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1. OVERZICHT/SCAN VAN BESTAANDE ONDERZOEKEN
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Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn: project ‘CÏiëntenftedback in de jeugdzorg’, 1996

Bij dit project wordt een inventarisatie gemaakt van de wijze waarop instellingen cliëntenfeedback een plaats geven
in het kwaliteitsbeleid. Dit project zal afgerond worden na 15 juli 1996.

Voorlopige bevindingen bij dit project:

- Vooralsnog wordt in de vrijwillige hulpverlening meer gebruik gemaakt van cliëntenfeedback dan in justitiële
hulpverlening.

- Veel gebruikte methode is het afnemen van ‘exit-interviews’; veelal zijn vragen/gespreksthema’s daarbij niet
gestandaardiseerd.

- Diverse organisaties maken ook gebruik van vragenlijsten. Lijsten variëren van 1 A4 tot 24 A4. Vragenlijsten
bevatten veel open vragen en worden gebruikt hij interviews.

- Belangrijkste thema’s in vragenlijsten zijn:
- materiële voorzieningen
- bejegening
- resultaat

- Vragenlijsten altijd toegespitst op specifieke situatie betreffende instelling.

- Vooralsnog geen instrument ontdekt dat direct of in aangepaste vorm toereikend is voor jusitiële hulpverlening.
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Onderzoek naar in terven ties binnen gezinsvoogdij-insteïlingen; promotieonderzoek drs. A.H. Schuytvlot, pedagogische faculteit
UvA, 1993-1997

Bij dit onderzoek worden ondermeer semi-gestruktureerde interviews afgenomen met ouders, pleegouders en
kinderen (12+).

Thema’s hij de interviews zijn:
- begrijpt men de betekenis van juridische maatregel
- wat verwacht men van hulpverlening
- hoe ervaart men hulpverlening

Bevindingen:

- Semi-gestruktureerde interviews (open gesprekken rond aantal kemvragen) kan waardevolle informatie
genereren.

- Ook kinderen (12+) kunnen middels semi-gestruktureerde interviews waardevolle cliënt informatie genereren.

- Een ‘goede’ interviewer is in staat samen met cliënt het oordeel over resultaat te scheiden van oordeel bejegening.

Dissertatie verschijnt begin 1997.
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Onderzoek ‘Voorlichting tijdens raadsonderzoeken’; onderzoek van 1. van den Boomen en K. Schriks als onderdeel van hun
doctoraalprogramma Psychologie, Katholieke Universiteit 3 rabant, 1994

Bij dit onderzoek zijn met behulp van anonieme schriftelijke enquetes gegevens verzameld van 102 ex-cliënten van
de Raad voor de Kinderbescherming.

Ten aanzien van de gehanteerde methodologie vielen de volgende zaken op:

- Respons bedroeg 28%; dit roept vragen op omtrent de representativiteit.

- Reden van non-respons niet bekend.

- Responsgroep wijkt ten aanzien van geslacht en land van herkomst niet af van populatie. Opvallend is het feit
dat personen waarbij raadsonderzoek korter duurde dan 2 maanden aanzienlijk minder respondeerden.

- Er werd in het onderzoek geen verband gevonden tussen kwaliteit voorlichting en tevredenheid over
raadsonderzoek.

- Cliënten bij echtscheidingszaken zijn op alle punten negatiever over Raad dan cliënten bij beschermingsraden.
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KwaÏiteitsenquete verpleeghuis Hogewey te Weesp, 1995.

Bij deze enquête werden niet bewoners zelf, maar contactpersonen van bewoners geënquêteerd omtrent kwaliteit
van de zorg. Alle contactpersonen van bewoners van het verpleeghuis hebben eenmalig een schriftelijke enquête
toegestuurd gekregen.

Factoren:

- Woning en huishouding (Lc. eten en drinken, kleding, gebouw, reiniging)

- Activiteitenaanbod (i.c. aantal, kwaliteit, deelnamemogelijkheden)

- Beleving van vrijheid

- Persoonlijke zorgverlening (i .c. kwaliteit verzorging/verpleging, bejegening van bewoner/contactpersoon door
team en teamleden, informatievoorziening, inhoud zorgplan, kwaliteit gemaakte afspraken, uitvoering van
gemaakte afspraken, stimulering behoud vaardigheden bewoner)

Bij alle vragen werd gebruik gemaakt van de antwoordschaal ‘slecht-matig-voldoende-goed-zeer goed’
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Handboek Kwaliteitsrnonitor

Instrument voor gemeentes, ontwikkeld door het Ministerie van Binnenlandse zaken samen met de B&A groep,
1995. Klanttevredenheidsonderzoek is integraal onderdeel van de kwaliteitsmonitor. Gedurende beperkte periode
worden personen die contact zoeken met de gemeente gevolgd door middel van persoonlijke interviews,
telefonische interviews en schriftelijke enquête, uitgevoerd door een extern bureau of door eigen medewerkers.

Ten behoeve van gemeentes is een speciale doe-het-zelf module ontwikkeld die bestaat uit een handleiding en een
softwarepakket voor data-entry en eenvoudige data-analyse.

Meten van de klanttevredenheid in twee fasen: voorafgaand aan dienstverlening wordt geïnventariseerd (1)
waarvoor klant contact zoekt met gemeente en (2) wat de verwachtingen zijn omtrent de te ontvangen diensten.
Vervolgens wordt klant nogmaals ondervraagd na dienstverlening gemeente.

Factoren:
- Bereikbaarheid - Wachttijd - Doorlooptijd
- Doorverwijzing - Bejegening - Klantgerichtheid
- Imago - Algemeen oordeel

Factoren zijn vertaald in vragen specifiek van toepassing op het dienstverleningsproces van gemeentes.
Uiteenlopende vraagvormen en antwoordschalen worden gehanteerd.
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Handleiding positiebepaling en verbetering voor organisaties zonder winstoogmerk

Instituut Nederlandse Kwaliteit, 1995. In handleiding wordt zelfevaluatiemodel aangereikt aan de hand waarvan
organisaties zelf aan de slag kunnen gaan met het verbeteren van totale kwaliteit. ‘Waardering door klanten’ is een
integraal onderdeel van het model.

Handleiding adviseert methode waarbij waardering door klanten in kaart gebracht wordt door o.a.:

- vergelijking van de eigen organisatie met excellente organisaties

- vergelijking van de eigen organisatie met soortgelijke organisaties

- vergelijking van de geleverde prestatie ten opzichte van de beoogde prestatie

De aangereikte systematiek is niet uitgewerkt in een concrete vragenlijst. Wel worden factoren ten behoeve van
meting klantwaardering aangereikt, onder andere:

- verleende service - toegankelijkheid - ingaan op specifieke vragen

- bereikbaarheid - bejegening - verhouding kosten/baten

- betrouwbaarheid - klachtafhandeling - nakomen van afspraken

- informatieverschaffing

JLPO7OAR.607 Van de Bunt 9



Vooronderzoek klantwaardering Bijlage 1

Consumentenonderzoek door Raad voor de Kinderbescherming, Leeuwarden 1991/1992.

Kwalitatief onderzoek onder 30 vertegenwoordigers van professionele klanten (Lc. justitiële instanties,
hulpverleningsinstellingen) omtrent kwaliteit produkten en diensten van de Raad. Aan de hand van lijst met
vraagthema’s zijn ‘open’ persoonlijke gesprekken gevoerd (géén van tevoren gedefinieerde antwoordmogelijkheden).

Geïnterviewde klanten zijn voorafgaand aan interviews d.m.v. een brief geïnformeerd over doel van het onderzoek
én hetgeen de Raad precies wel en niet doet.

Factoren:
- Samenwerking en overleg - Bereikbaarheid - Deskundigheid
- Informatievoorziening - Wijze en tijdsduur onderzoek
- Rapportage/kwaliteit van geleverde

onderzoeksrapporten

Ook is een vragenlijst opgesteld voor het meten van tevredenheid onder cliënten. Door afsnijden financiële
ondersteuning is onderzoek onder cliënten niet uitgevoerd.

factoren cliëntenonderzoek:
- de uitkomst van het proces - de wijze waarop de eigen mening is weergegeven
- informatievoorziening - gelegenheid om eigen mening te geven
- gedrag van medewerkers jegens de cliënt - de bemoeienis van de Raad met het betreffende probleem
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Project Follow Up, Lindenhout te Nijmegen (vanaf 1990).

Bij dit onderzoek worden kinderen vanaf 9 jaar aan de hand van een vragenlijst geïnterviewd omtrent hun mening
over de genoten dienstverlening van Lindenhout.

Kinderen worden drie keer na vertrek uit de instelling aan de hand van een lange vragenlijst (500 vragen en 800
items) geïnterviewd (Lc. twee maanden, één jaar én vier jaar na vertrek). Een interview neemt anderhalf uur in
beslag. In de toekomst zal de huidige allesomvattende vragenlijst vervangen worden door vragenlijsten die meer
toegespitst zijn op verschillende huipvarianten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Wetenschappelijk Bureau Lindenhout (projectleider: Otto van Boxtel, 024-
3770417).

Nadere schriftelijke informatie pas in september verkrijgbaar.

JLPO7OAR.607 Van de Bunt 11



Vooronderzoek klantwaardering Bijlage 1

Detentie Klimaat Schaal (DKS)

Dit is een instrument voor meten oordeel gedetineerden over detentieklimaat in inrichting waarin zij verblijven. DKS
is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van afdeling Beleidsinformatie Delinquentenzorg en Jeugdimichtingen
van het Ministerie van Justitie. Bij het onderzoek met de DKS worden zo mogelijk alle gedetineerden uit een
inrichting gevraagd een schriftelijke vragenlijst in te vullen.

Factoren:

- Het gebouw/de faciliteiten
- De regels waaraan men zich te houden heeft
- Jnteractie met/bejegening door bewaarders
- Interactie met/bejegening door mede-gevangenen
- Persoonlijke hulpverlening
- Veiligheid
- Privacy
- Aangeboden activiteiten

Bovenstaande factoren zijn in diverse vragen vertaald die specifiek betrekking hebben op het gevangeniswezen. De
vragen beschrijven steeds een gebeurtenis of status waarbij gevraagd wordt of de betreffende gebeurtenis/status
vaak of minder vaak voorkomt (antwoordschaal ‘altijd-vaak-af en toe-zelden-nooit’.
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Onvrede en klachten van cliënten over de hulpverlening, NIMAWO 1989.

Bij het kwantitatieve onderzoek zijn door middel van telefonische interviews de ervaringen van ca. 400 cliënten en
ex-cliënten van verschillende huipverleningsinstellingen opgetekend omtrent hun onvrede over de genoten
dienstverlening. De gemterviewde respondenten hebben vooraf schriftelijk laten weten mee te willen werken met het
onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door externe onderzoekers.

Factoren:
- Relationele aspecten
- Methodische aspecten
- hiformatieve aspecten
- Organisatorische aspecten

Bovenstaande factoren zijn verwerkt in een vragenlijst die geordend is conform het huipverleningsproces, Lc.:
aanmelding-intake-hulpverlening-beoordeling/klachten-beëindiging. Er is gewerkt met zowel open als gesloten
vragen en diverse antwoordschalen)
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Terugblikken op maatschappelijk werk/Het gestandaardiseerd meten van cliëntervaringenlDe ontwikkeling van
Sater, NIMAWO 1988-1991.

Onderzoek naar ervaringen cliënten algemeen maatschappelijk werk organisaties. Op basis van gesloten vragenlijst
zijn 95 persoonlijke interviews afgenomen. De vragenlijst (voornamelijk gesloten vragen) had een opbouw conform
inrichting van het huipverleningsproces.

Er zijn alleen cliënten geïnterviewd die vooraf aangegeven hebben deel te willen nemen aan het onderzoek. Bij het
onderzoek wordt bewust uitsluitend onderzocht wat de subjectieve beleving van cliënten was op bovenstaande
punten.

Onderzoek is tevens gebruikt om standaard opzet en vragenlijst te ontwikkelen voor het meten van cliëntervaringen
in het AMW. De standaard-opzet en standaard vragenlijst zijn verwerkt tot een computerprogramma waarmee
instellingen zelfstandig aan het werk kunnen.

Factoren:

- Aansluiting hulpaanbod op hulpvraag
- Overeenstemming tussen ondervonden hulp en gewenste hulp
- De mate waarin men zich geholpen voelt
- Totaaloordeel

Bovenstaande kernvragen zijn vertaald in een uitgebreide vragenlijst die specifiek afgestemd is op de
hulpverleningsprocessen bij AMW-instellingen.
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Klanttevredenheidsonderzoek Erasmus Universiteit, 1995.

Kwantitatief onderzoek naar tevredenheid studenten over onderwijsdiensten van de universiteit. Door studenten is
een telefonische enquête afgenomen onder een steekproef van studenten. Vragenlijst opgebouwd op basis van
Servequal-factoren voor beoordeling van kwaliteit van diensten.

Factoren:
- Tastbaarheden - Betrouwbaarheid - Responsiviteit
- Zekerheid - Empathie

De factoren zijn specifiek vertaald in vragen omtrent onderwijsdiensten (i.c. onderwijs, hoorcolleges, optreden
docenten, bejegening door docenten, gehanteerde onderwijsmethoden, tentamens, informatiefaciliteiten, sportfaci
liteïten etc.)

Alleen gesloten vragen met een 7-punts antwoordschaal variërend van ‘helemaal eens’ tot ‘helemaal oneens’. Per
vraag/item wordt tevens gevraagd hoe belangrijk het betreffende item is (ook 7-puntsschaal van belangrijk
onbelangrijk)
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2. SCAN RELEVANTE TIJDSCHRIFTEN
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Relevante tijdschriften:

- Tijdschrift voor de sociale sector

- Tijdschrift voor de rechten van het kind

- Triangel-MBO Tijdschrift voor jeugdwelzijnswerk

- TJJ Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening en jeugdwerk

Na 1990 heeft geen van bovenstaande tijdschriften een artikel gewijd aan klanttevredenheidsonderzoek,
uitgezonderd het Tijdschrift voor de Sociale Sector, waarin een artikel stond over het Project Follow Up van
Lindenhout te Nijmegen.
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Artikel: ‘Klagers in Noord-Holland krijgen ondersteuning’ (TJJ).

In dit artikel worden ervaringen van het AKK beschreven. Het artikel bevat onder meer een lijst van soorten klachten
die cliënten uiten omtrent instellingen in de jeugdhulpverlening:

- inzage in rapportage - behandeling zonder toestemming cliënt

- behandeling - niet mogen volgen van onderwijs

- bejegening - beleid van de instelling

- kritiek op rapportage

Het grootste deel van de klachten betrof bejegening, behandeling en inzage in rapportage.
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3. SCAN UNIVERSITEITEN EN ONDERZOEKSINSTITUTEN

JLPO7OAR.607
Van de Bunt 19



Vooronderzoek klantwaardering Bijlage 1

Ervaringen universiteiten en onderzoeksinstituten:

- VU Amsterdam (pedagogiek/orthopedagogiek): Baartman, Jansen, de Ruiter

- RUG Groningen (ontwikkelingspsychologie/orthopedagogiek): Rienk

- UvA Amsterdam (ontwikkelingspsychologie): Van de Ma

- RUU Utrecht: Ten Berge, Van Nijnatten

- C.O.J. Leiden: Mesman Schulz

- Verwey Jonker Instituut: Melief

Men heeft slechts zeer beperkte ervaring met systematisch of periodiek meten van klanttevredenheid bij instellingen
in het veld van de justitiële jeugdhulpverlening.

Diverse ervaringen bestaan omtrent ‘klantwaardering’ bij vrijwillige jeugdhulpverlening

Advies vanuit deze groep omtrent te hanteren methodologie op hoofdlijnen uniform:
- Primair persoonlijke interviews aan de hand van vaste thema’s
- Getrainde interviewers
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4. CONCLUSIES DESKRESEARCH
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Veel instrumenten zijn gebaseerd op standaard principes klanttevredenheidsonderzoek uit marktsector:

- verwachtingen vs ervaringen
- subjectieve oordelen klanten gaan boven feitelijke prestaties
- factoren hoofdzakelijk verdeeld in 3 groepen: (1) produkt/proces,

(2) bejegening, (3) tastbaarheden
- prestaties eigen Organisatie meten aan vergelijkbare organisaties

Bestaande onderzoeken meten in hoofdzaak op dezelfde factoren.

Vragenlijsten altijd (voor het grootste deel) specifiek toegesneden op betreffende situatie.

Veel onderzoeken zijn ambitieus opgezet; uitvoering is bewerkelijk/moeilijk.

Relatief eenvoudig hanteerbare standaardinstrumenten toegesneden op specifieke doelgroepen (b.v. gemeentes,
algemeen maatschappelijk werk).

Evaluatie bestaande instrumenten biedt op verschillende punten input
- knelpunten
- methodisch

Meest gehanteerde en aanbevolen methode voor meten cliëntervaringen is ‘persoonlijke interviews aan de hand van
vaste thema’s.

Uit scan is geen instrument naar voren gekomen dat als basis genomen kan worden voor onderzoek klantwaardering
in het veld van justitiële jeugdhulpverlening.
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