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Tevredenheidsmeter 2020 Valkenhof: 
Bewoners en mantelzorgers 

 

Inleiding 
Via de Tevredenheidsmeter zijn dit najaar 2020 (Q4) de vragenlijsten ‘Voel je thuis bij 
Valkenhof’ uitgezet naar onze bewoners en naar de mantelzorgers. De betrokkenen 
konden de vragenlijsten digitaal invullen of op een geprinte versie (verkrijgbaar via de 
recepties) hun scores noteren. 
 
 
Iedere manager heeft te allen tijde voor zijn eigen locatie en afdeling inzage in de 
geretourneerde vragenlijsten via iProva (zie Werkinstructie: Voel je thuis: ophalen 
resultaten Tevredenheidsmeter) 
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1 Respons Tevredenheidsmeter  
 
Aantal verstuurde vragenlijsten 
Q4 2020 

Aantal ingevulde 
vragenlijsten Q4 2020 

Respons in % 
Q4 2020                   Q4 2018       Q2 2018 

Cliënten (vooral somatiek) 134 Cliënten 62 46,3 % ↑    12,2 % 5,9% 

Mantelzorgers (vooral van 
cliënten PG) 

392 Mantelzorgers  
 

153 39,0%  ↑    21,3 % 51,5% 

 
Vergeleken met 2018 is de respons op de Tevredenheidsmeter hoger. Eind 2018 is 
afgesproken om de Tevredenheidsmeter 1 maal per jaar (ipv 2 maal per jaar) uit te 
vragen. 

2 Welke vragen zijn gesteld aan de bewoners? 
We vroegen aan bewoners, naast hun locatie en afdeling, 13 vragen.  
 
1. Hoe gaan wij met U om? 
2. Hoe is het contact en het samenleven met andere bewoners? 
3. Hoe is onze ondersteuning in het contact met uw familie en vrienden? 
4. Hoe is de sfeer bij het contact met andere bewoners van de afdeling? 
5. Wat is uw oordeel over de activiteiten op de afdeling? 
6. Hoe is het respect en de waardering voor U op de afdeling? 
7. Hoe worden uw eigen gewoonten op de afdeling gerespecteerd? 
8. Wat is uw oordeel over de wijze waarop U uw eigen leven kunt bepalen? 
9. Bent U tevreden met uw privéruimte? 
10. Voldoen de gezamenlijke ruimtes op de afdeling aan uw behoeften? 
11. Wat is uw oordeel over het gebouw en de buitenomgeving? 
 
Op de vragen 1 t/m 11 kon gescoord worden met: 
Antwoord  Kleur  

1. Zeer goed    

2. Goed    

3. Voldoende    

4. Onvoldoende    

5. Slecht    

 
12. Voelt u zich thuis bij Valkenhof? 
 
Op vraag 12 kon gescoord worden met: 
Antwoord  Kleur  

1. Ja    

2. Nee    

 
13. Hoe waarschijnlijk is het (op een schaal van 0 tot 10) dat u ons zou aanbevelen 

bij uw familie en vrienden? 
 
Op vraag 13 kon gescoord worden met: 
Antwoord  Kleur  

1. 0= zeer onwaarschijnlijk    

2. 1    

3. 2    

4. 3    
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5. 4    

6. 5    

7. 6    

8. 7    

9. 8    

10. 9    

11. 10= zeer waarschijnlijk    

 

3 Resultaten bewoners Valkenhof najaar 2020 
Het aantal bewoners dat een vragenlijst heeft ingevuld is: N=62. 
 

3.1 Gemiddelde score per vraag bewoners vraag 1 t/m 11 
Uit de ingevulde antwoorden bewoners blijkt een hoge score (>3 voldoende) op de 
vragen 1 t/m 11.  
 
Vergeleken met 2018 scoren de bewoners op 9 van de 11 vragen iets lager (-0,02 tot 
- 0,72) en op 2 van de 11 vragen iets hoger (+0,02). Gemiddeld genomen op alle 
vragen scoren de bewoners ten opzichte van 2018 iets lager (-0,25). 
 
Bewoners waarderen het respect en de waardering voor hen op de afdeling (6.) als 
hoogste met 4,21. In 2018 was de hoogste waardering van bewoners voor het 
respecteren van de eigen gewoonten op de afdeling (7.) met 4,40. De stijgers zijn de 
vragen over hoe gaan wij met U om? (1.) en over onze ondersteuning in het contact 
met uw familie en vrienden (3.)  
 
Bewoners waarderen de activiteiten op de afdeling (5.) als laagste met 3,23. In 2018 
was de laagste waardering van bewoners voor het contact en het samenleven met 
andere bewoners (2.) met 3,65. De top 3 van grootste zakkers zijn de vragen over de 
activiteiten (5.), over het bepalen van het eigen leven (8.) en over het gebouw en de 
buitenomgeving (11.)  
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Score 
Vragen bewoners 

2020 2018 

1. Hoe gaan wij met U om? 4,18    ↑ (+0,02) 4,10 

2. Hoe is het contact en het samenleven met andere bewoners? 3,63    ↓ (-0,02) 3,65 

3. Hoe is onze ondersteuning in het contact met uw familie en 
vrienden? 

4,02    ↑ (+0,02) 4,00 

4. Hoe is de sfeer bij het contact met andere bewoners van de 
afdeling? 

3,61    ↓  (-0,19) 3,80 

5. Wat is uw oordeel over de activiteiten op de afdeling? 3,23    ↓  (-0,72) 3,95 

6. Hoe is het respect en de waardering voor U op de afdeling? 4,21    ↓  (-0,14) 4,35 

7. Hoe worden uw eigen gewoonten op de afdeling gerespecteerd? 4,00    ↓  (-0,40) 4,40 

8. Wat is uw oordeel over de wijze waarop U uw eigen leven kunt 
bepalen? 

3,74    ↓  (-0,51) 4,25 

9. Bent U tevreden met uw privéruimte? 4,00    ↓  (-0,25) 4,25 

10. Voldoen de gezamenlijke ruimtes op de afdeling aan uw 
behoeften? 

3,81    ↓  (-0,14) 3,95 

11. Wat is uw oordeel over het gebouw en de buitenomgeving? 3,92    ↓  (-0,43) 4,35 

   

Gemiddelde score 1 t/m 11 3,85    ↓  (-0,25) 4,10 

 
 

3.2 Thuisgevoel bewoners, vraag 12 
Van de 62 bewoners die de vragenlijst invulde, voelt 93,5% (58) zich thuis bij 
Valkenhof en 6,5% (4) niet. 
 
Vergeleken met 2018 voelen bewoners zich iets minder (-1,5%) thuis bij Valkenhof. 
 

 
 
 
 

Voelt u zich thuis bij Valkenhof? Bewoners 2020 2018 
Ja 93,5% (58) ↓  (-1,5) 95% (18) 

Nee 6,5% (4) 5% (1) 

 
 
 
 

4

58

2020 Thuisgevoel bij Valkenhof bewoners
"Voelt u zich thuis bij Valkenhof?"

Nee = 6,5% Ja = 93,5%
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3.3 Aanbevelingsvraag bewoners, vraag 13  
Op een schaal van 1 t/m 10 scoren de bewoners in 2020 gemiddeld: 7,66.  
Vergeleken met 2018 scoren de bewoners iets minder (-0,29). 
 
De NPS-score (Net Promoter Score)1 bewoners in 2020 is: 22-12=10.  
Vergeleken met 2018 is dit iets beter (+5) 
 

Aanbevelingsvraag bewoners 2020 2018 
Gemiddelde score 7,66         ↓   (-0,29) 7,95 

NPS-score 22-12=10 ↑   (+5) 8-3=5 

 
 

3.4 Opmerkingen van bewoners 
In de opmerkingen van bewoners staan grotendeels verbetersuggesties genoemd. 
Deze gaan over: 

− Niet nakomen van zorgafspraken 

− Contact leggen met medebewoners is lastig: haat en nijd wordt ervaren en het 
gevoel niet welkom te zijn 

− Te weinig activiteiten en weinig variatie in activiteiten 

− Ervaren waardering en respect hangt af van welke medewerker er werkt 

− Eten is niet lekker, weinig variatie in zacht vlees, lunch is matig 

− Kamer is te klein, toilet en douche delen is echt niet fijn 

− Te weinig licht in het gebouw, tuin kan gezelliger en ruimer, zitjes niet zo knus 
 

4 Welke vragen zijn gesteld aan mantelzorgers? 
 
We vroegen aan mantelzorger, naast de locatie en afdeling van hun naaste, 11 
vragen.  
 
1. Hoe gaan wij met U om? 
2. Hoe is onze ondersteuning in het contact met uw naaste?  
3. Hoe is de sfeer bij het contact met andere bewoners van de afdeling? 
4. Wat is uw oordeel over de activiteiten op de afdeling? 
5. Hoe is het respect en de waardering voor U op de afdeling? 
6. Hoe worden uw eigen gewoonten op de afdeling geaccepteerd? 
7. Bent u tevreden met de privéruimte van uw naaste? 
8. In hoeverre voldoen de gezamenlijke ruimtes op de afdeling aan uw 

behoeften? 
9. Wat is uw oordeel over het gebouw en de buitenomgeving? 
 
Op de vragen 1 t/m 9 kon gescoord worden met: 
Antwoord  Kleur  

1. Zeer goed    

2. Goed    

3. Voldoende    

4. Onvoldoende    

 
1 De NPS-score wordt berekend door het aantal criticasters (score 0 t/m 6) af te trekken van de 
promotors (score 9 en 10). De passief tevredenen (score 7 en 8) worden niet meegenomen in de NPS 
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5. Slecht    

 
10. Voelt u zich thuis bij Valkenhof? 
 
Op vraag 10 kon gescoord worden met: 
Antwoord  Kleur  

1. Ja    

2. Nee    

 
 
11. Hoe waarschijnlijk is het (op een schaal van 0 tot 10) dat u ons zou 

aanbevelen bij uw familie en vrienden? 
 
Op vraag 11 kon gescoord worden met: 
Antwoord  Kleur  

1. 0= zeer onwaarschijnlijk    

2. 1    

3. 2    

4. 3    

5. 4    

6. 5    

7. 6    

8. 7    

9. 8    

10. 9    

11. 10= zeer waarschijnlijk    

 
 

5 Resultaten mantelzorgers Valkenhof najaar 2020 
Het aantal mantelzorgers dat een vragenlijst heeft ingevuld is: N=154 
 

5.1 Gemiddelde score per vraag mantelzorgers vraag 1 t/m 9 
 
Uit de ingevulde antwoorden mantelzorgers blijkt een hoge score (>3 voldoende) op 
de vragen 1 t/m 9.  
 
Vergeleken met 2018 scoren de mantelzorgers op 8 van de 9 vragen iets lager (-0,01 
tot -0,31) en op 1 vraag iets hoger (+0.06). Gemiddeld genomen op alle vragen 
scoren de mantelzorgers ten opzichte van 2018 iets lager (-0,09). 
 
Mantelzorgers zijn het meest tevreden met de privéruimte van hun naaste (7.) en 
geven dit een 4.10. In 2018 waren mantelzorgers hier ook het meest tevreden over 
met een 4.20. Mantelzorgers zijn, vergeleken met 2018, tevredener over het gebouw 
en de buiten omgeving (9.) 
 
Mantelzorgers waarderen de activiteiten op de afdeling (4.) het minste met een 3,63. 
In 2018 waardeerden mantelzorgers de sfeer bij het contact met andere bewoners 
van de afdeling (2.) het minste met een 3,59. De top 3 van grootste zakkers bij de 
mantelzorgers zijn de vragen over de activiteiten (4.), over de gezamenlijke ruimtes 
op de afdeling (8.) en over het accepteren van de eigen gewoontes (6.)  
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Score 
Vragen Mantelzorgers 

2020 2018 

1. Hoe gaan wij met U om? 4,03    ↓ (-0,01) 4,04 

2. Hoe is onze ondersteuning in het contact met uw naaste?  4,00    ↓ (-0,02) 4,02 

3. Hoe is de sfeer bij het contact met andere bewoners van de 
afdeling? 

3,44    ↓ (-0,15) 3,59 

4. Wat is uw oordeel over de activiteiten op de afdeling? 3,35    ↓  (-0,31) 3,66 

5. Hoe is het respect en de waardering voor U op de afdeling? 4,04    ↓  (-0,04) 4,08 

6. Hoe worden uw eigen gewoonten op de afdeling geaccepteerd? 3,78    ↓  (-0,18) 3,96 

7. Bent u tevreden met de privéruimte van uw naaste? 4,10    ↓  (-0,10) 4,20 

8. In hoeverre voldoen de gezamenlijke ruimtes op de afdeling aan 
uw behoeften? 

3,62    ↓  (-0,26) 3,88 

9. Wat is uw oordeel over het gebouw en de buitenomgeving? 3,84    ↑  (+0,06) 3,78 

   

Gemiddelde score 1 t/m 9 3,80    ↓  (-0,09) 3,91 

 
 

5.2 Thuisgevoel mantelzorgers, vraag 10 
Van de 151 mantelzorgers die de vragenlijst invulde, voelt 84,3% (129) zich thuis bij 
Valkenhof en 15,7% (24) niet.  
Vergeleken met 2018 voelen mantelzorgers zich iets minder (-7,7%) thuis bij 
Valkenhof. 
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Voelt u zich thuis bij Valkenhof? Mantelzorgers 2020 2018 
Ja 84,3% (127) ↓  (-7,7) 92% (76) 

Nee 15,7% (2) 8% (7) 

 
 

5.3 Aanbevelingsvraag mantelzorgers, vraag 11 
Op een schaal van 1 t/m 10 scoren de mantelzorgers gemiddeld: 8. Vergeleken met 
2018 is de gemiddelde score mantelzorgers gelijk gebleven. 
 
De NPS-score (Net Promoter Score) 2 mantelzorgers is: 57-19=38. Vergeleken met 
2018 is dit iets beter (+7). 
 
 

Aanbevelingsvraag mantelzorgers 2020 2018 
Gemiddelde score 8,00            =  8,00 

NPS-score 58-19=39   ↑   (+7) 45-13=32 

 
 
 

5.4 Opmerkingen van mantelzorgers 
Ook mantelzorger melden in de opmerkingen vooral zaken die beter kunnen. De 
opmerkingen gaan over: 

− Respect en omgang hangt erg af van individuele medewerker die werkt, 
communicatie kan beter, gekregen informatie is niet eenduidig (bv. koffie 
pakken wel / niet), medewerkers stellen zich niet voor, mantelzorger voelt zich 
niet gezien, sommige medewerkers mogen vriendelijker zijn,  

− Weinig contact met medebewoners, ook omdat bezoek niet in de huiskamer 
mag komen 

 
2 De NPS-score wordt berekend door het aantal criticasters (score 0 t/m 6) af te trekken van de 
promotors (score 9 en 10). De passief tevredenen (score 7 en 8) worden niet meegenomen in de NPS 

24

129

2020 Thuisgevoel bij Valkenhof mantelzorgers
"Voelt u zich thuis bij Valkenhof?"

Nee =  15,7% Ja = 84,3%
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− Verbetering nodig in daginvulling, er wordt weinig ondernomen met de 
cliënten, samen koffie drinken wordt gemist, weinig tijd voor een praatje buiten 
verzorging-eten-drinken-slapen om, buiten verzorg-, eet- en fysiomomenten 
om is er weinig te beleven, wandelen en naar buiten gaan wordt gemist, 
weinig variatie in activiteiten vooral zingen en slapen, geen vervanging van 
zieke activiteitenbegeleider 

− De vraag: “Hoe worden uw eigen gewoontes op de afdeling geaccepteerd?” 
wordt niet begrepen of niet relevant gevonden: het gaat om mijn ouders! 

− Kamer / appartement te klein, eigen douche en toilet wordt gemist, slecht 
schoongemaakt, geen fijn uitzicht, onpersoonlijke kamers 

− Restaurant / kantine mantelzorgers wordt gemist, geen thuisgevoel, lift die 
uitkomt in leefruimte is waardeloos, tuin en buiten is niet verzorgd en 
troosteloos, binnentuin is slecht bijgehouden, hal is rommelig (fietsen, 
scootmobielen etc.), te weinig parkeerruimte voor bezoek 

 
 

6 Conclusies 
De conclusies van de Tevredenheidsmeter 2020 zijn: 

• Respons op de Tevredenheidsmeter 2020 is ruim voldoende: zowel voor de 
bewoners als voor de mantelzorgers is een stijging te zien ten opzichte van 
Q4 2018 

• De score op de Tevredenheidsmeter 2020 is overall iets lager dan in 2018, 
zowel voor bewoners als voor mantelzorgers 

o Het thuisgevoel van bewoners en mantelzorger is ook gedaald 
o De NPS-score van bewoners en mantelzorgers is wel gestegen 

• Bewoners waarderen het respect en de waardering voor hen op de afdeling 
als hoogste  

• Bij bewoners zijn als stijgers de vragen over hoe gaan wij met U om? en over 
onze ondersteuning in het contact met uw familie en vrienden 

• Mantelzorgers zijn het meest tevreden met de privéruimte van hun naaste 

• Mantelzorgers zijn, vergeleken met 2018, tevredener over het gebouw en de 
buiten omgeving 

• Zowel de bewoners als de mantelzorgers waarderen de aangeboden 
activiteiten het laagste. In de opmerkingen wordt toegelicht dat er weinig 
activiteiten zijn, dat er weinig variatie is in activiteiten, dat wandelen en naar 
buiten gaan wordt gemist 

• Bij bewoners zijn als grootste zakkers zijn de vragen over de activiteiten (5.), 
over het bepalen van het eigen leven en over het gebouw en de 
buitenomgeving 

• Bij de mantelzorgers zijn als grootste zakkers de vragen over de activiteiten 
over de gezamenlijke ruimtes op de afdeling en over het accepteren van de 
eigen gewoontes 
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7 Aanbevelingen op basis van de resultaten 
Aanbevolen wordt om: 

• de resultaten van de Tevredenheidsmeter mee te nemen in de (nog op te 
stellen) visie van Valkenhof en SWOT-analyse 

• deze rapportage Tevredenheidsmeter 2020 te delen met de teams (actie 
manager), de CR / OR / RvT (actie RvB) en te communiceren in de 
nieuwsbrief 

• op locatieniveau de resultaten van de Tevredenheidsmeter 2020 te delen en 
bespreken in de teams (actie manager). En als concreet actiepunt het tekort 
aan activiteiten te herstellen voor de locatie, in relatie tot het jaarplan van de 
locatie (manager en teams) 

 
 
 
 


