt
nodig hebt en ze leven echt met je mee.”
een deel (zeer) tevreden te zijn over het
wijkteam. Ze zeggen goed geholpen te zijn en
vriendelijk contact met de medewerkers te
hebben gehad.
In open antwoorden: vooral contact en communicatie als verbeterpunten
Tegenover de (zeer) tevreden cliënten staan cliënten die juist kritisch zijn over het wijkteam. Ze
noemen vooral veel verbeterpunten omtrent het contact en
“Sneller contact opnemen,
de communicatie met het wijkteam. Zo zeggen ze dat het
duurde lang voor een
wijkteam eerder contact moet zoeken. Cliënten geven aan bij
eerste afspraak.”
de start al lang te hebben moeten wachten op de 1e afspraak.
Sommigen vinden dat wijkteams beter moeten luisteren naar
de cliënt en de vraag die hij/zij stelt. Ook verzoeken cliënten dat duidelijke afspraken worden
gemaakt, die worden nagekomen, en dat
cliënten niet zelf weer telkens contact moeten
“In ieder geval zorgen dat ze de afspraken
opnemen. Soms hebben mensen de indruk dat
nakomen. Dat gebeurde bij ons pas na
de communicatie tussen medewerkers van het
maanden en volgens ons is dat niet de
wijkteam onderling, en tussen het wijkteam en
bedoeling van een wijkteam.”
andere organisaties en zorgverleners, niet
optimaal is. In een paar gevallen geeft de cliënt aan dat zijn/haar gegevens van het intakegesprek
kwijt zijn geraakt. Vaak geven cliënten aan dat het hele proces hierdoor maanden duurde. Tot slot
hadden een paar cliënten liever bezoek en contact gehad met één persoon van het wijkteam in
plaats van twee.
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