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 Inleiding 

 Aanleiding en doel 
Voor Coöperatie Amaryllis is het belangrijk om te weten hoe cliënten de kwaliteit van het wijkteam 

ervaren en in hoeverre de werkwijze van Amaryllis aansluit bij de behoeften en wensen van de 

cliënten. Aan de hand van deze informatie wil Coöperatie Amaryllis bepalen waar mogelijke 

verbeterpunten liggen om hun missie te verwezenlijken.  

Om het gewenste inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten is Amaryllis in 2015 in 

samenwerking met Zorgbelang Fryslân en ZorgfocuZ gestart met het doen van 

ervaringsonderzoek. Het doel van dit onderzoek is het bepalen in hoeverre de huidige werkwijze en 

dienstverlening van de wijkteams van Amaryllis aansluit bij de behoeften en wensen van de cliënten en 

hoe dit eventueel verbeterd kan worden. Een subdoel van het onderzoek is om het onderzoeksrapport te 

gebruiken als verantwoording naar de gemeente Leeuwarden. 

Het onderzoek waar dit rapport betrekking op heeft, betreft het cliëntervaringsonderzoek dat in 

de periode van november tot februari heeft plaatsgevonden. Na het cliëntervaringsonderzoek dat 

in 2015 heeft plaatsgevonden, betreft dit het tweede cliëntervaringsonderzoek dat Amaryllis laat 

uitvoeren. 

 Opzet onderzoek 
Het ervaringsonderzoek bestond uit een kwantitatief en een kwalitatief gedeelte. In het 

kwantitatieve gedeelte zijn cliënten bevraagd aan de hand van een vragenlijst. De uitkomsten van 

dit kwantitatieve deel van het onderzoek dienden als input voor het kwalitatieve gedeelte. In dat 

deel van het onderzoek zijn focusgroepen gehouden, waarbij cliënten in groepen van 5 tot 10 

cliënten per wijkteam de gelegenheid kregen om hun mening te geven over een reeks van 

onderwerpen. Het doel van deze focusgroepen was het interpreteren en verdiepen van de 

resultaten van het kwantitatieve onderzoek (wat gaat goed, wat kan beter, wat willen we 

behouden?), alsmede het inventariseren van verbetermogelijkheden en de wijze waarop deze 

gerealiseerd kunnen worden.  

Het onderzoek is gestart met een gezamenlijke (Amaryllis, Zorgbelang en ZorgfocuZ) evaluatie van 

het ervaringsonderzoek uit 2015. Aan de hand van deze evaluatie zijn enkele aanpassingen en 

toevoegingen gedaan aan de vragenlijst die voor de meting in 2016 is gebruikt. 
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Al met al kende dit onderzoek de volgende vier fasen:  

 

1. Evaluatie 0-meting 2015 en herijking op basis hiervan 

2. Uitvoering van het kwantitatieve deel van het onderzoek (vragenlijsten) 

3. (tussen)rapportage van de kwantitatieve resultaten 

4. Interpretatie en verdieping van de resultaten (focusgroepen) 

 

In de herijkingsfase is gesproken over diverse onderwerpen, zoals de informatiebehoefte van 

Amaryllis en hoe cliënten het beste benaderd kunnen worden voor een zo goed mogelijke respons.  

In deze fase is ook besloten om twee verschillende groepen cliënten te onderscheiden, te weten:  

 Cliënten waarmee minstens 10 keer contact is geweest én het laatste contact in 2016 óf cliënten 

waarvan het eerste contact in 2016 is geweest én er meer dan 3 contacten zijn geweest met het 

wijkteam (hierna: dossiercliënten)1.  

 Cliënten die eenmalig met het wijkteam contact hebben gehad voor een ‘eenvoudige’ hulpvraag 

(hierna: kortdurende cliënten) 

In de voorbereiding op de 1-meting zijn alle thema’s en vragen herijkt. Bij de vragenlijst voor 

dossiercliënten en de focusgroepen zijn uiteindelijk de volgende thema’s aangehouden.  

 Het eerste contact; 

 Toeleiding tot een sociaal werker; 

 De doelen en afspraken; 

 Contact met sociaal werker; 

 Eigen mogelijkheden en sociaal netwerk; 

 Training en activiteiten in de buurt2; 

 Privacy2; 

 Het resultaat. 

Gezien de afwijkende aard van de hulpverlening, is voor de kortdurende contacten een verkorte 

lijst samengesteld. Meer informatie over de afstemmings- en uitvoeringsfase van dit onderzoek is 

                                                        
1 In het ervaringsonderzoek over 2015 zijn als dossiercliënten alle cliënten die meer dan 3 keer contact hebben gehad met 

het wijkteam meegenomen. Omdat n.a.v. dit onderzoek bleek dat met sommige cliënten al langere tijd geen contact meer 

is geweest (en cliënten de vragenlijst dus niet konden invullen), is de doelgroepselectie aangepast. 
2 Thema is toegevoegd aan de vragenlijst van 2015 

Afstemming Uitvoering InterpretatieRapportage
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te vinden in bijlage I, waarin de aanpak van het onderzoek uitgebreid wordt beschreven. In deze 

bijlage is ook meer informatie te vinden over het onderscheid tussen de twee doelgroepen. 

 Rapportages 
Deze rapportage is een overzichtsrapport en bevat, waar mogelijk, resultaten van alle teams van 

coöperatie Amaryllis. Dit rapport start in hoofdstuk 2 met een vergelijking van de resultaten van 

2016 ten opzichte van 2015. Vervolgens worden deze resultaten meer in detail uitgewerkt in 

hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het vragenlijstonderzoek onder kortdurende 

cliënten weergeven. In hoofdstuk 5 worden de uitkomsten van de focusgroepen samengevat. Tot 

slot wordt in hoofdstuk 6 alles samengevat en worden aanbevelingen gedaan. 



Resultaten op hoofdlijnen 4 

 

Ervaringen met het wijkteam   

 

 Resultaten op hoofdlijnen 
In de tabellen op de volgende pagina’s worden de resultaten van het vragenlijstonderzoek onder 

dossiercliënten op hoofdlijnen weergeven. De uitkomsten van het onderzoek van dit jaar worden 

vergeleken met die van de vorige meting uit 2015, waarbij 1 de laagst mogelijke score is en 5 is de 

hoogst mogelijke score. In de tabel zijn kleuren opgenomen. Met deze kleuren is aangegeven of 

een cijfer op een stelling significant afwijkt van het gemiddelde van het cijfer op deze stelling van 

de overige wijkteams. In de tabel werken wij met de volgende kleuren: 

 

 Rood betekent een significant lagere score dan de andere groep. 

 Groen betekent een significant hogere score dan de andere groep. 

 

Een significante afwijking wil zeggen dat de kans op een toevalsbevinding kleiner is dan 5%. Van 

een vakje dat gekleurd is, kan dus met 95% zekerheid gezegd worden dat er hoger of lager 

gescoord wordt dan de meting van 2015. 
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 Vergelijking met de vorige meting 
In onderstaande tabel zijn de uitkomsten van het onderzoek van dit jaar vergeleken met de 

uitkomsten uit 2015.  

Vergelijking met de vorige meting 

  2015 2016 

Het eerste contact 

2. Het eerste contact met het wijkteam was prettig 4,0 4,0 

Toeleiding richting sociaal werker 

4.1 Na mijn eerste contact heb ik snel genoeg een sociaal werker gekregen 3,9 3,9 

4.2 Het was direct duidelijk wie mijn sociaal werker was 4,1 3,9 

4.3 Ik vind het prettig dat ik één sociaal werker heb waar ik terecht kan met al mijn 

vragen/problemen 
4,3 4,2 

De doelen 

9.1 Ik vind het prettig om, samen met de sociaal werker, de hulpverleningsdoelen op 

te stellen 
4,1 4,1 

9.2 De opgestelde hulpverleningsdoelen sluiten goed aan bij mijn 

behoeften/hulpvraag 
4,1 4,1 

Contact met de sociaal werker 

10.1 De sociaal werker heeft verstand van zaken 4,0 4,0 

10.2 De sociaal werker luistert aandachtig naar mij 4,2 4,2 

10.3 Ik heb het gevoel dat ik alles kan vragen en zeggen tegen mijn sociaal werker 4,1 4,1 

10.4. De sociaal werker beslist met mij, niet voor mij 4,1 4,1 

10.5 De sociaal werker helpt mij met zaken die ik echt belangrijk vind 4,1 4,1 

Eigen mogelijkheden en sociale netwerk 

11.1 De sociaal werker kijkt naar mijn eigen talenten en mogelijkheden om mijn 

problemen op te lossen 
3,9 3,8 

11.2 Ik vind het prettig dat de sociaal werker kijkt naar mijn eigen talenten en 

mogelijkheden 
4,0 3,9 

11.3 De sociaal werker kijkt of mijn buren/familie/kennissen mij met mijn problemen 

kunnen helpen 
3,5 3,3 

11.4 Ik vind het prettig dat er wordt gekeken naar oplossingen voor mijn problemen 

bij mijn buren/familie/kennissen 
3,1 3,1 

Privacy 

14.1 Ik heb het idee dat er vertrouwelijk met mijn gegevens wordt omgegaan - 4,1 

14.2 In het gebouw van het wijkteam ervaar ik tijdens de gesprekken voldoende 

privacy 
- 3,7 

Het resultaat 

15.1 Door mijn contact met mijn sociaal werker is mijn situatie verbeterd* 3,7 3,9 

15.2 Ik weet hoe ik het in de toekomst zelf kan aanpakken* 3,5 3,6 

15.3 Welk cijfer zou u het wijkteam tot nu toe geven? 7,8 7,9 

*= In 2016 is de antwoordoptie ‘niet van toepassing’ toegevoegd. Dit heeft mogelijk invloed op de 

beantwoording van deze vraag. 

 

In bovenstaande tabel is te zien dat de gemiddelde scores in vergelijking met de vorige meting 

weinig veranderd zijn. Alleen de vraag ‘door mijn contact met mijn sociaal werker is mijn situatie 

verbeterd’ is hoger beoordeeld dan in 2015. In vergelijking tot 2015 is in 2016 de 

antwoordcategorie ‘niet van toepassing’ toegevoegd, dit verklaart mogelijk het verschil. 
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 Resultaten per vraag 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het vragenlijstonderzoek onder dossiercliënten per 

vraag weergegeven. De vragen worden behandeld in dezelfde volgorde als ze in de vragenlijst aan 

bod zijn gekomen. Per vraag wordt eerst een grafische weergave van de resultaten gegeven, 

vervolgens zijn de aantallen in een tabel weergegeven. 

 Het eerste contact 

 

Heeft u zelf contact opgenomen met het wijkteam? 

 n % 

Ja 242 59,3 

Nee, ik ben doorverwezen door een andere instantie 107 26,2 

Nee, het wijkteam is naar mij toegekomen 37 9,1 

Totaal 408 100 

 

Door hoeveel sociaal werkers van het wijkteam wordt u nu geholpen? 

 n % 

0 47 12,1 

1 284 73,2 

2 43 11,1 

3 10 2,6 

4 3 0,8 

5 1 0,3 

Totaal 388 100 
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 Toeleiding naar uw sociaal werker 

 

 

Vraag 
Helemaal 

mee eens 
Mee eens Neutraal Mee oneens 

Helemaal 

mee oneens 

Weet ik niet 

(meer) 

 n % n % n % n % n % n % 

2 171 41,0 146 35,0 49 11,8 19 4,6 29 7,0 3 0,7 

4.1 141 34,6 156 38,2 59 14,5 29 7,1 23 5,6 - - 

4.2 153 37,6 147 36,1 51 12,5 31 7,6 25 6,1 - - 

4.3 207 51,1 135 33,3 18 8,9 17 2,3 32 4,3 - - 
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Ontvangt u ook hulp van andere (zorg-)organisaties dan van het wijkteam? 

 n % 

Ja 195 49,6 

Nee 198 50,4 

Totaal 393 100 

 

 

Heeft u één aanspreekpunt waarbij u terecht kan voor al uw vragen over de hulp die u ontvangt? 

 n % 

Ja, een sociaal werker van het wijkteam 69 38,5 

Ja, van een andere organisatie 84 46,9 

Nee 26 14,5 

Totaal 179 100 
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 Doelen en afspraken 

 

* In 2016 is de optie ‘weet ik niet’ toegevoegd 

Zijn er doelen of afspraken gemaakt? 

 n % 

Ja 255 63,9 

Nee 84 21,1 

Weet ik niet (meer) / Niet van toepassing 60 15,0 

Totaal 399 100 

 

 

Door wie zijn de doelen en afspraken gemaakt? 

 n % 

Alleen door mijzelf 12 4,8 

Door mijzelf en de sociaal werker 211 84,4 

Alleen door de sociaal werker 14 5,6 

Door iemand anders dan de sociaal werker of mijzelf 13 5,2 

Totaal 250 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2016

2015

Zijn er doelen of afspraken gemaakt?*

Ja Nee Weet ik niet (meer)

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

2016

2015

Door wie zijn de doelen en afspraken gemaakt?

Alleen door mijzelf Door mijzelf en de sociaal werker

Alleen door de sociaal werker Door iemand anders dan de sociaal werker of mijzelf



Resultaten per vraag 10 

 

Ervaringen met het wijkteam   

 

 

 

 

 

 

Vraag 
Helemaal 

mee eens 
Mee eens Neutraal Mee oneens 

Helemaal 

mee oneens 

Niet van 

toepassing 

 n % n % n % n % n % n % 

9.1 108 42,7 95 37,5 24 9,5 7 2,8 11 4,4 8 3,2 

9.2 105 41,3 106 41,7 20 7,9 6 2,4 12 4,7 5 2,0 
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 Contact met de sociaal werker 

 

 

Vraag 
Helemaal mee 

eens 
Mee eens Neutraal Mee oneens 

Helemaal mee 

oneens 

 n % n % n % n % n % 

10.1 137 34,3 165 41,3 58 14,5 20 5,0 20 5,0 

10.2 187 46,5 157 39,1 31 7,7 14 3,5 13 3,2 

10.3 167 41,9 153 38,3 42 10,5 19 4,8 18 4,5 

10.4 160 40 159 39,8 41 10,3 22 5,5 18 4,5 

10.5 162 40,6 147 36,8 59 14,8 16 4,0 15 3,8 
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 Eigen mogelijkheden en sociale netwerk 

 

 

 
Helemaal mee 

eens 
Mee eens Neutraal Mee oneens 

Helemaal mee 

oneens 

 n % n % n % n % n % 

11.1 106 27,0 170 43,3 79 20,1 19 4,8 19 4,8 

11.2 110 28,1 175 44,6 76 19,4 19 4,8 12 3,1 

11.3 58 15,1 115 29,9 138 35,8 43 11,2 31 8,1 

11.4 48 12,3 102 26,2 140 36,0 52 13,4 47 12,1 
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 Trainingen en activiteiten in de buurt 

 

Heeft u gebruik gemaakt van activiteiten die in de wijk worden aangeboden? 

 n % 

Ja 96 24,0 

Nee 208 52,0 

Niet van toepassing 96 24,0 

Totaal 400 100 

 

 

Waarom heeft u geen gebruik gemaakt van activiteiten die in de wijk worden aangeboden? 

 n % 

Geen behoefte aan 79 28,0 

Ik ben niet op de hoogte van het aanbod 48 17,0 

Het aanbod sluit niet aan bij wat ik wil 25 8,9 

De activiteiten zijn te duur 4 1,4 

Andere redenen 19 6,7 

Niet van toepassing 107 37,9 

Totaal 282 100 
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 Privacy 

 

 

Vraag 
Helemaal 

mee eens 
Mee eens Neutraal Mee oneens  

Helemaal 

mee oneens 

Niet van 

toepassing 

 n % n  % n % n  % n  % n  % 

14.1 150 37,9 140 35,4 61 15,4 19 4,8 11 2,8 15 3,8 

14.2 91 23,2 89 22,7 66 16,8 28 7,1 17 4,3 101 25,8 

 

 Het resultaat van de hulp 

 
*= In de vragenlijst van 2016 is de antwoordoptie ‘niet van toepassing’ toegevoegd. 

 

Vraag 
Helemaal 

mee eens 
Mee eens Neutraal Mee oneens 

Helemaal 

mee oneens 

Niet van 

toepassing 

 n % n % n % n % n % n % 

15.1 125 31,6 118 29,8 57 14,4 23 5,8 15 3,8 58 14,6 

15.2 69 17,8 106 27,4 101 26,1 31 8,0 7 1,8 73 18,9 
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 Tevredenheid met het wijkteam 

 

Welk cijfer zou u het wijkteam tot nu toe geven? 

 n % 

1 9 2,3 

2 5 1,3 

3 4 1,0 

4 7 1,8 

5 11 2,8 

6 23 5,8 

7 55 13,8 

8 126 31,6 

9 72 18,0 

10 87 21,8 

Totaal 399 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Welk cijfer zou u het wijkteam tot nu toe geven?

Gemiddeld cijfer 2016: 

7,9 

 

Gemiddeld cijfer 2015: 

7,8 
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 Samenvatting antwoorden op open vragen 
Aan respondenten is gevraagd wat ze goed vinden aan de hulp van het wijkteam en wat ze zouden 

willen veranderen. Hieronder is een samenvatting van de antwoorden op deze vragen 

weergegeven. In het bijlagerapport zijn alle antwoorden opgenomen. De antwoorden op de open 

vragen zijn hieronder opgedeeld in de antwoorden van de positieve respondenten (deze 

respondenten geven een 9 of 10), antwoorden van neutrale respondenten (neutrale respondenten 

geven een 7 of een 8) en antwoorden van negatieve respondenten (deze respondenten geven een 

eindcijfer van 1 tot en met 6). 

Positieve respondenten 

Bijna 40 procent van de respondenten valt onder de positieve respondenten. Deze respondenten 

- die de hulp van het wijkteam waarderen met een 9 of 10 - geven relatief vaak aan het fijn te vinden 

dat er iemand is die hen helpt en een luisterend oor biedt.   

Eén van de vaak genoemde positieve punten is de bereikbaarheid en laagdrempeligheid van het 

wijkteam. Men geeft aan het gevoel te hebben altijd binnen te kunnen lopen met uiteenlopende 

vragen. Ze geven ook aan snel en adequaat hulp te ontvangen en dat de lijnen tussen 

hulpverleners kort zijn. Ook wordt de goede sfeer en de vriendelijkheid van de hulpverleners 

genoemd. Het wordt als prettig ervaren dat men een vast contactpersoon heeft. Enkele 

respondenten geven expliciet aan erg blij te zijn met hun hulpverlener. Men geeft aan zich serieus 

genomen en in hun waarde gelaten te voelen. Respondenten geven aan dat de hulpverleners goed 

kijken naar hun wensen en mogelijkheden en dat hen niet zomaar dingen wordt opgelegd. Dankzij 

dit meedenken krijgen zij de mogelijkheid hun problemen zelf op te lossen. Tot slot is een 

veelgenoemd punt dat men het gevoel heeft ergens terecht te kunnen waar hulpverleners altijd 

voor hen klaar staan en waar goed naar hen geluisterd wordt.  

De positieve respondenten geven ook een aantal verbeterpunten. Een veelgenoemd punt is het 

verbeteren van de privacy. Met name de privacy op het kantoor van de wijkteams kan worden 

verbeterd volgens de respondenten. Als suggestie geven zij dat persoonlijke gesprekken niet 

gevoerd moeten worden aan de balie, maar in een privégespreksruimte, die niet gehorig is.  

Daarnaast geven veel van de positieve respondenten aan dat de hulpverleners vaker in het 

zonnetje gezet mogen worden. Een aantal respondenten noemt dat er sneller hulp aangeboden 

moet worden, andere respondenten vinden dat er meer of langer hulp geboden moet worden. 3 

respondenten geven aan dat de communicatie tussen cliënten en hulpverleners verbeterd kan 

worden.  

Neutrale respondenten 

45  Procent van de respondenten beoordeelt het wijkteam met een 7 of 8. Deze respondenten 

vallen onder de neutrale respondenten. De positieve punten die door neutrale respondenten 

worden genoemd, komen grotendeels overeen met die van de positieve respondenten. Men 

noemt de oprechte betrokkenheid en het luisterend oor van hulpverleners, de goede hulp die 

aansluit op de behoefte van de cliënt en de laagdrempeligheid en bereikbaarheid van de 

wijkteams. Ook geeft een aantal respondenten aan het prettig te vinden dat zij thuis bezocht 
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werden. Een deel van de neutrale respondenten noemt ook de vriendelijkheid en het 

inlevingsvermogen van de hulpverleners. Ook deze groep geeft aan het prettig te vinden altijd 

ergens terecht te kunnen en dat de hulp snel wordt geboden door het wijkteam. Een aantal 

respondenten geeft aan zich als gelijke behandeld te voelen en dat de hulpverleners hen niet 

veroordelen.  

De neutrale respondenten noemen verschillende verbeterpunten. Verbetering van de 

deskundigheid van de hulpverleners en de communicatie tussen cliënt en hulpverlener zijn 

veelgenoemde punten. Zo geeft een aantal respondenten aan dat zij inhoudelijke kennis zoals 

kennis over hulpinstanties missen. Ook door de neutrale respondenten wordt het verbeteren van 

de privacy aangestipt; de privacy bij de wijkteams (kantoor) vraagt volgens hen om verbetering.  

Respondenten geven hiernaast aan dat er meer en sneller hulp geboden moet worden. Verder 

wordt genoemd dat er beter naar cliënten geluisterd moet worden en dat cliënten meer inspraak 

zouden moeten krijgen.  

Negatieve respondenten 

15 Procent van de respondenten beoordeelt het wijkteam met een 6 of lager. Deze respondenten 

vallen onder de negatieve respondenten. De negatieve respondenten geven weinig positieve 

punten. Een aantal noemt de betrokkenheid van hulpverleners en dat zij ook op eigen initiatief 

vragen hoe het gaat met de cliënt. Een ander genoemd punt is dat het wijkteam hulp biedt. Twee 

respondenten noemen het thuisbezoek als positief punt.  

De respondenten geven voornamelijk aan dat de deskundigheid van de hulpverleners verbeterd 

moet worden. De respondenten zouden willen zien dat medewerkers van het wijkteam goed 

geïnformeerd zijn over de verschillende mogelijkheden die aangeboden kunnen worden en dat de 

medewerkers deze kennis paraat hebben. Een ander veel genoemd antwoord is dat er beter naar 

de cliënten geluisterd moet worden en dat de communicatie tussen cliënt en hulpverlener 

verbeterd moet worden. Het luisteren naar de cliënt wordt vaak tegelijk genoemd met de wens dat 

er geluisterd wordt naar (en gehandeld wordt vanuit) de behoefte en de hulpvraag van de cliënt. 

Een aantal keren wordt genoemd dat hulpverleners geen aannames over de cliënten moeten doen. 

Daarnaast worden het gemakkelijker maken van afspraken en het nakomen van afspraken door 

hulpverleners als verbeterpunten opgegeven. 
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 Kortdurende trajecten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het vragenlijstonderzoek onder kortdurende cliënten 

per vraag weergegeven. Het aantal respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld is 123. De 

vragen worden in dezelfde volgorde behandeld als de volgorde waarin ze in de vragenlijst aan bod 

zijn gekomen. Per vraag wordt eerst een grafische weergave van de resultaten gegeven, vervolgens 

zijn de aantallen in een tabel weergegeven. 

 Dienstverlening 

 

 

Vraag Oneens Neutraal Eens 

 n % n % n % 

1 1 0,8 4 3,3 118 95,9 

2 5 4,1 26 21,3 91 74,6 

3 0 0,0 9 7,4 112 92,6 

 

Het grootste gedeelte van de respondenten vindt het 

gebouw van het sociaal wijkteam goed toegankelijk. Bijna 75 

procent vindt dat het gebouw uitnodigt om naar binnen te 

komen. Eén van de respondenten geeft als tip mee dat een 

bord met informatie over het gebouw handig zou zijn. Een 

ruime meerderheid van bijna 93 procent voelt zich serieus 

genomen door de medewerker van het sociale wijkteam.  

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Het gebouw van het sociale wijkteam is goed

toegankelijk

2. Het gebouw van het sociale wijkteam nodigt

uit om naar binnen te komen

3. De medewerker nam mij serieus

Eens Neutraal Oneens

“Het is van de buitenkant niet 

zichtbaar waarvoor je terecht kunt 

in dit gebouw. Een bord zou 

daarbij helpen” 
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 Resultaat 

 

 

Vraag Oneens Neutraal Eens 

 n % n % n % 

4 0 0,0 11 9,0 111 91,0 

5 3 2,5 27 22,7 89 74,8 

 

Bijna alle respondenten hebben bij het sociaal wijkteam antwoord 

gekregen op hun vraag. Het grootste gedeelte van de 

respondenten zegt verder te kunnen met de hulp die zij gekregen 

hebben.  

 

 Samenvatting antwoorden op open vragen 
Aan de respondenten is gevraagd om tips, opmerkingen en/of complimenten voor het wijkteam te 

noteren. Er worden voornamelijk complimenten gegeven. Respondenten geven aan zich gehoord 

te voelen en goed geholpen te zijn. De open en prettige sfeer wordt door de respondenten vaak 

benadrukt.  

Eén van de respondenten geeft aan graag vaker een informatieblaadje te krijgen. Een andere 

respondent geeft aan dat de zichtbaarheid van de bestemming van het gebouw verbeterd kan 

worden met een informatiebord. Verder worden er geen verbeterpunten genoemd. 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

4. Ik heb antwoord gekregen op mijn vraag

5. Met de hulp die ik heb gekregen, kan ik nu zelf

verder

Eens Neutraal Oneens

“Mijn contactpersoon 

geeft mij een gevoel dat ik 

serieus genomen word en 

dat vind ik geweldig” 

 



Samenvatting focusgroepen 20 

 

Ervaringen met het wijkteam   

 

 Samenvatting focusgroepen 
Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van de focusgroepen die gehouden zijn met cliënten van de 

sociale wijkteams. In groepen van vijf tot tien cliënten per wijkteam zijn persoonlijke ervaringen, 

voorbeelden en meningen besproken. Het gesprek is gevoerd aan de hand van vooraf opgestelde 

thema’s. Hieronder is per thema een samenvatting van het besprokene gegeven.  

De uitkomsten van alleen de focusgroepen kunnen niet als representatief voor een 

bevolkingsgroep worden beschouwd. De focusgroepen zijn vooral bedoeld als verdieping op de 

uitkomsten van het vragenlijstonderzoek, bijvoorbeeld door te kijken welke verklaringen en 

redenen in het bijzonder opvallen bij  bepaalde uitkomsten, of welke eventuele goede en minder 

goede punten te ontdekken zijn en welke verbeterpunten hieruit kunnen voortvloeien. 

Er zijn in totaal zeven focusgroepen gehouden. Met cliënten van het sociaal wijkteam Centrum-

Oost is door te weinig aanmeldingen geen focusgroep gehouden. Eén van de focusgroepen was 

georganiseerd voor cliënten van het wijkteam Zuid-Oost en het Jeugd & Gezin team. Hier waren 

echter alleen deelnemers aanwezig die te maken hebben met het wijkteam Zuid-Oost. Het aantal 

deelnemers voor de focusgroep Zuid-West was dermate laag dat hier in het wijkteamrapport geen 

aparte samenvatting van is opgenomen. De ervaringen van die deelnemers zijn wel meegenomen 

in dit hoofdstuk.   

Hierna volgen in paragraaf 5.1 de kernpunten die in de focusgroepen naar voren zijn gekomen. In 

paragraaf 5.2 volgt een meer uitgebreide beschrijving per gespreksonderwerp. 

 Kernpunten 
 Deelnemers zijn over het algemeen tevreden over de hulp van het wijkteam. Men vindt de 

sociaal werkers doorgaans vriendelijk en behulpzaam. Deelnemers vinden dat de hulp snel 

genoeg van start ging.  

 De bekendheid van het bestaan en de diensten van het wijkteam kan volgens deelnemers 

verbeterd worden. Men weet niet altijd goed dat het wijkteam bestaat en met welke 

problemen men er terecht kan. 

 Deelnemers vinden dat de sociaal werkers over het algemeen voldoende kennis bezitten, 

maar dat men niet genoeg onderneemt om ontbrekende kennis aan te vullen. Op het 

gebied van participatie, werk en inkomen wordt vanuit verschillende wijkteams en 

meerdere deelnemers kennis gemist. 

 De verhouding tussen de gemeente en Amaryllis is voor bewoners niet altijd even duidelijk. 

Meer specifiek heerst bij enkele deelnemers het gevoel dat het wijkteam niet altijd 

onafhankelijk kan handelen van de gemeente.  
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 Uitkomsten per gespreksonderwerp 

5.2.1 Het eerste contact  

De meeste deelnemers van de focusgroepen zijn bij het wijkteam gekomen omdat ze zijn 

doorverwezen door andere instanties of doordat iemand in de omgeving hen had gewezen op het 

wijkteam. Een aantal deelnemers zijn zelf naar wijkteam toegestapt met een hulpvraag. Veel van 

deze mensen hadden hulp en ondersteuning nodig voor financiële problemen. Over het eerste 

contact dat de deelnemers met de wijkteams hebben gehad, zijn ze positief. Zo werden de mensen 

snel geholpen en was er prettig contact. Uit meerdere focusgroepen komt naar voren dat de 

wijkteams volgens deelnemers niet bekend zijn in de wijk. Deze onbekendheid geldt zowel voor 

het bestaan van de wijkteams, als de hulp die zij kunnen bieden. Volgens deelnemers is het niet 

duidelijk met wat voor problematiek men bij een wijkteam kan komen. 

Bij het thema ‘eerste contact’ is ook besproken hoe een eerste afspraak werd ervaren. In de 

focusgroep met cliënten van het Dorpenteam kwam naar voren dat men in dorpen een grotere 

schaamte lijkt te hebben om naar een wijkteam toe te gaan. Het eerste contact moet volgens deze 

deelnemers dan ook thuis zijn. In de andere focusgroepen over de wijkteams in de stad was dit 

punt van schaamte om binnen bij het wijkteam te komen nauwelijks aanwezig.   

De genoemde punten voor verbetering hadden met name te maken met het verbeteren van de 

bekendheid van het wijkteam. Het moet volgens veel deelnemers duidelijker worden gemaakt dat 

men met veel verschillende problemen of hulpvragen bij het wijkteam kan komen. Daarnaast moet 

er altijd de mogelijkheid zijn te kiezen of men een eerste afspraak thuis wil of op het kantoor van 

het wijkteam. Beide verbeterpunten kunnen volgens deelnemers aangepakt worden door een 

duidelijke verwijzing op de website van gemeente Leeuwarden naar de wijkteams. Hier moet dan 

ook de mogelijkheid zijn om online een afspraak in te plannen, waarbij men kan aangeven thuis of 

op kantoor een gesprek te willen. Daarnaast geven meerdere deelnemers aan dat de wijkteams 

wel meer gepromoot mogen worden in bijvoorbeeld de lokale krantjes of door folders. 

5.2.2  Toeleiding en communicatie richting sociaal werker 

De deelnemers zijn positief over de toeleiding en communicatie richting een sociaal werker. In de 

meeste gevallen werden de cliënten (erg) snel geholpen. Zij kregen na het eerste contact snel een 

contactpersoon aangewezen waarna de hulp werd gestart.  

In een enkele focusgroep kwam naar voren dat het goed zou zijn om vooraf op de mogelijkheid te 

wijzen om een andere sociaal werker te krijgen als er bijvoorbeeld geen klik of wederzijds 

vertrouwen is, maar ook als de kennis van de sociaal werker niet voldoende aansluit bij de behoefte 

van de cliënt.  

5.2.3  De doelen 

Weinig deelnemers hebben samen met hun sociaal werker specifieke doelen geformuleerd. Voor 

de meeste deelnemers was dit ook niet nodig geweest. Ook wordt er door de mensen verschil 

gemaakt tussen praktische problemen en psychisch/emotionele problemen. Bij deze 

laatstgenoemde problemen vinden zij het minder makkelijk om specifieke doelen te formuleren. 
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Bij meer praktische zaken zou het vaststellen van doelen wel kunnen. Hier is bij de deelnemers 

geen behoefte aan. Ook mondeling worden er volgens de deelnemers geen doelen afgesproken. 

Wel worden er mondeling afspraken gemaakt tussen de cliënt en de sociaal werker, zoals de 

frequentie van het contact. De mensen bij wie dit gedaan wordt, vinden het prettig dat er per keer 

door de sociaal werker wordt bekeken wanneer er weer een afspraak wordt ingepland.  

5.2.4  Contact met de sociaal werker 

Bijna elke respondent is over het algemeen tevreden over het contact met de sociaal werker. Zo 

ervaren zij een goede klik met de sociaal werker en vinden zij de persoonlijke omgang prettig. De 

deelnemers vinden hun sociaal werker vriendelijk, behulpzaam en betrokken. De meningen 

verschillen over de kennis en expertise van de sociaal werkers. Met name kennis over participatie 

en werk en inkomen wordt door een aantal deelnemers uit verschillende wijkteams gemist. Ook 

de doorverwijzing wanneer een sociaal werker deze kennis mist, kan sneller en daardoor beter 

verlopen.  In een aantal focusgroepen is naar voren gekomen dat de rol van de sociaal werker niet 

altijd even duidelijk is voor de deelnemers. Met name de (on)afhankelijkheid van de sociaal werker 

ten opzichte van de gemeente Leeuwarden is voor sommige deelnemers niet helder. Hierdoor 

weten de cliënten niet goed wat zij kunnen verwachten van hun sociaal werker. Zo weten zij niet 

of de sociaal werker hen kan helpen bij problemen met de gemeente, omdat zij/hij mogelijk 

verbonden is aan de gemeente. In die gevallen heeft de sociaal werker niet de middelen om de 

cliënt voldoende te helpen. In een van de focusgroepen wordt genoemd dat de sociaal werker bij 

complexere problemen niet altijd de benodigde hulp en kennis heeft voor de cliënt. Dit komt 

volgens de deelnemers doordat de problemen in zo’n geval niet in één hokje te plaatsen zijn. De 

hulp en ondersteuning vraagt dan een aanpak die daarbij past.   

5.2.5  Eigen mogelijkheid en sociaal netwerk 

Volgens deelnemers vragen de sociaal werkers van het wijkteam naar de cliënt zijn/haar eigen 

mogelijkheden en naar hun sociaal netwerk. Sommige deelnemers vinden het confronterend dat 

hier naar gevraagd wordt, omdat het ontbreken van eigen mogelijkheden en/of een sociaal 

netwerk juist de reden was om bij het wijkteam om hulp te vragen.  Respondenten geven aan dat 

ze niet de omgeving willen opzadelen met hun problematiek. Zij zeggen te begrijpen dat het 

wijkteam wel naar het sociaal netwerk van de cliënt moet vragen, omdat dit één van de 

speerpunten van de wijkteams is. Volgens een aantal deelnemers komt het wijkteam vaak terug 

op de eigen mogelijkheden van de cliënt, door hen bij activiteiten in te zetten en de cliënt zo in 

‘beweging’ te krijgen en contact met anderen.  

5.2.6  Activiteiten 

Over de activiteiten zijn de deelnemers aan de focusgroepen verdeeld. Een aantal deelnemers  

geeft aan dat het duidelijk is welke activiteiten door het wijkteam worden georganiseerd. Voor een 

aantal deelnemers is het juist niet bekend wat voor activiteiten het wijkteam organiseert. Zij 

denken dat ook bij hun wijkbewoners het onbekend is dat het wijkteam activiteiten organiseert. 

Uit alle focusgroepen komt naar voren dat deelnemers wel behoefte hebben aan activiteiten. 

Deelnemers geven aan dat het bijwonen van activiteiten in de wijk een belangrijke rol kan spelen 

in het krijgen (of vergroten) van hun sociaal contact.  
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5.2.7  Privacy 

De privacy op het kantoor van de wijkteams wordt volgens deelnemers onvoldoende gewaarborgd. 

In meerdere focusgroepen worden hier concrete voorbeelden van gegeven. Zo ervaren 

deelnemers dat er weinig ruimte is om een persoonlijk gesprek te voeren. De ruimtes die hier nu 

voor zijn bedoeld, zijn volgens hen te open. Hierdoor kunnen mensen buiten de ruimte zien 

wanneer iemand binnen emotioneel wordt. Bij verschillende focusgroepen is naar voren gekomen 

dat iemand wel eens informatie heeft gehoord op het kantoor van een wijkteam die zij niet hadden 

moeten horen. Dit kwam door (telefoon)gesprekken die door sociaal werkers ter plekke werd 

gevoerd. Er zijn volgens deelnemers wijkteams die in de stad hun kantoor op een plek hebben 

waar veel mensen kunnen zien wie het kantoor binnenloopt, volgens deelnemers is dit geen 

bezwaar. Volgens deelnemers bemoeilijkt deze zichtbaarheid op wie het kantoor van het 

Dorpenteam binnenloopt, de bereikbaarheid van het wijkteam wel.  

5.2.8  Suggesties en verbeterpunten 

In het verloop van de focusgroepen zijn een aantal suggesties en verbeterpunten door de 

deelnemers gegeven. Hiervan passen een aantal bij de bovenstaande thema’s, sommige 

verbeterpunten staan hier los van. 

 De focusgroepen brengen meer op dan inzicht in de ervaringen van de cliënten. Een 

van de uitkomsten voor een aantal deelnemers was het starten van een thema avond. 

Het sociale contact dat ze door de focusgroep kregen, willen ze doorzetten. Het 

wijkteam kan zelf vergelijkbare avonden organiseren.  

 Bij enkele deelnemers heerst het gevoel dat het wijkteam niet onafhankelijk is van de 

gemeente. Dit willen zij graag anders zien, door meer onafhankelijkheid kan het 

wijkteam de belangen van de cliënt beter behartigen.  

 Het waarborgen van de privacy door beter afgeschermde gesprekskamers en 

zorgdragen dat het plegen van privacygevoelige telefoontjes niet plaats hoort te vinden 

in de openbare ruimte.  

 Het sociaal wijkteam moet een generalistische ingang zijn met vervolgens sociaal 

werkers die elk specialistischere kennis hebben. Met name kennis van de regel- en 

wetgeving omtrent participatie, inkomenstoeslagen, werk etc. moet beter en tijdiger 

worden ingeschakeld volgens de deelnemers.  

 Bekendheid van het wijkteam en haar mogelijkheden verbeteren door een link op de 

website van de gemeente Leeuwarden. Een andere suggestie is het (frequenter) 

plaatsen van een artikel over het wijkteam in lokale kranten en het verspreiden van 

een informatieve folder. 

 Laagdrempelige toegang tot het wijkteam, met name bij het eerste contact, kan worden 

gewaarborgd door de eerste afspraak met de sociaal werker thuis te hebben. Dit geldt 

voor alle wijkteams, dit is met name voor het Dorpenteam belangrijk.  

 Enkele deelnemers merken op dat de sociaal werker nog meer als gids moet werken, 

zij geven als suggestie dat de sociaal werker controle moet houden over hoe de 

ondersteuning verloopt en hoe het door de cliënt wordt ervaren. Dit kan de sociaal 
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werker doen door vaker telefonisch te evalueren met de cliënt of de stappen goed zijn 

gegaan.  
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 Conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk worden conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Per thema wordt gekeken in 

hoeverre de huidige werkwijze en dienstverlening van de wijkteams van Amaryllis aansluit bij de 

behoeften en wensen van de cliënten. In de conclusies en aanbevelingen wordt tevens teruggeblikt 

op de conclusies van het vorige onderzoek. In een interpretatiebijeenkomst met de werkgroep zijn 

deze conclusies en aanbevelingen besproken. De aanbevelingen kunnen (in afstemming en 

samenwerking met de werkgroep) door de sociale wijkteams van Amaryllis verder worden 

uitgewerkt tot concrete verbeteracties.  

 Het eerste contact 

Conclusies Aanbevelingen 

Het eerste contact wordt door de cliënten 

over het algemeen als prettig ervaren. Dit 

blijkt zowel uit het vragenlijstonderzoek (76% 

van de cliënten vond het eerste contact 

prettig) als de focusgroepen. Uit de 

focusgroepen blijkt dat het eerste contact 

met de medewerker van het wijkteam wordt 

omschreven als vriendelijk, behulpzaam en 

prettig. Dit is vergelijkbaar met de conclusies 

van 2015.    

Een goed begin is het halve werk. Houd dit 

positieve punt dus vast.  

In de focusgroepen is aangegeven dat er (met 

name bij het dorpenteam) behoefte is om 

een eerste gesprek thuis te voeren met de 

sociaal werker. 

Maak duidelijk dat het mogelijk is om eerste 

gesprek thuis te voeren. Geef dit ook telefonisch 

aan wanneer iemand contact opneemt met het 

wijkteam en zorg dat dit ook op de site van de 

gemeente Leeuwarden duidelijk wordt 

aangegeven.  

 

Een groot deel van de deelnemers geeft in de 

focusgroepen aan dat men van tevoren vaak 

niet op de hoogte was van het bestaan van 

het sociaal wijkteam. Ook is het volgens 

deelnemers niet altijd bekend met wat voor 

hulpvragen je bij het wijkteam terecht kan. 

Een vergelijkbare conclusie kwam ook uit het 

onderzoek in 2015. Uit dat onderzoek bleek 

dat het voor cliënten niet altijd duidelijk is wat 

het wijkteam voor hen kon betekenen.  

Zet in op het vergroten van de bekendheid van 

(de werkzaamheden van) het wijkteam. Stuur via 

de post een informatiekaart die mensen op een 

vaste plek in huis kunnen ophangen (bijv. 

meterkast). Bij een hulpvraag heeft men de 

contactgegevens van wijkteams in huis. Alle 

informatie over wijkteams dient toegankelijk te 

zijn en geschreven te zijn in begrijpelijke taal.   

Ten opzichte van 2015 zijn er in 2016 meer 

mensen die zelf contact hebben opgenomen 

met het wijkteam. Mogelijk komt dit doordat 

bewoners het wijkteam beter zelf weten te 

vinden.  
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Ongeveer drie kwart van de kortdurende 

cliënten van 2016 geeft aan dat het gebouw 

uitnodigt om binnen te komen. Ongeveer 

95% van de kortdurende cliënten vindt de 

gebouwen toegankelijk. 

 Toeleiding naar uw sociaal werker 

Conclusies Aanbevelingen 

De toeleiding naar een sociaal werker 

verloopt over het algemeen goed. Zowel bij 

de vorige meting als bij de laatste meting 

komt naar voren dat de cliënten een snelle 

toeleiding ervaren naar een sociaal werker. 

Hierover bleken de deelnemers aan de 

focusgroepen in beide jaren geen op of 

aanmerkingen te hebben. 

Het proces van toeleiding naar een sociaal 

werker verloopt voor cliënten goed. Houd dit in 

stand.  

In enkele focusgroepen is aangegeven dat er 

niet altijd een goede klik is tussen sociaal 

werker en cliënt of dat de match tussen de 

kennis van de sociaal werker en de behoefte 

van de cliënt niet altijd goed is. Cliënten 

geven daarbij aan dat het fijn zou zijn als er 

de mogelijkheid is om een ander 

contactpersoon te krijgen. 

Inventariseer in een vroeg stadium (bijvoorbeeld 

na melding van een cliënt) welke sociaal werker 

bij de hulpvraag en de persoon past. Houd 

daarbij oog voor een juiste matching van kennis 

en persoonlijkheid. 

 

Wanneer gedurende een traject blijkt dat er 

geen juiste match is tussen de cliënt en sociaal 

werker, geef dan de mogelijkheid om een 

andere sociaal werker in te schakelen. 

Informeer de cliënt hier vooraf ook over. 

 Doelen en afspraken 

Conclusies Aanbevelingen 

Over het algemeen kan gesteld worden dat 

cliënten weten naar welke doelen men werkt, 

maar dat dit niet altijd expliciet is vastgelegd.  

Ga na of er mogelijkheden zijn voor het 

explicieter vastleggen van doelen.  

 Contact met de sociaal werker 

Conclusies Aanbevelingen  

Cliënten zijn tevreden over het contact met de 

sociaal werker. Dit blijkt zowel uit het 

kwantitatieve onderzoek als uit de kwalitatieve 

verdieping. In meerdere focusgroepen komt 

naar voren dat de sociaal werker lof krijgt van 

de deelnemers. Het laagdrempelige van het 

contact houden, zoals via de WhatsApp wordt 

in een aantal focusgroepen genoemd als 

positief punt. In 2015 bleken de cliënten erg 

tevreden te zijn over het hebben van een vast 

contactpersoon.  

Het persoonlijke, laagdrempelige contact 

doorzetten. Eventueel meer gebruik maken 

van WhatsApp om dit laagdrempelige contact 

te behouden en of te vergroten. Dit moet niet 

ten koste gaan van face-to-face contact. 

Doorgaan met een vast contactpersoon per 

cliënt. 
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Uit het vragenlijstonderzoek blijkt dat de 

sociaal werker volgens ongeveer 75% van de 

cliënten verstand van zaken heeft. Uit de 

focusgroepen komt naar voren dat 

deelnemers die te maken hebben met 

financiële problemen, kennis en kunde missen 

bij hun sociaal werker. Zij hebben dan met 

name behoefte aan meer kennis van hun 

contactpersoon op het gebied van participatie, 

werk en inkomen. Dit lijkt grotendeels overeen 

te komen met de uitkomsten uit de 

groepsgesprekken van de ervaringen van 

2015.  

 

Verken en inventariseer wat voor specifieke 

kennis aanwezig is binnen de wijkteams en 

inventariseer vervolgens welke 

kennisbehoefte er onder de cliënten is. Maak 

overzichtelijk naar wie waarvoor 

doorverwezen kan worden.  

 

Maak ook inzichtelijk welke kennis binnen het 

wijkteam ontbreekt. Met name kennis met 

betrekking tot schuldenproblematiek lijkt niet 

altijd voldoende aanwezig. Houd hierbij 

rekening met de selectie van personeel en in 

het trainings- en opleidingsaanbod.   

 Eigen mogelijkheden en sociale netwerk 

Conclusies Aanbevelingen 

Uit het vragenlijstonderzoek blijkt dat de 

sociaal werker kijkt naar de eigen 

mogelijkheden van de cliënten (70,3%). En in 

een mindere mate naar de sociale omgeving 

van de cliënten (45%). Dit eerste wordt door de 

meeste cliënten als prettig gevonden. Dat de 

sociale omgeving wordt betrokken, vinden 

minder cliënten prettig (38,5 %) Een kwart van 

de cliënten vindt dit niet fijn. Dit blijkt ook uit 

de focusgroepen, waarin cliënten aangeven 

juist contact hebben opgenomen omdat hun 

sociale omgeving hun problemen niet kan 

oplossen. 

Ga na hoe de mogelijkheden binnen de sociale 

omgeving van de cliënt besproken worden en 

in hoeverre de medewerkers over de 

vaardigheden beschikken om dit op een goede 

wijze aan de orde te brengen. 

 Trainingen en activiteiten in de buurt 

Conclusies Aanbevelingen 

Van de respondenten geeft 24% aan gebruik te 

maken van activiteiten die in de wijk worden 

aangeboden. Bijna een op de 5 cliënten geeft 

aan niet deel te nemen omdat men niet op de 

hoogte is van het aanbod. Dit komt ook naar 

voren in de focusgroepen.  

 

 

Wijs cliënten op bestaande activiteiten. 

Activeer cliënten om activiteiten te starten. 

Vergroot het aanbod aan activiteiten, mogelijk 

door meer samen te werken met andere 

wijkteams of organisaties. Heb aandacht voor 

de promotie van de activiteiten in de wijk.  

  

 

Enkele deelnemers aan de focusgroep gaven 

aan behoefte te hebben aan meer activiteiten 

en ‘lotgenotencontact’ dan dat er nu wordt 

georganiseerd. 

Inventariseer wat voor activiteiten er in de 

buurt worden georganiseerd.  

Inventariseer onder de bestaande cliënten aan 

wat voor activiteiten zij behoefte hebben. 
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 Privacy 

Conclusies Aanbevelingen 

Respondenten gaven bij de vorige meting aan  

dat het gebrek aan privacy het zetten van een 

eerste stap richting het wijkteam belemmerde. 

Privacy is in de laatste meting (2016) als apart 

thema bevraagd. Een meerderheid van de 

respondenten blijkt het idee te hebben dat er 

vertrouwelijk met zijn/haar gegevens wordt 

omgegaan. Over de privacy in het 

wijkteamgebouw is men iets minder tevreden. 

Meer dan 10% van de respondenten vindt dat 

er onvoldoende privacy in het gebouw is. De 

ervaringen van deelnemers aan de 

focusgroepen komt overeen met wat bij de 

vorige meting naar voren kwam; een gebrek 

aan privacy in de kantoren van de wijkteams. 

Het gebrek aan privacy ligt volgens 

deelnemers met name aan de inrichting van 

het gebouw en aan medewerkers die openlijk 

gesprekken voeren over en met cliënten, niet 

zozeer aan de omgang met de gegevens.   

Zorg ervoor dat medewerkers niet openlijk 

over cliënten spreken. Bij medewerkers dient 

het belang hiervan duidelijk te zijn. 

Inventariseer in hoeverre gesprekskamers 

voldoende geluidsdicht en te transparant zijn 

en onderneem acties om voor verbetering te 

zorgen.  

 

 Het resultaat van de hulp 

Conclusies Aanbevelingen 

Meer dan 7 van de 10 respondenten geven aan 

dat zijn/haar situatie is verbeterd door het 

contact met de sociaal werker. De 

respondenten beoordelen het wijkteam 

gemiddeld met een 7,9 (dossiercliënten). Bij de 

vorige meting kreeg het wijkteam een 

gemiddeld cijfer van een 7,8 (dossiercliënten). 

Ook onder de kortdurende cliënten geeft een 

meerderheid van de respondenten (74,8%) 

aan dat hij/zij door de hulp zelf verder kan.  

In de focusgroepen is het resultaat van de hulp 

niet expliciet bevraagd. Deelnemers blijken 

over het algemeen tevreden te zijn met de hulp 

die zij van het wijkteam hebben gekregen. Met 

name het contact (en de hulp die hij/zij 

daarvan ontvangt) met de eigen sociaal werker 

krijgt lof.  

 

Het wijkteam en de hulp en ondersteuning die 

zij biedt worden positief beoordeeld door haar 

gebruikers.  

 



Bijlage 1 – Methode 29 

 

Ervaringen met het wijkteam   

 

Bijlage 1 – Methode 

Opzet onderzoek 
Het kwantitatieve gedeelde bestaat uit een vragenlijstonderzoek, het kwalitatieve deel bestaat uit 

focusgroepen per wijkteam. Onderstaand een gedetailleerde beschrijving van de opzet en respons 

van het kwantitatief gedeelte. 

Samenstelling werkgroep 
Om tot een gedegen en goed doordachte onderzoeksopzet te komen is een werkgroep 

samengesteld. De werkgroep bestond uit: 

 Beleidsadviseur Amaryllis 

 Sociaal Werker 

 Kwaliteitsmanager/toezichthouder welzijn gemeente Leeuwarden 

 Projectleider Zorgbelang Fryslân 

 Projectleider ZorgfocuZ 

Naast het contact met de werkgroep, is er ook een aantal bijeenkomsten geweest met enkele 

sociaal werkers en cliënten van Amaryllis. Het doel van deze bijeenkomsten was om tot een goed 

afgestemde onderzoeksopzet te komen.  

Populatie 
De doelgroep waarop dit onderzoek betrekking heeft, oftewel de populatie, betreft: 

Inwoners van de gemeente Leeuwarden die zelfstandig wonen en op momenten in hun leven op één of 

meerdere leefgebieden een vraag om ondersteuning hebben en daarvoor in 2015 minstens één keer 

contact hebben gehad met Amaryllis. 

De doelgroep is onderverdeeld in twee groepen: 

 Kortdurend: cliënten die eenmalig met het wijkteam contact hebben gehad voor een ‘eenvoudige’ 

hulpvraag. Voor deze cliënten is geen dossier aangemaakt, hiervan zijn dus ook geen gegevens 

bekend. 

 Dossier: Cliënten waarmee minstens 10 keer contact is geweest én het laatste contact in 2016 óf 

cliënten waarvan het eerste contact in 2016 is geweest én er meer dan 3 contacten zijn geweest 

met het wijkteam (hierna: dossiercliënten 

Gezien beide doelgroepen een andere wijze van benaderen vergen, zal in dit hoofdstuk de 

methode voor beide doelgroepen los worden besproken.  
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Vragenlijst 
In het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek zijn gegevens verzameld aan de hand van een 

vragenlijst. De vragenlijsten voor zowel kortdurend contact als voor de cliënten met een dossier 

zijn samengesteld door de werkgroep, onder begeleiding van ZorgfocuZ. Waar mogelijk is de 

vragenlijst van 2015 aangehouden.  

De vragenlijst voor kortdurende contacten is ingekort, zodat de drempel voor deelname nog lager 

lag. In totaal bestond de vragenlijst uit zes vragen. De vragenlijst is ontworpen in de vorm van een 

ansichtkaart. De vragenlijst voor de cliënten met dossier bestond uit 30 vragen. Beide vragenlijsten 

zijn voorgelegd aan een groep cliënten om te bepalen in hoeverre de vragen begrijpelijk waren. 

Naar aanleiding daarvan zijn enkele aanpassingen gedaan in de vragenlijst en zijn de vragenlijsten 

definitief gemaakt. De vragenlijsten zijn in bijlage IV opgenomen.  

Dataverzameling 

Kortdurend 

Aangezien er geen persoonsgegevens bekend zijn van de ‘kortdurende’ contacten was het niet 

mogelijk om deze groep bewoners persoonlijk aan te schrijven. Daarom is besloten de 

vragenlijsten op de wijkteamlocaties te laten uitdelen. Op alle wijkteamlocaties zijn vragenlijsten 

(ansichtkaart) bezorgd en is er een brievenbus geplaatst waar ingevulde vragenlijsten in 

gedeponeerd konden worden. Aan sociaal werkers is gevraagd om bij eenmalige bezoeken aan 

bewoners te vragen of ze bereid zijn hun ervaringen te delen middels de vragenlijst. De 

dataverzameling voor kortdurend contact heeft gelopen van 30 november tot 25 januari. 

Dossier 

Bewoners waarvan een dossier is aangemaakt door Amaryllis zijn op huishoudensniveau 

aangeschreven. Niet alle cliënten zijn meegenomen. Uit het datasysteem van Amaryllis zijn 

bewoners geselecteerd die aan de volgende criteria voldoen: 

 Tenminste 10 keer contact is geweest én het laatste contact in 2016 is geweest, en een 

sociaal werker is toegewezen. 

óf 

 Het eerste contact is in 2016 geweest én er zijn meer dan 3 contacten met het wijkteam 

geweest en er is een sociaal werker toegewezen 

 

Om de dataverzameling zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de cliënten is gekozen voor 

maatwerk. Hiervoor zijn de sociaal werkers en team-assistenten ingeschakeld. De team-

assistenten hebben de lijst met cliënten ontvangen die voldeden aan de criteria voor dit onderzoek 

(zie hierboven). Per cliënt is door de team-assistenten en sociaal werkers allereerst gekeken of 

deze geschikt is voor deelname. Cliënten die niet in staat werden geacht om de vragenlijst in te 

vullen wegens ziekte of andere redenen, zijn uitgesloten van deelname aan het onderzoek. 
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Vervolgens is gekeken welke wijze van dataverzameling het meest geschikt is voor de cliënt. De 

verschillende opties voor dataverzameling zijn: 

 Schriftelijk 

 Online via e-mail 

 Via de sociaal werker 

Alle respondenten zijn aangeschreven met een unieke code op de vragenlijst. Op die manier kon 

bijgehouden worden wie nog een herinnering moest krijgen. Verder is op basis van de unieke code 

op dubbelingen gecontroleerd, op deze manier was het onmogelijk om een vragenlijst tweemaal 

in te vullen. Onderstaand worden de verschillende manieren van dataverzameling kort toegelicht. 

Schriftelijk 

De bewoners die schriftelijk zijn aangeschreven hebben tweemaal een uitnodiging ontvangen voor 

deelname aan het onderzoek: 

 Een brief + vragenlijst en antwoordenveloppe 

 Een herinnering met een brief + vragenlijst en antwoordenveloppe 

Om de privacy van de cliënten te waarborgen zijn de brieven en kaarten in een blanco enveloppe 

verzonden. Het was niet geheel zeker of het cliëntenbestand volledig up-to-date was ten tijde van 

het onderzoek. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat mensen zijn verhuisd. Om de privacy van 

bewoners te garanderen zijn ze aangeschreven op ‘aan de bewoners van’ in plaats van op 

achternaam. 

Online 

Een tweede optie waaruit de sociaal werkers konden kiezen betrof de aanschrijving via e-mail. Bij 

deze optie hebben de cliënten driemaal een uitnodiging per mail ontvangen om deel te nemen aan 

het online onderzoek. De e-mail bevatte een rechtstreekse link naar het onderzoek, waar de cliënt 

de vragenlijst eenmaal kon invullen. 

Via de sociaal werker 

Daarnaast was er de mogelijkheid voor sociaal werkers om aan te geven dat ze de vragenlijst zelf 

bij de cliënt zouden aanleveren. Bij deze optie kreeg de sociaal werker een dichte enveloppe met 

begeleidende brief, een vragenlijst en een antwoordenveloppe die de sociaal werker bij de 

cliënt(en) kon achterlaten.  

Respons en betrouwbaarheid 

Respons 

Hieronder is van het onderzoek onder ‘dossiercliënten’ de respons en representativiteit gegeven. 

Omdat er bij het onderzoek onder kortdurende cliënten geen mensen zijn aangeschreven en de 

populatie onbekend is het niet mogelijk om voor deze groep het responspercentage en de 

representativiteit te geven.  
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  Aangeschreven Retour ontvangen vragenlijst Respons 

totaal   Post Mail SW-er Totaal Post Mail SW-er Totaal 

Dorpenteam 76 27 0 103 9 8 0 17 16,5% 

Jeugd- & Gezinsteam  75 20 0 95 15 11 0 26 27,4% 

Centrum Oost 147 0 17 164 20 0 2 22 13,4% 

Noord 352 45 2 399 51 11 0 62 15,5% 

Noord Oost 422 157 0 579 66 49 0 115 19,9% 

Oud Oost 250 27 29 306 38 14 5 57 18,6% 

West 176 26 2 204 28 10 0 38 18,6% 

Zuid West 219 7 16 242 48 4 4 56 23,1% 

Zuidoost 136 0 0 136 28 0 0 28 20,6% 

Totaal 1853 309 66 2228 303 107 11 421 18,9% 

Betrouwbaarheid 

In dit onderzoek willen wij betrouwbare uitspraken kunnen doen over de populatie van Amaryllis. 

Dit zijn in dit geval alle aangeschreven cliënten (zie 1.5.2 voor de onderzoeksdoelgroep). In totaal 

zijn 2228 cliënten aangeschreven. In totaal hebben 421 cliënten deelgenomen aan het onderzoek. 

Uitgaande van een betrouwbaarheidsniveau van 95%, is de nauwkeurigheidsmarge in dit 

onderzoek maximaal 4,3%. Een betrouwbaarheidsniveau houdt in dat als dezelfde vraag 100 keer 

gesteld wordt, in 95 gevallen de beantwoording binnen de nauwkeurigheidsmarges ligt. Een 

nauwkeurigheidsmarge geeft de afwijking aan in vergelijking met een onderzoek onder de gehele 

populatie. Een nauwkeurigheidsmarge van 4,3% houdt in dat wanneer bijvoorbeeld 50% van de 

cliënten aangeeft tevreden te zijn over de wijkteams, het daadwerkelijke percentage tussen de 

46,7% en 54,3% ligt. Voor dergelijk onderzoek ligt de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de 

steekproef hoog. 
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