
Ervaringwijzer - King Arthur Groep 

 

Inleiding 

 In de zomer van 2018 zijn gedurende vier weken vijfdejaars studenten geneeskunde op pad gegaan 

met de Ervaringwijzer. De Ervaringwijzer is een nieuw instrument om cliëntervaring in beeld te 

brengen dat de gemeente Utrecht samen met een aantal zorgaanbieders heeft ontwikkeld. De 

studenten zijn langsgegaan bij zorgaanbieders in de stad die hulp of ondersteuning aanbieden in het 

kader van de Wmo of Jeugdwet. Dit had verschillende doelen: de studenten maakten kennis met de 

inwoners in de stad die gebruik maken van Wmo- of Jeugdwetondersteuning en de Ervaringwijzer 

werd in de praktijk getest. Tenslotte werd ook cliëntervaring in beeld gebracht. Hoewel dit werd 

gedaan in een pilotfase bevat het wel bruikbare signalen en feedback. 

 

King Arthur Groep 

King Arthur Groep is een thuiszorgorganisatie die zorg voor mensen met dementie kleinschalig 

organiseert. Zij biedt zowel ondersteuning en activiteiten aan mensen in een thuissituatie als 24-uurs 

zorg in de woonzorgvoorziening. De studenten tweemaal zijn langs geweest bij het 

ontmoetingscentrum, waar ouderen waren met dementie in verschillende gradaties. In 

groepsverband doen ze er verschillende activiteiten en dagbesteding en krijgen ze een warme 

maaltijd tussen de middag.  

 

Feedback 

Tijdens de terugkoppeling over hun ervaringen gaven de studenten de volgende feedback: 

 Cliënten zijn tevreden over ondersteuning en begeleiding, worden snel geholpen 

 Ze zijn nauwelijks bekend met onafhankelijke cliëntondersteuning 

 Voornamelijk winst t.a.v. kwaliteit van leven 

 Top: sociaal contact 

 Tip: beperkt in doen en laten 

De studenten gaven aan een open gesprek te kunnen hebben met de cliënten. Door het bezoek 

kijken ze naar zorg vanuit een andere invalshoek.  Ze gaven als tip voor de Ervaringwijzer om 

mantelzorgers te betrekken en meer vragen toe te voegen die toegespitst zijn op dagbesteding.  

Resultaten 

De vragen in de Ervaringwijzer zijn in drie blokjes ingedeeld: 

 Het eerste blokje vragen gaat over het contact tussen de cliënt en de zorgaanbieder. 

 Het tweede blokje vragen ging over de kwaliteit van de hulpverlening/ondersteuning. 

 Het derde blokje vragen ging over het ervaren effect van de hulpverlening/ondersteuning. 

 Tot slot was er de mogelijkheid om via open vragen feedback te geven.  

 

Hieronder worden de resultaten van de verschillende blokken weergegeven. 14 cliënten hebben de 

vragenlijst ingevuld.  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Wat vindt u goed gaan?  

 Alles. Vooral het persoonlijk contact en een gevarieerde daginvulling  

 De begeleiding is goed  

 Er wordt goed rekening met me gehouden, met mijn wensen. Ik word gehoord en serieus 

genomen. Ik ben erg emotioneel persoon, daar wordt ook goed rekening mee gehouden 

door de hulp/ondersteuning hier.  

 Gezelligheid,  

 Gezelligheid, onder mensen komen.  

 Ik kan hier onder de mensen zijn  

 Muziek, omgang met de mensen.  

 Samenhorigheid, veel aandacht voot sociale contacten  

 Sommige activiteiten zijn leuk, bijv sjoelen, wandelenen de sociale contacten  

 Vrij om te komen of te gaan wanneer ik wil, kan een stukje gaan wandelen als ik wil  

 

 

Wat kan volgens u beter? 

 Alles gaat goed, is tevreden  

 Erg tevreden, geen verbeterpunten  



 Mag niet altijd activiteiten doen die ze zou willen, bijv lopen of buiten zitten  

 Meer naar me luisteren.  

 Nee tevreden  

 Niets  

 N.v.t.  

 N.v.t.  

 Voor mij niets  

 


