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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 september 2017 tot en met mei 2018 heeft plaatsgevonden. Na het 

cliëntervaringsonderzoek dat in 2015 en 2016 heeft plaatsgevonden, betreft dit het derde 

cliëntervaringsonderzoek dat Amaryllis laat uitvoeren. 

 Opzet onderzoek 
Het ervaringsonderzoek bestaat 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 dienen als input voor het kwalitatieve gedeelte. In dat 

deel van het onderzoek zijn dit jaar spiegelgesprekken gehouden, waarbij cliënten in groepen van 

6 tot 12 cliënten per wijkteam de gelegenheid kregen om hun mening te geven over een reeks 

vooraf bepaalde onderwerpen. Tijdens de spiegelgesprekken zaten in een tweede kring betrokken 

sociaal werkers. Zij mochten in deel 1 luisteren naar de ervaringen van de cliënten, maar nog niet 

reageren. Op deze manier werd de medewerkers een spiegel voorgehouden. In het tweede deel 

van het gesprek konden sociaal werkers verdiepende vragen stellen. Tijdens dit tweede deel van 

het gesprek was het nadrukkelijk niet de bedoeling om met elkaar in discussie te gaan of het gelijk 

te halen. 

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

het ervaringsonderzoek uit 2015 en 2016. Aan de hand van deze evaluatie zijn enkele aanpassingen 

en toevoegingen gedaan aan de vragenlijst die voor de eerdere metingen zijn gebruikt. 
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Al met al kende dit onderzoek de volgende vier fasen:  

 

1. Evaluatie 0-meting 2015, 1-meting 2016 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 (spiegelgesprekken) 

 

Net als bij de 1-meting is besloten om twee verschillende groepen cliënten te onderscheiden, te 

weten:  

• Cliënten waarmee minstens 10 keer contact is geweest én het laatste contact in 2017 óf cliënten 

waarvan het eerste contact in 2017 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) 

Bij de vragenlijst voor dossiercliënten zijn 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 van de hulp. 

Voor de kortdurende contacten is dezelfde korte vragenlijst als bij de 1-meting gebruikt. Deze 

vragenlijst gaat in op de volgende twee thema’s: 

• Dienstverlening; 

• Resultaat. 

                                                        
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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Naast het uitvoeren van het kwantitatief onderzoek onder dossiercliënten en kortdurende cliënten 

zijn korte interviews gehouden met bewoners die activiteiten van wijkteams hebben bijgewoond.  

Alle wijkteams is gevraagd om activiteiten aan te leveren waar deelnemers geïnterviewd kunnen 

worden. In hoofdstuk 5 worden de resultaten van deze interviews gepresenteerd.  

 Leeswijzer rapportage  
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 

2017 ten opzichte van 2016 en 2015. Verder worden in hoofdstuk 2 de resultaten van de wijkteams 

in een overzichtelijke tabel met elkaar vergeleken. Vervolgens worden deze resultaten meer in 

detail uitgewerkt in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het vragenlijstonderzoek 

onder kortdurende cliënten weergeven. Daarna worden in hoofdstuk 5 de resultaten van de 

interviews tijdens activiteiten weergegeven. In hoofdstuk 6 worden de uitkomsten van de 

spiegelgesprekken samengevat. Tot slot zijn in hoofdstuk 7 conclusies geformuleerd en worden 

aanbevelingen gedaan. 

 

  



Resultaten op hoofdlijnen 4 

 

Resultaten op hoofdlijnen 4 

 

Ervaringen met het wijkteam   

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 metingen uit 2016 en 2015, waarbij 1 de laagst mogelijke score 

is en 5 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. 
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 Vergelijking met de vorige meting 
In onderstaande tabel zijn de ervaringen van cliënten in 2017 (huidig onderzoek) vergeleken met 

de ervaringen van cliënten met Amaryllis in 2016 en 2015.  

Vergelijking met de vorige metingen 

  2015 2016 2017 

Het eerste contact (1 = helemaal mee oneens; 5 = helemaal mee eens)  

2. Het eerste contact met het wijkteam was prettig 4,0 4,0 3,9 

Toeleiding richting sociaal werker (1 = helemaal mee oneens; 5 = helemaal mee eens)  

4. Na mijn eerste contact heb ik snel genoeg een sociaal werker gekregen 3,9 3,9 4,0 

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

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

vragen/problemen 
4,3 4,2 4,2 

7. Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van het wijkteam? ( 1 = helemaal niet 

tevreden; 10 = zeer tevreden)** 
- - 7,7 

Doelen en afspraken (1 = helemaal mee oneens; 5 = helemaal mee eens)  

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

te stellen 
4,1 4,1 4,1 

12. De doelen en afspraken sluiten goed aan bij mijn behoeften/hulpvraag* 4,1 4,1 4,0 

Contact met de sociaal werker (1 = helemaal mee oneens; 5 = helemaal mee eens)  

13. De sociaal werker heeft verstand van zaken 4,0 4,0 4,0 

14. De sociaal werker luistert aandachtig naar mij 4,2 4,2 4,1 

15. Ik heb het gevoel dat ik alles kan vragen en zeggen tegen mijn sociaal werker 4,1 4,1 3,9 

16. De sociaal werker beslist met mij, niet voor mij 4,1 4,1 3,9 

17. De sociaal werker helpt mij met zaken die ik echt belangrijk vind 4,1 4,1 3,9 

18. Hoe tevreden bent u over de beschikbaarheid van de sociaal werker? ( 1 = 

helemaal niet tevreden; 10 = zeer tevreden)** 
- - 7,7 

Eigen mogelijkheden en sociale netwerk (1 = helemaal mee oneens; 5 = helemaal mee eens)  

19. De sociaal werker kijkt naar mijn eigen talenten en mogelijkheden om mijn 

problemen op te lossen 
3,9 3,8 3,8 

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

mogelijkheden 
4,0 3,9 3,8 

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

kunnen helpen 
3,5 3,3 3,3 

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

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

Privacy (1 = helemaal mee oneens; 5 = helemaal mee eens)  

25. Ik heb het idee dat er vertrouwelijk met mijn gegevens wordt omgegaan - 4,1 4,0 

26. In het gebouw van het wijkteam ervaar ik tijdens de gesprekken voldoende 

privacy 
- 3,7 3,9 

Het resultaat (1 = helemaal mee oneens; 5 = helemaal mee eens)  

27. Door mijn contact met mijn sociaal werker is mijn situatie verbeterd* 3,7 3,9 3,8 

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

29. Welk cijfer zou u het wijkteam tot nu toe geven? ( 1 = helemaal niet tevreden; 10 

= zeer tevreden)** 
7,8 7,9 7,7 

*=In 2016 en 2015 is de vraag geformuleerd als volgt: ‘De opgestelde hulpverleningsdoelen sluiten goed aan bij mijn 

behoeften/hulpvraag’; **= In 2017 is deze vraag toegevoegd; ***= In 2016 is de antwoordoptie ‘niet van toepassing’ 

toegevoegd. Dit heeft mogelijk invloed op de beantwoording van deze vraag. 

De gemiddelde scores van 2017 en 2016 verschillen niet veel van elkaar. Er zijn dan ook geen 

significant hogere of lagere scores tussen deze beide metingen.  
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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 

 

1. Heeft u zelf contact opgenomen met het wijkteam? 

 n % 

Ja 105 63,3 

Nee, ik ben doorverwezen door een andere instantie 48 28,9 

Nee, het wijkteam is naar mij toegekomen 13 7,8 

Totaal 166 100 

*Antwoordoptie ‘weet ik niet (meer)’ n=14. 

 

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

 n % 

0 16 11,1 

1 98 68,1 

2 19 13,2 

3 9 6,3 

4 0 0,0 

5 1 0,7 

6 1 0,7 

Totaal 144 100 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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2015

1. Heeft u zelf contact opgenomen met het wijkteam?

Ja Nee, ik ben doorverwezen door een andere instantie Nee, het wijkteam is naar mij toegekomen
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 Toeleiding naar uw sociaal werker 

 

 

 
Helemaal 

mee eens 
Mee eens Neutraal Mee oneens 

Helemaal 

mee oneens 

Weet ik niet 

(meer) 

 n % n % n % n % n % n 

2 67 37,2 63 35,0 32 17,8 6 3,3 12 6,7 4 

4 59 32,4 78 42,9 30 16,5 8 4,4 7 3,8 - 

5 59 31,9 73 39,5 31 16,8 15 8,1 7 3,8 - 

6 97 52,7 54 29,3 20 10,9 6 3,3 7 3,8 - 
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2017
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2015

2017
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2015

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens

4. Na mijn eerste 

contact met het 

wijkteam heb ik snel 

genoeg een sociaal 

werker gekregen

5. Het was direct 

duidelijk wie mijn sociaal 

werker was

6. Ik vind het prettig dat 

ik één sociaal werker heb 

waar ik terecht kan met 

al mijn 

vragen/problemen

2. Het eerste contact met 

het wijkteam was prettig 
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7. Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van het wijkteam?  
 n % 

1 5 2,7 

2 5 2,7 

3 5 2,7 

4 6 3,2 

5 7 3,8 

6 13 7,0 

7 23 12,4 

8 50 27,0 

9 25 13,5 

10 46 24,9 

Totaal 185 100 

Gemiddelde 7,6 

 

 

8. Ontvangt u ook hulp van andere (zorg-)organisaties dan van het wijkteam? 

 n % 

Ja 98 54,7 

Nee 81 45,3 

Totaal 179 100 

 

 

8a. 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 48 40,3 

Ja, van een andere organisatie 45 37,8 

Nee 26 21,8 

Totaal 119 100 
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2016

2017

8. Ontvangt u ook hulp van andere (zorg-)organisaties dan het 

wijkteam?

Ja Nee

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

2016
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8a. Heeft u één aanspreekpunt waarbij u terecht kan voor al uw 

vragen over de hulp die u ontvangt?

Ja, een sociaal werker van het wijkteam Ja, van een andere organisatie Nee



Resultaten per vraag 9 

 

Ervaringen met het wijkteam   

 

 Doelen en afspraken 

 
*Antwoordoptie ‘weet ik niet (meer)’ 2016 (n=6) en 2017 (n=22) 

9. Zijn er doelen of afspraken gemaakt? 

 n % 

Ja 110 69,2 

Nee 49 30,8 

Totaal 159 100 

 

 

 

10. Door wie zijn de doelen en afspraken gemaakt? 

 n % 

Alleen door mijzelf 7 6,5 

Door mijzelf en de sociaal werker 88 82,2 

Alleen door de sociaal werker 6 5,6 

Door iemand anders dan de sociaal werker of mijzelf 6 5,6 

Totaal 107 100 
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2017
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9. Zijn er doelen of afspraken gemaakt?*

Ja Nee

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

2017
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2015

10. 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
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Helemaal 

mee eens 
Mee eens Neutraal Mee oneens 

Helemaal 

mee oneens 

Niet van 

toepassing 

 n % n % n % n % n % n 

11 47 43,5 35 32,4 18 16,7 4 3,7 4 3,7 1 

12 41 39,0 41 39,0 14 13,3 4 3,8 5 4,8 43 
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11. Ik vind het prettig om 

samen met de sociaal werker 

de doelen en afspraken op te 

stellen 
 

12. De doelen en afspraken 

sluiten goed aan bij de 

behandeling 
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 Contact met de sociaal werker 

 

 

 
Helemaal mee 

eens 
Mee eens Neutraal Mee oneens 

Helemaal mee 

oneens 

 n % n % n % n % n % 

13 58 31,5 84 45,7 26 14,1 7 3,8 9 4,9 

14 75 41,0 77 42,1 16 8,7 5 2,7 10 5,5 

15 70 38,0 65 35,3 23 12,5 16 8,7 10 5,4 

16 61 33,2 80 43,5 21 11,4 9 4,9 13 7,1 

17 60 32,8 80 43,7 17 9,3 15 8,2 11 6,0 
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Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens

13. De sociaal werker 

heeft verstand van zaken

14. De sociaal werker 

luistert aandachtig naar 

mij

15. Ik heb het gevoel 

dat ik alles kan vragen 

en zeggen tegen mijn 

sociaal werker

16.De sociaal werker 

beslist met mij, niet 

voor mij

17. De sociaal werker 

helpt mij met zaken die 

ik echt belangrijk vind 
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18. Hoe tevreden bent u over de beschikbaarheid van de sociaal werker?  
 n % 

1 3 1,7 

2 6 3,3 

3 5 2,8 

4 4 2,2 

5 11 6,1 

6 7 3,9 

7 32 17,7 

8 36 19,9 

9 27 14,9 

10 50 27,6 

Totaal 181 100 

Gemiddelde 7,7 
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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 % 

19 36 20,1 89 49,7 40 22,3 7 3,9 7 3,9 

20 40 22,3 87 48,6 42 23,5 4 2,2 6 3,4 

21 23 13,0 50 28,2 70 39,5 18 10,2 16 9,0 

22 20 11,3 44 24,9 61 34,5 28 15,8 24 13,6 
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Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens

19. De sociaal werker kijkt 

naar mijn eigen talenten en 

mogelijkheden om mijn 

problemen op te lossen

20. Ik vind het prettig dat de 

sociaal werker kijkt naar 

mijn eigen talenten en 

mogelijkheden

21. De sociaal werker kijkt of 

buren/familie/vrienden/kennis

sen mij met mijn problemen 

kunnen helpen

22. Ik vind het prettig dat er 

wordt gekeken naar 

oplossingen voor mijn 

problemen bij mijn buren / 

familie / vrienden / kennissen
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 Trainingen en activiteiten in de buurt 

*Antwoordoptie ‘niet van toepassing’ 2016 (n=96) en 2017 (n=37) 

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

 n % 

Ja 38 27,0 

Nee 103 73,0 

Totaal 141 100 

 

*Antwoordoptie ‘niet van toepassing’ 2016 (n=105) en 2017 (n=36) 

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

 n % 

Geen behoefte aan 38 42,2 

Ik ben niet op de hoogte van het aanbod 25 27,8 

Het aanbod sluit niet aan bij wat ik wil 6 6,7 

De activiteiten zijn te duur 6 6,7 

Anders 15 16,7 

Totaal 90 100 
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23. Heeft u gebruik gemaakt van activiteiten die in de wijk 

worden aangeboden?

Ja Nee

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

2017

2016

24. Waarom heeft u geen gebruik gemaakt van activiteiten die 

in de wijk worden aangeboden?

Geen behoefte aan Ik ben niet op de hoogte van het aanbod

Het aanbod sluit niet aan bij wat ik wil De activiteiten zijn te duur

Andere redenen
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 Privacy 

 

 

 
Helemaal 

mee eens 
Mee eens Neutraal Mee oneens  

Helemaal 

mee oneens 

Niet van 

toepassing 

 n % n  % n % n  % n  % n  

25 71 39,9 60 33,7 31 17,4 8 4,5 8 4,5 2 

26 46 32,4 53 37,3 30 21,1 10 7,0 3 2,1 35 

 

  

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

2017

2016

2017

2016

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens

25. Ik heb het idee dat er 

vertrouwelijk met mijn 

gegevens wordt omgegaan

26. In het gebouw van het 

wijkteam ervaar ik tijdens de 

gesprekken voldoende privacy
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 Het resultaat van de hulp 

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

 

 
Helemaal 

mee eens 
Mee eens Neutraal Mee oneens 

Helemaal 

mee oneens 

Niet van 

toepassing 

 n % n % n % n % n % n 

27 46 28,6 64 39,8 28 17,4 12 7,5 11 6,8 19 

28 31 20,3 53 34,6 46 30,1 12 7,8 11 7,2 23 

 

 Tevredenheid met het wijkteam 
Welk cijfer zou u het wijkteam tot nu toe geven? 

 n % 

1 6 3,4 

2 4 2,2 

3 7 3,9 

4 7 3,9 

5 9 5,1 

6 24 13,5 

7 48 27,0 

8 42 23,6 

9 31 17,4 

10 6 3,4 

Totaal 178 100 

Gemiddelde 7,7 

 

  

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

2017

2016

2015

2017

2016

2015

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens

27. Door mijn contact 

met mijn sociaal werker 

is mijn situatie verbeterd

28. Ik weet hoe ik 

het in de toekomst zelf 

kan aanpakken
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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 integraal opgenomen. Ten eerste worden 

hieronder de antwoorden van positieve respondenten weergegeven. Zij hebben het wijkteam als 

cijfer een 9 of 10 gegeven. Vervolgens zijn er de antwoorden van neutrale respondenten. Zij geven 

de wijkteams als cijfer een 7 of een 8. Ten slotte worden de antwoorden van de negatieve 

respondenten weergegeven. Zij hebben de wijkteams een cijfer van 1 tot en met 6 gegeven.  

Positieve respondenten 

Van alle respondenten heeft 41 procent het wijkteam als cijfer een 9 of 10 gegeven.  

Een vaak genoemd positief punt is dat het contact met de wijkteams als erg prettig wordt ervaren. 

Zo beschrijft een respondent dat er niet geoordeeld wordt, maar geholpen. Een andere respondent 

beschrijft dat je je tijdens een gesprek meteen op je gemak voelt, omdat de medewerkers van het 

wijkteam vriendelijk en hartelijk zijn. Veel respondenten geven aan dat de medewerkers een 

luisterend oor en goede hulp bieden. De medewerkers worden door de respondenten gezien als 

professioneel. De medewerkers hebben veel kennis, komen afspraken na en zijn goed bereikbaar. 

Drie respondenten noemen de aanpak van de wijkteams doel- en oplossingsgericht. Ten slotte 

noemen vier respondenten dat de hulp snel op gang wordt gezet.  

De positieve respondenten geven ook een paar verbeterpunten. Drie respondenten geven aan dat 

er meer gedaan moet worden om de wijkteams in stand te houden. Zo benoemen ze dat er geen 

ontslagen moeten vallen en dat er juist meer werknemers moeten komen, zodat de wijkteams hun 

best kunnen doen. Eén respondent benoemt dat dit niet aan de wijkteams zelf ligt, maar aan de 

bezuinigingen. Verder geeft een respondent aan dat de wachttijden korter kunnen. Een andere 

respondent geeft aan dat zijn/haar sociaal werker het vaak druk heeft. Eén respondent geeft aan 

het fijn te vinden als er van tevoren afspraken worden gemaakt zodat de sociaal werkers niet plots 

voor de deur staan.  

Neutrale respondenten 

Van de respondenten beoordeelt 41 procent het wijkteam met een 7 of 8. De positieve punten die 

door neutrale respondenten worden genoemd, komen grotendeels overeen met die van de 

positieve respondenten. Men noemt vooral de goede hulp die ze ontvangen van de wijkteams. 

Respondenten beschrijven dat de medewerkers een luisterend oor bieden en cliënten vriendelijk 

te woord staan. Eén respondent beschrijft dat de medewerker met wie ze contact hadden het 

welzijn van de cliënt voorop stelt. Een andere respondent beschrijft dat de medewerkers van het 

wijkteam met hun hart werken. Verder noemen veel respondenten dat het fijn is om een plek te 

hebben waar ze terecht kunnen met hun vragen. Respondenten stellen dat de wijkteams veel 

kennis bezitten. Twee respondenten zeggen specifiek dat ze veel kennis van regels en wetten 

hebben. Door korte lijntjes met andere organisaties kunnen de wijkteams hulpvragen goed 

behandelen.  
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De neutrale respondenten noemen uiteenlopende verbeterpunten. Zo geeft een respondent aan 

dat de bereikbaarheid van het wijkteam beter kan. Twee respondenten geven aan dat er in hun 

situatie te vaak van contactpersoon werd gewisseld. Ze hebben liever één vast aanspreekpunt. Een 

andere respondent geeft aan dat er beter samengewerkt moet worden met andere organisaties 

door het delen van kennis. Verder geeft een respondent aan dat er meer geld naar de wijkteams 

moet gaan, zodat ze hun werk kunnen blijven doen. Twee respondenten geven aan meer privacy 

te willen. Eén hiervan geeft aan dat er meer informatie verstrekt moet worden over hoe de 

wijkteams omgaan met privacy. De ander geeft aan dat er bij de gesprekken te weinig ruimte 

tussen de tafels zit, waardoor de privacy van het gesprek niet gewaarborgd is. Ten slotte was er 

nog één respondent die vond dat er te weinig ruimte in het gebouw van het wijkteam is.  

Negatieve respondenten 

Van de respondenten beoordeelt 19 procent het wijkteam met een 6 of lager. De negatieve 

respondenten geven een aantal positieve punten. De meeste hiervan gaan over goede ervaringen 

met de hulpverlener die de respondent had. Zo noemt een respondent de medewerker integer en 

als iemand met verstand van zaken. Andere respondenten beschrijven hun werknemer als 

uitstekend, als iemand met veel toewijding en positieve invloed. Verder geven drie respondenten 

aan dat ze niet lang hoefden te wachten op de hulp. Twee respondenten geven aan dat er goede 

afspraken over de hulp zijn gemaakt.  

De ‘negatieve’ respondenten hebben meer verbeterpunten gegeven. Het meest wordt genoemd 

dat de respondenten niet de goede hulp of genoeg hulp hebben ontvangen. Zo zeggen 

respondenten dat de wijkteams meer kennis van zaken nodig hebben, dat ze bij complexe 

problemen sneller moeten doorverwijzen en dat er onvoldoende ondersteuning is. Verder geven 

respondenten aan een slechte ervaring te hebben gehad met hulpverlener(s). Respondenten 

geven aan graag meer begrip te willen voor hun situatie en dat er minder geoordeeld wordt. Verder 

geven een aantal respondenten aan meer hulp nodig te hebben, maar dat dit door bijvoorbeeld 

hun financiële situatie niet mogelijk is. Daarnaast geven twee respondenten aan dat er te vaak 

gewisseld wordt van contactpersoon. Twee respondenten geven aan dat ze het beter zouden 

vinden als er één centraal contactpersoon wordt aangesteld met nog iemand ernaast. In geval van 

ziekte is er dan al bekend wie de hulp oppakt. Ten slotte geven drie respondenten aan dat er beter 

moet worden omgegaan met de privacy. Zo stelt een respondent dat er zorgvuldiger omgegaan 

moet worden met vertrouwelijke documenten.  
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 Kortdurende trajecten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het vragenlijstonderzoek onder kortdurende cliënten 

per vraag weergegeven. In totaal hebben 302 cliënten de korte vragenlijst ingevuld. Hieronder per 

wijkteam het aantal ingevulde vragenlijsten.  

Wijkteam Aantal Percentage 

Dorpenteam 20 6,6 

Centrum-oost 60 19,9 

Noord 23 7,6 

Noordoost 85 28,1 

Oud-oost 7 2,3 

West 85 28,1 

Zuid 22 7,3 

Totaal 302 100 

 

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 Eens Neutraal Oneens 

 n % n % n % 

1 292 98,0 4 1,3 2 0,7 

2 237 80,3 53 18,0 5 1,7 

3 285 97,6 6 2,1 1 0,3 

 

Het grootste gedeelte van de respondenten vindt het gebouw 

van het sociaal wijkteam goed toegankelijk. Ruim 80 procent 

vindt dat het gebouw uitnodigt om naar binnen te komen. Twee 

respondenten geven als een idee voor de gebouwen mee om 

een ideeën box te introduceren. Een ruime meerderheid van 

bijna 98 procent voelt zich serieus genomen door de medewerker van het sociale wijkteam.  

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

1. Het gebouw van het 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 een hele verbetering voor de 

wijk, ga zo door. Wellicht een ideeën 

box invoeren.” 
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 Resultaat 

 

 

Vraag Eens Neutraal Oneens 

 n % n % n % 

4 297 94,6 15 5,1 1 0,3 

5 239 82,7 43 14,9 7 2,4 

 

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 goed 

geholpen te zijn en fijn contact met de medewerkers te hebben gehad.  

De respondenten hebben een aantal verbeterpunten gegeven. Zo geven een paar respondenten 

meer privacy te willen. Zo beschrijft één respondent dat financiële afspraken in een gesloten 

ruimte zouden moeten plaatsvinden. Een ander beschrijft dat de privéruimte te vaak bezet is.  

Van alle ingevulde vragenlijsten zijn 58 ingevuld met een medewerker van het buurtservicepunt. 

Zij hebben ‘BSP’ als open antwoord gegeven.  

De volledige antwoorden worden per wijkteam weergegeven en zijn terug te vinden in de 

wijkteamrapporten.  

 

 

 

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

“Ik ben heel blij dat ik het wijkteam ben 

binnen gestapt. Dit heeft mijn oog op 

de toekomst positief veranderd!” 
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 Activiteiten  
In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven van de interviews die tijdens activiteiten zijn 

gehouden. Bij deze activiteiten heeft Amaryllis in meer of mindere mate een ondersteunende rol 

(gespeeld). Met deelnemers aan de activiteit is een kort interview gehouden over hoe zij de 

activiteit ervaren. Dit interview is gehouden aan de hand van een korte vragenlijst met daarbij de 

mogelijkheid voor de respondent om hun antwoord toe te lichten. Eerst wordt een overzicht van 

de bijgewoonde activiteiten gegeven. Vervolgens worden de resultaten per vraag weergegeven.  

 De activiteiten 
In totaal zijn vijf activiteiten bijgewoond door interviewers van Zorgbelang Fryslân en ZorgfocuZ, te 

weten: De Stadskantine, Pratend Sporten, De Stamtafel, CV-club en financieel inloopuur.  

Aan welke activiteit heeft u deelgenomen? 

 n % 

De Stadskantine 14 43,8 

Pratend Sporten 8 25,0 

De Stamtafel 5 15,6 

CV-club 4 12,5 

Financieel inloopuur 1 3,1 

Totaal 32 100 

 

In het algemeen zijn deelnemers zeer tevreden over de activiteiten die zij bijwonen. De rol van de 

sociaal werker bij activiteiten wordt als zeer belangrijk ervaren. Enkele deelnemers benoemen dat 

de sociaal werker een positieve, vrolijke rol heeft en dat zij gemotiveerd zijn om door te gaan en te 

verbeteren vanwege de sociale werker. Bij het wegvallen van de sociaal werker bij een activiteit 

geven deelnemers aan dat ze de sociaal werker missen als aanspreekpunt. Deelnemers konden bij 

de sociaal werker altijd terecht voor vragen. Enkele deelnemers ervaren een drempel om met deze 

vragen naar het wijkteam zelf te gaan waardoor deze vragen onbeantwoord blijven.  

Alle deelnemers geven aan dat de activiteit goed aansluit bij hun behoefte. De activiteiten worden 

gemiddeld beoordeeld met een 8,7. Ook ervaren de meeste deelnemer een positief effect van de 

activiteit. Zo geeft 85% van de respondenten aan dat de activiteit hen een stap vooruit helpt.  
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5.1.1 De rol van de sociaal werker 

 

De sociaal werker heeft mij gemotiveerd om deel te nemen aan deze activiteit 

 n % 

Helemaal mee eens 0 0,0 

Mee eens 3 42,9 

Neutraal 1 14,3 

Mee oneens 0 0,0 

Helemaal mee oneens 3 42,9 

Totaal 7 100 

*Antwoordoptie ‘Niet van toepassing’ (n=15) 

5.1.2 Aansluiting van activiteit op behoefte 

 

De activiteit sluit goed aan op mijn behoefte 

 n % 

Helemaal mee eens 10 52,6 

Mee eens 9 47,4 

Neutraal 0 0,0 

Mee oneens 0 0,0 

Helemaal mee oneens 0 0,0 

Totaal 19 100 

*Antwoordoptie ‘Niet van toepassing’ (n=1) 

  

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

De sociaal werker heeft mij gemotiveerd om deel te nemen aan 

deze activiteit

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens

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

De activiteit sluit goed aan op mijn behoefte

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens
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5.1.3 Kwaliteit van de activiteit 

 

Welk cijfer zou je de activiteit geven? 

 n % 

1 0 0,0 

2 0 0,0 

3 0 0,0 

4 0 0,0 

5 0 0,0 

6 0 0,0 

7 1 4,3 

7,5 2 8,8 

8 6 26,1 

8,5 3 13,0 

9 5 21,7 

10 6 26,1 

Totaal 23 100 

Gemiddelde 8,7 

5.1.4 Rol van de deelnemer 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 7,5 8 8,5 9 10

Wat voor cijfer zou je deze activiteit geven?

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

Ik lever een actieve bijdrage aan de activiteit

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens

8,7 
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Ik lever een actieve bijdrage aan de activiteit 

 n % 

Helemaal mee eens 2 14,3 

Mee eens 7 50,0 

Neutraal 3 21,4 

Mee oneens 2 14,3 

Helemaal mee oneens 0 0,0 

Totaal 14 100 

*Antwoordoptie ‘Niet van toepassing’ (n=7) 

 

5.1.5 Effect van de activiteit 

 

Ik heb het gevoel dat de activiteit mij een stap vooruithelpt 

 n % 

Helemaal mee eens 8 40,0 

Mee eens 9 45,0 

Neutraal 2 10,0 

Mee oneens 1 5,0 

Helemaal mee oneens 0 0,0 

Totaal 20 100 

*Antwoordoptie ‘Niet van toepassing’ (n=1) 

  

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

Ik heb het gevoel dat de activiteit een stap vooruit helpt

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens
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 Samenvatting 
spiegelgesprekken 

Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van de spiegelgesprekken 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. Bij de spiegelgesprekken zijn sociaal werkers en teamleiders van de wijkteams 

aanwezig geweest als toehoorders. De gesprekken zijn gevoerd aan de hand van vooraf opgestelde 

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

De groepsgesprekken vormen een verdieping op de uitkomsten van het vragenlijstonderzoek. In 

de gesprekken is gezocht naar verklaringen voor bepaalde uitkomsten, naar goede en minder 

goede elementen van de werkwijze van de wijkteams, en naar mogelijke verbeterpunten. 

Er zijn in totaal vijf spiegelgesprekken gehouden. Aan deze gesprekken hebben in totaal vijftig 

cliënten en twaalf sociaal werkers deelgenomen. Met cliënten van de sociaal wijkteams Oud-Oost 

en Zuid zijn door te weinig aanmeldingen geen spiegelgesprekken gehouden. Eén cliënt van 

wijkteam Zuid heeft deelgenomen aan het spiegelgesprek van wijkteam Centrum-Oost. De 

verslagen van het spiegelgesprek per wijkteam zijn te vinden in de desbetreffende 

wijkteamrapportages.  

Hierna volgen in paragraaf 6.1 de kernpunten die in de spiegelgesprekken naar voren zijn 

gekomen. In paragraaf 6.2 volgt een meer uitgebreide beschrijving per gespreksonderwerp. Tot 

slot worden in paragraaf 6.3 suggesties en verbeterpunten, gegeven door deelnemers, 

beschreven. 

 Kernpunten 
• De bekendheid met 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 zijn over het algemeen tevreden over de hulp van het wijkteam. Men vindt de 

sociaal werkers doorgaans empathisch en meedenkend. Het wordt belangrijk gevonden 

een vast contactpersoon te hebben.  

• Deelnemers vinden over het algemeen prettig dat er samen met de sociaal werker doelen 

worden afgesproken om naartoe te werken.  

• De verhouding tussen de gemeente Leeuwarden en Amaryllis is voor bewoners niet altijd 

duidelijk. Enkele deelnemers geven aan dat zij een drempel ervaren om naar het wijkteam 

toe te stappen doordat dit direct aan de gemeente verbonden is.  
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 Uitkomsten per gespreksonderwerp 

Bekendheid en bereikbaarheid 

De meeste deelnemers aan de groepsgesprekken zijn door andere (zorg)organisaties 

doorverwezen naar het wijkteam. Een aantal deelnemers is zelf naar het wijkteam toegestapt met 

hun hulpvraag. Daarnaast zijn een paar deelnemers door de sociaal werkers zelf benaderd. De 

hulp die men krijgt van de wijkteams varieert van ondersteuning bij financiën tot hulp bij 

echtscheidingen.  

Uit alle groepsgesprekken komt naar voren dat de bekendheid met de wijkteams niet groot is. 

Meerdere deelnemers waren voordat zij zelf hulp kregen van het wijkteam niet bekend met het 

bestaan en de taken van het wijkteam. De meeste verbetersuggesties gaan dan ook over het 

vergroten van deze bekendheid in de omgeving.  

In meerdere gesprekken vertellen deelnemers dat zij een drempel ervaren om hulp te vragen bij 

het wijkteam. Deze drempel heeft volgens deelnemers onder andere te maken met de associatie 

van het wijkteam met de gemeente. Het is ten eerste niet duidelijk hoe Amaryllis en de gemeente 

met elkaar verbonden zijn. Deze verwarring komt volgens één van de deelnemers doordat de 

gemeente Leeuwarden in (lokale) kranten reclame maakt over Amaryllis en de wijkteams. Ten 

tweede merken deelnemers op dat in hun eigen omgeving het wijkteam wordt gezien als een 

controlerend orgaan van de gemeente.  

De bereikbaarheid van de wijkteams blijkt goed te zijn, zo blijkt uit de gesprekken. In het 

groepsgesprek met cliënten van wijkteam Noord komt naar voren dat de bereikbaarheid in de 

Vrijheidswijk verminderd is doordat die locatie nog maar een paar dagen per week geopend is.  

Het eerste contact 

De deelnemers zijn positief over het eerste contact dat zij met het wijkteam hadden. In de meeste 

gevallen vinden deelnemers het fijn dat het eerste gesprek bij hen thuis werd gevoerd. Ook de 

bejegening van de sociaal werker en de behulpzaamheid wordt in meerdere gesprekken genoemd. 

Een klein aantal geeft aan liever op het kantoor van het wijkteam het gesprek te willen voeren in 

plaats van thuis. Zij vinden een gesprek thuis confronterend en daardoor onprettig. Bij een 

deelnemer die een aantal jaar geleden voor het eerst contact had met een wijkteam, waren drie 

mensen aanwezig van het wijkteam. Deze deelnemer ervoer dit als intimiderend. Deze situatie is 

bij geen van de andere deelnemers voorgevallen.  

In een enkel groepsgesprek kwam naar voren dat de wachttijd vanaf de melding tot aan het eerste 

gesprek lang was en dat de cliënt hier meerdere malen achteraan moest bellen. Bij de andere 

deelnemers werd na de melding snel contact opgenomen door de sociaal werker.  

Doelen en afspraken 

De meeste deelnemers hebben samen met hun sociaal werker doelen opgesteld. Zij gaven aan dat 

het opstellen van die doelen helpt bij het werken aan de problemen en dat het hun motiveert bij 

het oplossen van de hulpvraag. Een paar deelnemers gaven aan het niet noodzakelijk te vinden 

dat er doelen worden geformuleerd. 
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Contact met de sociaal werker 

Alle respondenten zijn tevreden over het contact met de sociaal werker. Zo ervaren zij dat de 

sociaal werker goed bereikbaar is, snel reageert op vragen en met hen meedenkt. Het hebben van 

een vast contactpersoon is hierbij vaak genoemd als belangrijk punt in het contact met het sociaal 

werk en in het werken aan problemen. Met een vast contactpersoon wordt (makkelijker) een 

vertrouwensband opgebouwd. Dit verlaagt volgens de deelnemers de drempel om hulp te 

ontvangen.  

In alle groepsgesprekken is gevraagd of de sociaal werker voldoende tijd heeft voor de cliënt. Het 

gevoel dat de sociaal werker de tijd neemt voor de cliënt op het moment dat het nodig is, wordt in 

meerdere groepsgesprekken als positief punt genoemd. Met name dat een gesprek met de sociaal 

werker, indien nodig, langer kan doorgaan dan afgesproken, wordt genoemd. Ook het besef dat 

de sociaal werker iemand is waar men terecht kan voor vragen en advies, vinden zij prettig.  

De meningen over de terugkoppeling die men krijgt van de sociaal werker verschilt. Zo vonden 

sommigen dat de sociaal werker voldoende terugkoppeling geeft en voldoende zelf het initiatief 

neemt om contact op te nemen met de cliënt. Anderen misten terugkoppeling en moesten zelf 

achter de sociaal werker aan. Dit kan volgens sommigen liggen aan de beperkte werkdagen van 

een sociaal werker en aan het feit dat de sociaal werkers (te) weinig tijd hebben. Ook merken 

deelnemers dat de communicatie tussen de sociaal werkers en andere instanties (zoals de 

gemeente, schuldhulpverlening) niet soepel verloopt. Zij ervaren dit doordat vragen of zaken die 

voor cliënten door de sociaal werkers bij desbetreffende organisaties neergelegd worden, daar 

lang blijven liggen.  

Eigen mogelijkheden en sociaal netwerk 

Volgens deelnemers staat de eigen regie van de cliënt bij veel sociaal werkers voorop. Zo kauwen 

de sociaal werkers niet de doelen en de oplossingen voor. Zij stimuleren cliënten om zelf regie te 

nemen over hun hulpvraag en het zoeken naar oplossingen. Deelnemers merken dit doordat de 

sociaal werker hen niet vertelt wat zij moeten doen. Zij omschrijven de sociaal werker als iemand 

die naast hun staat en er niet boven.  

Uit alle gesprekken komt naar voren dat de sociaal werkers vragen naar de eigen mogelijkheden 

van de cliënt en zijn/haar sociaal netwerk. Volgens sommige deelnemers is het ontbreken van hulp 

uit het sociaal netwerk één van de redenen om naar het wijkteam te stappen. Zij vinden het 

confronterend dat de sociaal werker hiernaar moet vragen en vinden het daardoor niet wenselijk 

dat dit in het eerste gesprek aan bod komt.  

  Suggesties en verbeterpunten 
In het verloop van de spiegelgesprekken 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. 

In alle groepsgesprekken gaan de meeste verbetersuggesties over het breder bekend maken van 

de wijkteams:  
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• Het sociaal wijkteam kan bekender in worden in de wijk door reclame te maken, 

bijvoorbeeld door het ophangen van posters/aanplakbiljetten, door de lokale omroep in te 

schakelen om een item te maken over de wijkteams, door advertenties te plaatsen in lokale 

media, social media te gebruiken, of op markten informatie te geven over het wijkteam. 

• Het sociaal wijkteam moet haar taken en functie concreter omschrijven. Dit kan onder 

andere door zichzelf te profileren als ‘sociale huisarts’. 

• De bekendheid met de taken van het wijkteam kan worden vergroot door ambassadeurs 

van de wijkteams te benoemen. Deze ambassadeurs kunnen in de wijken voorlichting 

geven en hun eigen ervaring delen om zo de bekendheid met het werk van het wijkteam 

te vergroten.  

• Men geeft aan dat het wijkteam bij andere instanties en organisaties bekender zou moeten 

zijn. Deze organisaties kunnen inwoners doorverwijzen. Deelnemers noemen: 

uitzendbureaus, scholen, beleidsmedewerkers van de gemeente, schuldhulpverlening, het 

wijkcentrum. 

• Sociaal werkers kunnen aanwezig zijn bij activiteiten die in de wijk georganiseerd worden 

en ze kunnen (nog meer) de wijk in gaan. Bijvoorbeeld door langs te gaan bij nieuwe 

bewoners.  

• Enkele deelnemers geven aan dat de wijkteams meer vrijwilligers moet werven voor de 

activiteiten en ondersteuning. Zo kan er meer georganiseerd worden en worden de sociaal 

werkers ontlast.  
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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 de vorige onderzoeken. In een interpretatiebijeenkomst met de werkgroep 

op 27 juni 2018 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 

7.1.1. Het eerste contact met het wijkteam 

wordt door bijna driekwart van de 

dossiercliënten (72%) als prettig ervaren. Dit 

blijkt ook uit de spiegelgesprekken waar 

deelnemers aangeven de bejegening en 

behulpzaamheid van de sociaal werkers te 

waarderen. Er is een lichte daling te zien ten 

opzichte van 2016 (76%) en 2015 (75%). 

 

7.1.2. De behoefte om het eerste gesprek 

met een sociaal werker thuis te voeren is 

wisselend zo blijkt uit de spiegelgesprekken. 

De meeste deelnemers vinden het prettig dat 

het gesprek thuis plaats vindt, enkelen geven 

aan een gesprek in de thuissituatie als 

confronterend en onprettig te ervaren.  

Maak wanneer een persoon contact opneemt 

met het wijkteam duidelijk dat het mogelijk is 

om het eerste gesprek thuis of op de locatie van 

het wijkteam te voeren.  

 

7.1.3. In de spiegelgesprekken komt naar 

voren dat, net als in 2016 en 2015, de 

bekendheid van het wijkteam volgens de 

bewoners verbeterd kan worden. Zo weten 

bewoners niet goed dat het wijkteam 

bestaat en met welke problemen men er 

terecht kan.  

Expliciteer de rol en functie van het wijkteam 

(waar is het wijkteam wel én ook niet voor). 

Communiceer deze rol en 

verantwoordelijkheden via een folder, brochure 

en mondeling naar bewoners in de wijk. 

 

Indien de bekendheid van de wijkteams een 

belangrijk punt is voor Amaryllis, adviseren wij 

de huidige bekendheid objectief te meten. 

Indien deze vergroot dient te worden, geven 

inwoners de suggestie van het benoemen van 

ambassadeurs per wijkteam. Deze 

ambassadeurs kunnen in de wijk voorlichting 

geven en hun eigen ervaringen met andere 

bewoners  delen.  

7.1.4. Uit de spiegelgesprekken komt naar 

voren dat enkele deelnemers een drempel 

ervaren om hulp aan te vragen bij het 

wijkteam, o.a. vanwege de associatie met de 

Maak een keuze welke rol het wijkteam moet 

innemen. Maak vervolgens duidelijk wat de rol 

en verantwoordelijkheden van het wijkteam zijn 

in verhouding tot de gemeente Leeuwarden.  
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gemeente Leeuwarden. Volgens de 

deelnemers zien bewoners het wijkteam als 

een controlerend orgaan van de gemeente. 

7.1.5. Bijna tweederde van de dossiercliënten 

(63%) geeft aan zelf contact te hebben 

opgenomen met het wijkteam. Het 

percentage dossiercliënten dat aangeeft dat 

het wijkteam naar haar zelf is toegekomen 

(8%) is iets gedaald ten opzichte van 2016 

(10%) en 2015 (12%). Het lijkt er op dat er 

minder outreachend gewerkt wordt door het 

wijkteam dan voorgaande jaren. Dit komt ook 

naar voren in de antwoorden op de open 

vragen waarin cliënten aangeven dat er geen 

mensen ontslagen moeten worden maar 

juist meer mensen in dienst moeten komen 

zodat het wijkteam haar werkzaamheden 

goed kan uitvoeren. 

 

7.1.6. In het onderzoek onder kortdurende 

cliënten geeft 98% aan het gebouw van het 

wijkteam goed toegankelijk te vinden, 80% 

vindt dat het gebouw uitnodigt om naar 

binnen te komen.   

 

 Toeleiding naar uw sociaal werker 
Conclusies Aanbevelingen 

7.2.1. Over de toeleiding naar de sociaal 

werker zijn cliënten net als voorgaande jaren 

tevreden. Driekwart van de dossiercliënten 

(75%) geeft aan na het eerste contact snel 

genoeg een sociaal werker te hebben 

gekregen.   

Het proces van toeleiding naar een sociaal 

werker verloopt goed voor cliënten. Houd dit in 

stand. 

7.2.2. Van de dossiercliënten geeft 83% aan 

het prettig te vinden om één sociaal werker 

te hebben waar zij terecht kan met vragen en 

problemen. Dit wordt ook in de 

spiegelgesprekken benoemd als positief. 

Door een vast contactpersoon wordt 

(makkelijker) een vertrouwensband 

opgebouwd en de drempel verlaagd voor 

bewoners om hulp te ontvangen.  
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 Doelen en afspraken 
Conclusies Aanbevelingen 

7.3.1. In 2017 geeft 69% van de 

dossiercliënten aan dat er doelen en 

afspraken zijn gemaakt. Dit percentage is 

gedaald ten opzichte van vorig jaar (75%). Uit 

de spiegelgesprekken blijkt dat de meeste 

deelnemers vinden dat het opstellen van de 

doelen motiveert bij het oplossen van de 

hulpvraag.  

Ga per wijkteam na of doelen en afspraken 

standaard worden geformuleerd en leg deze, 

indien nodig, vast.  

 Contact met de sociaal werker 
Conclusies Aanbevelingen  

7.4.1. Cliënten zijn over het algemeen tevreden 

over het contact met de sociaal werker zo blijkt 

het vragenlijstonderzoek onder 

dossiercliënten. Ook in de spiegelgesprekken 

komt naar voren dat cliënten tevreden zijn 

over het contact met de sociaal werker. 

Deelnemers ervaren dat de sociaal werker 

goed bereikbaar is, snel reageert op vragen en 

met hen meedenkt. Enkele deelnemers 

benoemen wel dat ze het idee hebben dat 

sociaal werkers te weinig tijd hebben om hun 

taken goed uit te voeren.   

 

 Eigen mogelijkheden en sociale netwerk 
Conclusies Aanbevelingen 

7.5.1. Uit het vragenlijstonderzoek blijkt dat de 

sociaal werker kijkt naar de eigen 

mogelijkheden van cliënten (70%) en in 

mindere mate naar de sociale omgeving van 

cliënten (41%).  Het eerste punt wordt door 

71% als prettig ervaren, het tweede punt 

slechts door 36%. Dit is vergelijkbaar met 

voorgaande jaren. 

Ga na of sociaal werkers herkennen dat de 

sociale omgeving van cliënten in mindere mate 

wordt besproken. Bekijk in hoeverre sociaal 

werkers de sociale omgeving meer kunnen 

betrekken bij de cliënt. 
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 Trainingen en activiteiten in de buurt 
Conclusies Aanbevelingen 

7.6.1. Uit het vragenlijstonderzoek blijkt dat 

27% van de cliënten gebruik maakt van 

activiteiten die in de wijk worden aangeboden. 

Van de respondenten die geen gebruik hebben 

gemaakt van activiteiten geeft 28% aan niet op 

de hoogte te zijn van het aanbod.  

 

Uit deze cijfers blijkt dat ca. 80% van de 

respondenten in meer of mindere mate op de 

hoogte is van het activiteitenaanbod. 

 

7.6.2. Bewoners die momenteel deelnemen 

aan activiteiten zijn erg tevreden over het 

bestaan van dergelijke activiteiten. Zij 

waarderen het sociale karakter en de hulp en 

ondersteuning die zij tijdens de activiteit 

ontvangen.  

Gelet op de positieve waardering van 

activiteiten, ga na in hoeverre het mogelijk is 

om nieuwe activiteiten te organiseren. 

7.6.3. De rol van de sociaal werker bij 

activiteiten wordt als zeer belangrijk ervaren. 

Door het wegvallen van de sociaal werker bij 

activiteiten missen deelnemers een 

aanspreekpunt waar zij terecht kunnen met 

vragen. Zo benoemen enkele deelnemers van 

activiteiten dat zij een drempel ervaren om 

naar het wijkteam te gaan waardoor hun 

vragen onbeantwoord blijven.  

Kijk of het mogelijk is om meer vrijwilligers te 

werven die de sociaal werkers kunnen 

ondersteunen en ontlasten bij het organiseren 

van trainingen en activiteiten. 

 Privacy 
Conclusies Aanbevelingen 

7.7.1. Van de dossiercliënten geeft 70% aan in 

het gebouw van het wijkteam tijdens 

gesprekken voldoende privacy te ervaren. Dit 

percentage is iets gestegen ten opzichte van 

2016 (%). 

Enkele deelnemers benoemen het vervelend 

te vinden om hun persoonlijke situatie, zoals 

financiële afspraken, in een openbare ruimte 

te moeten bespreken.  

Ga per locatie na of en hoe de privacy verder 

verbeterd kan worden. Indien de privacy niet 

verder verbeterd kan worden en cliënten het 

vervelend vinden om een persoonlijke situatie 

bij het wijkteam te bespreken, benadruk de 

mogelijkheid om het gesprek bij de cliënt thuis 

te laten plaatsvinden.  
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 Het resultaat van de hulp 
Conclusies Aanbevelingen 

7.8.1. Van de dossiercliënten geeft 68% aan dat 

haar situatie is verbeterd door het contact met 

de sociaal werker. Dit percentage is iets 

gedaald ten opzichte van 2016 (72%). Hetzelfde 

geldt voor de tevredenheid met het wijkteam 

wat licht is gedaald van een 7,9 in 2016 naar 

een 7,7 in 2017. De tevredenheid onder 

kortdurende cliënten is daarentegen gestegen 

van 75% in 2016 naar 83% in 2017. In de 

spiegelgesprekken is het resultaat van de hulp 

niet expliciet bevraagd. Deelnemers zijn over 

het algemeen tevreden met de hulp die zij van 

het wijkteam krijgen. Met name het contact (en 

de hulp die hij/zij daarvan ontvangt) met de 

eigen sociaal werker wordt hierbij benoemd.  
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Bijlage 1 – Methode 

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

spiegelgesprekken per wijkteam. Hieronder volgt 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 Werkers van de verschillende sociale wijkteams 

• Projectleider Zorgbelang Fryslân 

• Projectleider ZorgfocuZ 

 

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 2017 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 2017 is geweest én er meer dan 3 contacten zijn geweest 

met het wijkteam  

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

methode voor beide doelgroepen los worden besproken.  

Vragenlijst 
In het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek zijn gegevens verzameld aan de hand van een 

vragenlijst. De vragenlijsten voor kortdurende cliënten en dossiercliënten is in voorgaande jaren 

afgestemd met de werkgroep. Voor het huidige onderzoek is de vragenlijst voor kortdurende 

cliënten gelijk gebleven met de vragenlijst die in 2016 is gebruikt. Voor de cliënten met een dossier 
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is tevens dezelfde vragenlijst als in 2016 gebruikt. In deze vragenlijst zijn wel twee vragen 

toegevoegd waardoor de vragenlijst voor de dossiercliënten uiteindelijk bestond uit 31 vragen.  

Dataverzameling 

Kortdurend 

Net als voor het onderzoek in 2016 zijn de vragenlijsten voor kortdurende cliënten op de 

wijkteamlocaties uitgedeeld. Cliënten konden de vragenlijsten zowel schriftelijk (ansichtkaart) als 

online invullen op een laptop. 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 contacten heeft gelopen van 11 december tot en met 3 mei. 

Dossier 

Bewoners waarvan een dossier is aangemaakt door Amaryllis zijn op huishoudensniveau 

aangeschreven. Niet alle cliënten zijn meegenomen. Uit het datasysteem van de gemeente 

Leeuwarden zijn bewoners geselecteerd die aan de volgende criteria voldoen: 

• Tenminste 10 keer contact is geweest én het laatste contact in 2017 is geweest óf 

• Het eerste contact is in 2017 geweest én er minimaal 3 contacten met het wijkteam zijn 

geweest.  

 

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. 

Vervolgens is gekeken welke wijze van dataverzameling het meest geschikt is voor de cliënt. De 

verschillende opties voor dataverzameling waren: 

• 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  niet mogelijk om een vragenlijst tweemaal 

in te vullen. Hieronder 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 
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• 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.  

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 

Tot slot 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.  

 

  Aangeschreven Retour ontvangen vragenlijst Respons 

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

Dorpenteam 68 43 0 111 10 8 0 18 16,2% 

Centrum Oost 49 2 4 55 12 0 0 12 21,8% 

Noord 146 85 4 235 26 21 2 49 20,9% 

Noord Oost 211 86 0 297 33 20 0 53 17,8% 

Oud Oost 45 0 47 92 4 0 7 11 12,0% 

West 59 26 4 89 8 3 2 13 14,6% 

Zuid  144 56 1 201 26 9 0 35 17,4% 

Totaal 722 298 61 1081 119 61 11 191 17,7% 

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 1081 cliënten aangeschreven. In totaal hebben 191 cliënten deelgenomen aan het onderzoek. 

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

onderzoek maximaal 6,4%. Een betrouwbaarheidsniveau houdt in dat als dezelfde vraag 100 keer 

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



Bijlage 1 – Methode 37 

 

Ervaringen met het wijkteam   

 

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

populatie. Een nauwkeurigheidsmarge van 6,4% houdt in dat wanneer bijvoorbeeld 50% van de 

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

43,6% en 56,4% ligt.  
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