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Samenvatting 

Probleemstelling 
De dorpsondersteuner en het DOK weten niet op welke wijze de pilot ‘Hulp bij het huishouden’ door 

de burgers van Kessel en Kessel-Eik op dit moment wordt ervaren en de ondersteuning en rol van de 

dorpsondersteuner hierbij.  

Doelstelling 
Sinds 2016 zijn de dorpen Kessel en Kessel-Eik betrokken bij de pilot ‘Hulp bij het huishouden’. Er 

heeft toen een transitie plaatsgevonden van WMO-voorziening naar een dorpsvoorziening. Dit was 

de start van een nieuwe aanpak gericht op burgers die hulpbehoevend zijn rondom het huishouden. 

De dorpsondersteuner vindt het noodzakelijk dat de ervaringen en de tevredenheid van de burgers 

achterhaald worden. Om zo inzicht te krijgen in de huidige situatie en de pilot waar nodig te 

optimaliseren en door te ontwikkelen.  

Hoofdvraag 
De vraag vanuit de dorpsondersteuner en het DOK  is als volgt: “Hoe ervaren de burgers in Kessel en 

Kessel-Eik de Pilot ’Hulp bij het huishouden’ en wat zijn de aanbevelingen vanuit de 

ergotherapeutische visie”? Hierbij wordt de rol van de dorpsondersteuner binnen de kern ook in 

kaart gebracht.  

Werkwijze 
Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag is er gebruik gemaakt van een werkmodel en een 

analyseschema gebaseerd op het PEOP - inhoudsmodel. Uitleg over het gebruikte model zie bijlage 

PEOP-model en zie voor specifiekere uitleg van de werkwijze hoofdstuk   
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Werkwijze. 

Antwoord op de hoofdvraag 
Uit de gesprekken met de respondenten bleek dat men zeer te spreken is over de pilot ‘Hulp bij het 

huishouden’ en de manier waarop de dorpsondersteuner haar rol vervult. Voor een complete 

weergave van de verzamelde gegevens zie bijlage Gegevens Kessel- Kessel-Eik. 
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Inleiding 

Aanleiding 
Sinds de betrokkenheid van het dorp is de pilot geen onderdeel meer van de gemeente, wanneer 

burgers maximaal drie uur hulpbehoevend zijn. Gezien deze verandering is het DOK benieuwd naar 

hoe de pilot ‘Hulp bij het huishouden’ op dit moment verloopt en ervaren wordt door de burgers van 

Kessel en Kessel-Eik. Door middel van dit rapport zal de huidige situatie omtrent de pilot ‘Hulp bij het 

huishouden’ in kaart worden gebracht.  

Beschrijving van de hoofdvraag 
In februari 2019 heeft het DOK (waaronder de dorpsondersteuner) de volgende vraag gesteld: “Hoe 

ervaren de burgers in Kessel en Kessel-Eik de Pilot ‘Hulp bij het huishouden’ en wat zijn de 

aanbevelingen vanuit de ergotherapeutische visie”? Hierbij wordt de rol van de dorpsondersteuner 

binnen de kern ook in kaart gebracht. Aan de hand van deze vraag zijn er vier topics opgesteld om 

een specifieker beeld te krijgen van de ervaring die de burgers hebben met de pilot en de 

dorpsondersteuner. Deze topics zijn, evaluatie pilot ‘Hulp bij het huishouden’, beschikbaarheid, 

communicatie en werkzaamheden/taken.  

 

Voor een verdere uitleg over de gebruikte topics zie hoofdstuk Inhoudsmodel. 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de werkwijze. Hoofdstuk 1 bestaat uit het plan van aanpak, dat aan 

het begin is opgesteld, welke stappen zijn doorlopen en wat er allemaal nodig was om deze 

rapportage te maken. Een volgend kopje binnen de werkwijze is het gebruikte procesmodel, hierin 

staat beschreven welk proces is doorlopen en op welke manier hierbij is stil gestaan. Het volgende 

onderwerp is het inhoudsmodel, dit wordt verder uitgewerkt in het derde kopje. Als laatste wordt de 

selectie van de respondenten beschreven.  

In hoofdstuk 2 wordt de onderbouwing van in hoofdstuk 4 beschreven conclusie en/of aanbevelingen 

besproken. Hierin staan beschreven welke literatuur en theorieën wij hebben toegepast. Deze 

literatuur en theorieën zijn uitgewerkt in een beknopte vorm.  

In hoofdstuk 3 ligt de focus op de resultaten die uit de gesprekken met de burgers naar voren zijn 

gekomen. Dit hoofdstuk wordt verdeeld in drie deel onderwerpen, namelijk beschrijving plan van 

aanpak, data, analyse. Eerst wordt het uitgevoerde plan van aanpak beschreven. In de data staan de 

gegevens beknopt verwerkt, vanuit deze gegevens is er een analyse gemaakt. 

Hoofdstuk 4 bestaat uit de conclusie van de gesprekken met de daarbij behorende aanbevelingen, 

gericht op het Vertelpunt. Deze zijn uitgewerkt aan de hand van de drie topics en het 

evaluatieformulier ‘Evaluatie pilot Hulp bij het huishouden’.  

In hoofdstuk 5 worden de discussiepunten uitgewerkt, hierin staat vermeld welke en waar de 

beperkingen in de rapportage zitten. Er wordt beschreven in welke mate deze invloed hebben op de 

conclusie en/of aanbevelingen gericht op de pilot ‘Hulp bij het huishouden’ en de rol van de 

dorpsondersteuner.  

Hoofdstuk 6 is de bibliografie, hier staan alle gebruikte bronnen onder elkaar vermeld in een 

alfabetische volgorde.  

Als laatste staan in hoofdstuk 7 de bijlages, in verschillende hoofdstukken wordt hier verwezen naar 

bijpassende bijlagen. Deze zijn genummerd op volgende van de verwijzingen.  
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Bij verwijzingen in het gehele document zijn hyperlinks toegevoegd, wat betekent dat de functie ‘Ctrl 

+ klikken’ toegepast kan worden wanneer de muis op de verwijzing staat. De pagina zal dan 

verspringen naar de verwezen pagina.  
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1. Werkwijze 
Er is geen gebruik gemaakt van een bestaand procesmodel. In plaats hiervan zijn de stappen van het 

methodisch handelen die horen bij de beroepscompetentie ‘inventariseren & analyseren’ en 

‘Adviseren aan derden’ doorlopen. De doorlopen stappen staan weergegeven in 1.1.1 Tabel 

‘Processtappen’.  Deze stappen zijn specifieker uitgewerkt in bijlage Stappen inventariseren & 

analyseren en bijlage Stappen adviseren aan derden 

1.1. Plan van aanpak 
Stappen Inhoud Tijdsplanning  

1. Kennismaking ▪ Dorpsondersteuner Kessel en Kessel-Eik 
▪ Waarnemend voorzitter DOK 
▪ KBO infoloketmedewerker 
▪ Contextanalyse  

 

Week 1 en 2 

2. Inventarisatie ▪ Interviewguide ‘burgers over 
dorpsondersteuner’  

▪ Diepte interviews met geselecteerde burgers 
▪ Transcriberen kennismakingsgesprekken en 

diepte interviews burgers 
▪ Inventariseren van PEOP-model, analyseren 

en rapporteren  
▪ Wijkimpressie  

 

Week 3 t/m 12 

3. Analyse ▪ Analyseschema gebaseerd op PEOP 
▪ Eventuele theoretische onderbouwing 

(burgerparticipatie, zelfsturing, 
zelfmanagement) 
 

Week 13 en 14 

4. Conclusie ▪ Conclusie over de pilot onderbouwd vanuit 
de aanbevelingen van de burgers en 
ergotherapeutisch inzicht 

▪ Conclusie over de dorpsondersteuner vanuit 
aanbevelingen burgers en 
ergotherapeutische inzicht 
 

Week 15 en 16 

5. Rapporteren  ▪ Rapport aan de hand van theorie opleiding 
Ergotherapie 

▪ Inhoud rapportage: 
o Resultaten  
o Theorie 
o Conclusie/aanbevelingen 

 

Week 17 en 18 

6. Evalueren  ▪ Bespreken met dorpsondersteuner en 
eventueel DOK  
 

Week 19 
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1.1.1 Tabel processtappen  

 

* I&A = Inventariseren & Analyseren 

** Aad = Adviseren aan derden 

1.2. Inhoudsmodel 
Het PEOP-model is gebruikt tijdens de inventarisatie en analyse, waarbij de koppen van het PEOP-

model niet letterkijk zijn opgenomen. Het PEOP-model is als leidraad gebruikt binnen deze 

rapportage, waarbij de koppen tijdens het redeneren wel zijn opgenomen. De koppen van het PEOP-

model zijn: Population, environment, occupation en performance. Aan de hand van het PEOP-model 

en de gesprekken met de dorpsondersteuner zijn er vier topics opgesteld. Deze zijn:  

1. Bereikbaarheid  

2. Communicatie  

3. Werkzaamheden/taken 

4. Evaluatie pilot 

Behorend bij deze topics zijn er vragen opgesteld, die worden gesteld bij de interviews met de 

burgers. De gestelde vragen over de pilot zijn te zien in Evaluatie pilot hulp bij het huishouden’ en de 

vragen over de dorpsondersteuner staan in bijlage Interviewguide gesprekken burgers 

Met behulp van deze vragen wordt er meer diepgang gecreëerd voor het verkrijgen van de 

benodigde informatie. Vooraf is er een enquête met elf vragen gestuurd naar de gebruikers over de 

pilot. Tijdens de interviews wordt deze ingevulde enquête samen besproken.  

 Voor meer informatie over het PEOP-model zie bijlage PEOP-model 

1.3. Selectie respondenten 
Burgers binnen de kernen Kessel en Kessel-Eik zijn benaderd door de dorpsondersteuner. Zij hebben 

een mondeling akkoord gegeven over het verlenen van hun medewerking. Het betreft burgers die 

gebruik maken van de pilot ‘Hulp bij het huishouden’ dan wel als gebruiker dan wel als naasten. Er 

zijn voor de kernen Kessel en Kessel-Eik tien burgers benaderd. Vervolgens zijn er individuele 

afspraken met de geselecteerde burgers gepland. Het aantal respondenten omvatte uiteindelijk een 

aantal van acht personen.  

 

 

I&A* Vraag verhelderen

Gegevens 
verzamelen, 

analyseren en 
interpreteren

Gegevens 
rapporteren

Aad** Vraag definieren
Vaststellen 

samenwerking en 
wettelijke kaders

Oplossingsrichtingen 
+ selectie

Advies uitbrengen 
+ evalueren
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2. Theoretische achtergrond 
Hieronder staat de theorie beschreven die gebruikt is voor het geven van aanbevelingen zoals deze 

gegeven zijn in hoofdstuk 4.  

2.1. Participatie 
Participatie betekent letterlijk ‘deelnemen’ en is een belangrijk concept voor ergotherapeuten. Het 

sluit nauw aan bij het beroepsparadigma, omdat het dagelijks handelen beschreven is als een 

voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de maatschappij.  

De wereldorganisatie (WHO) definieert in de International Classification of Functioning and Health 

(ICF) participatie als “a person’s envolvement in life situations” wat betekent “iemands deelname aan 

het maatschappelijke leven”. Hierin is deelname een belangrijke term (envolvement) er kan vanuit 

twee perspectieven naar participatie worden gekeken, namelijk vanuit een persoonlijk perspectief of 

vanuit een sociaal-maatschappelijk perspectief. Echter zijn beide perspectieven belangrijk en vullen 

elkaar aan.  

Tegenwoordig spreekt men steeds meer van een participatiemaatschappij waarin de burger meer 

verantwoordelijkheid neemt om voor zichzelf en voor de omgeving te zorgen, naast het hebben van 

‘recht op zorg’ vanuit de samenleving. Hier staan drie pijlers centraal: 

▪ Zelfmanagement en de regie in eigen handen nemen 

▪ Verantwoordelijkheid nemen in de zorg voor anderen 

▪ Mee kunnen beslissen als burger in de wetgeving 

Het begrip participatie kan op twee manieren worden geïnterpreteerd, namelijk betekent het 

enerzijds ‘deelnemen’ of ‘aanwezig’ zijn. Anderzijds betekent het ‘participeren in besluitvorming’.  

(Satink & van de Velde, 2017) 

2.2. Zelfmanagement  
Zelfmanagement betekent dat mensen met een chronische aandoening zelf kunnen kiezen in 

hoeverre men de regie in eigen handen neemt. Daarnaast mag men mede richting geven aan hoe de 

beschikbare zorg wordt ingezet om zo een optimale kwaliteit van leven te behalen of te behouden. 

Het doen van zelfmanagement is dat de cliënt: 

▪ Middels coaching in staat is persoonlijke streefdoelen te bereiken 

▪ Focust op gezondheid (kracht in plaats van klacht) 

▪ Risicofactoren voor klachten herkent 

▪ Het geloof in eigen kunnen vergroot 

▪ In staat is verbetering van de kwaliteit van leven te bereiken  

Zelfmanagement ondersteunen: 

Kwetsbare burgers hebben ondersteuning nodig. De relatie tussen zorgverlener en cliënt verandert 

steeds meer. Dit vraagt om een cultuuromslag. Van de cliënt wordt namelijk een actievere houding 

verwacht, terwijl de zorgverlener steeds meer als coach fungeert. Niet iedereen kan zorgen voor de 

eigen gezondheid. In totaal heeft 29% van de Nederlanders lage gezondheidsvaardigheden. Zij 

hebben moeite om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te 

gebruiken bij het nemen van beslissingen die te maken hebben met hun gezondheid. Alleen als 

mensen inzicht hebben in de verschillende opties die mogelijk zijn, dan lukt zelfmanagement.  
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Hulpbrongericht werken betekent samen met de cliënt mogelijkheden in de omgeving te 

onderzoeken en te benutten, zoals familie, vrienden en/of toegankelijkheid. Dit betekent ook 

vaardigheden waarnemen, identificeren of ontwikkelen die de cliënt kan gebruiken bij het oplossen 

van (toekomstige) problemen. Zo ontstaat er een gevoel van ‘self efficacy’ en wordt het voor een 

cliënt makkelijker nieuwe dingen uit te proberen, kleine risico’s in het dagelijks leven te nemen en 

steeds meer verantwoordelijkheid te dragen.  

(Logister - Proost & Ammeraal, 2017) 

2.3. Zelfsturing 3.0 
Overheid en maatschappelijke partners geven ruimte op het openbare terrein van dorpen en kernen 

(gemeenschappen) en verenigingen, gezinnen en individuen om zelf verantwoordelijkheid te nemen 

voor de kwaliteit van hun eigen leven en leefomgeving. Deze ontwikkelen zich door tot krachtige 

intelligente sociale verbanden op basis van feedback.  

Zelfsturing vraagt een communicatieve rol van de overheid, waarbij de rol van de overheid verschuift 

van het verlenen van inspraak naar het voeren van een dialoog met burgers en maatschappelijke 

organisaties.  

Het versterken van de burger in zijn relatie tot de overheid en maatschappelijke organisaties. Hierop 

ligt de nadruk bij zelfsturing. Waar zelfsturing kernachtig wordt samengevat als het antwoord op de 

vraag: ‘Hoe ontwikkelen gemeenschappen zich en hoe sluit de overheid daar het beste op aan?’ Dit 

in tegenstelling tot burgerparticipatie, waarbij het vooral erom gaat hoe de samenleving het beste bij 

de overheid zou kunnen aansluiten.  

(Custers, 2017) 

2.4. Beroepsparadigma Ergotherapie  
Het ergotherapieparadigma is het algemene gezamenlijke kader voor theorievorming en de 

beroepsuitoefening van de ergotherapie in een bepaalde periode. In het paradigma van de 

ergotherapie staat het concept handelen centraal. Handelen is een complexe interactie tussen de 

persoon en de omgeving, waarin de persoon activiteiten, taken en rollen uitvoert die betekenis 

hebben en/of die van hem verwacht worden.  

(Satink & van de Velde, 2017) 

2.5. Uitgangspunten voor het handelen 
Het ergotherapieparadigma definieert het wezen en het doel van ergotherapie. Dit is verwoord in 

uitgangspunten. Binnen het beroepsprofiel zijn zeven uitgangspunten beschreven om het handelen 

in de ergotherapeutische context toe te passen: 

▪ De mens is een handelend wezen 

De mens is van nature een handelend wezen en ieder mens voelt een noodzaak om bezig te 

zijn met de dagelijkse handelingen. Handelen is een menselijke behoefte die biologisch is 

vastgelegd. De mens heeft een innerlijke drang om de omgeving te verkennen en onder 

controle te krijgen. Deze drang tot controle zorgt ervoor dat mensen overgaan tot handelen. 

Een mens wil ook graag leren door te handelen, waarbij omgeving en cultuur een belangrijke 

rol spelen.  
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▪ Handelen is het resultaat van de dynamische interactie van de persoon, de activiteiten en de 

context (PTO) 

Binnen het handelen kunnen drie kernelementen worden genoemd die elkaar constant 

beïnvloeden. De kernelementen zijn de persoon die handelt, de context/omgeving en de 

activiteit.  

 

▪ Handelen geeft betekenis aan het leven 

Vanuit handelingsperspectief is handelen de individuele activiteit in een omgeving op een 

bepaald moment. Handelen is per definitie uniek en biedt de mens de mogelijkheid om in 

iedere situatie altijd iets nieuws en betekenisvols te creëren. De betekenis is persoonlijk en 

wordt voor een groot deel bepaald door de context waarin iemand handelt en de cultuur.   

 

▪ Handelen beïnvloed gezondheid en welzijn 

De gezondheid en welzijn wordt beïnvloed door het dagelijks handelen. Er kan dus gesteld 

worden dat het handelen essentieel is voor de gezondheid en het welzijn. Het is dan ook van 

belang om een goede balans te vinden in het dagelijks handelen. Spirituele, fysieke en 

psychosociale welzijn wordt bevorderd door het kunnen vervullen van behoefte aan 

betekenisvol handelen.  

 

▪ Handelen regelt de tijd en structureert leven 

Een (dag)ritme en ordening in de tijd komt voort uit het dagelijks handelen. Gewoonte en 

routines komen voort uit uitvoering van activiteiten.  

 

▪ Handelen geeft persoonlijke ervaringen 

Door het uitvoeren van een specifieke activiteit komt een ervaring tot stand. Een persoon 

kan bij het uitvoeren van activiteiten gevoelens van opwinding, angst, bezorgdheid, apathie, 

verveling, ontspanning en controle ervaren. Door ervaringen die mensen tijdens het 

handelen opdoen krijgen mensen inzichten in hun beperkingen en mogelijkheden.  

 

▪ Handelen heeft therapeutische potentie 

In het veranderingsproces spelen de ervaringen die tot stand komen tijdens het uitvoeren 

van dagelijkse activiteiten een rol. Tijdens het handelen dragen de ervaringen bij een 

betekenisgeving. Het handelen krijgt een therapeutische potentie door het feit dat het 

uitvoeren van activiteiten ervaringen geeft en bijdraagt een betekenis.  

 

▪ Mensen kunnen verstoringen in het handelen ervaren 

Het leven veranderd constant en daardoor ook het handelen. In veel gevallen gaan 

veranderingen in het handelen vanzelf. Soms gaan veranderingen in het handelen niet 

vanzelf en ervaren mensen verstoringen in het handelen ten gevolge van bijvoorbeeld een 

ziekte of beperking of verandering van de omgeving. Dit wordt ook wel occupational 

disruption genoemd. Men verliest hun evenwicht. Echter is dit niet het probleem, het is dat 

zij hun dagelijks handelen soms niet naar eigen tevredenheid of die van de omgeving kunnen 

aanpassen aan die verandering. Dit uit evenwicht zijn wordt een verstoring in het handelen 

genoemd.  

Zowel uit de mens als uit de context/omgeving kunnen verstoringen in het dagelijks handelen 

voortkomen. Dit leidt tot de volgende aanvullende uitgangspunten: 
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o Handelen is persoonsgebonden 

Er kan gesteld worden dat handelen afhankelijk is van de persoonlijke mogelijkheden tot 

het uitvoeren van activiteiten, doordat men allereerst kijkt naar de mens en het 

handelen. Het handelen van de persoon wordt ook beïnvloed door doelstellingen, 

interesses, waarden en normen, zelfbeeld of de eigen identiteit van een persoon. 

 

o Handelen is context – based 

Een activiteit komt tot stand door de dynamische interactie tussen de persoon en de 

context. Handelen vindt altijd plaats in een context/omgeving. Door belemmeringen 

vanuit de context/omgeving kunnen verstoringen in het dagelijks handelen optreden. 

Bijvoorbeeld doordat het initiatief tot het uitvoeren van activiteiten niet meer genomen 

kan worden, doordat de keuze voor ‘voor het individu betekenisvolle’ activiteiten 

ontbreekt of door bijvoorbeeld belemmeringen in de context (van discriminatie tot een 

drempel).  

 

o Ieder mens heeft recht op betekenisvol handelen 

Voor het welzijn van de mens zijn verstoringen in het dagelijks handelen een risico. Een 

depressie, burn-out, slaapstoornissen en angsten kunnen voortkomen uit een verstoring 

in het handelen. Ieder mens heeft recht op de mogelijkheid tot het uitvoeren of 

betrokken zijn bij betekenisvol handelen. Dit aangezien ergotherapie het handelen 

essentieel acht voor de gezondheid en het welzijn van de mens.  

 

o Handelen leidt tot engagement, engagement leidt tot handelen 

Handelen leidt tot betrokkenheid (engagement) bij het handelen. Betrokkenheid is 

persoonlijk en voor iedereen anders.  

(Satink & van de Velde, 2017) 

2.6. Pijlers Ergotherapie  
• Client gecentreerd 

• Occupation - based 

• Context - based 

• Evidence - based 

• Technology - based 

• Population - based  

(Cup, Hartingsveldt, de Vries - Uiterweerd, & Saenger, 2017) 

2.7. Referentiekaders  
Primair referentiekader: Psychologisch 

Psychologie gaat over de wetenschappelijke studie van gedrag en mentale processen. Psychologie 

was in eerste instantie sterk gerelateerd aan neuropsychologie. Later werd de psychologie meer 

gerelateerd aan gedrag, menselijke ontwikkeling en psychologische aspecten van leren en cognitie. 

De ontwikkeling van persoonlijke identiteit, rollen, relaties en groepsgedrag zijn ook onderzocht.  

Atkinson e.a. (2003) beschrijft een aantal verschillende psychologische perspectieven: 

▪ Biologisch perspectief (neurologische basis van gedrag en waarneming) 

▪ Gedragsperspectief (geleerde reacties op omgevingsstimuli) 

▪ Cognitieve perspectief (mentale processen van redeneren en leren) 
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▪ Psychoanalytisch perspectief (onbewuste processen) 

▪ Fenomenologisch perspectief (subjectieve, inwendige ervaringen) 

Het is van belang dat een ergotherapeut kennis heeft van verschillende stromingen in de 

psychologie, om de cognitieve stoornissen te kunnen beschrijven en te identificeren. Het is ook van 

belang om de invloed van cultuur te begrijpen en de normen en waarden van het individu te 

waarderen. Traditionele psychoanalytische theorieën en later ook psychotherapeutische theorieën, 

hebben verschillende behandelingen tot stand gebracht voor de behandeling van mentale 

gezondheidsstoornissen en cognitief disfunctioneren.  

Toegepast referentiekader: Client gecentreerd  

Een cliënt, in de traditionele definitie, is een persoon die naar de diensten van een professionele 

persoon streeft. Een cliënt heeft zo zijn redenen om naar deze service te streven, om zodoende actief 

te werken aan het oplossen van zijn problemen m.b.v. een professioneel persoon.  

In de gezondheidszorg wordt de cliënt gebruikt als tegenovergestelde van patiënt. Patiënten worden 

gezien als passief, afhankelijk en hebben een ondergeschikte rol met betrekking tot professionele 

persoon. De patiënt zegt: “Ik ben hier, doe wat u kunt doen om me beter te maken, ik zal doen wat u 

zegt”. Een cliënt zou kunnen zeggen “Wat ik wil is het volgende… vertel me wat u me kunt bieden, en 

laten we hierover praten. Ik zal beslissen wat ik met het advies zal doen”. 

Bovenstaande is een traditionele benadering op de relatie tussen de patiënt/cliënt en de 

professional. De professional heeft de taak om deskundig advies te geven. In de cliënt-centered AFR 

is dit niet per definitie het geval, en bestaat het uit verschillende benaderingswijzen. 

De ‘Personal centered ethical practice benadering’ heeft betrekking op kwetsbare doelgroep. Dit 

kunnen cliënten met leerproblemen, dementie of hersenbeschadiging zijn. 

Uitgangspunten bij deze benadering: 

▪ De persoonlijke ervaring en het bewustzijn van de cliënt zijn uiterst belangrijk, omdat alleen 

de cliënt het werkelijk ervaart. 

▪ De cliënt moet als geheel gezien worden van zijn fysieke en sociale omgeving. 

▪ Een cliënt heeft het recht op persoonlijke keuzes. 

▪ Het doel van de cliënt is autonoom, authentiek en zelf – realiserend te zijn (het functioneren 

als een vrije, zelfstandige, eerlijke persoon die zijn leven naar zelf tevredenheid leidt). 

▪ De cliënt kan gebeurtenissen in zijn leven controleren en zou zijn eigen therapie of training 

zo ver mogelijk moeten kunnen invullen.  

(Hagedorn, 2001) 

2.8. Professioneel redeneren   
Narratief redeneren: 

Dit wordt omschreven als het redeneren vanuit het levensverhaal van de cliënt over de betekenis van 

taken, gewoonten en rollen van de cliënt in verleden, heden en toekomst. Hiermee wordt de breuk 

die ontstaan is in het levensverhaal gerepareerd, waardoor het leven opnieuw vormgegeven kan 

worden. Heir betreft het een vorm van redeneren vanuit het interpretatieve perspectief. We 

spiegelen onze identiteit aan wat we doen, omdat we verhalen vertellen over wat we doen, spelen 

verhalen een belangrijke rol in het formeren en continueren van onze persoonlijke identiteit. 

Cliënten gebruiken verhalen en metaforen om hun levensloop te beschrijven en betekenissen te 

kunnen duiden. Het construeren van verhalen heeft een belangrijke therapeutische waarde. Mensen 

creëren verhalen om een goed gevoel van coherentie te ervaren en verhalen geven verklaringen voor 

gebeurtenissen in het leven. Ergotherapeuten hebben vaak te maken met cliënten met onderbroken 
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levensverhalen. Door samen met de cliënt een prospectief verhaal te construeren wordt een nieuw 

toekomstbeeld gecreëerd op basis waarvan betekenisvolle doelen opgesteld kunnen worden.  

(Daniels & Verhoef , 2017) 

2.9. Handelingsgebieden  
Binnen de ergotherapie worden drie handelingsgebieden beschreven, namelijk: 

Wonen/zorgen: 

Het handelingsgebied wonen/zorgen omvat meer dan het verblijven in een woning en het daarbij 

horende handelen op het gebied van zelfzorg, zorg voor anderen en het huishouden. Ook rust en 

seksualiteit horen bij het goed voor zichzelf en anderen zorgen. Daarnaast kan de woning gezien 

worden als de uitvalsbasis bij het ondernemen van activiteiten binnen de verschillende 

handelingsgebieden.  

Leren/werken: 

Leren/werken vormt een pijler van de ergotherapeutische interventie en is ook in de hedendaagse 

ergotherapie een belangrijke invalshoek voor een cliënt- en vraaggerichte benadering. Kenmerkend 

binnen dit handelingsgebied zijn veranderingsprocessen op twee niveaus: 

▪ Persoonsniveau: 

De ingrijpende overgang van de ene (levens)fase naar de daaropvolgende, van 

basisonderwijs naar vervolgonderwijs, van leerfase naar werkfase en van werkfase naar 

pensionering. Deze transities vinden minder plaats bij mensen met beperkingen in het 

dagelijks handelen. Een moeizame aanpassing aan de nieuwe situatie, de gevraagde rollen, 

routines en activiteiten kunnen aanleiding vormen voor een handelingsvraagstuk. Een 

ergotherapeutische interventie kan bijdragen aan de noodzakelijke verandering.  

 

▪ Maatschappelijk niveau: 

Sinds het begin van deze eeuw is er een transitie gaande op het gebied van onderwijs, zorg 

en arbeidstoeleiding. Er is een bestuurlijk overgang van middelen, taken en 

verantwoordelijkheden naar de gemeenten. Tegelijkertijd vindt er een omslag in werken 

(transformatie) in jeugdzorg en onderwijs plaats.  

 

Spelen en vrije tijd: 

Dit handelingsgebied is onderdeel van het dagelijks handelen. Geurende de levensloop voeren 

kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen veel verschillende activiteiten uit binnen het 

handelingsgebied. Kinderen en spel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij kinderen van 6 tot 

12 jaar gaat spelen geleidelijk over in vrijetijdsbesteding en gaan ze steeds meer hun eigen keuzes 

maken in hun vrije tijd. Ook volwassenen en ouderen maken hun eigen keuzes met betrekking tot de 

invulling van vrije tijd. Dat doet iedereen anders, maar dat heeft voor iedereen te maken met plezier. 

Spelen en vrije tijdbesteding roepen vaak positieve gevoelens op en zijn belangrijk voor het ervaren 

welzijn.  

(van Hartingsveldt, 2017) 
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3. Resultaten 
In dit hoofdstuk wordt het plan van aanpak beschreven met daarbij een schematische weergave van 

de aanpassingen in plan van aanpak. Ook staan hier de verkregen data benoemd die beknopt staan 

weergegeven in een tabel. Ook is er binnen dit hoofdstuk een beschrijving van de sterkte – zwakte 

analyse.  

3.1. Beschrijving Plan van aanpak  
In deze kop wordt beschreven welke actiepunten anders uitgevoerd zijn dan in de eerder beschreven 

planning. Verder staat hier benoemd welke actiepunten extra zijn uitgevoerd nadat de planning is 

gemaakt. Er wordt als laatste stil gestaan bij de tijdsplanning. Deze drie onderwerpen zijn in de 

onderstaande figuur weergegeven. Voor de eerste uitwerking van hele plan van aanpak, zie 

hoofdstuk Plan van aanpak.  

3.1.1. Figuur schematische weergave aanpassingen plan van aanpak 

 

3.2. Data 
De gesprekken met de bewoners van Kessel en Kessel-Eik zijn opgenomen door middel van een 

recorder. Middels deze opnames zijn de data uitgewerkt in de vooraf gemaakte analyse. In verband 

met de AVG worden deze geluidsopnames niet gepubliceerd en worden er geen namen van de 

burgers genoemd in de rapportage. In plaats hiervan worden de burgers aangegeven met de cijfers 

één tot en met acht. Het schema met daarin de verwerkte gegevens is vormgegeven aan de hand van 

drie topics en vragen die gesteld zijn tijdens de gesprekken. Voor een beknopte weergave van de 

gegevens, zie de tabel hieronder.  

3.2.1. Tabel beknopte weergave gegevens burgers  

Topic Data 

1. Bereikbaarheid   • Zeer te spreken over de bereikbaarheid 

• Altijd goed contact via telefoon en/of mail 

• Belt altijd terug, wanneer ze niet kan opnemen 

• Flexibel in het maken van afspraken 
 

Anders uitgevoerde 
actiepunten

• Transciptie is direct 
verwerkt in een schema

• Het aantal respondenten 
is minder

• Rapportage overhandigen 
per kern

Extra uitgevoerde 
actiepunten

• Samen met de burger 
invullen van enquête 

• Aantal keer opnieuw 
benaderen burgers na 
geen reactie

• Benaderen van burgers 
via mailadressen

• Analyse gemaakt over de 
sterktes en zwaktes

Tijdsplanning 

• Invullen enquête kost 
meer tijd

• Opnieuw benaderen kost 
meer tijd

•Planning is verlengd met 
één week, afronding in 
week 20
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2. Communicatie   • Kennismaking: 
1. Gesprek gingen heel makkelijk, meteen een klik 
2. Fijn gesprek, regelt alles zeer snel 
3. Kort en bondig, maar zeer prettig 

• Algemene communicatie: 
1. Goed, niet veel contact maar lost altijd alles op 
2. Maakt eens in de tijd een praatje, zeer prettig 
3. Bevestigend mailtje heel fijn! 
4. Schat van een meid 

 

3. Werkzaamheden en taken • Meesten weten wel wat de dorpsondersteuner goed, 
na het noemen van voorbeelden  

• Diegene die het niet weten, geven wel aan dat ze 
denken dat de dorpsondersteuner een druk schema 
heeft 

• Helpen bij privézaken is super fijn. 
 

4. Evaluatie pilot • Prima pilot, heel erg tevreden 

• Bij klachten of opmerkingen helpt de 
dorpsondersteuner goed waar dat het kan  

• Betalingen via Kernkracht P&M verlopen goed, geen 
omkijken naar 

• De hulp van de aanbieder is super over het algemeen. 
Contact hiermee is ook fijn. Soms een klein minpuntje: 
vakantiekrachten 

• Tijd tussen aanvraag, snel genoeg. Meestal tussen de 
één of twee weken 
 

 

Voor een uitwerking van de sterkte en zwakte analyse over deze data, zie hieronder kop Analyse. 

Voor een compleet uitgewerkte versie van de resultaten, zie bijlage Gegevens Kessel- Kessel-Eik.  
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3.3. Analyse  
In de analyse is de verkregen data uit de gesprekken met de burgers van Kessel - Kessel-Eik 

uitgewerkt. Deze informatie is onderverdeeld in een strengths-weaknesses (sterkte en zwakte) 

analyse. Dit is gericht op de pilot en de dorpsondersteuner Kessel en Kessel-Eik. Dit geheel is 

hieronder weergegeven in figuur 3.3.1. ‘Strengths-weaknesses analyse’ 

 

  

Strengths
• Een goed lopende pilot

• Verschillende organisaties zorgen 
voor het in contact komen met de 
burger en de pilot 

• Betalingen via Kernkracht P&M 
verlopen makkelijk

• Hulp van de aanbieders zeer 
prettig

• Communicatie met aanbieder is 
aangenaam

• Dorpsondersteuner is goed te 
bereiken

• Alle aanvragen binnen twee weken 
in gang gezet

• Kennismakingsgesprekken 
verlopen goed

• Goed contact met de 
dorpsondersteuner

Weaknesses
• Vakantiehulpen niet altijd goed 

• Soms mogen de zorgaanbieders niet 
alles doen

• De overgang was een beetje 
chaostisch van gemeente naar 
algemene voorziening

• Niet iedereen weet wat de 
dorpsondersteuner doet

• Niet iedereen is van alle regels van 
de pilot op de hoogte

• Op de hoogte blijven van wat er 
speelt en wat er aangeboden wordt 
in Kessel en Kessel-Eik wordt nu 
gemist
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4. Conclusie en/of aanbevelingen 
In dit hoofdstuk worden aanbevelingen beschreven die vanuit de burgers naar voren komen en 

aanbevelingen beschreven die vanuit ergotherapeutisch inzicht zijn geformuleerd. Daarbij is er nog 

een verdeling gemaakt tussen de pilot en de rol van de dorpsondersteuner. 

4.1. Pilot HH 

4.1.1. Conclusie gesprekken burgers  
Uit de gesprekken met de burgers is de hoofdconclusie die naar voren is gekomen dat ze allen zeer 

tevreden zijn over de insteek van de pilot, de manier waarop wordt gecommuniceerd en de hulp die 

geboden wordt. Hieronder staat de conclusie uitgewerkt: 

De pilot in het algemeen  

Alle respondenten geven bij de vraag over hoe tevreden men is over de pilot aan, dat hij/zij heel erg 

tevreden zis. De opzet is duidelijk en het verloopt na het begin nog steeds goed. Hierover zijn geen 

opmerkingen 

In contact met de pilot 

Een meerderheid van de respondenten is via de gemeente in contact gekomen met de pilot. De 

overige respondenten zijn via de ouderenadviseur, dorpsondersteuner, familie/bekenden of het 

Dorpsoverleg in contact gekomen met de pilot. Een respondent geeft aan niet meer te weten hoe 

hij/zij met de pilot in contact is gekomen.  

Tijd tussen aanvraag en hulp 

Een meerderheid van de respondenten geeft aan binnen een week na de aanvraag daadwerkelijk al 

hulp te ontvangen bij het huishouden. De overige respondenten geven aan binnen twee weken na de 

aanvraag hulp te ontvangen bij het huishouden. Hierbij werd unaniem aangegeven dat dit korte 

tijdsbestek heel fijn is.  

De betalingen via stichting Kernkracht Peel en Maas 

Hierbij wordt aangegeven dat deze goed verloopt. Ook wordt dit als prettig ervaren dat de te veel 

betaalde bedragen automatisch worden terugbetaald. Zo hebben de burgers er geen omkijken meer 

naar. Burgers geven aan dat deze manier makkelijker is dan de manier die voorheen gebruikt werd. 

Op de vraag, waarom dit dan beter is, kan geen duidelijk antwoord worden gegeven.  

Op de hoogte van de regels 

Alle respondenten geven aan op de hoogte te zijn dat het maandelijks bedrag voor de Pilot middels 

automatische incasso van hun bankrekening wordt afgeschreven en dat de niet gebruikte uren 

worden verrekend of terugbetaald. Daarbij geven ook alle respondenten aan dat ze weten dat op 48 

weken jaarbasis hulp geleverd wordt. De meerderheid van de respondenten, op een respondent na, 

geeft aan op de hoogte te zijn van het ondertekenen van de urenlijst en dat wijzigingen van 

bijvoorbeeld persoonsgegevens moeten worden doorgegeven aan de dorpsondersteuner. Op een 

respondent na geven de respondenten aan te weten zelf de keuze te hebben uit 

zorgaanbieder/zelfstandige hulpen.  

De hulp van de aanbieder  

Ook hier zijn de burgers eensgezind, de hulp die geleverd wordt, is goed. Alle vaste hulpen weten 

wanneer en wat ze moeten aanpakken. Wel wordt er af en toe aangegeven dat de vakantiekrachten, 

die komen, wanneer de vaste hulp op vakantie is, minder goed weten wat te doen. Ook is soms het 

resultaat niet het gewenste. Daarbij wordt meteen aangegeven dat dit niet heel hinderlijk is, en de 

burgers geven aan hier alle begrip voor te hebben.  
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De communicatie met de hulpaanbieder 

De meeste reacties zijn goed. Er zijn bij bijna geen burgers moeilijkheden geweest. De aanbieder 

biedt altijd een luistert oor en zorgt dat alles goed op orde is. Wanneer er wel klachten zijn over of 

onenigheden met de aanbieders, wordt er door de burgers contact opgenomen met de 

dorpsondersteuner. Er wordt dan gezorgd voor een andere hulp, dit wordt als een prettige manier 

ervaren.  

De nodige aanpassingen 

De burgers zijn het unaniem eens dat er geen aanpassingen nodig zijn aan de pilot. Ze zijn zeer te 

spreken over de gang van zaken. En zijn tevreden over het aantal uur hulp die ze per week krijgen. 

Het antwoord wat bijna altijd naar voren komt: ‘het is goed zo’.  

Eigen opmerkingen burgers 

Een respondent vindt het jammer dat sommige taken, zoals ramen wassen, niet door de hulp 

uitgevoerd mogen worden vanwege regels die door de zorgaanbieder zijn vastgesteld. Ook geeft een 

respondent aan het fijn te vinden om op de hoogte gehouden te worden wat er op dit moment 

allemaal wordt aangeboden en wat er speelt in Kessel en Kessel-Eik. Daarnaast geeft een respondent 

aan dat het overzetten in 2016 van de huishoudelijke hulp vanuit de gemeente naar de pilot 

(algemene voorziening) nogal een chaos is geweest. Uiteindelijk is wel alles geregeld en goed 

gekomen.  

4.1.2. Aanbevelingen ergotherapeutische blik 
Visualiseren van veranderingen  

De eerste aanbeveling die vanuit ergotherapeutisch inzicht gegeven wordt is het visualiseren, 

wanneer er veranderingen of wijzingen binnen de Pilot plaatsvinden. Dit kan gedaan worden middels 

een informatieavond of een schriftelijke terugkoppeling naar de burgers die deelnemen aan de Pilot. 

Dit is van belang om de kwaliteit van leven van de burgers te kunnen waarborgen. De burgers 

ervaren binnen de Pilot ondersteuning in het handelingsgebied wonen/zorgen en zijn degene die 

daadwerkelijk deelnemen aan de Pilot. De Pilot wordt als het ware als interventie ingezet om de 

burger op het gebied van wonen/zorgen te ontlasten van bepaalde werkzaamheden waar hij of zij 

belemmeringen in het dagelijks handelen ervaart.  

Vakantie krachten 

Binnen de Pilot worden vaste krachten ingezet als huishoudelijke hulp. Daarnaast worden vakantie 

krachten binnen de Pilot ingezet. Deze vervangt de vaste kracht wanneer deze met vakantie is. 

Echter is er een wezenlijk verschil tussen de vaste krachten en de vakantie krachten bij het uitvoeren 

van de werkzaamheden. Vaste krachten weten precies wat de burger graag wil waar hij of zij als 

huishoudelijke hulp werkzaam is. Vakantie krachten daarentegen weten niet op welke manier deze 

werkzaamheden normaal worden uitgevoerd met als gevolg dat de burger niet tevreden over de 

manier waarop de vakantie kracht de vaste kracht vervangt. De aanbeveling vanuit 

ergotherapeutisch inzicht hierbij is om overdracht te realiseren tussen de vaste kracht en de vakantie 

kracht. In deze overdracht geeft de vaste kracht aan de vakantie kracht per burger aan wat de 

wensen en behoeften van deze burger zijn en op welke wijze de werkzaamheden naar tevredenheid 

van de burger uitgevoerd dienen te worden. Hierbij kan verwezen worden naar de cliënt gecentreerd 

en context-based werken van de professional. De focus ligt op de zorgvraag/behoefte van de burger, 

waarbij er rekening dient gehouden te worden in welke context de professional de werkzaamheden 

dient uit te voeren die aansluiten op de zorgvraag/behoefte.  
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Zorgaanbieders  

De verschillende zorgaanbieders die aan de burgers van de Pilot zorg verlenen hebben allemaal hun 

eigen regels. Deze regels kunnen per zorgaanbieder verschillen. De aanbeveling vanuit 

ergotherapeutisch blik is om de verschillen in regels van de zorgaanbieders vooraf bij de burgers die 

willen starten met de deelname aan de Pilot kenbaar te maken. Zo kan er samen met de burger 

gekeken worden naar een zorgaanbieder die het beste past bij de situatie en hulpvraag van de 

burger. Dit kan gekoppeld worden aan het cliënt gecentreerd werken, waarbij de professional zich 

richt op de burger en kijkt welke behoeften deze burger heeft, zodat er vervolgens een plan kan 

worden opgesteld om met deze zorgbehoefte/hulpvraag aan de slag te gaan.  

4.2. Dorpsondersteuner 

4.2.1. Conclusie burgers  
Bereikbaarheid  

Alle burgers geven aan tevreden te zijn over de bereikbaarheid van de dorpsondersteuner. Er wordt 

altijd meteen teruggebeld wanneer de dorpsondersteuner even niet bereikbaar is. Daardoor is ze 

telefonisch altijd goed bereikbaar. Dit geldt hetzelfde voor het mailverkeer, altijd goed.  

Communicatie 

Alle respondenten hebben het kennismakingsgesprek met de dorpsondersteuner als een heel fijn 

gesprek ervaren, waarbij het regelen van de hulp snel en goed is verlopen. Daarnaast geven alle 

respondenten aan dat de dorpsondersteuner een luisterend oor biedt en dat ze tevreden zijn over 

het contact met de dorpsondersteuner zoals het nu is. Sommige respondenten geven aan de 

dorpsondersteuner niet veel te spreken, maar dit is een teken dat de zaken goed lopen en er geen 

contact vereist is. Ook geven ze aan dat de dorpsondersteuner soms met de respondenten contact 

opneemt om te vragen hoe het is en of alles nog goed verloopt, dit vinden ze erg fijn.  

Werkzaamheden en taken 

De meeste respondenten geven aan dat ze niet weten welke andere werkzaamheden de 

dorpsondersteuner tot zich neemt buiten de Pilot. Sommige respondenten geven aan dat de 

dorpsondersteuner wel zaken heeft benoemd, maar dat men er zelf geen behoefte aan heeft om van 

deze ondersteuning gebruik te maken. Een respondent verteld dat de dorpsondersteuner al 

verscheidene zaken voor hem/haar heeft geregeld, zoals een maatje, adressen voor maaltijdservices 

en vrijwilligersvervoer.  

 

Nodige aanpassingen  

Eenmaal werd er aangegeven dat de dorpsondersteuner wel eens binnen mag lopen, maar ook deze 

burger geeft aan dat alles goed verloopt. Verder wordt er aangegeven het fijn te vinden om op de 

hoogte te worden gebracht wat er op dit moment allemaal wordt aangeboden in Kessel (Eik), voor 

wanneer dit in de toekomst misschien nodig is.  

4.2.2. Aanbevelingen ergotherapeutische blik 

Werkzaamheden en taken 

Een aanbeveling die vanuit ergotherapeutisch inzicht gedaan wordt is het visualiseren en 

terugkoppelen van de werkzaamheden die de dorpsondersteuner tot zich neemt. Uit de gesprekken 

met de burgers is namelijk naar voren gekomen dat een meerderheid van de burgers aangeeft niet 

goed te weten welke andere werkzaamheden de dorpsondersteuner uitvoert buiten de Pilot. Door 

de burgers duidelijker op de hoogte brengen over de werkzaamheden als dorpsondersteuner, zullen 

de burgers wellicht sneller contact met de dorpsondersteuner opnemen met vragen. De 
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dorpsondersteuner kan dan cliënt gecentreerd en context based te werk gaan met de 

hulpvraag/zorgbehoefte van burger. Ook kan de dorpsondersteuner hierdoor op meerdere manieren 

een belangrijke rol spelen binnen de handelingsgebieden: wonen/zorgen, leren/werken en 

spelen/vrije tijd.  

Nodige aanpassingen  

Uit de gesprekken met de burgers die deelnemen aan de Pilot is naar voren gekomen dat de burgers 

graag op de hoogte willen worden gebracht over wat er wordt aangeboden binnen Kessel, zodat de 

burger hiervan al op de hoogt is mocht dit in de toekomst nodig zijn. De aanbeveling vanuit 

ergotherapeutisch inzicht is om terugkoppeling naar de burgers te geven over het aanbod binnen 

Kessel en Kessel-Eik. Dit kan middels een informatieavond, een brief of 1 op 1 met de burger. Verder 

kunnen er afspraken worden gemaakt in welke frequentie dit gedaan wordt. Bijvoorbeeld een keer 

per maand of een keer per twee maanden etc.  

Conclusie 

De conclusie die wordt gegeven na het voeren van gesprekken met de burgers en het invullen van de 

evaluatie over de Pilot door de burgers luidt als volgt: ‘Ga zo door zoals de Pilot en de ondersteuning 

van de dorpsondersteuner op zit moment in Kessel en Kessel-Eik georganiseerd is’. De burgers zijn 

heel erg te spreken over de manier waarop de Pilot op dit moment georganiseerd is. Ook zijn de 

burgers heel erg tevreden over de ondersteuning die de dorpsondersteuner hierbij geeft. Ook het 

kennismakingsgesprek met de dorpsondersteuner en het contact wordt door de burgers als heel 

prettig ervaren.   
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5. Discussie 
Dit hoofdstuk is vooral gericht op de selectie van de respondenten. Hier staat beschreven hoe deze 

selectie heeft plaatsgevonden en door wie.  

5.1. Selectie burgers door de Dorpsondersteuner 
De Dorpsondersteuner heeft vooraf een keuze gemaakt welke burgers benaderd mogen worden. Dit 

was een bewuste keuze, omdat de dorpsondersteuner de burgers goed kent en weet of welke 

burgers wel of niet in gesprek kunnen gaan. Ook gezien het grootste deel van de burgers binnen de 

doelgroep Kwetsbare ouderen valt, kan niet elke burger zich nog alles herinneren. Veel burgers zijn 

namelijk al voor een langere tijd bij de pilot betrokken. Een discussiepunt hierbij wel dat de kans dat 

de dorpsondersteuner alleen burgers heeft gekozen, die een goede band hebben met de 

dorpsondersteuner, niet uitgesloten is.  

Voor een volgend onderzoek over de tevredenheid over de pilot en/of de dorpsondersteuner zou 

daarom het advies zijn om een onpartijdige partij de burgers te laten selecteren. Het is dan het beste 

dat deze partij wel kennis heeft over de burgers die van de pilot gebruik maken. Zodat er voldoende 

nuttige informatie verzameld kan worden.   
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7. Bijlages 
In dit hoofdstuk staan alle bijlagen beschreven waar in de rapportage naar verwezen wordt.   

7.1. Evaluatie pilot hulp bij het huishouden   

         Evaluatie Pilot Hulp bij het huishouden in Kessel en Kessel-Eik 
 
 

1) Hoe bent u in contact gekomen met de pilot Hulp bij het huishouden, via: 
(aankruisen wat van toepassing is) 
 

o Gemeente 
o infoloket/ouderenadviseur 
o Dorpsondersteuner 
o familie/bekenden 
o anders.nl ……………………………………………………………………. 

 

Eventueel opmerking/toelichting:  

 
 

2) Bent u tevreden over de pilot Hulp bij het huishouden? 

     (aankruisen wat van toepassing is) 

 
o Ja 

o Nee 

Eventueel opmerking/toelichting:  

 
 

3) Wat zou er eventueel anders kunnen? 

 
 

     Opmerking/toelichting:  
 
 

4) Hoe verliep het kennismakingsgesprek met de dorpsondersteuner (Inge Hanssen) 

 
 

  Opmerking/toelichting:  
 
 

5) Bent u tevreden over de bereikbaarheid en de contacten met de dorpsondersteuner? 
(aankruisen wat van toepassing is) 
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o Ja 

o Nee 

Eventueel opmerking/toelichting:  

 
 

6)  Hoe lang heeft het na de aanvraag geduurd voordat u hulp kreeg bij het huishouden? 

 (aankruisen wat van toepassing is) 

 

o 1 week 

o 2 weken 

o Anders namelijk: 

 

 
Eventueel opmerking/toelichting:  

 
 

7) Bent u op de hoogte van de regels die gelden voor deze algemene voorziening Hulp bij het 

huishouden, zoals: 

(aankruisen wat van toepassing is) 
 

 

➢ Dat Automatisch incasso via Stichting KernKracht Peel en Maas verloopt?  

o Ja 

o Nee 

 

➢ Bent u op de hoogte dat uren die niet zijn gebruikt worden verrekend/terugbetaald? 

o Ja 

o nee 

 

➢ Bent u op de hoogte dat de urenlijst (uren die de hulp bij u werkt) ingevuld en 

ondertekend dient te worden? 

o Ja 

o nee 

 

➢ Dat er 48 weken op jaarbasis hulp wordt geleverd? 

o Ja 

o nee 

 

➢ Dat wijzigingen (bv persoons- of inkomstengegevens) doorgegeven moeten worden aan 

de dorpsondersteuner?  

o Ja 

o nee 
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➢ Dat u zelf de keuze heeft uit verschillende zorgaanbieders of zelfstandige hulpen? 

o Ja 

o nee 

Eventueel opmerking/toelichting:  

 
 

8) Bent u tevreden over de huishoudelijke hulp? 
(aankruisen wat van toepassing is) 

 
o Ja 

o nee 

Eventueel opmerking/toelichting:  

 
 

9) Heeft u bij vragen zelf contact met de zorgaanbieder? 
                  (aankruisen wat van toepassing is) 

o Ja 

o Nee 

Eventueel opmerking/toelichting:  

 
 

10) Bent u tevreden over hoe de betalingen via Stichting KernKracht Peel en Maas verlopen? 
            (aankruisen wat van toepassing is) 

 
o Ja 

o nee 

Eventueel opmerking/toelichting:  

 
 

11) Heeft de dorpsondersteuner u nog met andere vragen kunnen helpen? 
 (aankruisen wat van toepassing is) 

 

o Ja 

o nee 
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Eventueel opmerking/toelichting:  

 

7.2. Interviewguide gesprekken burgers 

Voorbereiding gesprek burgers over 
Dorpsondersteuners 
 

Introductie 
 

 

Voorstellen  
 

Wij zijn Bram en Froukje, twee stagiaires bij de gemeente Peel en Maas. 
En we studeren allebei aan de opleiding ergotherapie. Laat de burger 
zich ook voorstellen. Eerder hebben wij met u gebeld. Heeft u op dit 
moment vragen? 

 

Goedkeuring opnemen 
van gesprek  

Vind u het goed als wij dit gesprek met geluidsopname opnemen, zodat 
wij dit gesprek goed op papier kunnen uitwerken. Hierna zal de opname 
verwijderd worden. Uw naam zal niet worden genoemd tijdens het 
uitwerken van het gesprek. 
 

IJsbreker Via de Dorpsondersteuner bent u in aanmerking gekomen voor hulp in 
de huishouding. Kunt u hier kort iets over vertellen? 
 

Doel van het gesprek  Graag willen we weten welke ervaringen u heeft met de 
Dorpsondersteuner. Met deze informatie willen wij in kaart brengen 
hoe u als burger de hulp van de Dorpsondersteuner ervaart.  
 

Werkwijze  We zijn heel benieuwd naar uw ervaring. Daarbij mag u uw eigen 
verhaal doen. Vooraf hebben wij een aantal onderwerpen bedacht, 
namelijk bereikbaarheid, communicatie, werkzaamheden hier zouden 
wij graag meer over willen weten.   
 

Vragen vooraf Heeft u vooraf nog vragen aan ons?  

Uitvoering/kern 

Bereikbaarheid  
(topic 1) 

Hoe ervaart u de bereikbaarheid van de Dorpsondersteuner? 
 

1. Hoe bent u in contact gekomen met de Dorpsondersteuner? 
2. Hoe kunt u de Dorpsondersteuner bereiken bij vragen of 

opmerkingen? 
3. Heeft de Dorpsondersteuner met u contact opgenomen? Hoe heeft 

u dit ervaren? 
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Communicatie  
(topic 2) 

 

Hoe ervaart u de communicatie met de Dorpsondersteuner? 
 

1. Hoe biedt deze communicatie u ondersteuning? 
2. Had de Dorpsondersteuner een luisterend oor en heeft ze u nog 

tips kunnen geven? 
3. Hoe heeft u de gesprekken met de Dorpsondersteuner ervaren? 

 
 
 
 

 
 

Werkzaamheden/taken 
(topic 3) 

Wat zijn volgens u de werkzaamheden van de Dorpsondersteuner? 
 

1. Met welke vragen heeft de Dorpsondersteuner u nog meer kunnen 
helpen? Kunt u hier een voorbeeld van geven? 

2. Heeft de Dorpsondersteuner ook andere algemene voorzieningen 
(dorpsontmoeting, vrijwilligersvervoer, maatjesproject) in het dorp 
bij u onder de aandacht gebracht? 

3. Heeft u contact gehad met een WMO-consulent? 
a. Wat is het verschil tussen de WMO-consulent en de 

Dorpsondersteuner?  
 

Verdere opmerkingen  1. Heeft u nog tips voor de Dorpsondersteuner? Wat zou u prettig 
vinden of juist niet? 

 
Heeft u nog informatie die u met ons wilt delen? 

 

Slot 

Korte samenvatting  Geef korte samenvatting van de hoofdzaken, vraag of er nog informatie 
mist.  
 

Conclusie Mocht u interesse hebben in de uitkomsten van dit onderzoek, deze 
komen in Hallo Peel en Maas te staan. Uiteraard geheel anoniem.  
 

Afsluiting  Bedankt dat u ons te woord wilde staan. Wij zullen dit gesprek 
uitwerken en alle verzamelde informatie terugkoppelen naar de 
Dorpsondersteuners, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen. 
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7.3. Gegevens Kessel- Kessel-Eik 

In contact met de pilot door:  Infoloket  
Ouderenadviseur                              1 
Gemeente                                          4   
Dorpsondersteuner                          1 
Familie/bekenden                             1 
Anders….  

- Dorpsoverleg                    1  
- Weet ik niet meer            1 

 

Tevredenheid over: 
- de pilot Hulp bij huishouden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- de betalingen via Kernkracht P&M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja                                                          8 
Opmerkingen  

- heel erg, komen meteen, wanneer het 
gevraagd wordt. Perfect.  

- Ja, daar ben ik heel erg tevreden over. De 
Dorpsondersteuner heeft mij heel erg 
geholpen bij een vervelende situatie met 
de huishoudelijke hulp. 

- Het was fijn toen we twee jaar geleden 
overstapten, ik i.p.v. 2 uur en 10 min. 2,5 
uur kreeg. (overstap naar D.O.) 

- Heel erg tevreden, geen aanmerkingen, is 
2 keer thuis langs gekomen en hebben 
Inge vaker ergens in het dorp getroffen. 

- Erg spontaan, goed verlopen  
- Heel erg tevreden 
- Heel tevreden vanaf het begin 

Nee                                                      0 
Opmerkingen 
 

Ja                                                          8 
Opmerkingen 

- Ja, loopt goed. 
- Ja, daar ben ik van op de hoogte en werkt 

goed. 
- Prima  
- Ja, loopt goed, wordt iedere maand 

afgeschreven en hebben hier geen 
problemen mee 

- Fijn dat ik krijg terugbetaald als ik (zonder 
dat ik het weet) teveel betaalt heb.  

- Ja, dit verloopt goed 
- Prima ja, een keer per maand.  
- Ja deze is fijner/makkelijker dan de eerste 

die er was. Waarom weet ik niet meer.  
 
Nee                                                      0 
Opmerkingen 
 



 

 30 

- de hulp die de aanbieder geeft  Ja                                                          8 
Opmerkingen 

- Buurtdiensten, super  
- Blij met de huishoudelijke hulp 
- Heel fijn dat jaren dezelfde persoon komt. 

100% tevreden, ze poetst goed.  
- Ik ben heel erg blij met de huishoudelijke 

hulp die ik nu krijg, een lief meisje 
- Contact is goed, heb het goed getroffen, 

ze werkt goed.  
- Prima tevreden over 
- Ja, gaat goed. ze weet wat ze moet doen 

en wanneer.  
- Heb Proteion, extra voor gekozen, en de 

hulp ken ik. Ze weet precies wat ze 
wanneer moet doen. 

 
Nee                                                       0 
Opmerkingen 
 

Bereikbaarheid van 
dorpsondersteuner 

Ja                                                           8 
Opmerkingen  

- Heel tevreden  
- Heel goed, Dorpsondersteuner belt terug 

wanneer ze niet direct kan opnemen 
- Goed, ze was even niet bereikbaar en ze 

belde meteen terug.  
- Heel erg fijn 
- Telefonisch goed bereikbaar 
- Goed, ik kan Inge telefonisch bereiken als 

ik vragen heb en soms belt ze mij op 
- Weet ik niet meer of ik vragen heb gehad 
- Ik bel niet graag, dus per mail hebben we 

goed contact. Ze is goed bereikbaar.  
Nee                                                        0 
Opmerkingen 
 

Tijd tussen aanvraag en hulp - 1 week                          2 
- 2 weken                        2 
- Anders namelijk          4  

 
Opmerkingen: 

- Zagen dat het heel erg nodig was, dus 
kwamen meteen in actie, binnen 1 week 

- Nadat ik thuis ben gekomen van het 
ziekenhuis is meteen de aanvraag gedaan 
en 1 week erna was alles geregeld 

- Anders: was snel, maar zo lang geleden 
dat we niet meer weten hoe snel 

- Binnen 2 weken was alles geregeld 
- Anders: was nog sneller dan een week 
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- Dit was snel genoeg geregeld en hier ben 
ik heel erg tevreden over 

- Anders: weet ik niet meer 
- Anders: dat weet ik niet meer, maar het 

was niet lang aangezien ik het me dan wel 
had kunnen herinneren 

Communicatie tussen 
- Dorpsondersteuner  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Hulpaanbieder  

Kennismakingsgesprek 
- Hartstikke goed 
- Eerste kennismaking was op een avond 

van de KBO, dit was heel erg fijn 
- Goed verlopen 
- Heel fijn gesprek 
- Fijn gesprek, heeft de hulp goed en snel 

geregeld  
- Heel fijn gesprek, ik heb met Inge contact 

opgenomen en toen hebben we een 
afspraak gemaakt 

- Kan ik me niet herinneren 
- Kort en bondig, we hadden gelijk een klik.  

 
Algemene communicatie 

- Goed, niet veel contact, maar altijd alles 
oplossen. Bij aanpassen van uren, geen 
problemen  

- Bijpraten eens in de tijd, op straat altijd in 
voor een praatje  

- Goed, meeste contact loopt via mijn 
oudste zoon, als ik haar tegenkom in de 
supermarkt dan heeft ze altijd tijd voor 
een praatje en bied een luisterend oor 

- We hebben niet veel contact gehad, maar 
ze legt alles uit, stuurt een bevestigend 
mailtje, prima.  

- Het contact is goed, we hebben niet veel 
contact, maar telefonisch kan ik haar altijd 
bereiken 

- Spreken elkaar alleen via de telefoon, 
want verder is het niet nodig geweest. 
Inge neemt ook wel eens met mij contact 
op, belangstelling is belangrijk. ‘sjoon’.  

- Inge biedt altijd een luisterend oor en dat 
vind ik zeer fijn 

- Zie haar een keer per jaar. is genoeg.  
- Ze komt wel vaker langs, ze vraag heel 

persoonlijk aan mij hoe het met me gaat. 
ze helpt me ook bij privézaken. Ze staat 
echt wel voor me klaar.  

 
 

- Goed, heb geen vragen gehad  
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- Ik was eerst niet tevreden over de 
huishoudelijke hulp, hier heb ik met de 
Dorpsondersteuner een gesprek over 
gevoerd en nu is het opgelost 

- Goed, zijn nooit moeilijkheden geweest, 
er is altijd goed overleg  

- Geweldige hulp 
- Ik krijg hulp van groene kruis, fijn contact. 

Ik kan bellen met vragen of als er iets 
tussen komt.  

- Contact is goed en ik heb geen vragen 
gehad 

- Prima ja.  
- Hele fijne hulp, ik ken haar al langer. Kan 

altijd bij haar terecht met een lach en een 
traan. Ze werkt heel goed, en is heel 
gezellig. Ze neemt ook contact op met 
Proteion.  

 

Andere werkzaamheden 
dorpsondersteuner  
  

- Heeft wel allerlei dingen aangegeven, zelf 
had mevrouw geen behoefte   

- Dagopvang, maar dit wil ik nog niet zolang 
ik nog vrijwilliger kan zijn bij de KBO, 
vrijwilligersvervoer, maar daar maak ik 
geen gebruik van ik heb een scootmobiel 

- Geen idee welke werkzaamheden Inge 
verder nog doet. Hebben we niet 
gesproken met haar 

- Geen idee, hebben wel het idee dat Inge 
veel werkzaamheden heeft, 
dorpsontmoeting kennen we wel  

- Inge heeft al veel voor mij geregeld: 
maatje, toen mijn arm in het gips zat, zij 
hielp bij de verzorging. Ook kreeg ik van 
haar adressen voor maaltijdservices. Ben 
op de hoogte van vrijwilligersvervoer, heb 
het nu nog niet nodig.  

- Nee, hier heb ik me niet in verdiept, maar 
wanneer jullie meer uitleg geven zal ik 
gegarandeerd dingen herkennen 

- Weet ik niet, ze heeft me ook nergens bij 
hoeven helpen, dat ik me kan herinneren.  

- Weet ik eigenlijk niet, (als stagiaire het 
vertel, weet ze het toch) onbewust toch 
wetende  

 

Nodige aanpassingen   - None, zo doorgaan  
- Nee, ga zo door 
- Geen aanpassingen, komt ook omdat we 

eigenlijk nooit contact met haar hebben, 
omdat het goed gaat 
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- Het is goed zoals het nu is, wanner er iets 
is kan ik haar telefonisch bereiken, nu 
weet ik ook voor welke andere dingen ik 
Inge kan bereiken 

- Nee, ik ben tevreden  
- Inge mag rustig eens binnen komen lopen, 

maar alles verloopt goed 
- Niks aan te passen  
- Heel tevreden, krijg 3 uur per week. fijn 

dat dat aangepast kon worden. maar je 
merkt wel een heel groot verschil tussen 
vakantie werkers en de vaste hulp. Geen 
slechte ervaring, het was wel anders.  

-  
 

Op de hoogte van de regels  Automatische incasso                                             
                Ja    8                                 Nee       0 
Niet gebruikte uren worden terugbetaald/verrekend 
                Ja    8                                 Nee       0 
Ondertekenen van urenlijst 
                Ja    7                                 Nee       1 

- Alleen door mij 
- Sommigen beiden 

48 weken op jaarbasis hulp leveren 
                Ja    8                                 Nee       0 
Wijzigingen doorgeven aan dorpsondersteuner 
                Ja    7                                 Nee       1 

- Heb ik niet gedaan. wel 
aan de gemeente niet aan 
DO. 

Zelf keuze uit zorgaanbieders/zelfstandige hulpen 
                Ja    7                                  Nee      1  

▪ Deze werd aangeboden 
 

Verschil WMO consulent en 
Dorpsondersteuner (indien van 
toepassing) 

 

Ja                          1 
Opmerkingen 

- Ik heb met veel WMO-consulten gepraat, 
soms positief maar ook veel negatief. 
Maar ik heb wel het gevoel dat de 
dorpsondersteuner veel persoonlijker is.  

 
Nee                       0 
Opmerkingen 
 

Eigen opmerkingen - Vraag: bij verhuizen, hulp meenemen, dit 
moet nog aan dorpsondersteuner 
gevraagd worden 

- Dik tevreden!  
- Heel erg tevreden! 
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- Soms zijn er taken die hulpaanbieders niet 
mogen doen vanuit regels, dat is wel 
jammer, zoals ramen wassen 

- Zouden het fijn vinden om op de hoogte 
te worden gebracht wat er op dit moment 
allemaal wordt aangeboden in Kessel(Eik), 
voor wanneer dit in de toekomst 
misschien nodig is 

- Heel tevreden, hoop dat het altijd zo kan 
blijven doorgaan 

- Ik ben er heel blij mee 
- De overgang was een beetje chaos 

geweest van gemeente naar algemene 
voorziening in 2016 
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7.4. Ingevulde evaluaties pilot hulp bij huishouden  

7.4.1. Burger 1 
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7.4.2. Burger 2 
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7.4.3. Burger 3 
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7.4.4. Burger 4 
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7.4.5. Burger 5 
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7.4.6. Burger 6 
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7.4.7. Burger 7 
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7.4.8. Burger 8 
Deze burger heeft het evaluatie formulier niet ingevuld, wel is deze samen besproken. Daarna is de 

gegeven informatie uitgewerkt vanuit de geluidsopname.  

7.5. Procesmodel 

7.5.1. Stappen inventariseren & analyseren 
Binnen deze stappen inventariseren, prioriteren en analyseren de ergotherapeuten in opleiding in 

dialoog met de burgers de ervaringen over de pilot en de dorpsondersteuner. En daarbij horend de 

wensen en mogelijkheden tot verandering.  

De fases die doorlopen worden, gekeken vanuit het methodisch handelen zijn:  

• Kennismaking 

• (probleem)inventarisatie  

• (probleem)analyse 

• (probleem)definiëring  

De kenmerkende stappen van de competentie, bij deze rapportage, zijn: 

• Vraag verhelderen  

• Prioriteren 

• Gegevens verzamelen, analyseren en interpreteren 

• Problemen en/of wensen definiëren  

• Rapporteren  

7.5.2. Stappen adviseren aan derden 
Binnen deze stappen adviseren de ergotherapeuten in opleiding op een methodische wijze aan de 

dorpsondersteuner over de zorg/begeleiding die de dorpsondersteuner (gedeeltelijk middels de 

pilot) biedt.  

De fases die doorlopen worden, gekeken vanuit het methodisch handelen zijn: 

• Opstellen plan van aanpak 

• Uitvoeren plan van aanpak  

• Evalueren en nazorg 

De kenmerkende stappen van de competentie bij deze rapportage, zijn: 

• Vraag definiëren  

• Vaststellen samenwerking  

• Informeren over wettelijke kaders 

• Verkennen van de verschillende oplossingsrichtingen 

• Selecteren van de oplossing 

• Advies uitbrengen 

• Evalueren (wordt door de dorpsondersteuner gedaan)  
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7.6. PEOP-model 
Hieronder is het PEOP-model uitgewerkt aan de hand van figuur 9.6.1. PEOP. Daarna is er uitgewerkt 

welke informatie onder welke kop hoort, in het Nederlands.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P: Populatie | Persoon  

Bij dit onderwerp worden de intrinsieke factoren van de doelgroep beschreven. Deze zijn 

onderverdeeld in: psychische, betekenisvolle &spirituele, fysiologische, cognitieve en sensorische & 

motorische factoren.  

E: Omgeving 

In dit kopje wordt er ingegaan op de extrinsieke factoren. Hier vallen onder: culture, sociaal 

bepalende, sociaal steunende, politieke (onderwijs en beleid), ecologische en technologische 

factoren  

O: Handelen 

Bij occupation, oftewel het handelen, wordt er gekeken naar drie verschillende onderwerpen, 

namelijk: activiteiten, taken en rollen.  

P: Prestatie  

Door bovenstaande kopjes samen in kaart te brengen, wordt de performance het beste 

weergegeven. Hierbij zijn dus alle (beïnvloedende) factoren betrokken.  

Levensverhaal: 

Het PEOP wordt ondersteunt door de narratieve verhalen van de persoon/populatie. Dit is een 

belangrijk onderdeel, zodat er een cliënt-gecentreerde analyse gemaakt wordt. Hierin wordt voor 

een groot deel al duidelijk wat het dagelijks handelen voor de persoon/populatie betekend.  

 

Figuur 9.6.1.  


