
Nieuwe woonzorg
concepten

Inzetbaarheid van
zorgverleners

Inzetbaarheid van
het netwerk

Samenwerking tussen
het netwerk
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Geef aan hoe belangrijk jij 
onderstaande ontwikkelingen 
vindt als het gaat om de eigen 
regie van de cliënt in de
Thuiszorg van de toekomst?

Ja, ik zie wel
verandering in de 

zelfstandigheid maar 
het kan nog beter. 

Nee, ik vind dat de 
cliënten juist meer

zorg en begeleiding 
nodig hebben.

Ja! De zelfstandigheid 
van de cliënten is verbeterd 

de afgelopen tijd. 
Helpt de inzet van
digitale middelen de
zelfredzaamheid 
van cliënten te
vergroten?

Wat kunnen wij onze 
cliënten bieden om ze 
meer  zelfredzaam
te maken? 

Duidelijke 
instructiefilmpjes. 

Weet ik niet.

Overig

Sociale 
ondersteuning.

Ondersteuning bij 
het gebruik van
hulpmiddelen.

Erg onbelangrijk

Onbelangrijk

Neutraal

Belangrijk

Erg belangrijk

Wijkiniatieven
(buurthuis, maaltijdservice,

welzijnswerk)

Andere eerstelijns
netwerk (huisarts)

Geloofsgemeenschap ZorgrobotsMantelzorgersFamilieVrienden, kennissen
en buren
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Geef aan hoe belangrijk jij het netwerk
van de cliënt vindt in de thuiszorg van de toekomst.

“Beter bepalen wat
je inzet, bij wie,

met welk doel maar
ook met welk gevolg”

“Cliënten hun 
mogelijkheden

laten zien”

Erg onbelangrijk

Onbelangrijk

Neutraal

Belangrijk

Erg belangrijk
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METER

RUIM 100 COLLEGA’S DEELDEN

HUN MENING! DIT IS WAT JULLIE ZEIDEN:

39,3%

50,5%

2,8%

7,5%

(Denk aan zorg op afstand
en contact met andere
zorgverleners)

Hoe vind jij het werk in 
de Thuiszorg met de 
huidige technologische
toepassingen? 

Leuker dan 
voorheen.

36,4%

43%

Nog niet goed
over nagedacht.

Minder leuk
dan voorheen.

20,6%
(We maken nu veel meer gebruik 
van de digitale mogelijkheden)
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Erg negatief Erg positief

In de Thuiszorg van de toekomst mag de cliënt meer bepalen hoe de zorg 
er uit ziet en kan gaan 'zorgshoppen'. Wat vind jij van die ontwikkeling?
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