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53%

61%

RESPONS 

mei ’17 

31 

11 

13 

11 

16 

6 

1 

89 

Aantal 

78% 

39% 

52% 

42% 

62% 

60% 

- 

57% 

% 

Ritahuis 

Verpleegzorg 

Blijf van m’n lijfhuis 

Sociaal Pension 

Crisisopvang volwassenen 

Crisisopvang jongeren 

Geen antwoord 

Totaal 

Niet-ambulant, locaties 

UITGENODIGD: 

INGEVULD: 

152 

38 

15 

205 

Aantal 

- 

- 

- 

63% 

% 

Ambulant REGULAR 

Ambulant CHANGES 

Geen antwoord 

Totaal 

Ambulant, begeleiding 

mei ’19 

482

294

2017 
2019 

428

228



Algemene tevredenheid 

Resultaten op hoofdlijnen 
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LEGENDA 

 % 

Kleuren 

De cijfers in de grafieken betreffen, tenzij 

anders aangegeven, percentages. 

In de grafieken in dit rapport worden 

voornamelijk de kleuren oranje, blauw en 

grijs gebruikt. Hieronder staat  

aangegeven wat deze kleuren inhouden.  

. 

Blauw: positieve antwoordcategorie / 

goed / voldoende / sterk punt. 

 

Grijs: neutrale antwoordcategorie / 

redelijk / gemiddeld. 

. 

Oranje: negatieve antwoordcategorie / 

matig / onvoldoende / aandachtspunt. 

 

Soort zorg 

Onder deze pictogrammen staan de 

scores/percentages van de cliënten 

weergegeven per soort zorg. Bij een 

verschil van +10 of meer is het cijfer in 

het blauw weergeven en bij -10 of meer 

in het oranje.  

 

Voorbeeld: 84     

De tevredenheid bij een stelling is 72% en 

u ziet in de grijze kolom daarnaast 84 

staan. Dit betekent dat de tevredenheid bij 

deze soort zorg dus 12% hoger ligt. 

Trend 

De resultaten zijn – indien beschikbaar – 

vergeleken met de vorige meting (mei 

2017). De stijging of daling van de 

resultaten ten opzichte van deze meting 

is weergegeven onder dit pictogram. ↑ 10 

of meer is in blauw weergegeven, ↓ 10 of 

lager in oranje.  

 

Voorbeeld: ↓7         

De tevredenheid bij Neos is op dit punt 

7% afgenomen ten opzichte van de vorige 

meting uit 2017. 

Niet-ambulant                     Ambulant 

Neos 
Thuis 
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Neos 
Thuis 

10 

89 7,6 

24 72

47 77

30 18

23 5

VOLDOENDE 
Rapportcijfer >5 

Als je iemand kent die hulp nodig heeft, zou je de hulpverlening van Neos dan aanbevelen?  

RAPPORTCIJFER 
Gemiddeld 

11

21

68 57
PROMOTERS 
Bevelen Neos als hulpverlener (sterk) aan  

PASSIVES 
Bevelen Neos als hulpverlener enigszins aan 

NET PROMOTER SCORE  
Promoters minus Detractors 

% 

Hoe tevreden ben je in het algemeen over Neos? 

ONVOLDOENDE 
Rapportcijfer ≤5 

% 

DETRACTORS 
Bevelen Neos als hulpverlener niet aan 

Rapportcijfer 1-10.  

Score -100 tot +100. 

GEEN ANTWOORD 

↑  0,2

1↓     

1↑     

=

6,8 7,9

78 94

22 5

0 1

2↑     

1↓     

4↑     

3↓     
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Neos 
Thuis 

8,3 

8,2 

7,9 

7,5 

7,0 

6,7 

6,2 

5,9 

De vriendelijkheid van de medewerkers van Neos.

Het contact met de hulpverlener.

De hulp die u heeft gekregen.

De klantgerichtheid.

De locatie waar u verblijft.

De informatie die u van Neos krijgt  (bv. website, brochures en social media).

De voorzieningen op de locatie, zoals de badkamer, het toilet en de keuken.

De maaltijden.

Wil je bij de onderstaande onderwerpen met een rapportcijfer aangeven hoe tevreden je bent? 

Rapportcijfer 1-10.  

7,4 8,6

7,0 8,7

6,7 8,5

6,5 8,0

7,0 -

5,9 7,1

6,2 -

5,9 -

↑  0,1

↑  0,1

=    

=    

=    

↑  0,1

=    

↓  0,5
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Neos 
Thuis 

74

71

61

60

59

57

50

47

36

Bejegening

Cliëngerichtheid

Actieplan

Klachtenregeling

Betrouwbaarheid & Privacy

Veiligheid

Informatie & Communicatie

Kwaliteit

Autonomie & Invloed

THEMA’S 

Tevredenheidsscore 0-100. 

47 86

48 81

31 73

43 68

34 78

49 84

32 58

25 68

17 74

* De tevredenheidsscores per thema zijn gebaseerd op de stellingen (pag. 13-17) die onder het desbetreffende thema vallen.  

  Hierbij worden tevredenheid (% eens) en ontevredenheid (% oneens) tegen elkaar afgewogen.  

=    

3↑      

2↑      

7↑      

2↑      

6↓      

4↑      

4↑      

1↓      
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2019 

HOOGSTE TEVREDENHEID 

% Eens stellingen 

 

LAAGSTE TEVREDENHEID 

% Eens stellingen 

 

% 

TOP 3 EN LAAGSTE 3 NEOS 

De medewerkers van Neos accepteren mij zoals ik ben. 81

Als ik een klacht heb, durf ik die te melden. 80

Ik voel me veilig bij de medewerkers van Neos. 79

Ik kan voldoende meebeslissen bij het opstellen van de huisregels. 34

Ik heb invloed op de leefomstandigheden binnen mijn locatie. 35

De gemeenschappelijke voorzieningen zijn schoon. 38
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GROOTSTE STIJGINGEN 

In tevredenheid 

 

GROOTSTE DALINGEN 

In tevredenheid 

 

De klachtenregeling van Neos is duidelijk. ↑ 11

Ik heb in huis voldoende privacy. ↑ 10

Mijn actieplan wordt regelmatig besproken en geëvalueerd. ↑ 6

De medewerkers grijpen in bij een onveilige of agressieve situatie. ↓ 11 

Ik kan voldoende meebeslissen bij het opstellen van de huisregels. ↓ 9 

Ik heb invloed op de leefomstandigheden binnen mijn locatie. ↓ 9 

% 

VERSCHILLEN MET DE VORIGE METING 

Vergelijking van de stellingen die zowel deze meting als de vorige meting zijn gevraagd. 
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2019 

HOOGSTE TEVREDENHEID 

% Eens stellingen 

 

LAAGSTE TEVREDENHEID 

% Eens stellingen 

 

% 

TOP 3 EN LAAGSTE 3 NIET-AMBULANT 

Neos 

Als ik een klacht heb, durf ik die te melden. 66

Ik ben tevreden over het Cliënten Punt. 64

Ik weet hoe ik het Cliënten Punt kan bereiken. 64

Ik kan voldoende meebeslissen bij het opstellen van de huisregels. 34

Ik word voldoende geïnformeerd door de Centrale cliëntenraad. 35

Ik heb invloed op de leefomstandigheden binnen mijn locatie. 35
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2019 

HOOGSTE TEVREDENHEID 

% Eens stellingen 

 

LAAGSTE TEVREDENHEID 

% Eens stellingen 

 

% 

TOP 3 EN LAAGSTE 3 AMBULANT 

Thuis 
De medewerkers van Neos accepteren mij zoals ik ben. 89

De medewerkers van Neos behandelen mij met respect. 87

Als ik een klacht heb, durf ik die te melden. 86

Ik word voldoende geïnformeerd door de Centrale cliëntenraad. 45

Ik weet hoe ik de Centrale cliëntenraad kan bereiken. 56

Ik ben tevreden over het Cliënten Punt. 57
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Resultaten per thema 

Verdieping met stellingen 
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75

34

34

34

34

34

34

34

15 5

De percentages zijn berekend op basis van de deelnemers op wie de 

stelling van toepassing is. Het verschil met de vorige meting en de 

scores in de grijze kolommen hebben betrekking op het % eens 

(blauwe antwoordcategorie). Door afrondingsverschillen tellen de 

percentages niet altijd exact op tot 100%. 

De stellingen uit de vragenlijst zijn op een 3-puntsschaal gemeten. In 

de grafieken zijn deze categorieën als volgt weergegeven: 

Niet mee eens = % Oneens 

Deels eens, deels oneens = % Deels 

Wel mee eens = % Eens 

Geen antwoord = % GA 

 

          

 

≥ 20% oneens -> Aandachtspunt  

≥ 40% oneens -> Kritisch punt  

KLIK HIER voor een verdere toelichting. 

INTERPRETATIE VAN DE STELLINGEN 

Stelling 

≥ 66% eens -> Sterk punt  

≥ 75% eens -> Uitstekend  

Voorbeeldgrafiek. 

86 70 

√

Oneens % Eens Deels GA 

OPEN VRAGEN 

-10 

Neos 
Thuis 

De antwoorden op de open vragen zijn in dit rapport 

samengevat. De volledige lijst met antwoorden is 

weergegeven in het toelichtingenrapport. 

 

 

http://www.tevredenheidsmonitor.nl/resultaten-interpreteren
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Neos 
Thuis 

Ik voel me welkom bij Neos.

De medewerkers van Neos staan altijd voor mij klaar.

De medewerkers van Neos zijn makkelijk bereikbaar.

De medewerkers van Neos bieden mij steun als ik een vraag of een probleem 

heb.

De medewerkers van Neos behandelen mij met respect.

De medewerkers van Neos nemen mij serieus.

De medewerkers van Neos accepteren mij zoals ik ben.

Oneens % Eens Deels GA CLIËNTGERICHTHEID 

BEJEGENING 

1↓    58 82

=  55 78

5↑    58 83

2↑    57 86

3↓    59 87

3↑    48 86

=  63 89

1↓    58 82

=  55 78

5↑    58 83

2↑    57 86

3↓    59 87

3↑    48 86

=  63 89

75

71

76

77

78

75

81

20

23

19

19

16

18

15

3

5

4

2

3

5

3
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Neos 
Thuis 

De medewerkers van Neos zijn deskundig.

De medewerkers van Neos snappen mijn vragen goed.

Ik zie vooruitgang in mijn situatie.

De gemeenschappelijke voorzieningen zijn schoon.

Ik ben tevreden over het Cliënten Punt.

Neos komt haar afspraken na.

Ik vertrouw de medewerkers van Neos.

Neos gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie.

Ik heb in huis voldoende privacy.

% Oneens Eens Deels GA KWALITEIT 

BETROUWBAARHEID & PRIVACY 

3↑    38 75

2↓    38 82

1↑    44 79

3↑    38 -

- 64 57

3↓    41 80

2↓    47 80

=  55 84

10↑   60 -

64

69

68

38

59

68

70

75

60

27

22

21

34

24

23

20

17

22

7

7

10

28

11

8

7

6

18
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Neos 
Thuis 

Het is duidelijk voor welke dingen ik bij Neos terecht kan.

De communicatie met de medewerkers verloopt goed.

De medewerkers reageren op tijd op mijn vragen.

Ik weet hoe ik de Centrale cliëntenraad kan bereiken.

Ik word voldoende geïnformeerd door de Centrale cliëntenraad.

Ik weet hoe ik het Cliënten Punt kan bereiken.

Ik voel me veilig bij de medewerkers van Neos.

Ik voel me veilig in het huis waar ik verblijf.

De medewerkers grijpen in bij een onveilige of agressieve situatie.

% Oneens Eens Deels GA INFORMATIE & COMMUNICATIE 

VEILIGHEID 

3↓    47 80

=  51 80

4↑    47 82

5↑    48 56

6↑    35 45

- 64 65

=  63 86

4↓    60 -

11↓   55 -

70

72

71

53

42

65

79

60

55

22

22

21

25

34

17

16

29

32

5

4

5

20

22

15

4

9

10
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Neos 
Thuis 

Neos houdt rekening met mijn wensen.

Naar voorstellen van cliënten wordt altijd goed geluisterd.

Ik kan voldoende meebeslissen bij het opstellen van de huisregels.

Ik heb invloed op de leefomstandigheden binnen mijn locatie.

Mijn actieplan is gezamenlijk opgesteld.

Mijn actieplan wordt regelmatig besproken en geëvalueerd.

Ik heb de regie over mij eigen traject.

Het actieplan is mij duidelijk.

% Oneens Eens Deels GA AUTONOMIE & INVLOED 

ACTIEPLAN 

1↑    41 79

4↑    35 77

9↓    34 -

9↓    35 -

2↑    52 82

6↑    44 76

4↑    50 73

1↓    46 81

68

64

34

35

73

67

66

70

23

25

39

49

18

23

23

20

8

9

25

15

8

8

9

8
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Neos 
Thuis 

Als ik een klacht heb, weet ik waar ik terecht kan.

De klachtenregeling van Neos is duidelijk.

Als ik een klacht heb, durf ik die te melden.

% Oneens Eens Deels GA KLACHTENAFHANDELING 

5↑    63 78

11↑   44 64

=  66 86

73

58

80

16

22

14

9

18

4
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Sterke punten en verbeterpunten 

Samenvatting van de open vragen  
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Wat zijn volgens jou de sterkste punten van Neos? 

Samenvatting van 223 open antwoorden. 

 

 Alles is goed / zo doorgaan 

 De begeleiding / ondersteuning 

 Luisterend oor bieden 

 Vriendelijkheid 

 Behulpzaamheid / mensen helpen 

 Bereikbaarheid / beschikbaarheid / altijd klaar staan 

 Eerlijkheid 

 Duidelijkheid 

 Deskundigheid 

 De communicatie 

 Veiligheid / vertrouwen 

 Onderdak / opvang bieden 

 Onpartijdig 

 Snelheid 

 Laagdrempelig / toegankelijk 

 Plan maken / doelen opstellen 

 Persoonlijke aanpak  

 

 

“Behulpzaam, vriendelijk, staan altijd klaar en denken met je mee.” 

“Er wordt echt geluisterd naar wat je nodig hebt. En daar wordt 

adequate hulp op ingezet.” 

“Zijn mega vertrouwelijk. Spreek van geluk dat ik met Neos in 

aanraking ben gekomen.” 

“Ze staan altijd voor ons klaar. Neos is geweldig met steunen en 

veiligheid.” 

Quotes van cliënten: 
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“Dat sommige afspraken niet door gaan.” 

“De communicatie tussen de hulpverleners onderling.” 

“Meer financiering zodat ze nog beter kunnen helpen.” 

“Het behouden van goed personeel.” 

Wat zijn volgens jou de belangrijkste verbeterpunten van Neos? 

Samenvatting van 151 open antwoorden. 

 

 Afspraken / beloftes nakomen 

 Communicatie (tussen de medewerkers / begeleiding onderling) 

 Nog beter luisteren naar wensen en behoeftes van cliënten 

 Kwaliteit van het eten 

 Duidelijker zijn in informatie / beslissingen 

 Soms meer respect en waardering tonen 

 Goede hulpverleners behouden / minder wisselingen in begeleiding 

 Minder bezuinigen / meer financiering 

 Meer personeel / niet bezuinigen op personeel   

 Hygiëne in woningen (vooral sanitair) 

 Veiligheid vergroten 

 

Quotes van cliënten: 

 



CliëntenMonitor 2019 - Neos 22 

“Transparanter worden, veel onduidelijkheid, teveel tussenstations.” 

“Ik wist eigenlijk niet dat er een Cliënten Punt bestaat en wat voor 

functie deze heeft. Onder de aandacht brengen hiervan is 

misschien een tip!” 

“Ja een onafhankelijk Cliënten Punt dat geen enkel belang heeft 

met Neos.” 

Heb je nog verbetertips voor het Cliënten Punt? 

Samenvatting van 51 open antwoorden. 

 

 Bekendheid van het Cliënten Punt vergoten 

 Meer informeren / transparanter zijn 

 Onafhankelijker opstellen / meer zeggenschap krijgen 

 Vaker langskomen op locatie / meer interactie met cliënten op locatie 

 

 

 

 

Quotes van cliënten: 
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“Ik ben positief veranderd.” 

“Niet alles wegbezuinigen.” 

Heb je nog een opmerking of suggestie, dan kun je dit hieronder aangeven: 

“Dankzij Neos heb ik nog steeds een kans op een goed leven. Daar ben ik dankbaar voor (had heel anders kunnen aflopen).” 

“Dank je wel voor de 5 euro!!!!” 

“Bedankt voor jullie helpen, want ik sliep eerst op straat en nu in het huis dat ik van jullie heb!” 

“Ik hoop dat 'DOOR' doorgaat!” 

“Gemaakte overeenkomsten nakomen.” 

Quotes van cliënten: 

“Beter en goed luisteren naar klachten van bewoners. Neem klachten van bewoners serieuzer!” 

“Meer aandacht voor het eten, soms zeer slecht.” 

“Neos heeft een grote betekenis gegeven aan mijn leven en dat van mijn broers en zussen.” 
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Resultaten per locatie/begeleiding 

Algemene tevredenheid en promotors 
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6,6 

Niet-ambulant totaal 

Ritahuis 

Verpleegzorg 

Blijf van m’n lijfhuis 

Sociaal Pension 

Crisisopvang volwassenen 

Crisisopvang jongeren 

Ambulant totaal 

Ambulant REGULAR 

Ambulant CHANGES 

 

7,9  72 

7,9  69 

7,9  81 

LOCATIES NIET-AMBULANT 

NPS ² ATV ¹ 

1. ATV: Algemene tevredenheid  

2. NPS: Net Promoter Score 

NPS ² ATV ¹ 

BEGELEIDING AMBULANT 

7,1 

6,8  24 

 10 

6,6   9 

7,8  31 

6,2  28 

6,8  50 

7,3  34 

NPS ² ATV ¹ 

Een verschil van < 0,2 punt (ATV) of < 10 punten (NPS) t.o.v. de vorige meting. 

Een stijging/daling van ≥ 0,2 punt (ATV) of ≥ 10 punten (NPS) t.o.v. de vorige meting. 

Gelijk aan de vorige meting. 

Geen vorige meting. 



Verbeterplan 

Stappenplan en overzicht aandachtspunten 
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STAP 1 

Communiceren 

Maak de resultaten van het onderzoek bekend aan het 

management, de medewerkers, de Cliëntenraad en de cliënten. 

STAP 2 

Kies verbeterpunten 

Stel de verbeterpunten voor het actieplan vast. 

Doe dit ook per soort zorg en locatie. 

STAP 3 

Verbeterplan maken 

Maak samen met de medewerkers en cliënten een verbeterplan. 

Beperk het tot twee pagina’s. Zorg voor een goede planning. 

STAP 4 

Verbeteren 

Benoem een projectteam en start binnen een maand 

met de verbeteracties. Realiseer ‘Quick wins’. 

STAP 5 

Voortgang bewaken 

Maak uw beloften waar. Meet of de acties goed lopen 

en houd het onderwerp onder de aandacht. 

STAP 6 

Evalueren 

Blijf luisteren naar de ideeën en feedback van uw medewerkers en 

cliënten. Spreek uw ambitie uit en plan een herhalingsmeting. 

STAPPENPLAN 
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Thema Stelling 

Neos 
Thuis 

Kwaliteit De gemeenschappelijke voorzieningen zijn schoon.    

Kwaliteit Ik zie vooruitgang in mijn situatie.    

Informatie & Communicatie Ik word voldoende geïnformeerd door de Centrale cliëntenraad.    

Informatie & Communicatie Ik weet hoe ik de Centrale cliëntenraad kan bereiken.    

Autonomie & Invloed Ik kan voldoende meebeslissen bij het opstellen van de huisregels.    

Autonomie & Invloed Naar voorstellen van cliënten wordt altijd goed geluisterd.    

Veiligheid De medewerkers grijpen in bij een onveilige of agressieve situatie.    

Actieplan Ik heb de regie over mij eigen traject.    

Klachtenregeling De klachtenregeling van Neos is duidelijk.    

≥ 20% 

oneens 

≥ 10% 

gedaald 

≥ 20% 

oneens 

≥ 20% 

oneens 

 OVERZICHT AANDACHTSPUNTEN 
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1.  

2. 

3. 

4. 

1.  

2. 

3. 

4. 

STERKE PUNTEN EN AANDACHTSPUNTEN 



√
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Wat gaan we verbeteren? 

 

Verbeteractie: Hoe gaan we het verbeteren? 

 

Wie gaat het verbeteren?   

 

Wanneer hebben we ons doel bereikt en hoe meten we dat?  

VERBETERPUNTEN 



Verantwoording 

Gedragscode en anonimiteit 
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De resultaten in dit onderzoek zijn gebaseerd op de informatie zoals deze 

door de deelnemers is verstrekt. De conclusies zijn gebaseerd op een - 

naar eer en geweten - zo objectief mogelijke analyse en afweging van 

deze resultaten. De MonitorGroep verklaart geen afhankelijkheidsrelatie te 

hebben met de opdrachtgever die op enigerlei wijze van invloed zou 

kunnen zijn op het formuleren van de conclusies. De MonitorGroep kan 

niet aansprakelijk worden gesteld voor beslissingen die voortkomen uit de 

resultaten en conclusies in dit rapport. 

 

 

Leden van de MarktOnderzoekAssociatie houden zich bij het uitvoeren 

van een marktonderzoek aan de internationale code voor het 

marktonderzoek, die is opgesteld door de Europese Vereniging voor 

Marktonderzoek ESOMAR in samenwerking met de Internationale Kamer 

van Koophandel (ICC) en aan de gedragscode inzake de bescherming van 

de privacy. De internationale code voor het marktonderzoek regelt de 

ethische en zakelijke basisprincipes van de uitvoering van markt- en 

opinieonderzoek zoals:  

 de rechten van de respondent  

 de waarborg van de anonimiteit van de respondent  

 de beroepsmatige verantwoordelijkheid van de onderzoeker 

 de wederzijdse rechten en verantwoordelijkheden van onderzoekers en 

opdrachtgevers  

 

Gedragscode 

De MarktOnderzoekAssociatie heeft de uitwerking van de WBP voor 

onderzoek vastgelegd in de gedragscode voor onderzoek. De 

MonitorGroep heeft zich akkoord verklaard met het handhaven van deze 

gedragscode. 

De resultaten van het onderzoek worden alleen de opdrachtgever 

teruggekoppeld. Geen enkele informatie uit de rapportage zal worden 

vermenigvuldigd of aan derden worden verstrekt zonder schriftelijke 

toestemming van de opdrachtgever.  

 

GEDRAGSCODE EN ANONIMITEIT 



WERKEN AAN CLIËNTGELUK 

www.monitorgroep.nl 

 

Postbus 85183 

3508 AD  Utrecht 

030 – 2887 558 

info@monitorgroep.nl 

 


