
Kaders voor uitvoering  
Versie 1.2 
maart 2018 

Cliënten bevragen met Ervaringwijzer 

Tot stand gekomen in 
samenspraak met 
zorgaanbieders en 
cliëntvertegenwoordigers 



Uitgangspunten 

• Zicht op cliëntervaring van belang voor zorgprofessionals, zorgaanbieders en gemeente 

 → Gezamenlijk belang 

• Cliëntervaringen bieden zicht op kwaliteit zorg/ondersteuning 

 → Input voor leren en gesprek 

• Het oordeel moet onafhankelijk tot stand komen 

  → Geen beïnvloeding door hulpverlener/zorgaanbieder 

• Zorg zonder drempels = feedback geven zonder drempels 

  → We streven er naar dat zoveel mogelijk cliënten kunnen reageren 

• Privacy voor cliënten is gewaarborgd 

  →  Reageren is anoniem 

• Wettelijke plicht. Betrokkenheid zorgaanbieders is niet vrijblijvend 

 

Vanuit dit perspectief: uitgaan van vertrouwen bij inzet van Ervaringwijzer  



Uitkomsten Ervaringwijzer worden gebruikt voor: 

• Gesprek tussen gemeente en zorgaanbieders (bijvoorbeeld: kwartaalgesprek) 

• Gesprek tussen professionals binnen een zorgaanbieder 

• Verantwoording naar gemeenteraad en ministerie VWS 

  NB. De gemeente publiceert geen gegevens van zorgaabieders afzonderlijk 

→ DOEL = leren  

 

Daartoe is de informatie beschikbaar op twee niveaus: 

• Zorgaanbieders zien de resultaten voor hun organisatie (inclusief eventuele 

aanvullende vragen of uitsplitsingen op locatieniveau). 

• Gemeenten zien de resultaten op niveau van stelsel (Jeugd / WMO) of 

aanbieder.  

 

Belang Ervaringwijzer 



Hoe benader je klanten/cliënten? 

• Vooraf aankondigen in klare taal. Hiervoor is een standaard tekst in de 

Ervaringwijzer beschikbaar. Daarnaast doel en belang van cliëntervaring 

benadrukken door de hulpverlener. 

• Benaderen is maatwerk. Afhankelijk van cliënten en met inachtneming van 

administratieve last voor cliënt en zorgaanbieder: 

• Per mail 

• Per SMS 

• Tijdens gesprek, dagbesteding etc. met een tablet of een smartphone 

• Op een zuil in de hal 

• Invullen eventueel met behulp van mantelzorger, familielid, intermediair  

• Hulpverlener aanwezig? Dan: tegenover de cliënt, niet naast de cliënt 

• OPTIE: inzet combinatie van strategieën  



Op welk moment benader je cliënten? 

• Op vaste momenten. Bijvoorbeeld: 

• Na start traject (op termijn bij event-driven variant) 

• Na afloop van een traject (zo dicht mogelijk op afsluiting) 

• Maatwerk: 

• Gedurende het traject bij cliënten die langere tijd in zorg zijn 

(periodiek).  

• Aandachtspunt is het moment van uitvraag: hoe korter na het contact, 

hoe hoger en betrouwbaarder de respons 

• Start pilot voorjaar 2018: betrokken zorgaanbieders kunnen éénmalig alle 

cliënten in zorg benaderen. Daarmee: 

• Creëren we grote respons als signaal richting VWS 

• Gewenning aan de werkwijze 

 

 

 

 



Wie benader je? 

• De brede doelgroep die zorg/ondersteuning ontvangt in kader van 

Wmo/Jeugdwet 

• Jeugdwet:  

• Zo veel als mogelijk ook jongeren/kinderen zelf (vanaf 12 jaar). 

• Zo veel als mogelijk (pleeg)ouders (bij kinderen tot 18 jaar) 

• Bij gescheiden ouders maatwerk (één/beide)  

 

• We zijn ons bewust dat cliënten meerdere keren benaderd kunnen 

worden. Dit is geen probleem want: 

• Deze cliënten ontvangen ook hulp en ondersteuning van 

verschillende zorgaanbieders 

• Invullen van de Ervaringwijzer is een beperkte administratieve last 

vanwege de korte vragenlijst en toegankelijkheid 

 

 



Tot slot 

• We kiezen voor uitvraag in de Nederlandse taal; laagdrempelig 

willen we zijn door eenvoudige taal en hulp bij invullen mogelijk te 

maken. We werken verder aan wegnemen van drempels 

(voorleesfunctie, eenvoudig taalgebruik) 

• Dit kader is bedoeld als richtlijn bij de opstart van de 

Ervaringwijzer. Over het opstellen van aanvullende vragen maken 

we nieuwe afspraken en vallen nog niet onder dit kader 

• Vervolgafspraak over ervaringen in aanpak mei/juni -> verder 

verbeteren kaders 

 

 


