Cliënten over Urtica de Vijfsprong
Samenvatting over ‘Wonen’

Wlz volwassenen 2019

Cliëntenraadpleging
Er is een raadpleging gehouden bij Urtica de Vijfsprong.
Cliënten hebben hun mening gegeven over wat goed gaat en
wat beter kan bij Urtica de Vijfsprong.
tijdsbepalingen

Wanneer?
Van september tot en met november 2019 is de raadpleging
uitgevoerd.

schrijven

Hoe?
25 cliënten hebben de vragenlijst over Wonen ingevuld.

Vragenlijst
Er zijn vragen gesteld over:
 Waar je woont
 Inspraak huisafspraken
 De hulp die je krijgt op de woonlocatie
 Over je leven

In dit verslag staan sterke punten en aandachtspunten over
wonen van de doelgroep ‘Wlz volwassenen’
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Uitkomsten Wonen
Rapportcijfer
Cliënten geven het wonen bij Urtica de Vijfsprong gemiddeld
het rapportcijfer 8,4.
Uitkomsten gesloten vragen
Wat gaat goed?
Sterke punten over de begeleiders
 Cliënten hebben een klik met hun persoonlijk begeleider.

Wat kan beter?
Aandachtspunten over waar je woont
 De begeleiding vertelt de cliënten soms als er iets
verandert op de woonlocatie.
 Cliënten voelen zich bij sommige medebewoners niet
prettig.
 Cliënten voelen zich soms eenzaam op de woonlocatie.
 Cliënten zijn soms bang op de woonlocatie.
 Cliënten leren soms nieuwe dingen op de woonlocatie.
 De meeste cliënten zouden meer leuke dingen met
andere mensen willen doen.
Aandachtspunten over de begeleiders
 Cliënten moeten op sommige begeleiders vaak wachten.
 Sommige begeleiders bepalen te veel voor de cliënten.
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Aandachtspunten over je leven
 Cliënten vervelen zich soms in de avonden en
weekenden.
 Cliënten vinden het contact met de familie niet goed, maar
ook niet slecht.
Aandachtspunt huisafspraken
 De meeste cliënten hebben niet of een beetje geholpen
met het maken van de huisafspraken.
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Groepsgesprek
Tijdens het groepsgesprek is aan de cliënten verteld wat er
goed gaat en wat er beter kan.
Met drie cliënten is er gepraat over de uitkomsten van de
vragenlijst en cliënten hebben tips gegeven.
Hieronder staat een samenvatting van het groepsgesprek.

Informatie
Cliënten willen zo snel mogelijk geïnformeerd worden over
veranderingen.
Vaak worden dingen wel verteld, maar soms pas laat.
Ook willen cliënten graag eerder weten wanneer er welke
activiteiten gepland zijn door de jaarfeestcommissie.
Medebewoners
Over het algemeen voelen de cliënten die deelnemen aan het
groepsgesprek zich prettig bij hun medebewoners.
Cliënten schrikken soms wel van bewoners die snel boos
worden.
Verder noemen cliënten, dat ze het erg lastig vinden als
medebewoners weggaan.
Ze zouden op deze momenten graag wat meer aandacht en
hulp willen van begeleiders.
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Eenzaam voelen
De cliënten geven aan zich weleens eenzaam te voelen.
Met name in de avonden en weekenden en op feestdagen.
Ze zouden het prettig vinden als er meer activiteiten worden
georganiseerd.
Ideeën die hiervoor naar voren komen zijn:
 Spelletjesavonden, bijvoorbeeld bowlen of sjoelen.
 In het weekend meer dingen met elkaar bakken.
Bang voelen
Cliënten vertellen weleens bang te zijn als het donker is op
de locatie.
Zij zouden het fijn vinden als er meer verlichting is.
Verder zijn cliënten soms bang door gebeurtenissen uit het
verleden. Cliënten zouden graag willen dat hier
groepsgesprekken voor georganiseerd worden. Dan kunnen
bewoners met elkaar praten, hun hart luchten en elkaar
helpen.
Tijd begeleiding
De cliënten vinden het jammer dat begeleiders soms geen
tijd hebben om cliënten te vragen hoe hun dag is geweest.
Ze zouden het fijn vinden als begeleiders hier meer tijd voor
hebben.
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Hoe nu verder?
Urtica de Vijfsprong weet nu wat er goed gaat en wat er beter
kan.
Urtica de Vijfsprong gaat samen met de cliëntenraad een
verbeterplan maken.
In het verbeterplan staat wat er nog beter kan.
Ook staat er in het verbeterplan hoe Urtica de Vijfsprong
samen met de begeleiders en de cliëntenraad dingen gaat
verbeteren.
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Bijlage Uitleg methode Cliënten over
Kwaliteit
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