
 

 

 

 

Uitvraag Zorg op Afstand: Klant 

 

01. Inleiding 

Naar iedere klant van de Zorgcoach, is de ‘Uitvraag Zorg op afstand: Klant’ verzonden. Aanleiding 

was de corona-crisis waardoor het noodzakelijk werd te zoeken naar alternatieven om 

ondersteuning te kunnen blijven bieden in een tijd waarin het gebruikelijke face-to-face contact 

onmogelijk was. Er werd gekeken naar alternatieven als telefonisch contact, WhatsApp en 

videobellen. Zowel De Zorgcoach zelf als de gemeenten willen graag weten hoe dit door de coaches 

en de klanten is ervaren omdat dit mogelijk een kans biedt om ook in de toekomst van deze wijze 

van coaching gebruik te maken. Hiermee zou er een efficiëntieslag gemaakt kunnen worden. De 

uitvraag is ook gestuurd naar de coaches.  

Achtentwintig (28) klanten hebben op deze enquête gereageerd.  

  

 

02. Resultaten & analyse 

 

 

1.  Hoe heet jouw coach / coaches 

De 28 respondenten zijn klant bij in totaal 12 coaches. Van de 12 coaches hebben per coach 

minimaal 1 en maximaal 8 klanten de uitvraag ingevuld. Omdat deze analyse ook extern wordt 

verspreid is in onderstaand grafiek de aantallen respondenten per coach weergegeven zonder de 

naam van de betreffende coach weer te geven. 

 

 

2. Jouw hulp wordt geboden vanuit (WMO of Jeugdwet)  

 

Het merendeel van de respondenten (92,9%) geeft  aan hulp vanuit de WMO te ontvangen. 7,1% 

ontvangt hulp vanuit de Jeugdwet. Hiermee is het aantal respondenten vanuit de WMO 

oververtegenwoordigd en is deze analyse geen reële weergave voor de klanten die vanuit de 

Jeugdwet worden bediend. 

 

 

3. Ik ben (de klant zelf, de ouder(s)/verzorgers van de klant) 

Van de respondenten geven 27 personen (96,4%) aan dat hij/zij zelf degene is die zorg ontvangt. 

Eén persoon (3,6%) is ouder/verzorger van de klant. 

 

4. De hulp wordt geboden vanuit de volgende gemeente 
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Omdat niet alle gemeenten in bovenstaande grafiek staan vermeld, hieronder de nadere 

uitwerking: 

 

 Aantal klanten  Gemeente 

  7  (25%) Amstelveen of Aalsmeer 

  2  (7,0%) Amsterdam 

  0 Almere 

  1  (3,6%) DUO gemeenten 

  0 Edam-Volendam 

 10 (35,7%) Haarlemmermeer 

  1   (3,6%) Purmerend of Beemster 

  1   (3,6%) Regio Alkmaar 

  0 Regio Amersfoort 

  4   (14,3%) Regio IJmond en Kennemerland 

  0 Regio West Friesland 

  0 Regio Zaanstreek & Waterland 

  0 Utrecht-West 

  1   ( 3,6%) Hoofddorp 

  1   ( 3,6%) IJmuiden 

Totaal 100%  

 

 

 

5. Wat vind jij van het idee om soms te videobellen, te bellen en/of te appen met je 

coach, ter vervanging van 1 of meerdere live contactmomenten? 

Een klein merendeel van de respondenten (57,1%) geeft het cijfer 7 of hoger bij het idee van meer 

zorg op afstand en staat hiermee positief tegenover het idee. 35,6% (cijfer 5 of lager) geeft aan 

zorg op afstand niet prettig te vinden. 7,1% geeft een 6 en staat hier neutraal tegenover. 

 

 

 

6. Wanneer jij en je coach elkaar wekelijks zien, en we ervan uitgaan dat je elkaar 4 

maal per maand ziet, wat zou voor jou dan de beste verdeling zijn tussen elkaar 

live zien en videobellen en/of bellen? 

Bijna de helft van de respondenten (42,9%) kiest voor een 50/50 verdeling tussen face-to-face 

contact en zorg op afstand. Iets meer dan een derde (35,7%) wil alleen face-to-face contact. Geen 

van de respondenten (0%) wenst alleen zorg op afstand. 
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7. Wat vind jij van het idee om wat vaker in de week korter contact te hebben via 

videobellen, bellen of appen met je coach en elkaar minder vaak live te zien in 

een maand  

Een klein merendeel van de respondenten (50,1%) geeft het cijfer 7 of hoger bij het idee van 

vaker in de week korter contact door zorg op afstand (en minder vaak live contact per maand) en 

staat hiermee positief tegenover het idee. Een kleine minderheid (49,9%) geeft het cijfer 5 of lager 

en staat hier negatief tegenover.  

 

 

 

 

8. Denk je dat we jou net zo goed kunnen helpen op één van de genoemde wijzen?  

Een minderheid van de respondenten (39,3%) denkt dat zorg op afstand net zo goed zou kunnen 

helpen als face-to-face en geeft het cijfer 7 of hoger. Het merendeel (57,1%, cijfer 5 of lager) 

geeft aan zorg op afstand minder helpend te vinden. 3,6% geeft een 6 en staat hier neutraal 

tegenover.  
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9. Wat zie jij als voordeel van zorg op afstand 

De volgende voordelen van zorg op afstand worden door de klanten genoemd. De strekking 

hiervan komt meermaals terug: 

1. Logistiek praktisch voor beide partijen. 

2. Afspraken zijn makkelijker in te plannen 

3. Makkelijker om meerdere keren per week (kort) contact te hebben. 

4. Meer mogelijkheden om acute (ad hoc) begeleiding te krijgen. 

5. Lagere drempel om zelf contact op te nemen met de coach. 

  

 

     11. Wat zie jij als nadeel van zorg op afstand 

De volgende nadelen van zorg op afstand worden door de klanten genoemd. De strekking hiervan 

komt meermaals terug: 

1. Het is moeilijker om verbinding te maken, het persoonlijk contact wordt gemist.  

2. De non-verbale communicatie (lichaamstaal) wordt gemist, emoties worden makkelijker 

verborgen. 

3. Meerdere personen in 1 gezin begeleiden is lastiger 

4. De coach kan niet meekijken of ondersteunen bij activiteiten waarbij fysieke aanwezigheid 

van de coach gewenst is, je kan alleen praten 

5. De coacht ziet de interactie niet en voelt de sfeer niet binnen het systeem van de klant 

6. Praten gaat soms makkelijker tijdens een gezamenlijke activiteit. 

7. Er treden soms technische problemen op die beperkend werken omdat de klant het gesprek 

niet goed kan volgen. 

 

 

     12. Waar moeten we vooral aan denken? 

De volgende zaken worden door de klanten genoemd. De strekking hiervan komt meermaals terug: 

1. Het is geen vervanging voor een face-to-face contact maar zou een aanvulling kunnen zijn. 

2. Klant en coach moeten elkaar eerst goed kennen voordat er met videobellen gestart wordt. 

3. Goede afstemming tussen coach en klant is noodzakelijk over wat voor de klant werkt en 

wat niet. 

4. Er moet zicht blijven op de persoonlijke situatie van de klant door fysieke aanwezigheid 

van de coach (wat is de staat van de woning, verzorgt de klant zichzelf nog goed?).  

5. Middelen die gebruikt worden voor coaching op afstand moeten technisch goed werken en 

via een beveiligde verbinding plaatsvinden i.v.m. privacy. 
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     13. Zouden we je eventueel mogen benaderen om de zorg op afstand, verder vorm te 

           geven? 

Iets minder dan de helft van de respondenten (46,4%) wil een bijdrage leveren bij de uitrol van 

zorg op afstand. Meer dan de helft van de respondenten (53,6%) is hier niet toe bereid. 

 

Eindconclusie n.a.v. de percentages en de door de klanten gemaakte opmerkingen 

De uitslagen van deze analyse gaat vooral over onze WMO klanten. De input van Jeugdwet klanten 

is te verwaarlozen en daarmee is deze analyse niet representatief voor deze groep.  

Onze klanten staan over het algemeen licht positief tegenover het gebruik van digitale 

hulpmiddelen bij het coachen.  

Coachen op afstand kan alleen ingezet worden als aanvulling op de huidige werkwijze (max. 50% 

van de contacten digitaal in plaats van het gebruikelijke face-to-face) waarbij per individuele klant 

bekeken moet worden of deze manier van werken werkelijk past bij de klant.  

Klanten die niet graag zorg op afstand willen ontvangen zijn hier ook heel expliciet in en moeten 

daarin serieus genomen worden. 

Klanten vinden het belangrijk dat de gebruikte middelen voor het op afstand coachen technisch 

goed werken en veilig zijn in het kader van privacy. 
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