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1. Inleiding 

SMO Breda heeft in samenwerking met het LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap, 
een cliëntenraadpleging uitgevoerd onder haar cliënten in de periode mei —juli 2021. In dit 
rapport staan de resultaten van de diensten Wonen, Ambulant wonen en 
Doorstroomvoorziening van SMO Breda. 

1.1. Doel 
De cliëntenraadpleging heeft de volgende doelstellingen: 

• Verkrijgen van inzicht in de ervaringen van de cliënten ten aanzien van de kwaliteit 
van de ondersteuning en hun bestaan (wat vinden cliënten en waarom vinden ze 
dat?). 

• Vaststellen van concrete verbeterpunten en verbetersuggesties die als input 
kunnen dienen op organisatieniveau. 

In bijlage I staat meer informatie over de aanpak van de cliëntenraadpleging. 

1.2. Leeswijzer 
In de volgende drie hoofdstukken staan de sterke punten en de aandachtspunten van de 
raadpleging bij SMO Breda per dienst beschreven. Omwille van de leesbaarheid is steeds 
'hij' gebruikt in de tekst. In hoofdstuk 5 staan de samenvatting, conclusies en 
aanbevelingen van het LSR. Hoofdstuk 6 bevat de verslagen van de twee 
groepsgesprekken Wonen en Ambulant wonen. In bijlage I staat de aanpak van de 
cliëntenraadpleging beschreven. Bijlage II bestaat uit tabellen met de cijfermatige 
resultaten van de gesloten vragen uit de vragenlijsten. 
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2. Resultaten Wonen SMO Breda 

In dit hoofdstuk is weergegeven hoe de cliënten het wonen bij SMO Breda ervaren. 
Het hoofdstuk beschrijft wat de cliënten goed vinden gaan en waar nog verbeterkansen 
liggen. 

2.1. Algemeen 
De gebruikte vragenlijst bestaat uit 9 gesloten vragen en 7 open vragen. Daarnaast 
konden cliënten de locatie een cijfer geven en het cijfer toelichten. 
Van de 130 cliënten die wonen binnen SMO Breda hebben 50 cliënten hun ervaringen, 
mening en wensen kenbaar gemaakt via de vragenlijst. Dit is een respons van 38%, wat 
voor deze groep voldoende te noemen isl. 
Daarnaast heeft het LSR gesproken met acht cliënten en twee medewerkers tijdens een 
groepsgesprek. Het verslag van het groepsgesprek staat in Hoofdstuk 6. 

2.2. Cijfer 
Gemiddeld geven de cliënten het wonen bij SMO Breda het cijfer 6,7. 
49 cliënten hebben een cijfer gegeven. 39 cliënten geven een voldoende (cijfer 6-10), 10 
cliënten geven een onvoldoende (cijfer 1-5). De verdeling van cijfers is te zien in 
onderstaande tabel. 
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2.3. Wat gaat goed? 
In de onderstaande tabel is weergegeven wat cliënten goed vinden aan het wonen bij 
SMO Breda. In de eerste kolom staan de sterke punten die naar voren komen uit de 
gesloten vragen uit de vragenlijst. Dit zijn de vragen waar 90% of meer van de cliënten 
positief op heeft geantwoord (de resultaten op alle vragen staan in bijlage II). In de tweede 
kolom staan de uitkomsten van de open vragen uit de vragenlijst en de toelichtingen die 
gegeven zijn bij het cijfer dat cliënten konden geven. Dit betreft thema's die door 
meerdere cliënten (minstens 10%) genoemd zijn. 

Uitkomsten gesloten vragen uit 
Uitkomsten open vragen uit vragenlijst 

vragenlijst 

50 respondenten 35-41 reacties 

Geen • Ligging van de locatie 

• Geboden hulp 

Op basis van de bovenstaande tabel kunnen we de volgende thema's benoemen als 
sterke punten van SMO Breda: 

1. Ligging van de locatie 
2. Geboden hulp 

Hieronder zijn de sterke punten nader toegelicht. 

1. Ligging van de locatie 
Als toelichting bij het geven cijfer en als antwoord op de vraag Wat vindt u fijn aan SMO 
Breda? noemen meerdere respondenten de ligging van de locatie. De locaties waar deze 
cliënten wonen liggen in een rustig gebied en in een mooie omgeving. Eén cliënt zegt: 
'Het uitzicht van mijn kamer is rustgevend, midden in het bos'. Volgens een andere cliënt 
is 'het lekker wonen in de natuur'. 

2. Geboden hulp 
Meerdere respondenten vinden het fijn dat SMO Breda mensen hulp biedt die op straat 
leven, hen een dak boven het hoofd biedt en hen begeleidt. Dit zorgt volgens de cliënten 
voor meer vastigheid en regelmaat. Eén cliënt stelt: 'Iedereen doet goed zijn best om je te 
ondersteunen naar een beter leven, bedankt!'. 
Een aantal cliënten zegt vooral baat te hebben bij de psychische en financiële hulp die de 
begeleiders bieden. Tot slot noemen zij de begeleiders vriendelijk, aardig en behulpzaam. 
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2.4. Wat kan beter? 
In de onderstaande tabel is weergegeven wat volgens de cliënten zou kunnen verbeteren. 
In de eerste kolom staan de aandachtspunten en verbeterpunten die afkomstig zijn uit de 
gesloten vragen uit de vragenlijst. Dit zijn de vragen waarbij 30% of meer van de cliënten 
de tussencategorie (enigszins) of de negatieve antwoordcategorie als antwoord heeft 
gekozen (de cijfermatige resultaten op alle vragen staan in bijlage II). In de tweede kolom 
staan de aandachtspunten die voortkomen uit de antwoorden op de open vragen uit de 
vragenlijst en de toelichtingen bij het cijfer dat cliënten konden geven. Dit betreft thema's 
die door meerdere cliënten (minstens 10%) genoemd zijn. 

Uitkomsten gesloten vragen uit 
vragenlijst 

50 respondenten 

De start bij SMO Breda 

• Helderheid over verwachtingen 

Informatie over wat te doen als het niet goed 
gaat 

• Gehoord voelen door de coaches 

Gelijkwaardigheid ervaren in houding 
coaches 

• Klik met mentor 

• Voldoende thuis voelen bij SMO Breda 

• Begeleiding doorstroom 

Uitkomsten open vragen uit vragenlijst 

12- 41 reacties 

• Woonwensen 

• Het eten op de locatie 

• De medewerkers 

Op basis van de bovenstaande tabel kunnen we de volgende thema's benoemen als 
aandachtspunten voor SMO Breda: 

1. De start bij SMO Breda (inclusief helderheid en informatie) 
2. De medewerkers (inclusief coaches en mentor) 
3. Thuis voelen bij SMO Breda 
4. Woonwensen (inclusief het eten) 
5. Begeleiding doorstroom 

Hieronder zijn de aandachtspunten nader toegelicht. 

1. De start bij SMO Breda (inclusief helderheid en informatie) 
Een derde van de respondenten is niet helemaal tevreden over de start bij SMO Breda. 
Daarbij was het voor de helft van de respondenten niet (helemaal) helder wat zij van SMO 
Breda kunnen verwachten. In de toelichting zegt een aantal cliënten dat het ontvangst 
beter zou kunnen. Eén cliënt heeft een rondleiding door het gebouw gemist. Enkele 
andere cliënten zeggen geen of `beknopte' informatie te hebben gehad over de gang van 
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zaken bij SMO Breda. Eén cliënt geeft als tip om nieuwe bewoners een welkomspakket 
aan te bieden met informatie. Het is volgens enkele respondenten wel van belang om de 
informatie bij de start gedoseerd aan te bieden. Een cliënt zegt hierover: 'Door 
persoonlijke omstandigheden was ik niet volledig in staat om alle informatie op de juiste 
manier te verwerken'. 
Bijna de helft van de respondenten heeft niet de informatie gekregen over wat zij moeten 
doen als het even niet goed met hen gaat. In de toelichting noemt een aantal 
respondenten de persoon bij wie zij terecht kan met vragen zoals de wooncoach en de 
mentor. Eén cliënt vertelt dat deze informatie hem pas helder werd nadat hij een tijdje op 
de locatie was. Een andere cliënt geeft als tip om `na de fysieke opvang de nieuwe 
bewoner op een rustig moment uit te leggen waar en bij wie zij terecht kunnen'. 

2. De medewerkers (inclusief coaches en mentor) 
Bijna de helft van de respondenten voelt zich niet door elke coach gehoord en ervaart niet 
bij elke coach gelijkwaardigheid. Uit de toelichting blijkt dat de coaches verschillend 
omgaan met cliënten. Voorbeelden van opmerkingen hier over zijn: `de één zegt dit, de 
ander dat', 'sommige zijn te druk en niet altijd bereikbaar' en `de coaches werken langs 
elkaar heen'. Eén cliënt stelt: 'Bij een aantal coaches voel je je echt een cliënt, helaas'. 
Een derde van de respondenten voelt geen of enigszins een klik met de mentor. Eén 
cliënt zegt geen ruzie met zijn mentor te hebben, 'maar er is ook geen vertrouwensband'. 
Meerdere cliënten geven een tip hoe het contact met de mentor kan verbeteren. Zij stellen 
structurele, wekelijkse gesprekken voor. Eén cliënt zegt zijn mentor alleen te zien 'als er 
iets fout gaat'. Elkaar vaker zien kan volgens deze cliënten zorgen voor meer 
betrokkenheid en een betere band tussen de cliënt en mentor. 
Als directeur van SMO Breda zou een deel van de respondenten iets veranderen aan de 
medewerkers. Zij benoemen de hoge werkdruk van de medewerkers waardoor er niet 
altijd tijd is voor de cliënt en waardoor afspraken niet altijd worden nagekomen. Daarnaast 
noemen cliënten de behoefte aan meer medewerkers op de groep, jongere medewerkers 
en de inzet van ervaringsdeskundige medewerkers 'die zelf op straat hebben geleefd'. 

3. Thuis voelen bij SMO Breda 
Iets meer dan de helft van de respondenten voelt zich niet of enigszins thuis bij SMO 
Breda. Op de vraag Wat kan SMO Breda doen om u meer thuis te laten voelen? noemen 
cliënten een betere communicatie, meer respect voor de privacy van bewoners en meer 
vrijheid. Daarnaast heeft een aantal cliënten last van medebewoners. Deze overlast 
bestaat met name uit geluidsoverlast, 'vooral 's avonds' en overlast door 
drank/drugsgebruik. 

4. Woonwensen (inclusief het eten) 
Als directeur van SMO Breda zouden meerdere respondenten wat aan de woning 
veranderen. Een aantal van hen wil grotere kamers en eigen sanitaire voorzieningen. 
Voorbeelden van andere woonwensen zijn nieuwbouw, zorgdragen voor betere hygiëne, 
airco op de kamer en andere matrassen. 
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Daarnaast zijn er opmerkingen gemaakt over de warme maaltijden op de locatie. Een 
aantal respondenten vindt de maaltijd te zout, te veel suiker bevatten, te vet en niet 
voedzaam. Ook is er volgens enkele cliënten weinig variatie in het eten en zou er meer 
aandacht voor de kwaliteit van de warme maaltijd moeten zijn. Eén cliënt zegt: 'Na het 
vorige onderzoek werd een menucommissie beloofd maar die is niet van de grond 
gekomen'. 

5. Begeleiding doorstroom 
Een ruime helft van de respondenten wordt niet of enigszins begeleid in de doorstroom 
naar een andere woonvoorziening of een eigen huis. Cliënten lichten toe dat er meer 
mogelijkheden tot doorstroom moeten komen en dat er nu weinig aanbod is. Enkele 
cliënten willen meer informatie over doorstroommogelijkheden. 
Bij de stap naar zelfstandig wonen hebben de respondenten verschillende soorten hulp 
nodig. Meerdere cliënten noemen het ontbreken van financiële middelen, de behoefte aan 
een vaste (betaalde) baan en schuldhulpverlening. Daarnaast denken meerdere cliënten 
alleen zelfstandig te kunnen wonen als zij daarbij ambulante begeleiding vanuit SMO 
Breda krijgen. Andere vereisten voor zelfstandigheid zijn zelfvertrouwen, motivatie en 
meer structuur in het leven. 

2.5. De activering 
De vraag of cliënten tevreden zijn over de activering komt niet als sterk punt, aandachts-
of verbeterpunt uit de vragenlijst. Wel zijn er respondenten die opmerkingen maken over 
de activering en suggesties hebben voor het aanbod aan activiteiten. 
Meerdere cliënten vinden het aanbod aan activiteiten voldoende. Eén cliënt benoemt dat 
de activering goed is voor 'het sociale aspect, mensen onder elkaar'. Een andere cliënt 
vertelt dat er de laatste tijd activiteiten zijn bijgekomen zoals een sjoelbakkencompetitie. 
Er zijn ook cliënten die vinden dat er te weinig variatie in het aanbod is. Een aantal van 
hen doet een suggestie voor toevoegingen aan het huidige aanbod zoals meer in de tuin 
werken, iets met techniek doen, samen met andere cliënten muziek maken, volgen van 
een (taal)cursus en meer uitjes organiseren. Een bewoner noemt als tip om de wensen 
van cliënten rondom de activering te inventariseren en het aanbod daarop aanpassen. 
Een aantal respondenten zou als directeur van SMO Breda een hogere vergoeding geven 
voor de activiteiten. Volgens enkele cliënten lopen de betalingen 'niet altijd even vlot' en 
'krijg je voor een taak van ander half uur dezelfde vergoeding als voor een taak van 10 
minuten'. 
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Resultaten Ambulant wonen SMO Breda 

In dit hoofdstuk is weergegeven hoe de cliënten het Ambulant wonen bij SMO Breda 
ervaren. 
Het hoofdstuk beschrijft wat de cliënten goed vinden gaan en waar nog verbeterkansen 
liggen. 

3.1. Algemeen 
De gebruikte vragenlijst bestaat uit 8 gesloten vragen en 5 open vragen. Daarnaast 
konden cliënten het ambulant wonen een cijfer geven en het cijfer toelichten. 
Van de 275 cliënten die ambulant wonen binnen SMO Breda hebben 80 cliënten hun 
ervaringen, mening en wensen kenbaar gemaakt via de vragenlijst. Dit is een respons van 
29%, wat voor deze groep aan de lage kant is2. 
Daarnaast heeft het LSR gesproken met vier cliënten tijdens een groepsgesprek. Het 
verslag van het groepsgesprek staat in Hoofdstuk 6. 

3.2. Cijfer 
Gemiddeld geven de cliënten het ambulant wonen bij SMO Breda het cijfer 8,4. 
72 cliënten hebben een cijfer gegeven. 66 cliënten geven een voldoende (cijfer 6-10), 6 
cliënten geven een onvoldoende (cijfer 1-5). De verdeling van cijfers is te zien in 
onderstaande tabel. 
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2 Zie Bijlage I — Aanpak CoK — voor nadere toelichting over de respons en representativiteit. 
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3.3. Wat gaat goed? 
In de onderstaande tabel is weergegeven wat cliënten goed vinden aan het ambulant 
wonen bij SMO Breda. In de eerste kolom staan de sterke punten die naar voren komen 
uit de gesloten vragen uit de vragenlijst. Dit zijn de vragen waar 90% of meer van de 
cliënten positief op heeft geantwoord (de resultaten op alle vragen staan in bijlage II). In 
de tweede kolom staan de uitkomsten van de open vragen uit de vragenlijst en de 
toelichtingen die gegeven zijn bij het cijfer dat cliënten konden geven. Dit betreft thema's 
die door meerdere cliënten (minstens 10%) genoemd zijn. 

Wat gaat goed? 

Uitkomsten gesloten vragen uit 
vragenlijst 

80 respondenten 

• Gelijkwaardigheid ervaren in houding mentor 

• Klik met mentor 

Uitkomsten open vragen uit vragenlijst 

59-74 reacties 

• Geboden begeleiding/ hulp 

• Bejegening door begeleiders 

Uit de gesloten vragen komen twee sterke punten naar voren. Daarnaast zijn er vijf 
vragen met een score tussen de 80 en 90%. Dit betekent dat de cliënten tevreden zijn 
over dit onderwerp maar dat het item er net niet uitspringt als sterk punt. Het betreft de 
start bij SMO Breda, helderheid over verwachtingen, informatie over wat te doen als het 
niet goed gaat, zich gehoord voelen door de mentor en tevredenheid over activering. 

Op basis van de bovenstaande tabel kunnen we de volgende thema's benoemen als 
sterke punten van SMO Breda: 

1. Geboden hulp/begeleiding 
2. Bejegening door begeleiders en klik met mentor 

Hieronder zijn de sterke punten nader toegelicht. 

1. Geboden hulp/begeleiding 
Als toelichting bij het geven cijfer en als antwoord op de vraag Wat vindt u fijn aan SMO 
Breda? noemen veel respondenten de hulp en begeleiding die SMO Breda biedt. Zij 
vinden de hulp goed, prima en zijn tevreden. Eén cliënt vertelt dat de begeleiding van 
SMO Breda zijn levenskwaliteit heeft verbeterd'. Een andere cliënt stelt: 'De begeleiding 
bestaat niet alleen uit een luisterend ook maar ook uit praktische hulp, bijvoorbeeld 
rondom financiën'. 



2. Bejegening door begeleiders en klik met mentor 
Uit de gesloten vragen blijkt dat bijna alle respondenten gelijkwaardigheid ervaren in de 
houding van de mentor naar hen toe. Daarnaast hebben bijna alle cliënten een klik met 
hun mentor. Op de vraag Wat vindt u fijn aan SMO Breda? antwoordt betreft een groot 
deel van de opmerkingen aspecten rondom de bejegening door de begeleiders. 
De begeleiders staat altijd voor cliënten klaar, neemt cliënten serieus en heeft een 
persoonlijke benadering. Daarbij noemen de cliënten de begeleiders eerlijk en 
betrouwbaar en waarderen het dat er altijd iemand is om op terug te vallen. In 
onderstaand kader staan ter illustratie een aantal citaten van cliënten. 

• Ik ken weinig mensen die zo hard lopen als mijn mentor! 
• Niet autoritair maar menselijk. 
• Luistert, kent mij door en door en zal altijd mijn problemen serieus nemen. 
• Ik hoef maar te bellen of appen en hij neemt altijd de tijd en geeft hulp en advies 

waar nodig. 
• We hebben een goede verstandhouding. Er is spaken van wederzijds respect. 
• Ik ben zeer tevreden met alle mensen binnen SMO. Een prachtige groep 

professionals met het hart op de goede plaats. 
• Ik kan altijd ergens bij iemand terecht. Niks is te gek. Er is altijd openheid en 

ruimte voor. 
• Ze geven je tips, advies en ondersteuning maar je moet het zelf doen. 

3.4. Wat kan beter? 
In de onderstaande tabel is weergegeven wat volgens de cliënten zou kunnen verbeteren. 
In de eerste kolom staan de aandachtspunten en verbeterpunten die afkomstig zijn uit de 
gesloten vragen uit de vragenlijst. Dit zijn de vragen waarbij 30% of meer van de cliënten 
de tussencategorie (enigszins) of de negatieve antwoordcategorie als antwoord heeft 
gekozen (de cijfermatige resultaten op alle vragen staan in bijlage II). In de tweede kolom 
staan de aandachtspunten die voortkomen uit de antwoorden op de open vragen uit de 
vragenlijst en de toelichtingen bij het cijfer dat cliënten konden geven. Dit betreft thema's 
die door meerdere cliënten (minstens 10%) genoemd zijn. 

Wat kan beter? 

Uitkomsten gesloten vragen uit 
vragenlijst 

80 respondenten 

Geen 

Uitkomsten open vragen uit vragenlijst 

50-74 reacties 

• Kennis en ervaring van begeleiders 
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Op basis van de bovenstaande tabel kunnen we één thema benoemen als 
aandachtspunt voor SMO Breda: 

1. Kennis en ervaring van begeleiders 

Hieronder is het aandachtspunt nader toegelicht. 

1. Kennis en ervaring van begeleiders 
Als toelichting bij het geven cijfer en als antwoord op de vraag Als u directeur was bij 
SMO Breda, wat zou u dan als eerste veranderen? noemen meerdere respondenten de 
kennis en ervaring van begeleiders. Enkele cliënten zouden de begeleiders een 
bijscholing geven op het gebied van psychiatrie. Eén van hen licht toe: Dat zij iets meer 
kunnen observeren als het op dat vlak niet goed gaat'. Een andere cliënt zou er bij het 
aannemen van nieuwe medewerkers op letten dat het mensen zijn met levenservaring, 
'deze kunnen zich beter inleven in de situatie van de cliënt'. 

3.5. Tips rondom de start bij SMO Breda en activering 
De vragen over de start bij SMO Breda, helderheid in verwachtingen, weten wat te doen 
als het niet goed gaat en activering komen niet als sterk punt, aandachts- of verbeterpunt 
uit de vragenlijst. Wel zijn er respondenten die opmerkingen maken over de start en 
suggesties hebben voor het aanbod aan activiteiten. In onderstaand kader staan, ter 
illustratie, enkele tips en adviezen van cliënten weergegeven. 

De start bij SMO Breda 
• Wat meer ruimte inlassen bij de intake gesprekken. Ook ruimte inbouwen om de 

werkovereenkomst tijdens de eerste sessie door te nemen. 
• Goede gesprekken eventueel tijdens het roken of tijdens het wandelen. Dan 

vertellen de mensen vaak meer dan in een klein kamertje. 
• Duidelijk vertellen waarom je bij SMO Breda bent. Duidelijkheid over wat je kunt 

verwachten. Gelijk aan het begin. Nu moet je het andere cliënten vragen. 
• Bij de overdracht van wonen naar ambulant (dus bij de start van ambulant) meer 

afstemming tussen de oude en de nieuwe begeleider. Wat vaker samenkomen 
dan één keer. 

De activering 
• Meer momenten om gezamenlijk iets te doen. Dat stimuleert ons om uit de sleur te 

komen. 
• Wandelen, een museum bezoeken en wat meer culturele activiteiten. 
• Weekendjes weg met andere cliënten. Zo leer je elkaar kennen en kan je er ook 

voor elkaar zijn. 
• Voorbeelden van extra activiteiten: schaatsen, koken, dansen, darten of bowlen. 
• Open dag organiseren speciaal voor 'potentiele vrijwilligers'. 
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4. Resultaten Doorstroomvoorziening SMO 
Breda 

In dit hoofdstuk is weergegeven hoe de cliënten de doorstroomvoorziening van SMO 
Breda ervaren. 
Het hoofdstuk beschrijft wat de cliënten goed vinden gaan en waar nog verbeterkansen 
liggen. 

4.1. Algemeen 
De gebruikte vragenlijst bestaat uit 7 gesloten vragen en 6 open vragen. Daarnaast 
konden cliënten de doorstroomvoorziening een cijfer geven en het cijfer toelichten. 
Van de 40 cliënten die gebruik maken van de doorstroomvoorziening van SMO Breda 
hebben 16 cliënten hun ervaringen, mening en wensen kenbaar gemaakt via de 
vragenlijst. Dit is een respons van 40%, wat voor deze groep voldoende te noemen is3. 

4.2. Cijfer 
Gemiddeld geven de cliënten de doorstroomvoorziening van bij SMO Breda het cijfer 6,5. 
16 cliënten hebben een cijfer gegeven. 12 cliënten geven een voldoende (cijfer 6-9), 4 
cliënten geven een onvoldoende (cijfer 1-5). De verdeling van cijfers is te zien in 
onderstaande tabel. 
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3 Zie Bijlage I — Aanpak CoK — voor nadere toelichting over de respons en representativiteit. 
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4.3. Wat gaat goed? 
In de onderstaande tabel is weergegeven wat cliënten goed vinden aan de 
doorstroomvoorziening van SMO Breda. In de eerste kolom staan de sterke punten die 
naar voren komen uit de gesloten vragen uit de vragenlijst. Dit zijn de vragen waar 90% of 
meer van de cliënten positief op heeft geantwoord (de resultaten op alle vragen staan in 
bijlage II). In de tweede kolom staan de uitkomsten van de open vragen uit de vragenlijst 
en de toelichtingen die gegeven zijn bij het cijfer dat cliënten konden geven. Dit betreft 
thema's die door meerdere cliënten (minstens 50%) genoemd zijn. 

Uitkomsten gesloten vragen uit 
vragenlijst 

16 respondenten 

Geen 

Uitkomsten open vragen uit vragenlijst 

10-13 reacties 

De hulp/begeleiding 

Op basis van de bovenstaande tabel kunnen we het volgende thema benoemen als 
rflori van SMO Breda: 

1. De hulp/begeleiding 

Hieronder is het sterk punt nader toegelicht. 

1. De hulp/begeleiding 
Op de vraag Wat vindt u fijn aan SMO Breda? en als toelichting op het cijfer noemen 
meerdere respondenten de hulp en begeleiding die zij krijgen. Een aantal hen vindt het 
fijn dat er een plek is waar je terecht kunt'. Anderen benoemen de steun die zij op de 
doorstroomvoorziening ervaren, en de aansluiting bij de hulpvraag van de cliënt. Tot slot 
zeggen enkele cliënten dat de begeleiders aardig, vrolijk en zorgzaam zijn. 
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4.4. Wat kan beter? 
In de onderstaande tabel is weergegeven wat volgens de cliënten zou kunnen verbeteren. 
In de eerste kolom staan de aandachtspunten en verbeterpunten die afkomstig zijn uit de 
gesloten vragen uit de vragenlijst. Dit zijn de vragen waarbij 30% of meer van de cliënten 
de tussencategorie (enigszins) of de negatieve antwoordcategorie als antwoord heeft 
gekozen (de cijfermatige resultaten op alle vragen staan in bijlage II). In de tweede kolom 
staan de aandachtspunten die voortkomen uit de antwoorden op de open vragen uit de 
vragenlijst en de toelichtingen bij het cijfer dat cliënten konden geven. Dit betreft thema's 
die door meerdere cliënten (minstens 50%) genoemd zijn. 

INat kari beter? _ 
Uitkomsten gesloten vragen uit 
vragenlijst 

16 respondenten 

• De start bij SMO Breda 

• Helderheid over verwachtingen 

• Informatie over wat te doen als het niet goed 
gaat 

• Gehoord voelen door de wooncoaches 

Gelijkwaardigheid ervaren in houding 
wooncoaches 

Klik met mentor 

Activering 

Uitkomsten open vragen uit vragenlijst 

10-13 reacties 

Contact met medebewoners 

Op basis van de bovenstaande tabel kunnen we de volgende thema's benoemen als 
aandachtspunten voor SMO Breda: 

1. De start bij SMO Breda (inclusief helderheid en informatie) 
2. De medewerkers (inclusief coaches en mentor) 
3. Contact met medebewoners 
4. De activering 

Hieronder zijn de aandachtspunten nader toegelicht. 

1. De start bij SMO Breda (inclusief helderheid en informatie) 
Een derde van de respondenten is niet helemaal tevreden over de start bij SMO Breda. 
Daarbij was het voor ruim een derde van de respondenten niet (helemaal) helder wat zij 
van SMO Breda kunnen verwachten. In de toelichting zegt een cliënt dat hij hogere 
verwachtingen had van de doorstroomvoorziening. Hij voegt hieraan toe dat 'elke dag 
wachten lastig is'. Volgens een andere cliënt is er bij de doorstroomvoorziening geen 
structuur of duidelijk plan van aanpak. Hij zegt: 'Daardoor blussen de medewerkers elke 
dag brandjes. Door het gebrek van een plan van aanpak moeten ze de volgende dag 
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weer dezelfde brandjes blussen. Cliënten hebben kader en structuur nodig, omdat ze die 
kwijt zijn. Die krijgen ze niet.' Een derde cliënt vindt dat er meer mogelijkheden tot 
doorstroom moeten komen. 
Bijna de helft van de respondenten heeft niet de informatie gekregen over wat zij moeten 
doen als het even niet goed met hen gaat. Een aantal cliënten licht toe dat de informatie 
te beknopt was en dat wooncoaches niet alles vertellen. Eén cliënt vindt dat de 
medewerkers de cliënt 'meer behandelingshoop' moeten geven. 
Twee respondenten geven een tip/ advies voor de start van het traject: een betere uitleg 
geven over welke personen je gaan helpen en sneller een mentor toewijzen (duurt nu een 
paar dagen'). 

2. De medewerkers (inclusief coaches en mentor) 
De helft van de respondenten voelt zich niet door elke coach gehoord en ervaart niet bij 
elke coach gelijkwaardigheid. Eén cliënt zegt hierover: 'Zolang je geen verslaving hebt of 
extreme psychische problemen kom je altijd als tweede. Ze vragen pas wat er is als het 
mis gaat.' Deze cliënt geeft als tip om vaker in gesprek te gaan en te vragen hoe het met 
iemand gaat, 'vooral mentaal'. Voor een andere cliënt is het onduidelijk wat er wel en niet 
mag. Hij zegt: 'Ligt eraan wie er is. Van de ene begeleider mag dit, van de andere mag 
dat. Deze cliënt geeft als tip om meer eenduidige regels te hanteren. Tot slot merkt een 
cliënt op dat de communicatie tussen de wooncoaches en mentoren beter kan. 
Bijna een derde van de respondenten voelt geen of enigszins een klik met de mentor. Eén 
cliënt moest in het begin even aan zijn mentor wennen. Een andere cliënt wil graag een 
andere mentor. 

3. Contact met medebewoners 
Meerdere respondenten benoemen in de toelichtingen op de gesloten vragen en in de 
open antwoorden het contact met medebewoners. Vooral het drank- en drugsgebruik van 
sommige medebewoners wordt als storend ervaren. Enkele cliënten noemen dat het 
belangrijk is om het drank- en drugsgebruik op de locatie terug te dringen. Zij willen 'geen 
mix meer met de doelgroep verslaafden', 'dat bewoners meer rekening met elkaar 
houden' en 'meer gelijkwaardigheid tussen cliënten'. 

4. De activering 
Driekwart van de respondenten is niet helemaal tevreden over de activering. 
In de toelichting zeggen cliënten dat er binnen de doorstroomvoorziening is 'niks te doen' 
is en dat er te weinig keus is voor jongeren. Als cliënten iets mogen toevoegen aan het 
huidige activeringsaanbod dan kiezen zij bijvoorbeeld voor meer activiteiten met elkaar, 
de mogelijkheid om een opleiding te volgen, meer pingpong- of voetbaltoernooien en een 
biljarttafel. Eén cliënt zou niks toevoegen aan het huidige aanbod maar eerst zorgen dat 
de huidige structuur binnen de doorstroomvoorziening verbetert. 
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4.5. Stap naar zelfstandig wonen 
Aan het eind van de vragenlijst is aan cliënten gevraagd wat zij, naast een eigen woning, 
nodig hebben om de stap naar zelfstandig wonen te kunnen maken. Enkele cliënten 
antwoorden dat zij daarvoor werk/ een inkomen nodig hebben. Andere cliënten zouden 
zelfstandig kunnen wonen als zij daarbij hulp krijgen van een ambulant begeleider, 
maatschappelijk ondersteuner en/of een budgetcoach. Eén cliënt heeft 'vooral rust' nodig. 
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5. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

De cliëntenraadpleging bij SMO Breda heeft als doel om inzicht te krijgen in de mening en 
ervaringen van cliënten ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening en hun 
bestaan en om concrete verbeterpunten en verbetersuggesties te kunnen vaststellen. 
In dit hoofdstuk staan de samenvatting van de uitkomsten en de conclusies, gevolgd door 
aanbevelingen van het LSR. 

5.1. Samenvatting en conclusies Wonen SMO Breda 
50 van de 130 cliënten die wonen binnen SMO Breda hebben de vragenlijst beantwoord. 
Dit is een respons van 38%, wat voldoende te noemen is. 
Uit de raadpleging komen de onderstaande sterke punten en aandachtspunten naar 
voren. Onder de tabel staan de conclusies naar aanleiding van deze punten. 

Sterke punten Aandachtspunten 

1 Ligging van de locatie De start bij SMO Breda (inclusief 
helderheid en informatie) 

2 Geboden hulp 2 De medewerkers (inclusief coaches en 
mentor) 

3 Thuis voelen bij SMO Breda 

4 Woonwensen (inclusief het eten) 

5 Begeleiding doorstroom 

Uit de cliëntenraadpleging komt naar voren dat de cliënten over het algemeen kritisch zijn 
over het wonen bij SMO Breda. Dit blijkt onder andere uit het aantal aandachtspunten, de 
toelichting bij de gesloten vragen, de antwoorden op de open vragen en het gegeven 
cijfer, een 6,7. 

Uit de analyse van de aandachtspunten (paragraaf 2.4) blijkt dat er verbeterkansen zijn op 
de volgende thema's: 

• De start bij SMO Breda (inclusief helderheid en informatie) 
• De medewerkers (inclusief coaches en mentor) 

• Thuis voelen bij SMO Breda 
• Woonwensen (inclusief het eten) 

• Begeleiding doorstroom 
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5.2. Samenvatting en conclusies Ambulant wonen 
SMO Breda 

80 van de 275 cliënten die ambulant wonen binnen SMO Breda hebben de vragenlijst 
beantwoord. Dit is een respons van 29%, wat aan de lage kant is. 
Uit de raadpleging komen de onderstaande sterke punten en aandachtspunten naar 
voren. Onder de tabel staan de conclusies naar aanleiding van deze punten. 

Aandachtspunten 

Geboden hulp/begeleiding 

2 Bejegening door begeleiding en klik 
met mentor 

Kennis en ervaring van begeleiders 

Uit de cliëntenraadpleging komt naar voren dat de cliënten over het algemeen positief zijn 
over SMO Breda. Dit blijkt onder andere uit het gegeven cijfer, een 8,4, het aantal thema's 
met een score boven 80%, de toelichtingen bij de gesloten vragen en de antwoorden op 
de open vragen. 

Uit de analyse van de aandachtspunten (paragraaf 3.4) blijkt dat er verbeterkansen zijn op 
het volgende thema: 

• Kennis en ervaring van begeleiders 
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5.3. Samenvatting en conclusies 
Doorstroomvoorziening SMO Breda 

16 van de 40 cliënten die gebruik maken van de doorstroomvoorziening van SMO Breda 
hebben de vragenlijst beantwoord. Dit is een respons van 40%, wat voldoende te noemen 
is. Uit de raadpleging komen de onderstaande sterke punten en aandachtspunten naar 
voren. Onder de tabel staan de conclusies naar aanleiding van deze punten. 

Sterke punte Aandachtspunten 

1 De hulp/begeleiding De start bij SMO Breda (inclusief 
helderheid en informatie) 

2 De medewerkers (inclusief coaches 
en mentor) 

3 Contact met medebewoners 

4 , De activering 

Uit de cliëntenraadpleging komt naar voren dat de cliënten over het algemeen kritisch zijn 
over de doorstroomvoorziening. Dit blijkt onder andere uit het aantal aandachtspunten, de 
toelichting bij de gesloten vragen, de antwoorden op de open vragen en het gegeven 
cijfer, een 6,5. 

Uit de analyse van de aandachtspunten (paragraaf 4.4) blijkt dat er verbeterkansen zijn op 
de volgende thema's: 
• De start bij SMO Breda (inclusief helderheid en informatie) 
• De medewerkers (inclusief coaches en mentor) 
• Contact met medebewoners 
• De activering 
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5.4. Inhoudelijke aanbevelingen n.a.v. de 
aandachtspunten 

Bij de drie diensten komen de volgende aandachtsgebieden naar voren: 
1. De start bij SMO Breda 
2. De medewerkers 
3. Thuis voelen bij SMO Breda 
4. Woonwensen 
5. Begeleiding doorstroom 
6. De activering 

In deze paragraaf staan per aandachtsgebied adviezen en/of vragen opgesteld. Deze 
kunnen tijdens evaluatiegesprekken besproken kunnen worden en/of als inspiratie dienen 
bij het opstellen van het verbeterplan op organisatieniveau en het locatieplan op 
locatieniveau. Ook kunnen ze als input dienen voor de cliëntenraad en/of voor een 
teamreflectie van de medewerkers. Achter elk aandachtsgebied staat op welke dienst(en) 
deze betrekking heeft. 

Het LSR wil benadrukken dat de onderstaande adviezen en vragen zijn bedoeld als 
suggesties voor mogelijke denkrichtingen. 

1. De start bij SMO Breda (Wonen en Doorstroomvoorziening) 
Volgens meerdere cliënten kan het ontvangst bij SMO Breda en de informatievoorziening 
beter. Het LSR raadt aan om bij cliënten individueel alert te zijn op deze thema's (en de 
verschillende behoeftes en mogelijkheden per persoon): 
• Vraag een aantal maanden na het ontvangst bij cliënten na of het ontvangst naar 

wens is geweest. Neem tips zoals een rondleiding en welkomspakket (de tips die in 
deze rapportage staan vermeld) mee. 

• Op welke verschillende manieren kan informatie per cliënt worden aangeboden, 
uitgelegd (en waar nodig herhaald)? Bied de informatie gedoseerd aan. 

• Waarover wil de cliënt informatie, waarvan op de hoogte zijn, wat is voor hem 
belangrijk? Op welke wijze? Op welke termijn? 

• Check of de cliënt informatie die gegeven wordt ook begrepen heeft en onthoudt. 

2. De medewerkers (Wonen, Ambulant wonen en Doorstroomvoorziening) 
Over je gehoord voelen, gelijkwaardigheid, een klik met de mentor en de kennis en 
ervaring van medewerkers maken cliënten kritische opmerkingen. 
Het LSR wil enkele denkvragen meegeven rondom deze thema's die bijvoorbeeld via een 
teamreflectie of een cliënten(raads)vergadering besproken kunnen worden. 
• Hoe ervaren begeleiders hun werk en werkdruk? Hoe ervaren cliënten dit bij 

begeleiders? Op welke momenten ervaren cliënten minder tijd en aandacht van de 
begeleiders? Kunnen cliënten iets voor elkaar betekenen wanneer de begeleider niet 
direct voor hen klaar kan staan? 
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• Zien we de cliënten écht? Luisteren we voldoende? Wat is de behoefte van de 
cliënten? Hoe kunnen zij zich meer gehoord voelen? Wordt de aandacht over de 
cliënten verdeeld? Ook als mensen minder hard om aandacht vragen? 

• Wat zijn de mogelijkheden voor de inzet van (meer) ervaringsdeskundige 
medewerkers? Kunnen er bijvoorbeeld (meer) vrijwilligers ingezet worden met 
ervaringsdeskundigheid op het gebied van psychiatrie en verslaving? 

• Weten cliënten dat zij van mentor kunnen wisselen wanneer zij geen klik met de 
mentor ervaren? Ga hierover met elkaar in gesprek en spreek verwachtingen naar 
elkaar uit. 

3. Thuis voelen bij SMO Breda (Wonen en Doorstroomvoorziening) 
Cliënten die op een woonlocatie of in de doorstroomvoorziening wonen geven aan dat ze 
zich niet altijd thuis voelen bij SMO Breda. Daarnaast ervaren veel clienten overlast door 
medebewoners. Het LSR adviseert te reflecteren op de volgende vragen: 
• Op welke wijze is er aandacht voor het onderlinge contact en de omgang met minder 

leuke kanten van medebewoners? Weten cliënten wat ze kunnen doen wanneer ze 
last hebben van een medebewoner? 

• Hoe waarborgt SMO Breda dat begeleiders voldoende zijn toegerust voor het 
begeleiden van deze dynamiek? 

• Wat kunnen cliënten onderling eventueel voor elkaar betekenen als positieve bijdrage 
aan het leven met elkaar? 

• Welke regels/afspraken zijn er rondom het gebruik van alcohol en drugs op de 
locatie? Worden deze nageleefd? Zitten medewerkers op één lijn wat betreft toezicht 
en handhaving? Welke consequenties zijn er wanneer cliënten wel gebruiken? 

• Wat zijn de mogelijkheden voor het organiseren van gezamenlijke activiteiten? Dit kan 
de groepsband versterken. Mensen leren elkaar op een andere manier kennen 
doordat sprake is van een andere setting. 

• Ga met cliënten in gesprek over wat SMO Breda kan verbeteren aan de 
communicatie, hoe zij de privacy van cliënten kan verbeteren en wat mogelijkheden 
zijn om de cliënt meer vrijheid te laten ervaren. 

4. Woonwensen (Wonen) 
Cliënten uiten wensen met betrekking tot aanpassingen aan hun woonlocatie. Zij maken 
opmerkingen over de staat en het onderhoud van de locatie, de aankleding van de locatie 
en bijvoorbeeld over de grootte van de kamer. Daarnaast vinden cliënten de warme 
maaltijd niet goed van smaak en is er te weinig variatie. Het LSR adviseert het volgende: 

Inventariseer de wensen op het gebied van de woning/woonlocatie en onderzoek de 
vraag achter de wens. Dit kan op individueel niveau, maar ook door een bijeenkomst 
te houden waarbij de cliënten hun wensen kenbaar kunnen maken. Vraag daarbij 
zowel naar wensen wat betreft het formaat van de kamer, als ook naar zaken 
aangaande het onderhoud en de aankleding. 

• Bekijk samen met de cliënten wat er haalbaar en mogelijk is. Bekijk wat cliënten, 
vertegenwoordigers en begeleiders hier eventueel zelf in kunnen betekenen en maak 
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een plan van aanpak. Leg daarbij ook uit dat mogelijk niet alles gerealiseerd kan 
worden en wat de reden daarvoor is. 

• Bespreek met de cliënten hun wensen voor de maaltijden op de woonlocatie. Hoe 
kunnen de maaltijden verbeteren? Hoe kan voor meer variatie worden gezorgd? 
Kunnen cliënten meedenken over het menu? 

5. Begeleiding doorstroom (Wonen) 
De cliënten ervaren weinig mogelijkheden in het aanbod tot doorstroom. Daarnaast geven 
zij aan dat zij hulp nodig hebben bij de stap naar zelfstandigheid. Het LSR raadt het 
volgende aan: 
• Ga met cliënten in gesprek over de doorstroommogelijkheden. Leg uit welke 

mogelijkheden er zijn en geef hen een realistisch beeld van de toekomst. Houd de 
cliënt op de hoogte over het vervolg en eventuele tussentijdse wijzigingen. 

• Bespreek met cliënten wat zij nodig hebben om te stap naar zelfstandig wonen te 
kunnen maken. Bekijk individueel welke begeleiding SMO Breda de cliënten kan 
bieden ter voorbereiding op het zelfstandig wonen. 

6. De activering (Wonen en Doorstroomvoorziening) 
Cliënten laten weten wensen te hebben wat betreft hun werkzaamheden en activiteiten. 
Ondanks dat sommige cliënten aangeven dat de maatregelen rond Covid-19 ook een rol 
spelen adviseert het LSR het volgende: 
• Is er ruimte om naast de zorg- of ondersteuningsplanbespreking structureel met 

cliënten in gesprek te gaan over hun wensen, doelen en dat wat ze graag zouden 
willen leren? 

• Inventariseer de suggesties van cliënten over meer variatie in het aanbod en bekijk 
samen of en hoe deze gerealiseerd kunnen worden. 

Tips en adviezen vanuit de groepsgesprekken 
Deelnemers aan het groepsgesprek bij De Gaarshof en bij Ambulant wonen geven tips en 
adviezen over verschillende thema's (zie Hoofdstuk 6). Het LSR raadt aan de ideeën van 
deze cliënten mee te nemen in de vervolgstappen. 

Tot slot nog een aanbeveling ten aanzien van de sterke punten 
Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dus besteed ook aandacht aan de sterke punten. 
Het is interessant om teams samen met cliëntenraden te laten onderzoeken hoe het komt 
dat het wonen, ambulant wonen en de doorstroomvoorziening op bepaalde punten goed 
wordt gewaardeerd. Denk daarbij zo breed mogelijk aan allerlei organisatorische, 
menselijke, technische en cliënt gerelateerde oorzaken die bijdragen aan de sterke 
punten. Dat geeft niet alleen houvast voor het behouden van sterke punten, het biedt als 
best practice de locaties/ teams van SMO Breda inzicht in en handvatten voor 
verbeterrichtingen. 
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5.5. Algemene procesaanbevelingen 
Het vaststellen van verbeterpunten en verbetersuggesties gebeurt op drie niveaus: 
• Op organisatieniveau worden de aandachtspunten uit dit rapport door SMO Breda 

opgenomen in het organisatieplan en de locatieplannen 2021/2022. 
- Het LSR raadt aan om de resultaten met de (centrale) cliëntenraad te bespreken. 

Stel daarbij vragen als: welke uitkomsten zijn herkenbaar, wat valt op, hoe zijn 
bepaalde aandachtspunten/opmerkingen/wensen te verklaren? Maak gezamenlijk 
concrete (verbeter)afspraken: wie doet wat, wanneer en evalueer het 
verbeterplan periodiek, bijvoorbeeld na een halfjaar, met alle betrokkenen. 
Bedenk tot slot een (leuke) manier om de uitkomsten van de raadpleging en het 
verbeterplan te presenteren en maak van de gelegenheid gebruik om tevens de 
cliëntenraad (weer) onder de aandacht te brengen. Maak inzichtelijk voor de 
cliënten (en vertegenwoordigers) wat er dankzij hun inbreng gaat veranderen. 

- Daarnaast raadt het LSR aan om — zoals ook genoemd in het Kwaliteitskader — 
de onderzochte cliëntervaringen mee te nemen in het door SMO Breda op te 
stellen kwaliteitsrapport. De cliëntervaringen geven waardevolle input en mogelijk 
aanvullende informatie bij een aantal van de te beschrijven vaste thema's4. 
Tevens kunnen de uitkomsten richting geven aan de te prioriteren verbeteringen 
(thema 7). 

• Op locatieniveau kunnen de uitkomsten met cliënten en medewerkers besproken 
worden in een verdiepend (groeps)gesprek of in een bijeenkomst met de lokale 
cliëntenraad. Het betreffende team bekijkt of er naar aanleiding van het locatierapport 
en de uitkomsten van verdiepende (groeps)gesprekken aandachtspunten kunnen 
worden opgenomen in het locatieplan. 

• Op individueel niveau bekijken persoonlijk begeleider, cliënt en vertegenwoordigers 
of er naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst aandachtspunten zijn die kunnen 
worden opgenomen in het ondersteuingsplan van de cliënt. De cliënt en de begeleider 
maken concrete afspraken om de wensen en mogelijke doelen van de cliënt te 
kunnen realiseren. Het LSR raadt daarbij aan om door te vragen op schijnbaar 
'onmogelijke' wensen. Onderzoek waarom iemand een bepaalde wens uit, welke 
vraag of behoefte daar mogelijk achter ligt en wat hierin wél mogelijk is. Op deze wijze 
ontstaat een directe koppeling van de cliëntenraadpleging met het zorgproces rond de 
individuele cliënt (Bouwsteen 1). 

4 Dit betreft met name de thema's: Zorgproces rond individuele cliënt (thema 1), Eigen regie (thema 2), Cliëntervaringen 

(thema 3), Samenspel in zorg en ondersteuning (thema 4) en Betrokken en vakbekwame medewerkers (thema 6). 
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6. Groepsgesprekken 

1 
Er zijn twee groepsgesprekken geweest, één met cliënten die wonen op locatie De 
Gaarshof en één met cliënten die ambulant wonen bij SMO Breda. Tijdens deze 
groepsgesprekken zijn de resultaten van de raadpleging besproken evenals thema's die 
op dat moment actueel waren voor de aanwezige cliënten. 
In dit hoofdstuk staat van beide groepsgesprekken een verslag. Het besprokene tijdens 
deze gesprekken zijn ter aanvulling op de resultaten van de raadpleging en zijn niet 
meegenomen in de analyses van de resultaten, omdat het slechts een kleine groep 
cliënten betrof met vaak individuele punten en in het geval van De Gaarshof locatie-
specifieke informatie betreft. 

6.1. Groepsgesprek De Gaarshof 
Er is op 29 mei 2021 een groepsgesprek georganiseerd. Het groepsgesprek heeft als doel 
om het gesprek op gang te brengen over de sterke punten en de aandachtspunten (de 
uitkomsten van de vragenlijst). Bij deze punten wordt gezocht naar achtergronden en 
suggesties voor verbetering. 
Bij het groepsgesprek waren 8 cliënten aanwezig, 2 medewerkers en de Controller 
financiën, kwaliteit en resultaatsturing. Het groepsgesprek is begeleid door een 
kwaliteitsmedewerker van het LSR. 

Tijdens het groepsgesprek heeft een klein deel van de cliënten en medewerkers een 
mening kunnen geven over het wonen bij SMO Breda. Het is dan ook belangrijk om de 
uitkomsten in dit perspectief te lezen. 

Voorstelrondje 
De deelnemers geven tijdens het voorstelrondje aan wat ze goed vinden gaan en wat 
beter kan. Ze maken één of meerdere opmerkingen. 
Enkele opmerkingen zijn door meerdere cliënten genoemd. 

Wat gaat goed? / Waar ben je trots op? / Waar ben je tevreden over? 

Niet eenzaam. Er is zorg wanneer dat nodig is. Als je iets aangeeft, doen ze daar iets 
mee. 

Mentor gaat dieper in op vragen dan de pb'ers van vroeger. 

Begeleiding en verzorging. 

Structuur en regelmaat. 

Vrienden. 

Mensen zijn goed met elkaar. Beleefd. 

(Vaste) plek, niet op straat leven. 

Communicatie. 

Wooncoaches / mentor: houden rekening met cliënt. 

Respect voor de schoonmakers. 

Cliënten over kwaliteit - SMO Breda 
LSR - landelijk steunpunt medezeggenschap 



Wat kan beter? / Wat zou je anders doen? / Wat is jouw tip/wens? 

Serieus nemen van cliënten (n.a.v. incident). 

' Doorgeven van informatie / overdracht. 

Eten / variatie. 

Afscheid rondom overlijden medecliënt. 

, Regels rondom alcohol- en drugsgebruik. 

, Wens: Trefpunt ook in het weekend open. 

Hygiëne: vieze toiletten. 

I Geluidsoverlast (hard praten, muziek), oud en gehorig gebouw. 

Onderbezetting in de nacht. 

6.1.1. Verdieping thema's 

Tijdens het voorstelrondje, maar ook tijdens het verdiepen van de aandachtspunten uit de 
vragenlijst ligt de nadruk met name op wat beter kan, maar er zijn ook positieve 
opmerkingen gemaakt. Over het algemeen zijn de aanwezige cliënten tevreden over de 
wooncoaches en de mentoren van SMO Breda locatie De Gaarshof. De cliënten hebben 
allemaal een aanspreekpunt en iemand waar ze terecht kunnen, ook wanneer de mentor 
afwezig is. De privacy is verbeterd op de locatie. Nu kloppen de medewerkers voordat ze 
de kamer van een cliënt binnenkomen. 

De volgende thema's zijn door cliënten als aandachtspunten benoemd en kunnen 
mogelijk als input dienen voor het verbeterplan van De Gaarshof. 

Regels rondom alcohol- en drugsgebruik 
Het valt de aanwezige cliënten op dat er verschillend wordt omgegaan met de regels 
rondom alcohol- en drugsgebruik op de locatie. In principe is er een totaalverbod, maar 
het gebruik wordt soms gedoogd. Hierdoor voelt het voor cliënten alsof er gemeten wordt 
met twee maten. Eén cliënt merkt op dat wanneer hij zou gebruiken hij meteen 
weggestuurd zou worden, maar een andere cliënt mag wel blijven. Daarnaast kan het 
voor cliënten die ook kampen met een verslaving heel confronterend zijn om een mede-
cliënt onder invloed te zien. Eén van de medewerkers geeft aan dat gebruik inderdaad 
niet mag en vraagt zich af wat de consequenties zijn als cliënten toch gebruiken. Een 
andere medewerker geeft aan dat er individuele afspraken met cliënten en mentoren zijn 
gemaakt en dat er dus wel gebruikt wordt. De afspraak is echter dat de andere cliënten dit 
gebruik niet zouden moeten zien, ruiken of proeven op de groep. Hij begrijpt dat deze 
individuele afspraken voor wrijving zorgen. 

28 
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1 
Eten en variatie 
In dit groepsgesprek, maar ook in het vorige groepsgesprek (2019) komt het eten en dan 
met name de variatie van het eten als aandachtspunt naar voren. Cliënten zouden graag 
gevarieerder willen eten. Een medewerker licht toe dat de keuken een jaarplanning voor 
het eten maakt en dat de cliënten bijvoorbeeld niet per week kunnen inzien wat er op het 
menu staat. Hij vertelt dat er een werkgroep 'Positieve gezondheid' is en dat deze 
werkgroep er bijvoorbeeld voor gezorgd heeft dat de groente niet te lang meer wordt 
doorgekookt. Hij neemt de opmerkingen over de variatie en het werken met een 
weekschema voor cliënten mee naar de werkgroep. 

Vervoersproject, veiligheid en chauffeurs 
Binnen SMO Breda is er een vervoersproject waarin cliënten andere cliënten vervoeren. 
Eén cliënt vraagt zich hardop af hoe veilig dit is. Bijvoorbeeld wanneer deze chauffeurs 
medicatie gebruiken. Zelf heeft hij wel eens de neiging gehad om in te grijpen tijdens een 
rit. De aanwezige Controller financiën, kwaliteit en resultaatsturing geeft aan dat cliënten 
vooraf wel gescreend worden, maar weet niet of er tussentijds ook nog een screening is 
en hoe de veiligheid gewaarborgd wordt. Hij zal dit navragen en terugkoppelen aan de 
cliënten. 

Voorstellen nieuwe medewerkers 
De cliënten zijn van mening dat er meer aandacht mag zijn voor het voorstellen van 
nieuwe medewerkers, ook wanneer dit tijdelijke invalkrachten zijn. Het verschilt wel per 
persoon of medewerkers zich voorstellen en het is een relatief grote locatie dus soms zien 
nieuwe medewerkers niet meteen alle cliënten. De aanwezige cliënten zien wel 
verbeterkansen door bijvoorbeeld te gaan werken met een fotobord en/of naamkaarten. 
Er wordt al gewerkt met een fotobord, maar daarop staan dan niet de 
invalkrachten/ZZP'ers. 

Informatievoorziening: overdracht en terugkoppeling / stand van zaken 
Meerdere cliënten noemen dat de communicatie / overdracht tussen medewerkers beter 
zou kunnen. Een cliënt geeft bijvoorbeeld iets door aan de middagdienst, maar de 
avonddienst is daar dan niet van op de hoogte. Eén van de aanwezige medewerkers 
herkent dit punt en geeft aan dat het team zoekende is naar een goede manier van 
overdracht en dat dit een werkpunt is. Verder is het voor cliënten niet altijd duidelijk wat de 
stand van zaken van iets is, bijvoorbeeld van de nieuwbouw. Maar ook is het niet duidelijk 
wat er bijvoorbeeld met de uitkomsten van de vorige raadpleging is gedaan. Er is wel een 
'paarse map' maar dit werkt onvoldoende om cliënten te informeren. De aanwezige 
cliënten zien meer in het informatie prikbord. Los van het ophangen van informatie vinden 
de cliënten het ook belangrijk om op de hoogte te zijn en blijven en betrokken te worden. 
De manier waarop kan worden meegenomen in het verbeterplan van de locatie. 
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6.2. Groepsgesprek Ambulant wonen 
Er is op 4 augustus 2021 een groepsgesprek georganiseerd. Het groepsgesprek heeft als 
doel om het gesprek op gang te brengen over de sterke punten en de aandachtspunten 
(de uitkomsten van de vragenlijst). Bij deze punten wordt gezocht naar achtergronden en 
suggesties voor verbetering. 
Bij het groepsgesprek waren 4 cliënten aanwezig en de Controller financiën, kwaliteit en 
resultaatsturing. Het groepsgesprek is begeleid door een kwaliteitsmedewerker van het 
LSR. 

Tijdens het groepsgesprek heeft een heel klein deel van de cliënten en medewerkers een 
mening kunnen geven over het Ambulant Wonen bij SMO Breda. Het is dan ook belangrijk 
om de uitkomsten in dit perspectief te lezen. 

6.2.1. Verdieping thema's 

Tijdens het voorstelrondje (inventarisatie wat gaat goed/wat kan beter), maar ook tijdens 
het verdiepen van de aandachtspunten uit de vragenlijst ligt de nadruk met name op wat 
beter kan, maar cliënten noemen ook wat er goed gaat. Zo vindt een cliënt het fijn dat zijn 
mentor hem 'confronteert met de waarheid' en de cliënt inzicht geeft en ruimte om zelf na 
te denken. Een andere cliënt geeft aan de begeleiding te krijgen die hij nodig heeft en 
ervaart de begeleiding als 'professioneel en punctueel'. Een cliënt is blij dat er uiteindelijk 
'snel' woonruimte voor hem gevonden is. 

De volgende thema's zijn door cliënten als aandachtspunten benoemd en kunnen 
mogelijk als input dienen voor het verbeterplan van Ambulant Wonen. 

Terugbellen / bereikbaarheid 
Niet alle mentoren bellen de cliënten terug bij een gemiste oproep. Eén cliënt licht toe dat 
zijn mentor dan als antwoord heeft: 'Ik heb zoveel cliënten dan kan ik iedereen wel 
terugbellen'. Een andere cliënt vertelt dat ook wanneer hij een appje of e-mail stuurt dat 
hij in het ziekenhuis ligt, de mentor dan voor de deur staat en vraagt waar de cliënt is. 
Maar vervolgens wordt er ook niet aan de cliënt gevraagd hoe het met hem gaat of 
waarom hij in het ziekenhuis ligt. 

Er lijkt verschil te zijn tussen de mentoren. Alle deelnemers krijgen al langere tijd 
ondersteuning van SMO Breda en hebben wisselende ervaringen met de mentoren die ze 
hebben (gehad). Ook goede ervaringen. Duidelijk wordt wel dat er meerdere mentoren 
zijn die niet terugbellen na een gemiste oproep. De deelnemers verschillen van mening of 
nu juist de 'oude garde' met ervaring of de 'jonge' medewerkers het beter doen. Wel is 
duidelijk dat het terugbellen van mentoren een verbeterpunt is. 
De aanwezigen zijn allemaal op de hoogte van het crisisnummer en tevreden over de 
bereikbaarheid van de crisisdienst. 
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Overdracht 
Een cliënt vraagt zich af of en hoe mentoren gesprekken met cliënten noteren. Na de 
intake met een mentor bleek hij bij de start van zijn traject een andere mentor te hebben. 
'Het briefje' met de informatie over zijn intake bleek ergens in een bakje te liggen. Er was 
geen sprake van overdracht. Hij vraagt zich af hoe SMO Breda de voortgang van zijn 
traject en zijn ontwikkelingen bijhoudt. Een andere cliënt heeft het gevoel dat zijn mentor 
'niks' onthoudt van de voorgaande gesprekken. Tot slot geeft een cliënt aan dat zijn 
mentor niet alles onthoudt, maar wel de belangrijkste punten uit het gesprekken. De 
Controller financiën, kwaliteit en resultaatsturing geeft aan dat cliënten te allen tijde hun 
dossier mogen inzien. 

Wisselingen mentoren 
De cliënten merken op dat er 'veel' wisselingen van mentoren zijn (geweest) in een korte 
periode. Soms met een goede en 'logische' reden: nieuwe baan, zwanger, gezondheid. 
Naast dat 'veel' wisselingen voor de cliënten niet wenselijk zijn, 'je voelt je verbonden met 
iemand', lijken mentoren gevoelsmatig ook regelmatig te 'verdwijnen'. Het is voor cliënten 
niet altijd duidelijk dat er een nieuwe mentor komt of hij is er 'opeens'. De communicatie 
kan dus beter (en tijdiger). 

Overige tips en verbeterpunten 
• Een (psychiatrisch) verpleegkundige in het team van Ambulant Wonen en/of iemand 

met kennis van psychiatrie/ziektebeelden. Het team kan met dit teamlid sparren over 
cliënten en deze medewerker kan cliënten ondersteunen die in psychische nood zijn. 
'Je kunt niet á la minute bij de GGZ terecht, daar zijn wachtlijsten en mentoren 
hebben misschien wel een pedagogische achtergrond, maar geen kennis van 
psychiatrie.' 

• Duidelijker communiceren over wat een cursus inhoudt, wat cliënten kunnen 
verwachten. 'Ik hoef niet te leren bij een computercursus hoe de computer aan moet, 
maar zo basis was de cursus wel.' 

• Laat cliënten meedenken over het nieuwe gebouw (SMO Breda moet uit het gebouw 
van de FAAM). 

• Het moet voor cliënten duidelijk zijn dat SMO Breda een proactieve houding van hen 
verwacht. Dit wordt wel gecommuniceerd, maar kan wellicht extra onder de aandacht 
worden gebracht. 
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Bijlage I Aanpak raadpleging 

De raadpleging bij SMO Breda bestaat uit de onderstaande stappen: 

1. Voorbereiding 
In samenwerking SMO Breda heeft het LSR 3 vragenlijsten op maat gemaakt voor de 
diensten Wonen, Ambulant wonen en Doorstroomvoorziening. In deze vragenlijsten 
zijn onder andere de thema's klantbelofte, gelijkwaardigheid en dagbesteding 
opgenomen. Het LSR werkt bij de gesloten vragen met een driepuntsschaal en de 
antwoordmogelijkheid 'geen antwoord'. Daarnaast toetst het LSR het voorstel van 
SMO Breda aan het wetenschappelijke kader voor het maken van een vragenlijst. 

2. Startoverleg 
Tijdens het telefonische startoverleg heeft het LSR de stappen en de planning van de 
raadpleging toegelicht. Daarnaast heeft het LSR de wensen voor de nieuwe 
vragenlijsten besproken. De input van SMO Breda heeft het LSR verwerkt in een 
eerste concept. De concepten zijn door het LSR per mail voor aan SMO Breda 
voorgelegd en daarna telefonisch/per mail definitief gemaakt. 

3. Instructie medewerkers 
Medewerkers hebben een schriftelijke instructie ontvangen voor het afnemen van de 
vragenlijst. In de instructie komt het volgende aan de orde; 
• Doelen raadpleging & planning raadpleging; 
• Praktische tips: Uit welke stappen bestaat de raadpleging? 

4. Afnemen en invullen vragenlijst 

Digitaal invullen 
Cliënten konden de vragenlijst digitaal invullen. Zij ontvingen van SMO Breda de 
digitale link naar de vragenlijst. Aan het einde van het invullen van de digitale 
vragenlijst kon de cliënt een pdf van de vragenlijst downloaden. 

Schriftelijk invullen 
Cliënten konden de vragenlijst ook schriftelijk invullen en opsturen naar het LSR. Het 
LSR rekent dan een meerprijs voor het invoeren van de schriftelijke vragenlijsten en 
eventuele kosten voor een retourenvelop en verzendkosten. 

SMO Breda kon er ook voor kiezen om zelf de schriftelijke vragenlijsten in te voeren. 
Deelname aan de raadpleging is dan niet anoniem. 
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Aan cliënten wordt gevraagd om hun voor- en achternaam in te vullen. Dit om de 
respons te kunnen checken en om de data te kunnen opschonens. SMO Breda heeft 
géén toegang tot de LSR data. Het LSR communiceert niet met medewerkers van 
SMO Breda over de inhoud van individuele vragenlijsten. 
Alle vragenlijsten (ongeacht of cliënten wel of niet hun naam invullen) worden anoniem 
verwerkt in de rapportages. Het LSR noemt geen namen van cliënten en begeleiders 
in rapporten. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Het LSR werkt met een datasysteem dat voldoet aan de richtlijnen van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU. 

5. Verdieping: groepsgesprek / spiegelgesprek 
Het LSR toetst en verdiept de uitkomsten van de vragenlijst door middel van twee 
groepsgesprekken: één voor Wonen en één voor Ambulante ondersteuning. 
Het doel van deze verdieping is het achterhalen wat de aandachtspunten zijn voor 
cliënten wat betreft de onderwerpen uit de vragenlijst. En de cliënten zullen met elkaar 
bekijken hoe deze aandachtspunten voor cliënten aangepakt kunnen worden: wat kan 
de cliënt zelf doen? Wat heeft de cliënt nodig van anderen: naasten, begeleider, 
cliëntenraad, organisatie, etc.? 
Aan een groepsgesprek nemen alleen cliënten/cliëntenraad deel en eventueel een 
ondersteuner. De verslagen van de groepsgesprekken zijn opgenomen in dit rapport. 

6. Rapportage 
Op basis van de uitkomsten van de vragenlijst en het groepsgesprek (gesprekken) 
schrijft het LSR een rapportage. In de rapportage zijn de uitkomsten van Wmo cliënten 
per dienst (Wonen, Ambulante wonen en Doorstroomvoorziening) weergegeven en 
geanalyseerd. Daarnaast zijn conclusies getrokken en doet het LSR aanbevelingen. 
SMO Breda ontvangt ook een cliëntversie of infographic van het rapport. 

5 Het is belangrijk dat er voor iedere cliënt één vragenlijst wordt meegenomen in de analyse van de 
antwoorden. Dubbele vragenlijsten worden daarom verwijderd. Hiervoor geldt dat het LSR op basis 
van de cliëntnaam opschoont'. Oftewel, wanneer een cliëntnaam twee keer voorkomt dan 
verwijdert het LSR de oudste versie. Het is daarom belangrijk om altijd voornaam én achternaam in 
te vullen. Wanneer cliënten anoniem deelnemen aan de raadpleging is het opschonen van de data 
niet mogelijk. 
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7. Opstellen verbeterplannen 
SMO Breda stelt naar aanleiding van het rapport met de cliënten(raad) een SMART-
verbeterplan op. Dit doen zij door op basis van de uitkomsten van de raadpleging eerst 
verbeterthema's te selecteren. Daarna maken zij afspraken over hoe deze 
verbeterpunten aan te pakken. Bij het formuleren van de afspraken nemen zij de door 
de cliënten genoemde verbetersuggesties mee. Indien gewenst kan het LSR 
ondersteuning bieden bij het opstellen van het verbeterplan. 

8. Evaluatie 
Na een jaar evalueren de cliënten of de cliëntenraad en de begeleiders de 
verbeteracties die tot stand zijn gekomen naar aanleiding van de raadpleging. 

Vragenlijst 
De vragenlijst Wonen bestaat uit 9 gesloten vragen (met 3 antwoordcategorieën: positief, 
tussencategorie en negatief) en 7 open vragen. De vragenlijst Ambulant wonen bestaat uit 
8 gesloten vragen (met 3 antwoordcategorieën: positief, tussencategorie en negatief) en 5 
open vragen. De vragenlijst Doorstroomvoorziening bestaat uit 7 gesloten vragen (met 3 
antwoordcategorieën: positief, tussencategorie en negatief) en 6 open vragen. Daarnaast 
konden cliënten een cijfer geven en het cijfer toelichten. 

Analyse 
De analyse van de uitkomsten van de cliëntenraadpleging bestaat uit twee delen. 
Als eerste zijn de antwoorden op de gesloten vragen uit de vragenlijst onderverdeeld in 
sterke punten, aandachtspunten en verbeterpunten op de volgende manier: 

Beoordeling 

Sterk punt 

Aandachtspunt 

n idmi terbeterpunt 

Geen 
beoordeling 

Als 

90% of meer van de cliënten positief antwoordt (goed / ja) 

30% of meer van de cliënten niet helemaal positief (niet helemaal 
goed, soms, niet altijd goed, een beetje) of negatief is 
(tussencategorie en negatieve categorie bij elkaar opgeteld) 

30% of meer van de cliënten negatief antwoordt (nee / niet goed) 

minder dan 80% van de cliënten antwoord geeft, 
is aan de vraag geen beoordeling toegekend 

11111111P Cliënten over kwaliteit - SMO Breda 
SR - landelijk steunpunt medezeggenschap 



Open vragen 
Het tweede deel van de analyse betreft de verwerking van de verbetersuggesties en de 
opmerkingen die cliënten bij de open vragen hebben gemaakt. Om de opmerkingen en 
verbetersuggesties op een betrouwbare en valide manier te verwerken, gaat de 
onderzoeker op een gestructureerde wijze te werk. Deze werkwijze van het LSR is 
gebaseerd op een gangbare data-analyse methode, zoals onder andere beschreven door 
Boeije e.a. (2014) 6. De tekst wordt gecodeerd aan de hand van relevante thema's. Op 
basis van deze analyse vat het LSR de meest opvallende thema's samen. 

Respons 
De respons is het aantal cliënten dat de vragenlijst heeft ingevuld (respondenten 
genoemd) in verhouding tot het totaal aantal cliënten dat gebruik maakt van de 
dienstverlening. 
Het LSR stelt dat bij een cliëntgroep van 30 cliënten of meer een minimale respons tussen 
de 35% en 40% nodig is om een goed beeld te kunnen krijgen van de mening van de 
cliënten. Bij een groep van minder dan 30 respondenten geldt een minimale respons 
tussen 70% en 80%. Hoe kleiner de groep respondenten hoe hoger de behaalde respons 
zal moeten zijn om met enige zekerheid te kunnen zeggen dat de uitkomsten een goede 
afspiegeling zijn. 

Representativiteit 
Wanneer het aantal respondenten veel lager is dan het totaal aantal cliënten/deelnemers 
dat gebruik maakt van de dienstverlening, bestaat de kans dat de uitkomsten niet 
representatief zijn. Er moet in die situaties dan ook voorzichtig worden omgegaan met het 
trekken van conclusies op basis van de resultaten die in het rapport zijn vermeld. De 
uitkomsten kunnen dan echter wel een aanknopingspunt zijn voor een verdiepend 
gesprek met cliënten, medewerkers en andere betrokkenen. 

6 Boeije, H.R, 't Hart, H & Hox, J. (2014). Onderzoeksmethoden. Amsterdam: Boom. 
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