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Resultaten cliënttevredenheid ZCB 2020  
Versiedatum: 7-jul-2020   

 

Algemeen 
De vragenlijst is uitgezet via de leden naar cliënten die via ZCB in zorg zijn. Op 1 maart 2020 zijn dit 

675 cliënten. 

Een aantal leden heeft niet deelgenomen omdat zij een eigen systematiek hebben ingericht voor de 

cliënttevredenheid of te weinig cliënten hebben en daarmee de anonimiteit niet kunnen garanderen. 

 

Werkwijze 
Aan de leden is gevraagd de eigen cliënten digitaal via een mail een link te sturen of een papieren 

versie aan de cliënten te overhandigen. De vragenlijsten kunnen geanonimiseerd ingevuld worden. 

Digitale reacties zijn verzameld door Team Kwaliteit. 

Papieren versies zijn verstuurd aan het Bedrijfsbureau en vervolgens door Team Kwaliteit verwerkt. 

 

Respons 
Het aantal leden waarvan cliënten de vragenlijsten hebben ingevuld is 17 (van de in 2020 28 actieve 

leden).  

In totaal zijn er 153 vragenlijsten digitaal ingevuld en 2 vragenlijsten op papier. 

Dit is een totaal respons van 155 (23%). 

 

Totaal 17 leden Reacties  Cliënten in zorg bij  

ZCB op 1 maart 2020 

% 

gereageerd 

ZCB totaal 155 675 23 

Autismepunt 70 283 25 

Baass 9 26 35 

Begeleid Wonen 1 23 4 

BestZoo zorg(t) 2 5 40 

CarePower 2 13 15 

De Metgezel Brabant 1 2 50 

Het Venster 22 117 19 

MotorZ 1 12 8 

OutdoorEnzo 4 16 25 

ReachOut4You 3 24 13 

Reil & Zeil 2 2 100 

Soysal training, coaching en begeleiding 2 4 50 

Speltherapie Eindhoven 12 48 25 

Wegwijzer 040 3 4 75 

Zorgatelier De Stip 11 27 41 

Zorgatelier Eindhoven 6 19 32 

Zorglandgoed 't Huisven 4 6 67 
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Resultaten samengevat over ZCB als geheel 
 

Antwoorden 
Hieronder worden de gemiddelde scores op de vragen 4 t/m 11 weergegeven.  

De vragen 1, 2 en 3 worden niet apart vermeld. Vraag 1 en 2 betreffen gegevens over de organisatie 

en welke vorm van zorg de cliënt via ZCB krijgt.  

Bij vraag 3 is gevraagd hoe lang de cliënt in zorg is: dit is bij 18 cliënten korter dan 3 maanden, voor 

de overige 137 cliënten geldt een periode van langer dan 3 maanden. 

 

Score   Vraag 

 
Vraag 4: In welke mate bent u tevreden over de voortgang van de begeleiding m.b.t. 

de gestelde doelen? 

 

Vraag 5: In welke mate heeft de geboden begeleiding of zorg een positieve bijdrage 

aan uw ontwikkeling? 

 

Vraag 6: In hoeverre vindt u dat de zorgverlener voldoende kennis heeft om u te 

ondersteunen bij uw hulpvraag? 

 

Vraag 7: In welke mate voelt u zich voldoende geïnformeerd over de voortgang van 

de begeleiding of zorg? 

 

Vraag 8: In welke mate voelt u zich prettig behandeld door de zorgverlener? 

 

Vraag 9: In welke mate voelt u zich voldoende serieus genomen door de 

zorgverlener? 

 

Vraag 10: In welke mate voelt u zich veilig tijdens de geboden begeleiding of zorg? 

 

Vraag 11: In welke mate bent u tevreden over de locatie waar u de zorg of 

begeleiding ontvangt? (Indien van toepassing) 
 

Er is door diverse cliënten een toelichting gegeven op vraag 11 over de locatie. 

Door de variatie van leden in beschikbaarheid van een eigen locatie tot alleen ambulante zorg is de 

score hiervan alleen per individueel lid interessant en bruikbaar. 

 

Op vraag 12 Wilt u verder nog iets kwijt? hebben 36 cliënten een aanvulling gegeven. 

Hiervan zijn 27 reacties positief en wordt de tevredenheid extra toegelicht. 

In 4 reacties wordt toegelicht dat de vragenlijst door een ouder is ingevuld of dat de zorg zo recent is 

gestart dat de vragenlijst op basis van die korte duur is ingevuld. 

De overige 5 reacties betreffen een wens voor meer uren, voorkeur voor eerdere aankondiging van 

deze vragenlijst, en de nazorg m.b.t. een woontraject. 

Deze reacties worden per lid apart vermeld. 
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Gemiddelde totaalscore van ZCB en de leden 
 

 

 

 

ZorgCoöperatie 
Brabant

8,6

Autismepunt
8,2

Stichting BAASS
8,3

Begeleid Wonen
10

BestZoo
9,3

CarePower
8,7

De Metgezel 
Brabant

10

Zorglandgoed 
 t Huisven

8,6

Wegwijzer 040
9,3

Reil en Zeil 
9,9

ReachOut4You
8,4

OutdoorEnZo
9,3

MotorZ
9,6

Het Venster
8,5

Zorgatelier 
Eindhoven

9,1 Speltherapie 
Eindhoven

9,3

Zorgatelier De Stip
9,0

Soysal 
9,7
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Aanvulling resultaten 
 

1. Looptijd 
 

 
 

 

 

2. Cijfers per deelvraag 
 

Gemiddeld rapportcijfer per deelvraag 


