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Samenvatting
Het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG) is in 2005 ontstaan en heeft als doel het tot
stand brengen van doelmatige en kwalitatieve samenwerkingsverbanden ten behoeve van mensen
met autisme in de provincie Gelderland. Om het effect van het SAG te bepalen ten aanzien van de
kwaliteit van de autismehulpverlening, is er vijf jaar geleden door Sprangers (2006) een
evaluatiemodel ontwikkeld. De afgelopen vijf jaar heeft er echter geen afgerond onderzoek
plaatsgevonden. Om die reden zijn het SAG en het Lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme van
de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, met de vraag gekomen om een onderzoek uit te voeren
naar wat het SAG heeft opgeleverd voor de kwaliteit van de autismehulpverlening. Dit wordt gedaan
aan de hand van de vijf domeinen van welzijn; zorg, wonen, onderwijs en opleiding, arbeid &
dagbesteding en vrije tijd. De vraagstelling voor dit onderzoek luidde: In hoeverre is er voldaan aan
de vier doelstellingen van het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland die vijf jaar geleden zijn
opgesteld om de kwaliteit van de autismehulpverlening te operationaliseren?
Het onderzoek betreft een kwantitatief surveyonderzoek. Voor het verzamelen van de data is gebruik
gemaakt van het evaluatiemodel ontwikkeld door Sprangers (2006). Het evaluatiemodel bestaat uit
een viertal vragenlijsten. Deze vragenlijsten zijn verspreid aan vier respondentengroepen; klanten,
mantelzorgers, contactpersonen en stuurgroepleden. De dataverzameling heeft plaatsgevonden in
de periode van 2 maart tot 25 maart 2011. Voor de klanten en mantelzorgers heeft dit een respons
opgeleverd van 10%. Het uiteindelijke respons bij de contactpersonen betrof 65% en bij de
stuurgroepleden 56%. De data uit de vragenlijsten zijn verwerkt door middel van het
spreadsheetprogramma Microsoft Excel.
Uit de resultaten zijn verschillende gegevens naar voren gekomen die inzicht bieden in de
autismehulpverlening in Gelderland. Wat betreft de vijf domeinen van welzijn is gebleken dat er geen
representatieve uitspraak gedaan kan worden over het oordeel van klanten en mantelzorgers over
de kwaliteit. De gegevens over het oordeel van de contactpersonen zijn beperkt. Uitgezonderd van
het domein zorg zijn de andere domeinen onvoldoende beoordeeld. De stuurgroepleden beoordelen
het merendeel van de domeinen als voldoende. Naast resultaten over de vijf domeinen van welzijn,
zijn er resultaten door de onderzoekers beschreven bij de doelstellingen van het SAG. Deze
resultaten zijn niet onder te verdelen onder domeinen, maar zijn wel relevant voor de
beantwoording van de onderzoeksvraag. De resultaten bieden inzicht in verschillende aspecten van
de autismehulpverlening in Gelderland zoals het proces van doorverwijzen, wachtlijsten,
samenwerking tussen instellingen et cetera.
Uit de resultaten is niet duidelijk geworden of de activiteiten van het SAG een rol hebben gespeeld in
de kwaliteit die de respondenten ervaren. Mogelijk dat er andere invloeden zijn dan de activiteiten
van het SAG die de kwaliteit van de autismehulpverlening beïnvloeden.
Concluderend kan er worden gesteld dat de kwaliteit van de autismehulpverlening in Gelderland niet
voldoende geoperationaliseerd is in de vier doelstellingen van het SAG. Het is onduidelijk aan welke
criteria het SAG dient te voldoen, om de eigen gestelde doelstellingen te behalen. De onderzoekers
hebben hierdoor niet vast kunnen stellen in hoeverre het SAG heeft voldaan aan de doelstellingen en
hiermee invloed heeft gehad op de autismehulpverlening in Gelderland. Daarom worden er in dit
onderzoek aanbevelingen gedaan voor het SAG, de evaluatiemethode en vervolgonderzoek. Zo
wordt door de onderzoekers aanbevolen om onderzoek te doen naar de rol van een
levensloopbegeleider. Een levensloopbegeleider zou mensen met ASS wegwijs kunnen maken in de
hulpverlening en zou eventueel een bijdrage kunnen leveren aan de bevordering van samenwerking
tussen instellingen.
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Voorwoord
Voor u ligt het onderzoeksverslag van de evaluatie naar het Samenwerkingsverband Autisme
Gelderland. Na een aantal maanden van intensieve inzet mag het resultaat er naar onze mening zijn.
In de maanden waarin wij gewerkt hebben aan dit onderzoek zijn wij veel te weten gekomen over
mensen met een autismespectrumstoornis. De hulpvraag die deze mensen hebben is vaak complex,
sectoroverschrijdend en sectordoorsnijdend. Ook zijn wij te weten gekomen dat er veel mensen
bezig zijn om de zorg rondom mensen met een autismespectrumstoornis te verbeteren, waaronder
het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland.
De opdrachtgevers van het onderzoek mw. K. Wegman werkzaam bij MEE- Gelderse Poort en drs. H.
Nas van het Lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme van de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen willen wij bedanken. De tijd die zij hebben genomen voor het beantwoorden van de vele
vragen en de ondersteuning die zij hebben geboden tijdens het onderzoek, hebben wij als zeer
prettig ervaren. Bedankt voor de feedback, begeleiding en de prettige samenwerking.
Daarnaast willen wij een woord van dank uitspreken voor de inzet van de Nederlandse vereniging
voor Autisme in Gelderland. Gedurende het onderzoek hebben zij ons enorm geholpen met het
verzamelen van gegevens. Daarbij willen wij het secretariaat van het Samenwerkingsverband
Autisme Gelderland bedanken voor het verspreiden van de vragenlijsten.
In het bijzonder willen wij stilstaan bij de mensen die de tijd en moeite hebben genomen voor het
invullen van de vragenlijsten. De inzet van deze mensen voor het onderzoek waarderen wij enorm.
Wij hopen met dit onderzoek een bijdrage te kunnen leveren aan het Samenwerkingsverband
Autisme Gelderland en indirect aan de verbetering van de autismehulpverlening.

Raimon Büttner en Effi van den Heuvel
Nijmegen, 9 juni 2011
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1. Inleiding
In de inleiding wordt kennis gemaakt met het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland. De
inleiding start met de aanleiding van het onderzoek. Daarna worden de onderzoeksvraag, doelstelling
en deelvragen beschreven. Tenslotte wordt er in de leeswijzer een beschrijving over de inhoud en
opbouw van dit rapport gegeven.

1.1 Aanleiding
De hulpvraag van mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) is vaak complex,
sectoroverschrijdend en sectordoorsnijdend (Nederlandse Vereniging voor Autisme, 1998). Om de
zorg voor mensen met ASS te verbeteren heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) met belanghebbende partijen afspraken gemaakt ten behoeve van de dienst- en hulpverlening
aan mensen met ASS. Deze afspraken zijn uitgewerkt in het beleidsdocument ‘Samen zorgen voor
mensen met autisme’ (2002). Naar aanleiding van dit beleidsdocument is het Landelijk Convenant
Autisme ontstaan. Het doel van dit convenant was realisatie van samenwerkingsverbanden tussen
instellingen en instanties om zo de onderlinge samenwerking en de zorg voor mensen met ASS te
verbeteren.
In aansluiting op het Landelijk Convenant Autisme, werd op 19 januari 2005 het Convenant Autisme
Gelderland ondertekend. Op die datum spraken 25 Gelderse instellingen uit de Geestelijke
Gezondheidszorg, de Verstandelijk Gehandicaptenzorg, het Onderwijs, Jeugdzorg Jeugdhulpverlening, MEE (een organisatie die een adviserende, ondersteunde rol heeft en de
belangen behartigt voor mensen met een beperking), Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)
en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) de intentie uit te komen tot een samenhangend
aanbod voor mensen met ASS in de provincie Gelderland en is het Samenwerkingsverband Autisme
Gelderland (SAG) ontstaan. Inmiddels is dat aantal instellingen uitgebreid tot 46
(Samenwerkingsverband Autisme Gelderland, 2005).
Het samenwerkingsverband is in de provincie Gelderland onderverdeeld in meerdere regio’s. Dit aan
de hand van de regio’s van de MEE-organisatie. De regio’s worden aangestuurd door coördinatoren,
alle drie werkzaam bij MEE. In de verschillende regio’s hebben contactpersonen van de organisaties
een plaats om met elkaar in gesprek te gaan over de tekorten van voorzieningen of specifieke vragen
over cliënten. Daarnaast bestaan er kernteams waarin de problematiek rondom individuele cliënten
wordt besproken met de specifieke deskundigheid van de leden. Om de regionale ontwikkelingen in
een provinciaal verband te kunnen versterken, bestaat er een brede provinciale stuurgroep met
vertegenwoordigers van de verschillende sectoren. Doel van het SAG is het tot stand brengen van
doelmatige en kwalitatieve samenwerkingsverbanden ten behoeve van mensen met autisme in de
provincie Gelderland. Het credo van het SAG is, dat mensen met ASS niet tussen wal en schip vallen.
Om het effect van het SAG te bepalen ten aanzien van de kwaliteit van de autismehulpverlening, is
er vijf jaar geleden een onderzoek gedaan naar een passend evaluatiemodel voor het SAG. In dit
onderzoek heeft Sprangers (2006) een evaluatiemodel ontwikkeld waarmee het effect van het SAG
op de kwaliteit van de autismehulpverlening periodiek gemeten kan worden. Sprangers (2006) richt
zich daarbij op de vijf domeinen van welzijn namelijk: zorg, wonen, opleiding en onderwijs, arbeid en
dagbesteding en vrije tijd. Tevens heeft Sprangers (2006) in samenwerking met het SAG vier
doelstellingen opgesteld om de kwaliteit van autismehulpverlening bij de aangesloten instellingen
van het SAG te operationaliseren:
-

Er wordt naar gestreefd voor elke individuele klant een optimaal hulpverleningsaanbod te
realiseren dat aansluit bij de zorgvraag en sociale omgeving van deze klant.
De hulpverlening aan de klant moet tijdig en toegankelijk zijn.
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-

-

Instellingen die betrokken zijn bij de hulpverlening aan mensen met ASS dienen op een
zodanige wijze samen te werken dat de klant een vraaggericht hulpverleningsaanbod
ontvangt dat optimaal op elkaar aangesloten en afgestemd is.
Er dienen voldoende faciliteiten en hulpverleners aanwezig te zijn om een optimaal
hulpverleningaanbod te realiseren voor alle klanten.

Het evaluatiemodel van Sprangers (2006) is kwalitatief goed bevonden door het SAG en er heeft een
eerste evaluatie plaatsgevonden. Deze evaluatie is echter niet in volledigheid afgerond, waardoor de
vraag naar een evaluatie op basis van het evaluatiemodel van Sprangers (2006) is blijven bestaan.
Het SAG en het lectoraat Autisme van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, zijn met de vraag
gekomen om een evaluatie uit te voeren naar wat het SAG heeft opgeleverd voor de kwaliteit van de
autismehulpverlening.

1.2 Onderzoeksvraag, doelstelling en deelvragen
Om te komen tot een evaluatieonderzoek, is de volgende vraagstelling geformuleerd:
In hoeverre is er voldaan aan de vier doelstellingen van het Samenwerkingsverband Autisme
Gelderland die vijf jaar geleden zijn opgesteld om de kwaliteit van de autismehulpverlening te
operationaliseren?
Doelstelling:
In juni 2011 is er inzicht in hoeverre de vier doelstellingen van het Samenwerkingsverband Autisme
Gelderland zijn behaald, om daarmee inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van de autismehulpverlening
in Gelderland.
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag, worden de volgende deelvragen
geformuleerd:
-

-

-

-

-

Wat is het oordeel van de klanten van de aangesloten instellingen van het
Samenwerkingsverband Autisme Gelderland over de kwaliteit van autismehulpverlening op
de vijf domeinen van autismehulpverlening?
Wat is het oordeel van de mantelzorgers aangesloten bij de Gelderse tak van de Nederlandse
Vereniging voor Autisme, convenant partner van het Samenwerkingsverband Autisme
Gelderland over de kwaliteit van autismehulpverlening op de vijf domeinen van
autismehulpverlening?
Wat is het oordeel van de stuurgroepleden aangesloten bij het Samenwerkingsverband
Autisme Gelderland over de kwaliteit van autismehulpverlening op de vijf domeinen van
autismehulpverlening?
Wat is het oordeel van de contactpersonen van het Samenwerkingsverband Autisme
Gelderland over de kwaliteit van de autismehulpverlening op de vijf domeinen van
autismehulpverlening?
Op welke domeinen kan er een relatie worden gelegd tussen het onderzoek van Sprangers in
2006 en het huidige onderzoek?
Wat is het oordeel over de samenwerking tussen de instellingen aangesloten bij het
Samenwerkingsverband Autisme Gelderland.
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1.3 Leeswijzer
In deze leeswijzer wordt informatie gegeven over de inhoud en opbouw van dit onderzoeksverslag.
In hoofdstuk één is de aanleiding van het onderzoek beschreven waaruit de onderzoeksvraag,
doelstelling en deelvragen zijn voortgevloeid. In hoofdstuk twee wordt het theoretisch kader
beschreven, gebruikte theorieën en modellen ten behoeve van de inhoud van het onderzoeksverslag
komen daarin aan bod. In hoofdstuk drie komt de onderzoeksmethode aan bod. In dit hoofdstuk zal
meer informatie worden gegeven over het onderzoekstype, de populatie, plaats en periode waarin
het onderzoek heeft plaatsgevonden. Logischerwijs worden in hoofdstuk vier dan ook de resultaten
beschreven. Na de beschrijving van de resultaten volgt de discussie over de resultaten en de
onderzoeksmethode. In hoofdstuk zes worden de conclusies beschreven, waarna in hoofdstuk zeven
de aanbevelingen die aan de conclusies zijn verbonden worden weergegeven.
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2. Theoretisch kader
In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden wat de achtergronden en vraag- en doelstellingen zijn
van het onderzoek. In dit hoofdstuk wordt verduidelijking gegeven van de relevantie zaken en
begrippen die voorkomen in dit onderzoek. Allereerst zal er uitleg worden gegeven over ASS en
welke problemen mensen met ASS tegenkomen door de versnippering van de zorg. Vervolgens zal
het ontstaan van het Landelijk Convenant Autisme worden verklaard. Deze verklaring is noodzakelijk
om het ontstaan van het SAG te kunnen begrijpen. In het bijzonder zal het SAG nader worden
verklaard, alvorens de kwaliteit van de autismehulpverlening aan bod komt. Tevens zal er aandacht
worden besteed aan het onderzoek van Sprangers (2006). In het theoretisch kader wordt echter
geen uitleg gegeven over de klanten, mantelzorgers, contactpersonen en stuurgroepleden. Deze
uitleg is te vinden in hoofdstuk 3.2.

2.1 Autismespectrumstoornissen
Autismespectrumstoornissen genoemd in de DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) omvat
een groep stoornissen met in meerdere of mindere mate problemen op het gebied van de sociale
interactie en de non-verbale communicatie, een gebrek aan verbeelding en de aanwezigheid van
repetitief en stereotiep gedrag (Vandereycken, Hoogduin & Emmelkamp 2008). Deze
kernsymptomen zijn bij de verschillende subtypen binnen het autistisch spectrum in verschillende
mate aanwezig. In dit onderzoek wordt er echter niet ingegaan op de verschillende subtypen, maar
zal er gesproken worden van de overkoepelende term ASS.
Om te begrijpen tegen welke problemen mensen met ASS aan kunnen lopen, is het nuttig om naar
de psychologische informatieverwerking te kijken. Dit is de manier waarop de wereld wordt
waargenomen en verwerkt in het brein (Teunnise, 2009). Waar de eerder genoemde
gedragssymptomen de buitenkant van ASS beschrijven, geeft de neuropsychologie inzicht in de
binnenkant. Momenteel zijn er drie belangrijke neuropsychologische verklaringsmodellen voor ASS:
de theory of mind verklaring, de centrale coherentie verklaring en de executieve functie verklaring
(Gorissen & van der Gaag, 2005). Dit worden de stijlkenmerken van ASS genoemd (Teunisse 2009).
Volgens deze cognitieve stijlkenmerken hebben mensen met ASS moeite zich te verplaatsen in
andere mensen (zwakke theory of mind), richten zich overmatig op details en zien daarbij de
betekenisvolle context over het hoofd (zwakke centrale coherentie), en zij zijn niet goed in staat hun
gedrag te sturen in ongestructureerde en onbekende situaties (zwakke executieve functies).
Voorspelbaarheid en structuur zijn zeer belangrijk voor mensen met ASS en hebben als doel de greep
op situaties en hun leven niet te verliezen (Teunisse, 2009). Overgangsituaties ook wel
transitiemomenten genoemd zijn voor mensen met ASS erg moeilijk. Deze momenten veroorzaken
vaak veel onzekerheid. Transitiemomenten zijn de overgangen in de levensfases van mensen met
ASS. Een voorbeeld is de overgang van de basisschool naar de middelbare school of het
veranderingen in de gezinssituatie (Teunisse, 2009).
In een rapport van de gezondheidsraad ‘Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders’ (2009)
wordt om deze redenen een levensloopbegeleider geadviseerd met als doel een zo groot mogelijke
autonomie voor mensen met ASS te bereiken, door ze te ondersteunen bij de transitiemomenten.
Het advies van een vaste levensloopbegeleider is ontstaan naar aanleiding van het visiestuk ‘Van
disease management naar levensloopbegeleiding” van het Dr. Leo Kannerhuis (2008). Voor mensen
met ASS betekent dit dat ASS zo vroeg mogelijk wordt geïdentificeerd en behandeld met als doel een
zo volwaardig mogelijk bestaan te bieden in de maatschappij en achterstanden in de ontwikkeling zo
vroeg mogelijk te voorkomen. Door deze vorm van begeleiding zal de zelfredzaamheid, zelfregie,
ontwikkeling en daarmee de kwaliteit van leven toenemen bij mensen met ASS. Daarnaast zal het
netwerk van mensen met ASS worden ontlast en problemen worden gereduceerd (Mallens & Smits,
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2010). Eveneens kan levensloopbegeleiding bijdragen aan een grotere maatschappelijke participatie
(Teunisse, 2009).
De Gezondheidsraad beschrijft in het rapport ‘Autisme spectrumstoornissen een leven lang anders’
(2009) dat er sprake is van een toename van het aantal mensen met ASS. Hier zijn verschillende
oorzaken voor aan te wijzen, maar een belangrijke factor is de maatschappij die veel meer eisen stelt
aan sociale en communicatieve vaardigheden, flexibiliteit en zelfredzaamheid dan dertig jaar
geleden, waardoor de stoornis vaker tot problemen leidt dan vroeger. De Gezondheidsraad (2009)
noemt in het eerder beschreven rapport dat er geen Nederlandse prevalentiecijfers over ASS
beschikbaar zijn. In de internationale wetenschappelijke literatuur wordt de prevalentie
tegenwoordig op 60 à 100 per 10.000 geschat. Omdat er geen verschillen worden gevonden tussen
etnische groepen of tussen groepen met een verschillende sociaal-economische status, is er geen
reden om aan te nemen dat de prevalentie in Nederland zou afwijken van die in het buitenland. Ruim
dertig jaar geleden werd een prevalentie gerapporteerd van 2 à 5 per 10000.
De prevalentie en de levensloop van mensen met ASS vragen om een effectieve behandeling. Door
vroegtijdige begeleiding kunnen veel problemen in bijvoorbeeld de gezondheids-, relationele en
arbeidssfeer vroegtijdig worden voorkomen (Dr. Leo Kannerhuis, 2008). Het lectoraat
Levensloopbegeleiding bij autisme van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) wil de
komende jaren onderzoeken hoe er invulling kan worden gegeven aan levensloopbegeleiding bij
mensen met ASS. Volgens het lectoraat is dit momenteel niet mogelijk doordat er een verschillende
invulling wordt gegeven aan levensloopbegeleiding. Verschillende partijen als ouders,
ervaringsdeskundigen en experts hanteren momenteel niet dezelfde definitie van
levensloopbegeleiding en geven er een eigen invulling aan.

2.2 Versnippering van zorg
De laatste jaren is er veel veranderd op het gebied van financiering van de zorg. Allerlei geldstromen
zijn weggevallen door bezuinigingen vanuit overheid en zorgverzekeraars. Zorginstellingen hebben
hierdoor fors moeten bezuinigen (Baltesen, 2008). Sinds de invoering van de diagnose
behandelcombinaties (dbc’s) is de bureaucratie en de werkdruk toegenomen, terwijl de kwaliteit
van de zorg afneemt (Baltesen & Nierop, 2008).
Met de komst van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), is er zorg die eerder
gefinancierd werd door de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) ondergebracht bij de
WMO. Daarnaast is er binnen de AWBZ, de PGB (Persoonsgebonden Budget) ontstaan. De WMO
wordt in tegenstelling tot de AWBZ door gemeentes uitgevoerd. De financiering rondom bepaalde
zorgvragen van mensen met ASS, is daardoor anders dan voorheen. Men moet voor de gehele zorg
rondom een persoon met ASS terecht bij zowel het CIZ (Centrum Indicatie Zorg) als de gemeente.
Wat eerder door één instantie werd geregeld, wordt nu door meerder instanties verzorgd. Dit kan
mogelijk voor onduidelijkheid zorgen bij diegene die de zorg moet aanvragen. Daarnaast is de huidige
wet- en regelgeving niet flexibel genoeg om samenhangende zorg vanuit verschillende zorgsectoren
te kunnen bieden (Landelijk Convenant Autisme, 2002).
Mensen met ASS hebben vaak een complexe hulpvraag (Vandereycken, Hoogduin & Emmelkamp
2008). Deze mensen vragen dan ook om specifieke oplossingen voor hun specifieke problemen.
Zowel de versnippering van zorg als de complexe hulpvraag van mensen met ASS brengen
beperkingen in de hulpverlening met zich mee. Het CIZ zou kunnen bijdragen aan oplossingen door
flexibele invullingen van zorgzwaarte toe te kennen aan mensen met ASS, omdat de zorgzwaarte
tijdens de transitiemomenten een hogere zorgzwaarte kent (Mallens & Smits, 2010).
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2.3 Landelijk Convenant Autisme
Kijkend naar de eerder genoemde problemen beschreven in paragraaf 2.1, waar mensen met ASS
mee te maken kunnen krijgen en de eerder beschreven versnippering van zorg, is er de laatste jaren
het besef ontstaan dat de hulpverlening aan mensen met ASS beter kan en moet (Landelijk
Convenant Autisme, 2002). De in juli 1998 gepubliceerde nota ‘Specifieke autismezorg, voor alle
autisten een noodzaak’ van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), heeft voor een
doorbraak gezorgd in de samenwerking tussen hulpverlenende instanties voor mensen met ASS
(Landelijk Convenant, 2002).
Op een werkconferentie, die op 4 november 1999 plaatsvond, ondertekenden Geestelijke
Gezondheidszorg Nederland (GGZ Nederland), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN),
MEE, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) het
‘’Convenant Autisme’’. In dit landelijke Convenant Autisme gaan de bovengenoemde partijen de
inspanningsverplichting aan individueel benodigde zorg voor mensen met ASS in alle levensfasen en
op alle levensterreinen te integreren en beschikbaar te maken.
De belangrijkste reden hiervoor is dat de ondersteuning en zorg voor mensen met ASS te veel
gefragmenteerd is, terwijl juist mensen met deze problematiek zo gevoelig zijn voor veranderingen
en onduidelijkheid. Om de eerder genoemde inspanningsverplichting in alle levensfasen en alle
levensterreinen geïntegreerd beschikbaar te maken, vindt de verdere uitvoering van het landelijk
Convenant op regionaal niveau plaats, ook wel de samenwerkingsverbanden genoemd.
De financiering van de samenwerkingsverbanden, wordt geregeld door (Convenant, 2002):
- het beschikbaar stellen van menskracht
- gebruik maken van financieringsmogelijkheden van deelnemende instellingen
- onderlinge afspraken tussen deelnemende instellingen
- het verwerven van fondsen en subsidies.

2.4 Het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland
In navolging op het landelijk Convenant Autisme, heeft er in opdracht van de drie MEE´s in
Gelderland in 2003 een onderzoek plaatsgevonden naar het draagvlak voor een Regionaal
Intersectoraal Autisme Netwerk (RIAN). Op basis van dit onderzoek heeft een initiatiefgroep het
´projectplan RIAN´ geschreven. Het resultaat van dit projectplan is dat op 19 januari 2005 het
Convenant Autisme Gelderland is ondertekend en inmiddels nemen 46 Gelderse instellingen uit de
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), de Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VGN), het Onderwijs,
Jeugdzorg - Jeugdhulpverlening, MEE, Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) en de
Nederlandse Vereniging Autisme (NVA) deel aan het Convenant Autisme Gelderland. Inmiddels is de
gebruikelijke naam van het convenant: Samenwerkingsverband Autisme Gelderland
(Samenwerkingsverband Autisme Gelderland, 2005).
Het SAG bestaat uit een stuurgroep, werkgroep, contactpersonen uit samenwerkende instellingen en
partijen en uit een kernteam. Het SAG is gesitueerd in een organogram.
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Figuur 1: Organogram Samenwerkingsverband Autisme Gelderland
(Samenwerkingsverband Autisme Gelderland, 2005)

In de provinciale stuurgroep zitten vertegenwoordigers vanuit verschillende sectoren zonder last
of ruggespraak. Vanuit de provinciale stuurgroep worden die zaken opgepakt die regio-overstijgend
zijn en die ondersteunend zijn voor de samenwerkingsverbanden in de regio. De stuurgroep bestaat
uit vijftien leden. De werkgroep vormt de schakel tussen de stuurgroep en de contactpersonen uit de
regio’s. Zij staan niet in het organogram, maar de pijlen symboliseren hun rol. De werkgroep bestaat
uit vier leden, namelijk een vertegenwoordiger van het Dr. Leo Kannerhuis (centrum voor autisme)
en drie coördinatoren van MEE. De werkgroep heeft als taak het coördineren in de regio, het
voorstellen van het hoofdlijnenbeleid en het bieden van ondersteuning bij knelpunten en
oplossingen in de provincie.
In het contactpersonennetwerk zijn alle instellingen vertegenwoordigd die het convenant hebben
ondertekend. Elk van deze instellingen levert minimaal één contactpersoon, welke aanspreekpunt is
voor de instelling. Doel van het contactpersonennetwerk is een betere samenwerking tussen
organisaties over de grenzen van de eigen instelling en sector heen. Door vergroting van onderlinge
bekendheid tussen de verschillende instellingen en organisaties wordt de drempel verlaagd om
elkaar op te zoeken voor uitwisseling van kennis en deskundigheid over en voor afstemming van het
aanbod. Zij komen twee- á driemaal per jaar bij elkaar onder leiding van de coördinator.
Aangezien de provincie Gelderland te groot is voor één coördinator vindt de praktische uitwerking
plaats in zes subregio’s. Iedere subregio heeft een kernteam die wordt ingezet bij situaties, die de
mogelijkheden van een individuele instelling overstijgen zoals:
• ingewikkelde hulpvragen waarbij vastlopen dreigt en waarvoor mogelijk vanuit verschillende
deskundigheden moet worden samengewerkt;
• hulpvragen waarbij de inzet van deskundigen uit een of meerdere andere hulpverleningssector(en)
wenselijk of noodzakelijk is;
• situaties waarbij passende zorg- en/of hulpverlening ontbreekt of dreigt te ontbreken.
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Het uitgangspunt van het SAG is, volgens de informatie die ontleend is aan de website van het
Convenant Autisme Gelderland (2005); Komen tot doelmatige en kwalitatieve
samenwerkingsverbanden ten behoeve van cliënten met autisme in de provincie Gelderland.

2.5 Kwaliteit van de autismehulpverlening
Voordat er uitspraken over de kwaliteit van hulpverlening aan mensen met ASS gedaan kunnen
worden, is het noodzakelijk dat het begrip kwaliteit gedefinieerd wordt. Harteloh en Casparie (2001)
hanteren de volgende definitie van kwaliteit: “Er is sprake van kwaliteit, indien er een optimale
verhouding bestaat van ervaringen ten opzichte van verwachtingen met betrekking tot een bepaald
aspect van de (gezondheids)zorg’’.
Om een relatie te leggen tussen de verwachtingen en ervaringen van een klant (mensen die hulp
ontvangen) en de hulpverlenende instellingen hebben Harteloh en Casparie (2001) een
kwaliteitsmodel ontwikkeld dat toepasbaar is in de gezondheidszorg. In het model van Harteloh en
Casparie (2001), zie figuur 2, wordt er over zorgverlening gesproken. Voor dit onderzoek is echter
hulpverlening een betere term, omdat deze meer omvattend is. Het betreft namelijk naast het
domein zorg ook de domeinen: wonen, opleiding en onderwijs, arbeid en dagbesteding en vrije tijd
(Hortulanus, 1997).

Figuur 2: Het model voor de kwaliteit van hulpverlening
(Harteloh & Casparie, 2001)

Centraal in het model staan de verwachting van patiënt en de verzorgers over de hulpverlening en
de door de patiënt en verzorgers ervaren hulpverlening. Aan de hand van de discrepantie hiertussen
(gap 1) kunnen determinanten van kwaliteit worden benoemd. Gap 2 geeft aan dat er kennis
genomen moet worden van de verwachtingen of ervaringen van de patiënt en verzorgers zodat de
hulpverlening hierop afgestemd kan worden. Voordat er aan de kwaliteitverwachting van de patiënt
voldaan kan worden zal het management en de professional kennis moeten nemen van de
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verwachting. Gap 3 geeft de mogelijke discrepantie tussen de gewenste eigenschappen van de
hulpverlening en de werkelijke hulpverlening aan (de effectiviteit en werkzaamheid van een
behandeling). Tot slot kan er ook een discrepantie bestaan tussen de daadwerkelijk geleverde
hulpverlening en het beeld dat belanghebbende van deze dienst hebben (gap 4). Als laatste is ook de
rol van de zorgverzekeraar en overheid in het model opgenomen. Beide zijn normerende instanties
voor een hulpverleningsinstelling. De zorgverzekeraar zorgt voor financiering en eist in toenemende
mate ook een goede kwaliteit. De overheid op zowel macro als meso-niveau door middel van
wetgeving, subsidies, budgettering en politieke beïnvloeding (Harteloh & Casparie, 2001).
De discrepanties (gaps) zijn bepalend voor de kwaliteit. Harteloh en Casparie (2001) onderscheiden
tien determinanten voor de kwaliteit van hulpverlening, zie figuur 3. Op elk van deze determinanten
kan een discrepantie bestaan tussen de verwachtingen en ervaringen van de patiënt en verzorgers
enerzijds en de instelling, belanghebbende en omgeving anderzijds.

Figuur 3: Determinanten van de kwaliteit van hulpverlening
(Harteloh & Casparie, 2001)

Het SAG is een samenwerkingsproject tussen meerdere instellingen. De aangesloten instellingen van
het SAG bieden hulpverlening aan cliënten en mantelzorgers, waardoor er sprake kan zijn van
discrepanties tussen de verwachtingen en ervaringen.
Om de discrepanties, in de vorm van tien determinanten te minimaliseren heeft Sprangers (2006) in
samenwerking met het SAG, de volgende vier doelstellingen opgesteld die de kwaliteit van de
autismehulpverlening operationaliseren:
-

-

Er wordt naar gestreefd voor elke individuele klant een optimaal hulpverleningsaanbod te
realiseren dat aansluit bij de zorgvaag en sociale omgeving van deze klant.
De hulpverlening aan de klant moet tijdig en toegankelijk zijn.
Instellingen die betrokken zijn bij de hulpverlening aan mensen met ASS dienen op een
zodanige wijze samen te werken dat de klant een vraaggericht hulpverleningsaanbod
ontvangt dat optimaal op elkaar aangesloten en afgestemd is.
Er dienen voldoende faciliteiten en hulpverleners aanwezig te zijn om een optimaal
hulpverleningaanbod te realiseren voor alle klanten.
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In dit onderzoek zal er worden onderzocht in hoeverre er voldaan is aan de vier doelstellingen van
het SAG om inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van autismehulpverlening in Gelderland.

2.6 Eerste evaluatieonderzoek naar het SAG
Om het effect van het SAG op de autismehulpverlening te beoordelen, is er in 2006 een eerste
evaluatie van de werkwijze en de resultaten van het SAG gedaan. Om het resultaat en de werkwijze
te kunnen evalueren heeft Sprangers (2006) een evaluatiemodel ontwikkeld waarmee inzicht
verkregen kan worden in de kwaliteit van de autismehulpverlening in Gelderland. De
autismehulpverlening heeft Sprangers (2006) onderverdeeld in de vijf domeinen van welzijn, te
weten: zorg, wonen, opleiding en onderwijs, arbeid en dagbesteding en vrije tijd. Ook heeft
Sprangers (2006) het evaluatiemodel als pilot in de praktijk gebracht en gehanteerd bij een eerste
evaluatie naar het SAG. Omdat het onderzoek door Sprangers (2006) niet geheel is afgerond, is het
evaluatiemodel in de uitgevoerde pilot-study zover als mogelijk geëvalueerd. In deze evaluatie doet
Sprangers (2006) een aantal aanbevelingen over hoe de betrouwbaarheid en validiteit van het
evaluatiemodel te vergroten. Deze aanbevelingen worden in dit onderzoek meegenomen. Daarnaast
zijn de resultaten naar aanleiding van de evaluatie beperkt, waardoor het niet mogelijk is een
vergelijkend onderzoek uit te voeren.
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3. Methode van onderzoek
In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke manier het onderzoek plaats heeft gevonden. Deze
beschrijving bevat het onderzoekstype, onderzoeksdesign, de onderzoekspopulatie, plaats en
periode van het onderzoek, de methode van dataverzameling, het meetinstrument en de analyse van
de onderzoeksgegevens.

3.1 Onderzoekstype en onderzoeksdesign
Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er voldaan is aan de vier doelstellingen van het SAG om daarmee
inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van autismehulpverlening in Gelderland, is er gebruik gemaakt
van een kwantitatief onderzoek. Volgens Verhoeven (2007) biedt kwantitatief onderzoek cijfermatig
inzicht en geeft antwoord op de vragen die in termen van hoeveelheid kunnen worden gebruikt. Het
design van het onderzoek betreft een surveyonderzoek, omdat de gegevens via methoden van
ondervragen worden verkregen (Dassen, 2009). Een surveyonderzoek maakt gebruik van een
gestructureerde dataverzamelingsmethode. Dit wil zeggen dat de vraagstelling van tevoren vaststaat
en dat er een klein aantal antwoordmogelijkheden wordt gegeven waaruit de respondent kan kiezen
(Baarda & De Goede, 2006).
In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van een bestaande onderzoeksmethode aangereikt door het
SAG, die eerder genoemde eigenschappen behorend bij een surveyonderzoek bevat. In dit onderzoek
is er bewust gekozen voor schriftelijke vragenlijsten, omdat mensen zich vaak anoniemer voelen
wanneer zij schriftelijke vragen beantwoorden. Ook zijn de vragenlijsten niet herleidbaar naar de
respondenten. Hierdoor wordt het risico op sociaalwenselijke antwoorden beperkt (Baarda & De
Goede, 2006). Het onderwerp van dit onderzoek kan namelijk een bepaalde terughoudendheid in
antwoorden onder de respondenten veroorzaken, omdat zij werken bij het SAG of gebruik maken
van de hulpverlening door één of meerdere van de aangesloten instellingen van het SAG. De
onderzoekers hebben gebruik gemaakt van een gestructureerde vragenlijst om daarmee een situatie
te creëren waarin de respondent eerlijk antwoord durft te geven op de vragen, waardoor er een
objectief resultaat wordt verkregen.
De gestructureerde vragenlijsten bevatten voornamelijk gesloten vragen, waardoor de antwoorden
makkelijker geïnterpreteerd kunnen worden. Daarnaast is een onderzoek met gesloten vragen
betrouwbaarder dan een onderzoek met open vragen. In een onderzoek met open antwoorden is het
onderbrengen van alle mogelijke, soms vage antwoorden in categorieën een subjectieve
aangelegenheid (Baarda & De Goede, 2006).
Ook liggen er nog drie andere argumenten aan ten grondslag om te kiezen voor deze methode van
dataverzameling. Deze argumenten komen voort uit de aanbevelingen van het onderzoek door
Sprangers (2006);
-

-

-

Door het gebruik van vragenlijsten met gesloten vragen kunnen er in een in een kort
tijdsbestek meerdere respondenten worden bereikt en dit vergroot mede de
betrouwbaarheid van het onderzoek.
De evaluatie van het SAG wordt periodiek uitgevoerd door verschillende onderzoekers.
Hierdoor ontstaat de kans dat de verkregen gegevens anders geïnterpreteerd worden,
waardoor de resultaten uit het onderzoek onbetrouwbaar zijn. Door gebruik te maken van
een voorgestructureerde vragenlijst met multiplechoicevragen, wordt de
onbetrouwbaarheid van de resultaten geminimaliseerd.
Met vragenlijsten worden kwantitatieve gegevens verzameld en dit biedt meer inzicht in de
algemene stand van zaken rondom de kwaliteit van hulpverlening.
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Aangezien Sprangers (2006) in het eerste onderzoek naar het SAG aanbevelingen doet voor het
aanpassen van de evaluatiemethode, zijn de aanbevelingen in dit onderzoek meegenomen. Door
enkel de aanbevelingen mee te nemen, zal de evaluatiemethode zijn betrouwbaarheid en validiteit
behouden (Verhoeven, 2007).

3.2 Populatie, plaatsen en periode van onderzoek
De personen die hebben deelgenomen aan dit onderzoek, worden verder respondenten genoemd.
De steekproef van dit onderzoek betreft een select samengestelde populatie. De respondenten zijn
namelijk op basis van bepaalde kenmerken samengesteld. Op deze manier is er een doelgerichte
steekproef verkregen.
De onderzoeksmethode bestaat uit een viertal vragenlijsten. Bij het uitvoeren van de evaluatie zijn
deze vier vragenlijsten verstrekt aan vier partijen: klanten, mantelzorgers, contactpersonen van het
contactpersonennetwerk van het SAG en als vierde partij de leden van de stuurgroep van het SAG. In
totaal zijn er door de onderzoekers 1199 vragenlijsten verstuurd.
Klanten (mensen met ASS) en mantelzorgers:
In dit onderzoek zijn er 968 vragenlijsten per email verstuurd naar de leden van de Nederlandse
Vereniging voor Autisme (NVA) die in Gelderland wonen. Deze leden zijn klanten en mantelzorgers
die te maken hebben met één of meerdere instellingen aangesloten bij het SAG. Gezien de lage
respons van deze respondentengroepen in het onderzoek van Sprangers (2006), hebben de huidige
onderzoekers overwogen om de klanten te benaderen via de instellingen die aangesloten zijn bij het
SAG. Om echter beïnvloeding door de verschillende instellingen uit te sluiten en zo een meer zuiver
beeld te creëren, hebben de huidige onderzoekers ervoor gekozen de cliënten en mantelzorgers
eveneens te benaderen via de NVA.
Contactpersonen:
In het onderzoek van Sprangers (2006) zijn er 35 vragenlijsten naar contactpersonen van het
contactpersonennetwerk van het SAG gestuurd. Aangezien Sprangers (2006) aanbeveelt om het
aantal respondenten uit te breiden, hebben de huidige onderzoekers ervoor gekozen om alle
contactpersonen te benaderen die aangesloten zijn bij het SAG. Zij hebben immers een beeld van
hoe de samenwerking verloopt, hoe de kwaliteit van de hulpverlening voor mensen met ASS is en
welke knelpunten er zijn in de hulpverlening voor mensen met ASS. In totaliteit zijn 177
contactpersonen benaderd.
Stuurgroepleden:
In totaal zijn er 15 leden van de stuurgroep en deze zijn allen benaderd. Op initiatief van het
secretariaat van het SAG zijn er ook 39 vragenlijsten verstuurd naar conventpartners. In dit
onderzoek wordt er geen onderscheid gemaakt tussen convenantpartners en stuurgroepleden. Dit
omdat zij dezelfde vragenlijst hebben ingevuld.
Bovenstaand is beschreven welke groepen respondenten zijn geïncludeerd bij het onderzoek. In dit
onderzoek zijn mensen geëxcludeerd als zij niet direct of indirect betrokken zijn bij het SAG. Dit
houdt in dat niet alle medewerkers van de aangesloten instellingen een vragenlijst hebben
ontvangen. Het gaat immers om een evaluatie van het SAG en niet om een evaluatie van een
instelling die aan het SAG deelneemt. Daarnaast is het onderzoek gericht op respondenten in de
provincie Gelderland.
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode van 02-03-2011 tot 25-03-2011.
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3.3 Methode van dataverzameling
Om een zo goed mogelijk onderzoeksmilieu te verkrijgen zijn er enkele stappen ondernomen ter
voorbereiding van het onderzoek.
De onderzoekers hebben een aantal gesprekken gevoerd met de opdrachtgever over verduidelijking
van de opdracht. Uit de gesprekken bleek dat het SAG geëvalueerd dient te worden, naar de
doelstellingen die zij vijf jaar geleden hebben opgesteld om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de
autismehulpverlening in Gelderland.
In het onderzoek van Sprangers (2006) worden de volgende randvoorwaarden genoemd waaraan de
evaluatie dient te voldoen:
1. Directe en/of indirecte relatie tussen de uitkomsten van de evaluatie, de kwaliteit van de
autismehulpverlening en het Convenant Autisme Gelderland.
2. De mening van de vier partijen die betrokken zijn bij en/of beïnvloed worden door het Convenant
(klanten, mantelzorgers, medewerkers en stuurgroepleden) moeten vertegenwoordigd worden in de
evaluatie.
3. De evaluatie moet inzicht bieden in de kwaliteit van de hulpverlening op de vijf verschillende
domeinen van autismehulpverlening (zorg, wonen, opleiding en onderwijs, arbeid en dagbesteding,
vrije tijd).
4. De evaluatie moet inzicht bieden in het beeld over de kwaliteit van de autismehulpverlening voor
mensen met ASS.
5. Bij de evaluatie verdient het de voorkeur dat wetenschappelijk onderbouwde methoden worden
gebruikt.
6. Het verdient de voorkeur dat er harde cijfers uit de evaluatie naar voren komen.
7. De evaluatie dient nagenoeg budgetneutraal uitgevoerd te kunnen worden.
De evaluatiemethode van Sprangers (2006) is geanalyseerd. De aanbevelingen die in het onderzoek
van Sprangers (2006) zijn genoemd, zijn na overleg met de opdrachtgevers, verwerkt in de
onderzoeksmethode. De aanbevelingen die zijn doorgevoerd, zijn gebaseerd op wetenschappelijke
literatuur. Deze aanbevelingen richten zich op de vragenlijsten en de procedure van het onderzoek.
De respons in het onderzoek van Sprangers (2006) was dermate laag, doordat het onderzoek in de
vakantieperiode is afgenomen en de e-mailadressen niet zijn gecontroleerd. Dit resulteerde mogelijk
in een lagere respons. In dit onderzoek heeft het secretariaat van het Dr. Leo Kannerhuis de emailadressen van de contactpersonen en stuurgroepleden gecontroleerd en aangepast. Ook worden
de vragenlijsten niet in de vakantieperiode verstuurd. Daarnaast heeft er een kennismaking
plaatsgevonden met de stuurgroepleden van het SAG. Tijdens deze kennismaking is het belang voor
het invullen van de vragenlijst aangehaald met als doel de respons te vergroten.
De vragenlijsten voor de klanten en mantelzorgers zijn verstuurd door de NVA. Dit om de privacy van
deze respondentengroepen te waarborgen. Om de respons te vergroten is er een artikel geplaatst in
de Gelderse editie van het maandblad van de NVA. In dit artikel is een beschrijving gegeven van het
onderzoek om leden te informeren. Ook zijn er op de Gelderse informatiedag Autisme 12 maart 2011
flyers uitgedeeld. Op deze flyers stond een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek.

3.4 Het meetinstrument
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van bestaande vragenlijsten van Sprangers (2006). De
aanbevelingen van Sprangers (2006), zijn na overleg met de opdrachtgevers verwerkt in de
vragenlijsten. Sprangers (2006) heeft het evaluatiemodel gebaseerd op het INK-model.
Het model maakt onderscheid tussen organisatiegebieden en resultaatgebieden. De
resultaatgebieden bestaan elk uit 16 kwaliteitsdimensies. Deze dimensies zijn afgeleid van de
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kwaliteitskaart voor de verstandelijk gehandicaptenzorg. Elke kwaliteitsdimensie bestaat uit
kwaliteitsaspecten. Deze kwaliteitsdimensies en kwaliteitsaspecten zijn weergeven in bijlage 1. Voor
het meten van de kwaliteitsdimensies zijn een klant, mantelzorger, contactpersonen en
stuurgroepleden vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijsten geven door middel van de
kwaliteitsdimensies inzicht in de vijf domeinen van welzijn.
Elke vragenlijst bestaat uit ongeveer 50 tot 70 vragen over de verwachtingen en ervaringen met
betrekking tot de kwaliteit van hulpverlening aan mensen met ASS. Hier worden de vijf domeinen
van welzijn (zorg, wonen, onderwijs & opleiding, arbeid & dagbesteding en vrije tijd) onderzocht.
Tevens worden er vragen gesteld over andere aspecten van de hulpverlening bijvoorbeeld
doorverwijzen, intake, kennis van hulpverleners en informatievoorziening tussen instellingen. Deze
vragen zijn door de onderzoekers onderverdeeld naar de vier doelstellingen van het SAG, omdat zij
inzicht bieden in de autismehulpverlening in Gelderland. Voor de antwoordkeuzes is er gebruik
gemaakt van verschillende antwoordschalen. De antwoordschalen in dit onderzoek variëren van
oneens tot eens en van zeer goed tot zeer slecht.

3.5 Procedure
Wat betreft de procedure hebben de onderzoekers de respondenten een week van tevoren
benaderd. Dit doormiddel van een aankondigend informatief schrijven via email. In dit schrijven is
beschreven wat de reden en belang is van het onderzoek. Daarnaast is in dit schrijven vermeld wat
de werkwijze is bij het afnemen van de vragenlijst en hoe de anonimiteit van de respondent is
gegarandeerd. Hoe deze anonimiteit is gegarandeerd, staat beschreven in paragraaf 3.1. Nadat het
informatief schrijven is verstuurd, is na één week een toegangscode per email toegezonden. De
respondenten hebben met deze toegangscode de mogelijkheid gehad om de vragenlijsten online in
te vullen. Voor het online invullen van de vragenlijsten is gebruik gemaakt van het online
programma, HBOspiegel.nl. Dit is een instrument dat speciaal ontwikkeld is voor kwaliteitszorg in het
onderwijs. Het instrument maakt het mogelijk vragenlijsten te versturen onder grote groepen
respondenten. Het instrument biedt ook de mogelijkheid om de verkregen gegevens te analyseren
(Janss, 2007).
Wanneer de respondenten de toegangscode hadden ingevuld in het online programma, kregen zij
een begeleidend schrijven te zien. Hierin stond het doel van het onderzoek en de duur voor het
invullen van de vragenlijst beschreven. De duur voor het invullen van de vragenlijst door klanten en
mantelzorgers nam 15 minuten in beslag en voor contactpersonen en stuurgroepleden 10 minuten.
Na het invullen van de vragenlijst kregen de respondenten een dankwoord te zien.
De respondenten hebben drie weken de tijd gehad om de vragenlijst in te vullen. Er is gekozen voor
drie weken, zodat respondenten de tijd hebben een vragenlijst in te vullen en deze vragenlijst ook
niet uit het oog te verliezen. Om de respons te vergroten zijn er in deze periode drie momenten
gecreëerd, waarop de respondenten hulp kunnen vragen aan de onderzoekers bij het invullen van de
vragenlijst. Dit is gedaan in de vorm van een telefonisch contactmoment. Deze momenten hebben
wekelijks plaatsgevonden en twee uur geduurd. Zoals eerder beschreven in paragraaf 3.4 zijn er voor
het vergroten van de respons flyers uitgedeeld aan klanten en mantelzorgers. Ook is er een artikel
geplaatst in het maandblad van de NVA.
Wat betreft de respons van de stuurgroepleden en contactpersonen zijn er iedere week gedurende
de onderzoeksperiodes reminders gestuurd. In deze reminders is nogmaals verzocht de vragenlijst in
te vullen.
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3.6 Data-analyse
Om een beeld te krijgen van de kwaliteit van de hulpverlening voor mensen met ASS is er een
minimaal aantal ingevulde vragenlijsten nodig. Deze wordt in het onderzoek van Sprangers (2006)
gesteld op ongeveer 50 klanten, 50 mantelzorgers, 35 medewerkers en 10 stuurgroepleden. Deze
norm is ook in dit onderzoek gehanteerd.
Door de onderzoekers is gekeken of de vragenlijsten correct zijn ingevuld. Dit houdt in dat er
onderzocht is of alle vragen zijn beantwoord. Mochten niet alle vragen beantwoord zijn, maar biedt
de desbetreffende vragenlijst wel inzicht in de verschillende domeinen, dan is deze vragenlijst
geïncludeerd.
De vragenlijsten zijn geanalyseerd met behulp van het online programma HBOspiegel.nl en het
spreadsheetprogramma Microsoft Excel. Met het spreadsheetprogramma Microsoft Excel en het
online programma HBOspiegel.nl kunnen de belangrijkste statistische procedures worden toegepast
op grote gegevensbestanden. Verder kunnen er resultaten van de statistische procedures eenvoudig
worden weergegeven in tabellen en grafieken. Met behulp van deze programma’s zijn de gegevens
geanalyseerd, zodat de hoofd- en de deelvragen beantwoord worden. Oftewel, dat de
onderzoeksresultaten inzicht bieden in hoeverre er voldaan is aan de vier doelstellingen van het SAG,
om iets te kunnen zeggen over de kwaliteit van de autismehulpverlening in Gelderland.
In de onderzoeksmethode is gebruik gemaakt van multiplechoicevragen met brede
antwoordcategorieën bijvoorbeeld een 6-puntsschaal. Een technisch probleem wat kan optreden is
de zogenaamde antwoordtendentie. Hoogstraten (2004) beschrijft dit als de neiging van
respondenten om een voorkeur te hebben voor bepaalde antwoordmogelijkheden. Men heeft de
voorkeur om slecht boven zeer slecht te verkiezen. Bij de verwerking van de resultaten zijn vragen
met een 6-punstschaal omgezet naar een 4-puntsschaal, dit vanwege mogelijke antwoordtendentie.
Dit houdt in dat ‘’zeer slecht’’ en ‘’slecht’’ zijn samengevoegd tot slecht. Ook zijn ‘’zeer goed’’ en
‘’goed’’ samengevoegd tot goed.

3.7 Betrouwbaarheid en validiteit
Uit de gegevens die de onderzoekers hebben over de vragenlijsten van Sprangers (2006) is niet direct
af te leiden of deze betrouwbaar en valide zijn. De huidige onderzoekers hebben geen inzicht in hoe
het proces van validatie van de onderzoeksmethode van Sprangers (2006) is verlopen. Het is bekend
dat de evaluatiemethode van Sprangers (2006) is goedgekeurd door het SAG.
Om de validiteit en de betrouwbaarheid van de huidige onderzoeksmethode te vergroten is er
gebruik gemaakt van een grotere groep respondenten. Daarnaast is de diversiteit van de vragen in de
onderzoeksmethode groot. Ook zijn de vragen in dit onderzoek naar aanleiding van de aanbevelingen
van Sprangers (2006) aangepast. De theorie die ten grondslag ligt aan de aangepaste vragen is
gecontroleerd. Het zijn wetenschappelijke artikelen die grotendeels aangeleverd zijn door de
opdrachtgevers van dit onderzoek. De vragen zijn dus begripsvalide (Dassen & Keuning 2009). De
vragen zijn gebaseerd op de meest actuele literatuur over autisme.
Betreffende de inhoudsvaliditeit is de gehele vragenlijst aan deskundigen op het gebied van autisme
voorgelegd. Hierdoor zijn de vragenlijsten gevalideerd. Zowel de aangepaste, als de toegevoegde
vragen zijn gedaan naar aanbevelingen van Sprangers (2006). Door enkel de aanbevelingen mee te
nemen, zal de evaluatiemethode zijn betrouwbaarheid en validiteit behouden (Verhoeven, 2007).
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4. Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten uit het onderzoek beschreven. Het onderzoek bestaat uit het
oordeel van de vier partijen klanten, mantelzorgers, contactpersonen en stuurgroepleden van de
aangesloten instellingen van het SAG over de autismehulpverlening in Gelderland. Het
resultatenhoofdstuk bestaat uit 29 pagina’s, omdat er ter verduidelijking van de tekst figuren en
tabellen zijn toegevoegd. De onderzoekers hebben overwogen om de figuren en tabellen in de
bijlage toe te voegen maar dit komt het overzicht tijdens het lezen van dit hoofdstuk niet ten goede.
Om die reden is ervoor gekozen de figuren en tabellen in dit hoofdstuk in te voegen.
Allereerst wordt in dit hoofdstuk de achtergrondinformatie van klanten, mantelzorgers en
contactpersonen beschreven. Van de stuurgroepleden is geen achtergrondinformatie beschikbaar
om de anonimiteit van de stuurgroepleden te waarborgen. Vervolgens worden per
respondentengroep de resultaten met betrekking tot de vijf domeinen van welzijn beschreven.
De vragenlijsten verschillen onderling van elkaar en niet elk domein wordt uitgebreid behandeld in
de verschillende vragenlijsten. Hierdoor kunnen bij bepaalde domeinen alleen de resultaten van de
respondentengroepen worden beschreven waarvan de gegevens middels de vragenlijsten bekend
zijn. De resultaten van de vier respondentengroepen over de vijf domeinen worden elk apart
beschreven. Na de beschrijving van de resultaten over de vijf domeinen van welzijn, volgen
resultaten onderverdeeld bij de doelstellingen van het SAG. De resultaten beschreven bij de
doelstellingen zijn niet onder te verdelen onder domeinen, maar zijn wel relevant voor de
beantwoording van de onderzoeksvraag. Daarna volgen de resultaten die inzicht geven in de
samenwerking tussen de instellingen aangesloten zijn bij het SAG. Als laatste onderdeel van dit
hoofdstuk volgt een weergave van open resultaten.

4.1 Achtergrondinformatie
De vier respondentengroepen hebben de mogelijkheid gehad om van 3 tot 25 maart 2011 de
vragenlijst online in te vullen. De resultaten uit zowel volledig als onvolledig ingevulde vragenlijsten
zijn meegenomen in de verwerking van de resultaten. Daarbij zijn ook onvolledig ingevulde
vragenlijsten meegenomen in de verwerking van de resultaten, omdat deze resultaten bevatten die
waardevol zijn voor de beantwoording van de onderzoeksvraag. De precieze aantallen worden in de
paragrafen beschreven.
4.1.1 Klanten en mantelzorgers
Voor het invullen van vragenlijsten zijn 968 codes voor vragenlijsten per email naar leden van de NVA
in Gelderland gestuurd. De leden van de NVA vertegenwoordigen in het onderzoek de
respondentengroepen klanten en mantelzorgers. Aangezien het volgens de gegevens van de NVA
niet duidelijk is wie van de 968 leden mantelzorgers of klanten zijn, worden de resultaten met
betrekking tot de respons van deze twee respondentengroepen samen beschreven, zie tabel 4.1.
Tabel 4.1: Het aantal ingevulde vragenlijsten van klanten en mantelzorgers
Aantal klanten gestart
met invullen van de
vragenlijst
18

Aantal klanten
volledig ingevulde
vragenlijst
12

Aantal mantelzorgers
gestart met invullen
van de vragenlijst
75

Aantal mantelzorgers
volledig ingevulde
vragenlijst
60

Na berekening van de respons met behulp van de gegevens uit tabel 4.1 komt de gezamenlijke
respons uit op 7% voor het aantal respondenten die de vragenlijst volledig hebben ingevuld. De
respons bij onvolledige vragenlijsten bedraagt 10%. De respons van deze twee groepen is lager dan
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verwacht. Uit navraag bij de NVA blijkt dat zowel klanten als mantelzorgers overspoeld worden met
vragenlijsten. Dit is mogelijk een oorzaak voor de lage respons.
4.1.1.1 Leeftijd, geslacht en opleiding
De gemiddelde leeftijd van de mantelzorger is 46 jaar. Hiervan is 92% vrouw en 8% man. Bij de klant
is de gemiddelde leeftijd 40 jaar. Gegevens over het geslacht van de klanten ontbreken.
Het opleidingsniveau van de mantelzorgers en de klanten staat beschreven in figuur 4. Uit dit figuur
is af te lezen dat een meerderheid van de mantelzorgers en klanten een HBO-opleiding heeft
afgerond.

Opleidingsniveau klanten en mantelzorgers
Opleidingsniveau mantelzorgers

Opleidingsniveau klanten
50%
35%

18%
0% 0

3% 0%

6%

22%18%
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15%
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12%
0

0%

Figuur 4: Opleidingsniveau mantelzorgers en klanten

4.1.1.2 Woonsituatie klanten

Woonsituatie Klant
Woonsituatie Klant
33%

19%

Bij Ouders/Voogd

Samenwonend

40%

Alleen wonend

0%

7%

In een woongroep voor
mensen met ASS

Anders, namelijk

Figuur 5: Woonsituatie van de klant

Van de klanten die deelgenomen hebben aan het onderzoek is het merendeel samenwonend met
een partner of alleenwonend, zie figuur 5. Niemand van de klanten woont in een woongroep of
instelling voor mensen met ASS. Bij anders namelijk staat weergegeven dat 7% van de klanten, dit
betreft 1 persoon, woonachtig is in een woonvorm voor licht verstandelijk gehandicapten.
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4.1.1.3 Relatie mantelzorgers met degene waarvoor zij zorgen, gemiddelde leeftijd en
woonsituatie
Van de mantelzorgers is 93% ouder of voogd van degene waarvoor zij zorgen. 85% van de personen
met ASS zijn inwonend bij de mantelzorger. De overige 15% woont zelfstandig of in een
hulpverleningsinstelling. De gemiddelde leeftijd van degene waarvoor mantelzorgers zorgen is 16
jaar. 30% van de mantelzorgers zorgt voor meerdere personen met ASS. Dit aantal varieert van 2 tot
5 personen met ASS.
4.1.2 Contactpersonen
Voor het invullen van de online vragenlijst zijn er 135 codes per email naar contactpersonen
verstuurd. Ook zijn er 42 codes per post verstuurd naar de convenantpartners met de vraag of zij
willen deelnemen aan het onderzoek. Dit maakt een totaal van 177 contactpersonen.
In totaal zijn 115 contactpersonen gestart met het invullen van de vragenlijst. De respons voor de
contactpersonen die zijn begonnen met het invullen van de vragenlijst is dan ook 65%. Echter, van de
115 contactpersonen die gestart zijn met het invullen van de vragenlijst zijn er 75 contactpersonen
die de vragenlijst geheel hebben beantwoord. Dit maakt een respons van 42%.
Contactpersonen die hebben deelgenomen aan het onderzoek zijn gemiddeld 47 jaar. Van de
contactpersonen die de vragenlijst hebben ingevuld is 85% vrouw. Zoals in figuur 6 is weergegeven, is
het merendeel van de contactpersonen werkzaam in het domein zorg.

90%
zorg

80%
70%

wonen

60%
50%

Onderwijs &
Opleiding

40%
30%

Arbeid en
Dagbsteding

20%
10%

Vrije tijd

0%
% contactpersonen werkzaam in domein

Figuur 6: Domeinen waarin contactpersonen werkzaam zijn

4.1.3 Stuurgroepleden
Zoals eerder genoemd in de inleiding van dit hoofdstuk is uit het oogpunt van privacy geen
persoonlijke informatie gevraagd aan de stuurgroepleden. De code voor de online vragenlijst is naar
54 respondenten verstuurd, terwijl het SAG 15 stuurgroepleden kent. Dat er meer codes zijn
verstuurd, komt doordat het secretariaat van het SAG op eigen initiatief 39 codes van vragenlijsten
heeft verstuurd naar voormalig stuurgroepleden of managers van één van de convenantpartners.
Aangezien uit de resultaten niet blijkt wie stuurgroeplid is, worden alle respondenten die deze
vragenlijst hebben ingevuld gezien als stuurgroepleden.
In totaal zijn 30 stuurgroepleden begonnen met het invullen van de vragenlijst. Dit maakt een
respons van 56%. Echter, daarvan hebben 16 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld wat een
respons van 30% oplevert.
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4.2 Resultaten op de vijf domeinen van welzijn
De resultaten verkregen van de vier respondentengroepen zijn onderverdeeld naar de deelvragen
zoals beschreven in de inleiding van dit onderzoeksverslag. Per respondentengroep zijn
achtereenvolgens de resultaten met betrekking tot de vijf domeinen van welzijn beschreven.
4.2.1 Resultaten klanten op de vijf domeinen van welzijn
Figuur 7 biedt inzicht in het gebruik van hulpverlening door de klanten op de vijf domeinen van
welzijn, namelijk zorg, wonen, onderwijs & opleiding, arbeid & dagbesteding en vrije tijd. In de
klantenvragenlijst is aan de klant gevraagd of deze wel of niet gebruik maakt van hulpverlening op
één van deze domeinen. Figuur 7 biedt ook de mogelijkheid om inzicht te verkrijgen in de door
klanten gewenste hulpverlening. Ook is er in de klantvragenlijst gevraagd naar de aansluiting van het
aanbod op de behoeften van de klant, zie figuur 8. Om inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van de
autismehulpverlening op de vijf domeinen van welzijn, zijn er vragen gesteld aan de klant. Deze
resultaten zijn weergeven in figuur 9. Achtereenvolgens worden de resultaten beschreven per
domein. De figuren bieden hierbij een verhelderende weergave van de resultaten.
Stelling: Aanbod hulpverlening sluit
aan op de behoefte van de klant
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Figuur 8: Resultaten stellingen ten aanzien van
behoeften en aanbod op de vijf domeinen van
welzijn

Figuur 7: Gebruik van de hulpverlening door
klanten op de vijf domeinen van welzijn

Kwaliteit van de hulpverlening op de vijf domeinen
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Figuur 9: Door de klanten ervaren kwaliteit van de autismehulpverlening op de vijf domeinen van
welzijn
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Zorg
Op het domein zorg krijgt 80% van de klanten hulpverlening aangeboden. Uit figuur 8 blijkt dat het
aanbod van de hulpverlening aansluit op de zorgbehoeften van de klant. Wat betreft de kwaliteit van
de autismehulpverlening op het domein zorg is opvallend dat 67% van de klanten aangeven geen
mening te hebben. De overige 33% van de klanten ervaren dat de kwaliteit van de hulpverlening op
het domein zorg voldoende tot goed is, zie figuur 9.
Wonen
Op het domein wonen krijgt 40% van de klanten ondersteuning van de hulpverlening aangeboden.
De overige 60% van de klanten krijgt geen ondersteuning en dit is ook niet gewenst, zie figuur 7.
83% van de klanten zijn van mening dat de behoeften op het domein wonen aansluiten op het
aanbod, zie figuur 8.
Over de kwaliteit van het domein wonen kan door 84% van de klanten geen uitspraak worden
gedaan. De overige 16% van de klanten zijn van mening dat de kwaliteit van het domein wonen
voldoende tot goed is.
Onderwijs & opleidingen
Een relatief klein percentage klanten 13%, krijgt hulp aangeboden op het domein onderwijs &
opleidingen. In figuur 7 is af te lezen dat 60% van de klanten geen ondersteuning wenst op dit
domein. 27% van de klanten geeft aan geen hulpverlening te ontvangen op dit domein terwijl dit wel
wenselijk is. Wat betreft de aansluiting van het aanbod op de behoefte van de klant bestaat geen
representatief beeld, omdat 67% van de klanten aangegeven heeft geen mening te hebben op de
stelling wat betreft de behoefte. De kwaliteit van het domein onderwijs & opleidingen wordt echter
door meerdere klanten beoordeeld, terwijl blijkt uit de resultaten dat zij geen ondersteuning krijgen
aangeboden op dit domein. 34% van de klanten ervaart de kwaliteit van onderwijs & opleidingen als
onvoldoende tot slecht, zie figuur 9.
Arbeid & dagbesteding
Van de klanten krijgt 40% ondersteuning aangeboden door één of meerdere
hulpverleningsinstellingen op het domein van arbeid & dagbesteding, zie figuur 7. Van de klanten
krijgt 33% geen ondersteuning aangeboden, maar dit is wel gewenst. Ondersteuning bij het zoeken
naar arbeid en dagbesteding wordt door de klanten als belangrijk ervaren. Het aanbod van de
ondersteuning op de behoefte van de klant wordt bij degene die ondersteuning bij arbeid &
dagbesteding krijgen, als onvoldoende ervaren. Over de kwaliteit van hulpverlening op dit domein
zijn de meningen van klanten verdeeld, zie figuur 9.
Vrije tijd
Op het domein vrije tijd krijgt 40% van de klanten ondersteuning aangeboden, zie figuur 7. Van de
klanten geeft 54% aan dat ondersteuning op dit domein niet wenselijk is. Actieve inbreng van de
hulpverlening wordt echter wel als belangrijk ervaren. Uit figuur 9 blijkt dat 46% van de klanten de
kwaliteit van de ondersteuning als voldoende tot goed ervaart. Over de aansluiting wat betreft het
aanbod van de hulpverlening op dit domein zijn geen gegevens bekend.
Bovenstaande biedt inzicht in het gebruik van de hulpverlening, het aanbod op de behoeften van de
klant en de ervaringen met betrekking tot de kwaliteit van de vijf domeinen. Naast deze resultaten
zijn er uit het onderzoek ook gegevens bekend over de ervaring met betrekking tot wachtlijsten per
domein en over de samenhang en afstemming van de domeinen. Deze gegevens zijn hieronder
weergegeven.
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Wachtlijsten vijf domeinen van welzijn
De ervaringen met wachtlijsten worden in figuur 10 weergegeven. Het oordeel van de klanten
betreffende wachtlijsten loopt zeer uiteen per domein. Op het domein zorg is men ontevreden over
de wachtlijsten. Bij de overige domeinen geven de klanten voornamelijk aan geen mening te hebben.
Wanneer men wel een oordeel heeft over de duur van de wachtlijsten is deze voornamelijk negatief.

Percentages ervaringen

Wachtlijsten domeinen
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Zorg

Wonen

Onderwijs en
Opleidingen

Arbeid &
Dagbesteding

Slecht

8%

17%

25%

8%

Onvoldoende

50%

0%

8%

8%

Voldoende

8%

8%

8%

8%

Goed

0%

0%

0%

0%

Geen mening

34%

75%

58%

75%

Figuur 10: Ervaringen van klanten m.b.t. wachtlijsten in de
autismehulpverlening op de vijf domeinen van welzijn

Samenhang en afstemming tussen de verschillende domeinen
De samenhang en afstemming tussen de verschillende domeinen wordt door 31% van de klanten als
onvoldoende ervaren. 25% van de klanten beoordelen de samenhang en afstemming op de
verschillende domeinen als voldoende. Het merendeel van de overige klanten hebben geen mening
over dit onderwerp.
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4.2.2 Resultaten mantelzorgers op de vijf domeinen van welzijn
In de vragenlijst is aan de mantelzorger gevraagd of degene waarvoor zij zorgen wel of niet gebruik
maakt van hulpverlening op één van de vijf domeinen van welzijn. In figuur 11 is het gebruik van
hulpverlening weergegeven van de zorgvrager waarvoor de mantelzorger zorgt. Ook biedt het figuur
de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de door mantelzorgers gewenste hulpverlening voor degene
waarvoor zij zorgen. In de mantelzorgersvragenlijst is gevraagd naar de aansluiting van het aanbod
op de behoeften van degene waarvoor zij zorgen, zie figuur 12. Om inzicht te krijgen in de kwaliteit
van de autismehulpverlening op de vijf domeinen van welzijn, zijn er vragen gesteld aan de
mantelzorgers. Deze resultaten zijn weergeven in figuur 13. Achtereenvolgens worden de resultaten
beschreven per domein.
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Figuur 11: Gebruik van de hulpverlening voor
degene waarvoor mantelzorgers zorgen

Figuur 12: Resultaten stellingen mantelzorgers
ten aanzien van de behoeften en het aanbod op
de vijf domeinen van welzijn
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Zorg
In figuur 11 is af te lezen dat 82% van de mantelzorgers aangeeft dat degene waarvoor zij zorgen,
ondersteuning krijgt aangeboden op het domein van zorg. 57% van de mantelzorgers zijn van mening
dat degene waarvoor zij zorgen, de juiste zorg krijgt aangeboden. Daarentegen vindt 19% van de
mantelzorgers dat degene waarvoor zij zorgen niet de juiste zorg krijgt aangeboden. 66% van de
mantelzorgers kunnen geen uitspraken doen over de kwaliteit van de professionele begeleiding op
dit domein, zie figuur 13. Degene waarvoor zij zorgen, ontvangt geen begeleiding thuis.
Wonen
Op het domein wonen geven 24% van de mantelzorgers aan dat degene waarvoor zij zorgen
ondersteuning krijgt aangeboden door een hulpverleningsinstelling, zie figuur 11. 66% geeft aan dat
er geen ondersteuning wordt geboden en dat dit ook niet gewenst is. Het merendeel 92% van de
mantelzorgers heeft geen mening over de kwaliteit van het domein wonen voor mensen met ASS, zie
figuur 13. Dit heeft als oorzaak dat de mantelzorgers aangeven dat 85% van degene waar zij voor
zorgen bij hen inwonend zijn. Dit maakt een representatieve uitspraak op dit domein niet mogelijk.
77% van de mantelzorgers zijn van mening zijn dat het aanbod op het domein wonen aansluit bij de
behoeften van degene waarvoor zij zorgen, zie figuur 12.
Onderwijs & opleidingen
In figuur 11 is weergegeven dat 66% van degene waarvoor mantelzorgers zorgen, hulp krijgt
aangeboden door één of meerdere hulpverleningsinstellingen op het domein onderwijs &
opleidingen. De kwaliteit van de ondersteuning bij het vinden en volgen van onderwijs en
opleidingen wordt als wisselend ervaren, zie figuur 13. Van de mantelzorgers vindt 32% het
onderwijs onvoldoende tot slecht. Volgens 54% van de mantelzorgers sluiten de opleidingen van
degene waarvoor mantelzorgers zorgen aan op de behoeften, zie figuur 12.
Arbeid & dagbesteding
In figuur 11 is weergegeven dat 42% van de mantelzorgers aangeeft dat degene waarvoor zij zorgen
ondersteuning krijgt aangeboden op het domein van arbeid & dagbesteding. 45% krijgt geen hulp
aangeboden en dit is ook niet gewenst. In figuur 13 is weergegeven dat 74% van de mantelzorgers
geen mening heeft over de kwaliteit van ondersteuning die wordt geboden bij het vinden van werk
of dagbesteding. Mantelzorgers die wel een oordeel hebben over de ondersteuning hebben een
wisselende mening. De beschikbare gegevens zijn te beperkt om een representatieve uitspraak te
doen op dit domein. 79% van de mantelzorgers heeft geen mening op de vraag of de behoefte van
degene waarvoor zij zorgen aansluit op het aanbod van dit domein.
Vrije tijd
In figuur 11 wordt weergegeven dat 46% van degene waarvoor mantelzorgers zorgen ondersteuning
krijgt aangeboden door één of meerdere hulpverleningsinstellingen op het domein van
vrijetijdsbesteding. De actieve inbreng van de hulpverlening bij de indeling van vrije tijd wordt als
belangrijk ervaren. Er kan door 39% van de mantelzorgers geen oordeel gegeven worden over de
kwaliteit van de hulpverlening op dit domein. Het oordeel van de overige mantelzorgers is wisselend,
zie figuur 13. Over de aansluiting wat betreft het aanbod van de hulpverlening op dit domein zijn
geen gegevens bekend.
Bovenstaand biedt inzicht in het gebruik van de hulpverlening, het aanbod op de behoeften van de
degene waarvoor mantelzorgers zorgen en de ervaring met betrekking tot de kwaliteit van de vijf
domeinen. Uit de klantenvragenlijst zijn er gegevens bekend over de ervaring met betrekking tot
wachtlijsten per domein en over de samenhang en afstemming van de domeinen. In de
mantelzorgersvragenlijst zijn deze gegevens niet bekend. Wel zijn er gegevens bekend over de
algehele wachtlijsten in de autismehulpverlening. Deze resultaten worden beschreven bij de
doelstellingen van het SAG in paragraaf 4.3.2.
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4.2.3 Resultaten stuurgroepleden op de vijf domeinen van welzijn
In de vragenlijst van de stuurgroepleden is aan de leden gevraagd wat de ervaringen zijn van de
hulpverlening op de vijf domeinen van welzijn. Figuur 14 biedt inzicht in de ervaring van de
stuurgroepleden op deze domeinen. Figuur 15 biedt de mogelijkheid om inzicht te verkrijgen in de
huidige ervaren kwaliteit ten opzichte van de kwaliteit van vijf jaar geleden. Achtereenvolgens
worden de resultaten beschreven per domein.
Ervaren hulpverlening per domein
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Figuur 14: Ervaren hulpverlening door de stuurgroepleden
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Figuur 15: Algemene kwaliteit van de domeinen t.o.v.
vijf jaar geleden ervaren door de stuurgroepleden

Zorg
Uit figuur 14 blijkt dat de stuurgroepleden de hulpverlening op het domein zorg als voldoende
ervaren. Uit de resultaten blijkt ook dat stuurgroepleden van mening zijn dat er voldoende aandacht
wordt geschonken aan het domein zorg. Zoals in figuur 15 is weergegeven, is de algehele kwaliteit
van het domein zorg volgens 71% van de stuurgroepleden de afgelopen vijf jaar gelijk gebleven.
Wonen
In figuur 14 komt naar voren dat de stuurgroepleden de hulpverlening op het domein wonen als
voldoende ervaren. Uit figuur 15 blijkt dat de algehele kwaliteit van het domein wonen volgens de
stuurgroepleden in de afgelopen vijf jaren gelijk is gebleven (56%) of gestegen (38%). De
stuurgroepleden zijn van mening dat er voldoende aandacht wordt geschonken aan het domein
wonen.
Onderwijs & opleidingen
Uit figuur 15 komt naar voren dat de kwaliteit van de hulpverlening op dit domein volgens 57% van
de stuurgroepleden is gestegen. Uit figuur 14 komt naar voren dat de stuurgroepleden de
hulpverlening op het domein onderwijs & opleiding als voldoende ervaren. De stuurgroepleden zijn
van mening dat er voldoende aandacht wordt geschonken aan dit domein.
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Arbeid & dagbesteding
Uit figuur 15 blijkt dat het merendeel van de stuurgroepleden (75%) van mening is dat de kwaliteit
van het domein arbeid & dagbesteding gelijk is gebleven in de afgelopen vijf jaar. De
stuurgroepleden zijn van mening dat er voldoende aandacht wordt geschonken aan dit domein. Uit
figuur 14 komt naar voren dat de stuurgroepleden de hulpverlening als wisselend ervaren op dit
domein.
Vrije tijd
De stuurgroepleden zijn van mening dat de kwaliteit op het domein vrije tijd gelijk is gebleven in de
afgelopen vijf jaar (95%), zie figuur 15. Ook zijn zij van mening dat er voldoende aandacht wordt
geschonken aan dit domein. Echter, deze mening is niet overtuigend. De hulpverlening op het
domein vrije tijd wordt door 56% van stuurgroepleden als voldoende ervaren. De overige 44% van de
stuurgroepleden vindt de hulpverlening op het domein vrije tijd onvoldoende, zie figuur 14.
4.2.4 Resultaten contactpersonen op de vijf domeinen van welzijn
Zoals beschreven in de inleiding van het resultatenhoofdstuk verschillen de vier vragenlijsten per
respondentengroep. Ten aanzien van de contactpersonen zijn er beperkte resultaten over de vijf
domeinen van welzijn bekend. Dit komt omdat de vragenlijst van de contactpersonen voornamelijk
vragen bevatten die inzicht bieden in de vier doelstellingen van het SAG. De resultaten van de
contactpersonen zijn onderstaand beschreven. Deze resultaten geven weer dat contactpersonen een
overtuigende mening hebben over de domeinen. Om die reden zijn er geen percentages toegevoegd.
Zorg
63% van de contactpersonen vinden de
zorg voor mensen met autisme van hoge
kwaliteit. Echter, deze mening is niet
overtuigend, want 37% vindt de kwaliteit
van zorg voor mensen met ASS
onvoldoende, zie figuur 16.

Stelling: De zorg aan mensen met ASS is van hoge kwaliteit
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Figuur 16: Resultaten contactpersonen op de stelling: De zorg aan
mensen met ASS is van hoge kwaliteit

Wonen
Contactpersonen zijn van mening dat er onvoldoende woonfaciliteiten aanwezig zijn voor mensen
met autisme. De kwaliteit van de woonvoorzieningen wordt door de contactpersonen als voldoende
ervaren.
Onderwijs & opleidingen
De ondersteuning die geboden wordt bij het vinden en volgen van onderwijs en opleidingen voor
mensen met autisme is volgens de contactpersonen onvoldoende.
Arbeid & dagbesteding
Contactpersonen zijn van mening dat er onvoldoende ondersteuning is voor mensen met autisme bij
het vinden van betaald en/of onbetaald werk.
Vrije tijd
De ondersteuning aan mensen met ASS voor de indeling van vrije tijd is volgens contactpersonen
onvoldoende.
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4.3 Resultaten per doelstelling van het SAG
Om inzicht te verkrijgen in de doelstellingen van het SAG en in hoeverre deze behaald zijn, komen er
in de vragenlijst verschillende vragen voor die inzicht bieden in deze doelstellingen. In de vragenlijst
zijn zowel verwachtingsvragen als ervaringsvragen gesteld die resultaten opleveren vanuit de
invalshoeken van de vier respondentengroepen. Achtereenvolgens worden de resultaten per
respondentengroep beschreven, waarna afgesloten wordt met een algeheel oordeel van de vier
respondentengroepen over de autismehulpverlening. De doelstellingen staan per paragraaf
beschreven.
4.3.1 Er wordt naar gestreefd voor elke individuele klant een optimaal
hulpverleningsaanbod te realiseren dat aansluit bij de zorgvraag en sociale omgeving van
deze klant
Resultaten klanten
Wat betreft het realiseren van een optimaal hulpverleningsaanbod voor klanten geven klanten aan
dat zij een respectvolle bejegening zeer belangrijk vinden. Het respect van hulpverleners naar
klanten wordt als voldoende tot goed ervaren. Kennis van hulpverleners over autisme wordt als
belangrijk ervaren. De kennis van hulpverleners voor het verkrijgen van een optimaal
hulpverleningsaanbod wordt als wisselend ervaren, zie figuur 17. De kennis van hulpverleners over
individuele problemen word door 58% van de klanten als onvoldoende beoordeeld. De kennis van
hulpverleners over autisme en behandelmogelijkheden wordt door 68% van de klanten als
voldoende beoordeeld. Het figuur biedt inzicht in de kennis van hulpverleners volgens klanten over
autisme in het algemeen en over de kennis van problemen van individuele klanten. Klanten geven
aan dat hulpverleners over het algemeen een goed antwoord hebben op de hulpvraag die zij hebben
en dat zij door de juiste instelling worden geholpen. De tijdsduur voor het ontvangen van een
passend hulpaanbod varieert van 3 maanden tot meer dan 2 jaar.
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Figuur 17: De door klanten ervaren kennis van hulpverleners over autisme, behandelmogelijkheden en individuele
problemen van klanten
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Resultaten mantelzorgers
In de mantelzorgersvragenlijst zijn er vragen gesteld die inzicht bieden in de ervaringen met
betrekking tot een optimaal hulpverleningsaanbod voor klanten en de sociale omgeving. Uit de
resultaten blijkt dat mantelzorgers een respectvolle bejegening van de hulpverlening naar degene
waarvoor zij zorgen als belangrijk ervaren. Het respect van de hulpverlening naar degene waarvoor
de mantelzorger zorgt, wordt als voldoende tot goed ervaren. Kennis van hulpverleners over autisme
wordt door mantelzorgers belangrijk gevonden. De door mantelzorgers ervaren kennis van
hulpverleners over autisme en behandelmogelijkheden wordt als voldoende tot goed ervaren, zie
figuur 18.
Wat betreft de hulpvraag van klanten en de beantwoording door de hulpverlening zijn mantelzorgers
verdeeld. Figuur 19 geeft weer dat 41% van de mantelzorgers vindt dat de hulpvraag van klanten
soms wordt beantwoord. 34% vindt dat dit regelmatig gebeurd. Op de stelling of hulpverleners de
hulpvraag van mensen met ASS goed inschatten variëren de antwoorden van nooit tot regelmatig,
zie figuur 19. Uit deze resultaten blijkt dat mantelzorgers verdeeld zijn over het inschatten van de
hulpvraag.
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Figuur 18: De door mantelzorgers ervaren kennis
van hulpverleners over autisme en
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Figuur 19: Antwoorden stellingen mantelzorger;
Hulpverleners schatten de hulpvraag van degene
waarvoor u zorgt goed in en hulpverleners hebben
een goed antwoord op de hulpvraag van degene
waarvoor u zorgt

Naast stellingen zijn er in de mantelzorgvragenlijst vragen gesteld over de tijdsduur voordat het juiste
hulpverleningsaanbod geboden werd. In totaal hebben 69 mantelzorgers de vragen ingevuld, maar
zijn de antwoorden gebaseerd op 82 klanten. Het verschil in aantal personen komt, omdat er
mantelzorgers zijn die voor meerdere klanten zorg dragen. Mantelzorgers die zorgen voor meerdere
klanten ervaren een wisselende tijdsduur voor het verkrijgen van een passend hulpaanbod.
In totaal zijn er 36 klanten waarvoor mantelzorgers een passend hulpverleningaanbod ervaren. De
duur voordat het juiste hulpaanbod geboden werd, loopt zeer uiteen variërend van 1 maand tot
meer dan 2 jaar. 46 klanten ontvangen volgens mantelzorgers geen passend hulpverleningsaanbod.
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Het proces voor het verkrijgen van een
passend hulpverleningsaanbod duurt voor 31
mantelzorgers meer dan 1 of 2 jaar. Ondanks
dat niet alle mantelzorgers een passend
hulpaanbod ontvangen voor degene waarvoor
zij zorgen, blijkt uit figuur 20 dat 58% van de
mantelzorgers van mening zijn, dat degene
waarvoor zij zorgen in de juiste instelling
wordt geholpen.
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Figuur 20: Mening van mantelzorgers of degene waarvoor zij
zorgen in de juiste instelling wordt geholpen

Naast de resultaten van mantelzorgers over het streven van het SAG om een optimaal
hulpverleningsaanbod te realiseren voor klanten, zijn er resultaten uit de mantelzorgvragenlijst die
inzicht bieden in het hulpverleningsaanbod op de sociale omgeving van de klant. Deze resultaten
worden hierna weergeven.
Hulpverleningsaanbod mantelzorgers
In de mantelzorgvragenlijst zijn vragen gesteld over de mate van belasting voor degene waarvoor
mantelzorgers zorg dragen. Mantelzorgers zijn verdeeld over de mate van belasting bij het bieden
van hulp aan degene waarvoor zij zorg dragen. 64 mantelzorgers hebben de vragen over de mate
waarin zij belast worden bij het bieden van hulp ingevuld. Er zijn echter mantelzorgers die aan
meerdere klanten hulp bieden en die per klant een andere mate van belasting ervaren. De ervaring
van de mantelzorger per klant is apart beantwoord. Dit gegeven maakt dat de vragen over de mate
van belasting in totaal 98 keer zijn beantwoord. Figuur 21 biedt inzicht in de mate van belasting
ervaren door mantelzorgers.
Ervaring mantelzorgers met betrekking tot belasting bij het bieden van hulp
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Figuur 21: Ervaringen mantelzorgers met betrekking tot de mate van belasting bij het bieden van hulp aan degene waarvoor
zij zorgen
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Mantelzorgers zijn van mening dat ondersteuning van de hulpverlening bij het bieden van hulp aan
degene waarvoor zij zorgen belangrijk is. De ondersteuning aan mantelzorgers door de hulpverlening
wordt door 53% van de mantelzorgers als onvoldoende tot slecht beoordeeld. 47% ervaren de
ondersteuning als voldoende tot goed, zie figuur 22.
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Figuur 22: Ervaren ondersteuning aan mantelzorgers
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Figuur 23: Aandacht voor situatie van mantelzorger

Naast de ervaring van mantelzorgers met betrekking tot ondersteuning, zijn er resultaten uit
stellingen over de aandacht van de hulpverlener voor de mantelzorger, zie figuur 23. Uit deze
resultaten blijkt dat het 34% van de mantelzorgers regelmatig tot vaak aandacht van de hulpverlener
ervaren en 48% van de mantelzorgers soms aandacht van de hulpverlener ervaart.
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Resultaten stuurgroepleden
De stuurgroepleden zijn van mening dat het SAG bijdraagt aan afstemming van een passend
hulpverleningsaanbod tussen instelling aan mensen met autisme. Wat betreft de bejegening van de
hulpverlener naar de klant blijkt uit figuur 24 dat 94% van de stuurgroepleden van mening zijn dat
de bejegening naar de klant voldoende tot goed is. Wat betreft de ondersteuning van de
hulpverlening naar de mantelzorger blijkt uit figuur 25 dat het merendeel van 78% van de
stuurgroepleden dit als voldoende ervaren.
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Figuur 24: Bejegening hulpverlener naar de klant
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Figuur 25: Ondersteuning aan mantelzorgers volgens
stuurgroepleden

Resultaten contactpersonen
Figuur 26 biedt inzicht in hoe contactpersonen denken over de autismehulpverlening in Gelderland.
De contactpersonen zijn van mening dat er voldoende kennis bij hulpverleners aanwezig is om
klanten van goede hulpverlening te voorzien. Het aanbod van de autismehulpverlening wordt als
wisselend ervaren. Enerzijds geven contactpersonen aan dat de hulpverlening voor mensen met ASS
vraaggericht is en anderzijds geven zij aan dat hulpverlening aanbod gericht is.
De hulpvraag van klanten met betrekking tot een gepaste behandeling kan volgens 76% van de
contactpersonen niet goed worden beantwoord, zie figuur 26. Ook bij klanten met een bijzondere
hulpvraag is er niet altijd sprake van een passend hulpverleningsaanbod. Wel blijkt uit de resultaten
dat contactpersonen van mening zijn dat klanten in een juiste instelling worden geholpen.
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Figuur 26: Antwoorden van contactpersonen op verschillende stellingen over de autismehulpverlening

Wat betreft de bejegening van hulpverleners naar de klant zijn 68% van de contactpersonen van
mening dat er sprake is van een juiste bejegening. Ook de bejegening naar de mantelzorger wordt
door 74% van de contactpersonen als juist ervaren. Zoals in figuur 26 weergeven is, zijn
contactpersonen van mening dat er niet alleen waarde wordt gehecht aan het oordeel van de
mantelzorger over de klant maar dat de klant centraal staat. De ondersteuning van mantelzorgers
wordt door contactpersonen als onvoldoende ervaren.
4.3.2 De hulpverlening aan de klant moet tijdig en toegankelijk zijn
Resultaten klanten
Wat betreft de toegankelijkheid van hulpverleningsinstellingen in Gelderland geven respondenten
aan dat zowel de fysieke als de mondelinge bereikbaarheid van autismehulpverleningsinstellingen als
belangrijk wordt ervaren. Zowel fysiek als mondeling wordt de bereikbaarheid van
autismehulpverleningsinstellingen als voldoende tot goed beoordeeld, zie figuur 27.
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Figuur 27: De ervaring van klanten met betrekking tot de fysieke en mondelinge
bereikbaarheid
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Resultaten mantelzorgers
In de mantelzorgvragenlijst zijn ten aanzien van tijdige hulpverlening vragen gesteld over
wachtlijsten in de autismehulpverlening. De afwezigheid van wachtlijsten wordt door mantelzorgers
belangrijk gevonden. De duur van de wachtlijsten in hulpverleningsinstellingen wordt door 62 % van
de mantelzorgers als slecht tot onvoldoende beoordeeld, zie figuur 28. Ook zijn mantelzorgers van
mening dat degene waarvoor zij zorgen niet tijdig geholpen kunnen worden, omdat wachtlijsten te
lang zijn.
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Figuur 28: Oordeel mantelzorgers over de duur van wachtlijsten in autismehulpverleningsinstellingen

Naast vragen over wachtlijsten zijn er resultaten beschikbaar over het onderwerp toegankelijkheid.
Toegankelijkheid is net als in de klantvragenlijst onderverdeeld in fysieke bereikbaarheid en
mondelinge bereikbaarheid. Figuur 29 biedt inzicht in de door mantelzorgers ervaren fysieke en
mondelinge bereikbaarheid. Fysieke bereikbaarheid houdt in dat hulpverleningsinstellingen makkelijk
te bereizen zijn. De fysieke bereikbaarheid wordt door 33% van de mantelzorgers als voldoende
ervaren en door 29% als goed. Mondelinge bereikbaarheid houdt in dat hulpverleningsinstellingen
makkelijk bereikbaar zijn middels communicatiemiddelen als telefoon en email. De mondelinge
bereikbaarheid wordt door 36% van de mantelzorgers als voldoende ervaren en door 38% als goed.
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Figuur 29: De ervaring van mantelzorgers met betrekking tot de fysieke en mondelinge bereikbaarheid
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Resultaten stuurgroepleden
In figuur 30 is weergegeven hoe de stuurgroepleden de toegankelijkheid van
hulpverleningsinstellingen ervaren voor de klant. De toegankelijkheid wordt door 78% van de
stuurgroepleden als voldoende gezien.
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Figuur 30: De door de stuurgroepleden ervaren toegankelijkheid
van hulpverleningsinstellingen

Resultaten contactpersonen
Figuur 32 biedt inzicht in antwoorden van contactpersonen op verschillende stellingen. 61% van de
contactpersonen geeft aan dat de hulpverleningsinstellingen voor mensen met ASS goed te bereiken
zijn. Door 70% van de contactpersonen worden er geen grote wachtlijsten in
hulpverleningsinstellingen ervaren. Daarentegen blijkt in figuur 31 dat wanneer klanten op een
wachtlijst staan het lang duurt voordat zij hulp ontvangen. De duur van de wachtlijsten worden om
die reden door contactpersonen slecht tot onvoldoende beoordeeld. Ook geven contactpersonen
aan dat er niet altijd voldoende tijd is om een klant te helpen. De contactpersonen geven aan dat
zowel de fysieke als mondelinge bereikbaarheid van de autismehulpverleningsinstellingen voldoende
is.
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Figuur 32: Antwoorden contactpersonen op stellingen
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4.3.3 Instellingen die betrokken zijn bij de hulpverlening aan mensen met ASS dienen op
een zodanige wijze samen te werken dat de klant een vraaggericht hulpverleningsaanbod
ontvangt dat optimaal op elkaar aangesloten en afgestemd is
Resultaten klanten
In de klantenvragenlijst zijn er vragen gesteld over de samenwerking tussen
hulpverleningsinstellingen. Instellingen die betrokken zijn bij de hulpverlening aan mensen met ASS
dienen volgens de klanten meer samen te werken. De kwaliteit van het doorverwijzen wordt als
belangrijk ervaren, net als de kennis van hulpverleners over andere instellingen. Figuur 33 biedt
inzicht in de door klanten ervaren kwaliteit van het doorverwijzen tussen instellingen. 41% ervaart de
kwaliteit van het doorverwijzen als slecht en 42% ervaart het doorverwijzen als voldoende tot goed.
Zoals weergeven in figuur 33 ervaren klanten het proces van het doorverwijzen tussen instellingen
als voldoende tot goed.
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Figuur 33: De door klanten ervaren kwaliteit en het proces van doorverwijzen tussen instellingen

Wat betreft de aansluiting en afstemming tussen hulpverleningsinstellingen ervaren klanten één
dossier voor alle instellingen waar klanten hulpverlening ontvangen als belangrijk. Klanten zijn van
mening dat zij nu steeds hetzelfde verhaal moeten vertellen aan diverse hulpverleners.
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Resultaten mantelzorgers
In de mantelzorgersvragenlijst zijn vragen gesteld over de samenwerking tussen
hulpverleningsinstellingen. Een goede doorverwijzing tussen instellingen wordt als belangrijk
ervaren. De kwaliteit van het doorverwijzen wordt door 36% van de mantelzorgers als onvoldoende
beoordeeld en door 38% als voldoende, zie figuur 34.
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Figuur 34: De ervaren kwaliteit van mantelzorgers ten aanzien van doorverwijzen tussen instellingen

Kennis van hulpverleners over andere hulpverleningsinstellingen voor mensen met ASS wordt als
belangrijk ervaren. Zoals figuur 35 weergeeft zijn mantelzorgers verdeeld over de kennis die
hulpverleners hebben over het aanbod van hulpverleningsinstellingen voor mensen met ASS. 31%
van de mantelzorgers ervaart de kennis van hulpverleners over het aanbod van andere instellingen
als onvoldoende en 30% van de mantelzorgers ervaart de kennis over het aanbod al voldoende.
Figuur 35 biedt ook inzicht in de informatievoorziening van hulpverleners naar mantelzorgers over
verschillende instellingen. De informatievoorziening van hulpverleners aan mantelzorgers over een
gepast aanbod in verschillende instellingen wordt door mantelzorgers als belangrijk ervaren. De
informatievoorziening tussen hulpverleners en mantelzorgers wordt door het merendeel van de
mantelzorgers als onvoldoende/voldoende beoordeeld. Een merendeel van 53% van de
mantelzorgers ervaren de kennis van hulpverleners over het aanbod in verschillende instellingen als
slecht tot onvoldoende. Ook de informatievoorziening wordt door 48% van de mantelzorgers als
slecht tot onvoldoende beoordeeld.
Kennis hulpverleners over aanbod en informatie voorziening aan mantelzorgers
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Figuur 35: De door mantelzorgers ervaren kennis van hulpverleners over het aanbod van verschillende
hulpverleningsinstellingen en de informatievoorziening van hulpverleners naar mantelzorgers

Ten aanzien van samenwerking tussen instellingen vinden mantelzorgers het belangrijk dat er één
intakegesprek en één dossier wordt gebruikt in alle instellingen in plaats van bij elke instelling een
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apart intakegesprek en dossier. Volgens mantelzorgers is deze afstemming nog niet gerealiseerd
tussen instellingen en dienen zij bij iedere instelling opnieuw hetzelfde verhaal te vertellen.
Resultaten stuurgroepleden
Aan de stuurgroepleden zijn vragen gesteld over de kwaliteit van de samenwerking tussen
instellingen, zie figuur 36. Ook is er gevraagd naar de kwaliteit van de samenwerking ten opzichte van
vijf jaar geleden, zie figuur 37.
Volgens 47% van de stuurgroepleden is de kwaliteit van de samenwerking tussen de instellingen in
de afgelopen vijf jaren verbeterd. Uit figuur 36 blijkt dan ook dat 61% van de stuurgroepleden van
mening zijn dat de samenwerking tussen instellingen voldoende is. Volgens de stuurgroepleden
draagt het SAG bij aan de afstemming tussen instellingen bij (innovatie)projecten. De mening van de
stuurgroepleden over de samenhang tussen projecten van instellingen die aangesloten zijn bij het
SAG is wisselend. Echter, de communicatie bij deze projecten wordt door 66% van de
stuurgroepleden als onvoldoende beschouwd. Het doorverwijzen van de klanten tussen de
verschillende instellingen aangesloten bij het SAG is volgens 56% van de stuurgroepleden voldoende.
De overige 44%, scoort het doorverwijzen van klanten onvoldoende.
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Figuur 36: Door de stuurgroepleden beoordeelde samenwerking tussen de instellingen van het SAG
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instellingen van het SAG
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Stuurgroepleden hebben onderling een wisselende mening wat betreft de informatievoorziening aan
klanten en mantelzorgers variërend van onvoldoende tot voldoende, zie figuur 38.
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Figuur 38: biedt inzicht in de informatievoorziening van
hulpverleners naar klanten over verschillende instellingen

Resultaten contactpersonen
Aan contactpersonen zijn vragen gesteld over de samenwerking tussen instellingen. De
contactpersonen zijn van mening dat de hulpverleningsinstellingen meer moeten samenwerken om
de kwaliteit van de autismehulpverlening te verhogen, zie figuur 39.
Zoals weergeven in dit figuur wordt de samenwerking tussen instellingen momenteel als wisselend
ervaren. De doorstroming van klanten van de ene naar de andere hulpverleningsinstelling verloopt
onvoldoende. De contactpersonen geven aan dat de informatie van een klant wel achterhaalbaar is
maar de benodigde informatie niet altijd aanwezig is bij een gesprek of consult.
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Figuur 39: Resultaten contactpersonen op stellingen over samenwerking in hulpverleningsinstellingen aangesloten bij het
SAG

44

Naast resultaten over de samenwerking
tussen instellingen zijn er vragen gesteld
over doorverwijzen tussen instellingen
en kennis van hulpverleners over
behandelmogelijkheden in andere
instellingen. Kennis van hulpverleners
over autisme en
behandelmogelijkheden in andere
instellingen wordt door 49% van de
contactpersonen als onvoldoende
gezien en door 51% als voldoende. De
informatievoorziening van hulpverleners
naar klanten over andere instellingen
wordt als voldoende ervaren. 65% van
de contactpersonen zijn van mening dat
de kwaliteit van het doorverwijzen van
mensen met autisme naar andere
instellingen slecht tot onvoldoende is,
zie figuur 40.
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Figuur 40: Beoordeling contactpersonen over kwaliteit van het
doorverwijzen en kennis hulpverleners over aanbod in andere
instellingen

4.3.4 Er dienen voldoende faciliteiten en hulpverleners aanwezig te zijn om een optimaal
hulpverleningaanbod te realiseren voor alle klanten
Resultaten klanten
Faciliteiten behorend bij een optimaal hulpverleningsaanbod worden door de klant als zeer
belangrijk ervaren. In het bijzonder wordt het trainen van sociale vaardigheden als belangrijk
ervaren. Het aanbod van de sociale vaardigheidstrainingen wordt echter als onvoldoende ervaren,
zie figuur 41. De kwaliteit van de sociale vaardigheidstraining wordt door klanten als wisselend
beoordeeld variërend van voldoende tot goed. Het aanbod van lotgenoten contact wordt als
belangrijk ervaren door klanten. Het aanbod van lotgenoten contact wordt door het merendeel van
de klanten voldoende tot goed ervaren, zie figuur 41.
Lotgenotencontact en sociale vaardigheidstrainingen
60%
50%
40%

Slecht

30%

Onvoldoende

20%

Voldoende

10%

Goed

0%

n.v.t.

Aanbod
lotgenotencontact

Aanbod soc.
vaardigheidstrainingen

Kwaliteit soc.
vaardigheidstrainingen

Figuur 41: Het aanbod van lotgenotencontact en sociale vaardigheidstrainingen en de kwaliteit van de
sociale vaardigheidstrainingen
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Resultaten mantelzorgers
In het kader van deze doelstelling wordt in dit onderzoek een onderscheid gemaakt tussen de
ervaring van mantelzorgers over faciliteiten voor klanten en over faciliteiten voor mantelzorgers.
Ervaring mantelzorgers met betrekking tot faciliteiten voor klanten
De mogelijkheid tot het trainen van sociale vaardigheden voor degene waarvoor mantelzorgers zorg
dragen wordt als belangrijk ervaren. Figuur 42 biedt inzicht in het aanbod van sociale
vaardigheidstrainingen en in de kwaliteit van sociale vaardigheidstrainingen. Het aanbod van de
sociale vaardigheidstrainingen voor mensen met ASS wordt door 49% van de mantelzorgers als
voldoende tot goed ervaren. 27% ervaart het aanbod als onvoldoende. Rondom de kwaliteit van de
sociale vaardigheidstraining bestaat verdeeldheid. 28% van de mantelzorgers ervaart de kwaliteit als
onvoldoende en 41% als voldoende tot goed.
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Figuur 42: Ervaringen van mantelzorgers over het aanbod en de kwaliteit van socialenvaardigheidstrainingen voor degene
waarvoor zij zorgen

Naast de sociale vaardigheidstrainingen wordt het lotgenotencontact voor mensen met ASS als
belangrijk ervaren. Het aanbod van lotgenoten contact wordt door mantelzorgers als onvoldoende
tot voldoende beoordeeld.
Ervaring mantelzorgers met betrekking tot faciliteiten voor mantelzorgers
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Uit de resultaten van mantelzorgers bij de
eerste doelstelling van het SAG blijkt dat
ondersteuning van hulpverleners als belangrijk
wordt ervaren. Naast ondersteuning van
hulpverleners ervaren mantelzorgers trainingen
als belangrijk, zodat zij degene waarvoor zij
zorgen beter kunnen ondersteunen. Uit de
resultaten van de mantelzorgers blijkt dat 61%
aangeeft dat er geen trainingsaanbod is, terwijl
dit wel gewenst is. Mantelzorgers die wel
trainingen ontvangen hebben een wisselende
mening met betrekking tot de kwaliteit van de
trainingen, zie figuur 43.

Figuur 43: Ervaring mantelzorgers met betrekking tot aanbod
trainingsaanbod en kwaliteit trainingsaanbod
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Resultaten stuurgroepleden
Uit de resultaten van de stuurgroepleden zijn geen resultaten beschikbaar die onder te verdelen zijn
bij deze doelstelling.
Resultaten contactpersonen
De contactpersonen zijn van mening dat de instelling waarin zij werken beschikken over voldoende
capaciteiten om klanten van een goede hulpverlening te voorziening, zie figuur 44. Wat betreft het
aanbod van faciliteiten zijn contactpersonen minder positief, want zij zijn van mening dat het aanbod
van sociale vaardigheidstrainingen onvoldoende is. De kwaliteit van de sociale vaardigheidstraining
wordt door 53% als voldoende ervaren en door 47% als onvoldoende, zie figuur 45.
Ook vinden contactpersonen faciliteiten als aanbod van lotgenotencontacten belangrijk. Het aanbod
van lotgenotencontacten wordt door 57% van de contactpersonen als voldoende beoordeeld. 38%
van de contactpersonen beoordeelt het aanbod van lotgenotencontacten als onvoldoende, zie figuur
45.
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Figuur 45: Beoordeling contactpersonen over de faciliteiten
in de autismehulpverlening

4.3.5 Algehele kwaliteit van de autismehulpverlening volgens de vier
respondentengroepen
Naast resultaten over doelstellingen van het SAG, hebben de vier respondentengroepen een
rapportcijfer voor de algehele kwaliteit van de autismehulpverlening in Gelderland gegeven. De
algehele kwaliteit van de autismehulpverlening in Gelderland scoort gemiddeld een 6,1. In tabel 4.2
staat het rapportcijfer per respondentengroep weergegeven.
Tabel 4.2: Rapportcijfer respondentengroepen
Respondentengroepen
Klanten
Mantelzorgers
Contactpersonen
Stuurgroepleden

Gemiddeld cijfer
autismehulpverlening
6.0
6.0
6.0
6.3
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4.4 Resultaten met betrekking tot de uitvoering van het SAG
Zoals in de inleiding van het resultatenhoofdstuk beschreven staat, wordt de ervaring met betrekking
tot de uitvoering van het SAG beschreven. De resultaten met betrekking tot de uitvoering van het
SAG komen voort uit de stuurgroepledenvragenlijst. In de vragenlijst van de contactpersonen is
gevraagd naar het functioneren van het contactpersonennetwerk. Alvorens de resultaten van het
contactpersonennetwerk worden beschreven, zal eerst worden ingegaan op de resultaten van de
stuurgroepleden met betrekking tot de samenwerking.
4.4.1 De uitvoering van het SAG volgens de stuurgroepleden
De stuurgroepleden hebben verschillende stellingen beantwoord met betrekking tot de uitvoering
van het SAG. Figuur 46 biedt inzicht in de uitvoering van het SAG. Volgens de stuurgroepleden is het
doel van het SAG duidelijk en wordt het doel van het SAG nagestreefd. 85% van de stuurgroepleden
zijn van mening dat niet alle instellingen voldoende bijdragen aan de uitvoering van het SAG. Men
ziet dan ook de huidige structuur van het SAG niet als de juiste. Het functioneren van het SAG in het
afgelopen jaar wordt door 56% van de stuurgroepleden als goed ervaren. 34% ervaart de uitvoering
van het SAG als onvoldoende. Volgens 56% van de stuurgroepleden is er geen cultuuromslag nodig in
het SAG. Wel wordt het SAG door 87% van de stuurgroepleden gezien als bruikbaar middel om een
cultuuromslag te realiseren.
De stuurgroepleden zijn van mening dat het SAG kennisverspreiding tussen instellingen stimuleert.
De kennisverspreiding ten opzichte van vijf jaar geleden ervaart men als gelijk gebleven (41%) of als
gestegen (47%). Ook zijn de stuurgroepleden van mening dat het SAG een beïnvloedende rol heeft in
het verhogen van de intersectorale hulpverlening aan mensen met ASS. Volgens de stuurgroepleden
worden er voldoende financiën toebedeeld aan het SAG, zie figuur 46.
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Figuur 46: De uitvoering van het SAG volgens de stuurgroepleden onderverdeeld in verschillende stellingen

Naast resultaten over de uitvoering van het SAG zijn er resultaten bekend over de ervaring met
betrekking tot de stuurgroepbijeenkomsten, zie figuur 47. Volgens 52% van de stuurgroepleden
leveren de stuurgroepbijeenkomsten het gewenste resultaat op. De regelmaat van de
stuurgroepbijeenkomsten wordt door 66% als voldoende ervaren. Ook zijn de stuurgroepleden van
mening dat zij voldoende inspraak hebben bij de bijeenkomsten.
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Figuur 47: Mening van de stuurgroepleden betreffende de stuurgroepbijeenkomsten
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4.4.2 Contactpersonennetwerk
In de contactpersonenvragenlijst is er een vraag gesteld over het functioneren van het
contactpersonennetwerk. De contactpersonen zijn van mening dat het netwerk in voldoende mate
functioneert. Uit de resultaten van de vragenlijst is verder geen informatie beschikbaar over het
functioneren van het contactpersonennetwerk.

4.5 Resultaten open antwoorden
In de verschillende vragenlijsten hebben respondentengroepen de mogelijkheid gehad om
opmerkingen over de autismehulpverlening te plaatsen. Van deze mogelijkheid is gezien de respons
op de vragenlijstenvaak gebruik gemaakt. Aangezien deze opmerkingen inzicht geven in de
autismehulpverlening in Gelderland hebben de onderzoekers besloten de meest voorkomende
onderwerpen in de opmerkingen te verwerken in het resultatenhoofdstuk. In tabel 4.3. staat het
aantal reacties per respondentengroep weergeven.
Tabel 4.3: Respondentengroep en reacties
Respondentengroep
Respons open resultaten
Klanten
6
Mantelzorgers
41
Stuurgroepleden
17
Contactpersonen
34
De open resultaten zijn door de onderzoekers geanalyseerd. Hierbij dient gezegd te worden dat de
respondenten een vrije keus hebben gehad in het invullen van de antwoorden. Opvallend is dat de
onderzoekers bij het verwerken van de resultaten een aantal onderwerpen zijn tegengekomen die
door verschillende respondenten worden benoemd. De antwoorden zijn geclassificeerd naar
onderwerpen en de meest voorkomende onderwerpen worden hieronder beschreven.
4.5.1 Versnippering van hulpverlening
Uit 18 reacties van mantelzorgers en uit 3 reacties van klanten blijkt dat zij de hulpverlening als
versnipperd ervaren. Het is onduidelijk welke instanties er voor mensen met ASS aanwezig zijn.
Daarnaast wordt aangeven dat er te veel instellingen zijn die hulp aanbieden waardoor het
onduidelijk is waar gepaste hulpverlening verkregen kan worden. Het vinden van gepaste
hulpverlening wordt door mantelzorgers en klanten in de open resultaten beschreven als een
zoektocht. Hieronder twee voorbeelden van open resultaten.
Reactie van een klant:
‘’Grote versnippering, te veel instanties, totaal onduidelijk wie wat doet, hierdoor weinig (misschien
wel geen) mensen met goed overzicht van de mogelijkheden, ook niet bij diegene waarvan je het
verwacht (MEE, MKD etc). Te groot aanbod vage bureautjes die uit zijn op PGB geld. Lange
wachtlijsten en niet transparante toelatingscriteria. Keer op keer weer een nieuwe zoektocht naar
hulpverlening in een land waarin teveel instanties zijn.’’
Reactie van een mantelzorger:
‘’Meer bekendheid geven aan wat er zoal mogelijk is als een kind gediagnosticeerd is met een ASS.
Mijn ervaring met beide kinderen is: Dit is de diagnose en zoek het verder maar uit. Als ik niets doe,
gebeurt er niets. Daar zit dus een gat. Probeer ook over andere hulpverleningsinstanties open te zijn.
Ik snap dat het niet helemaal realistisch is, i.v.m. concurrentie, maar de zoektocht naar de juiste
hulpverlening is al moeilijk genoeg. Het neemt best veel tijd in beslag om de juiste instantie te vinden,
omdat het totaal niet duidelijk is welke instelling welke hulp biedt’’.
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Naast mantelzorgers en klanten, blijkt uit 7 reacties van contactpersonen en uit 4 reacties van
stuurgroepleden dat de zorg als versnipperd wordt ervaren. Uit de reacties blijkt dat er teveel
instanties zijn die hulp bieden aan mensen met ASS, waardoor het onduidelijk wordt voor de klant
om gepaste hulpverlening te ontvangen.
4.5.2 Levensloopbegeleiding
Behalve versnippering van zorg komt bij de respondentengroepen mantelzorgers, contactpersonen
en stuurgroepleden het onderwerp levensloopbegeleiding naar voren. In de reacties van
stuurgroepleden wordt 2 keer het belang van een levensloopbegeleider aangeven. In de reacties van
contactpersonen wordt 11 keer een levensloopbegeleider als wenselijk genoemd in de hulpverlening
voor mensen met ASS. Ook uit 9 reacties van mantelzorgers komt de wens van een
levensloopbegeleider naar voren. Onderstaand twee reacties behorend bij het onderwerp
levensloopbegeleiding.
Reactie van een contactpersoon:
‘’De noodzaak voor gerichte zorg aan mensen met ASS is de aandacht blijven brengen bij de politiek
en de zorgkantoren. Een belangrijk issue daarbij is dat ASS niet overgaat en bij tijden, rondom
ontregelende life events hulp geboden zal moeten worden. Een levensloopbegeleider is des te meer
gewenst en zelfs noodzakelijk.’’
Reactie van een mantelzorger:
‘’Een vaste coach, in de vorm van een levensloopbegeleider na de diagnosestelling waar je met
vragen en begeleiding terecht zou kunnen als ouder/mantelzorger zou veel onzekerheid en
onduidelijkheden weg nemen.’’
4.5.3 Samenwerking en afstemming
Het onderwerp samenwerking en afstemming tussen instellingen wordt door contactpersonen 11
keer beschreven en door stuurgroepleden 6 keer. In deze reacties komt naar voren dat meer
samenwerking tussen instellingen noodzakelijk is. Zo dient de communicatie tussen instellingen
beteren te verlopen en dient men niet het eigen belang van de organisatie voorop te stellen.
Een aantal reacties over de samenwerking en afstemming tussen instellingen:
Een reactie van een stuurgroeplid:
‘’De knelpunten vanuit het nu ingezette overheidsbeleid nemen hand over hand toe en vragen alle
aandacht van de autismehulpverlening. Het SAG dient hierin pro-actief te acteren. Meer afstemming
tussen de verschillende partijen is nodig, SAG kan daar een belangrijke rol in spelen.’’
Twee reacties van contactpersonen:
‘’Meer en beter afgestemd aanbod, meer samenwerking tussen organisaties, ontschotting in CIZbeschikkingen (nu nog gebonden aan specifieke grondslag waardoor klant vaak niet bij verschillende
organisaties terecht kan).’’
‘’ Betere afstemming i.p.v. een arrogante houding naar een collega dat jouw instelling het beter doet
dan een ander. Ik voel nog teveel concurrentie i.p.v. afstemming en samenwerking. Er wordt te weinig
naar elkaar geluisterd wat onze visie is; ik krijg wel regelmatig de visie van een ander
"opgedrongen"en dan heeft het te maken met de wijze waarop deze gepresenteerd wordt.’’
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5. Discussie
In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de discussie van de onderzoeksmethode en de discussie
van de resultaten aan bod.
5.1 Discussie onderzoekmethode
Wat betreft de onderzoeksmethode zijn er een aantal kanttekeningen te plaatsen. De
onderzoeksmethode maakt het mogelijk om een grote groep respondenten op korte termijn te
bereiken. Evaluaties zijn met deze methode periodiek uit te voeren. Deze onderzoeksmethode biedt
een brede kijk op de algehele autismehulpverlening in Gelderland. Alle betrokken partijen hebben
een oordeel kunnen geven, waardoor er een volledig beeld ontstaat over de kwaliteit van de
autismehulpverlening in Gelderland.
In de onderzoeksmethode worden verschillende aspecten binnen de autismehulpverlening
onderzocht. Dit geeft een brede kijk op de autismehulpverlening, maar dit zorgt er ook voor dat er
geen diepgang ontstaat in de individuele aspecten. De visie van de respondentengroepen op deze
individuele aspecten blijft beperkt, omdat de onderzoeksmethode alleen knelpunten aantoont. Er
wordt echter niet aangetoond wat de oorzaak of oplossing is van deze knelpunten. Dit geldt ook voor
individuele aspecten die wel als positief worden aangemerkt door respondenten.
De gebruikte onderzoeksmethode is gebaseerd op vier vragenlijsten. Deze vragenlijsten zijn naar de
betreffende respondentengroep verstuurd, maar komen wat betreft de inhoud van de domeinen van
welzijn niet geheel met elkaar overeen. Dit maakt het maken van een vergelijking lastig, aangezien er
van de contactpersonen beperkte resultaten over de domeinen beschikbaar zijn.
De onderzoeksmethode is gericht op de algehele autismehulpverlening in Gelderland en niet op
specifieke instellingen. Dit is ook het doel van het onderzoek, maar dit kan een vertekening in
resultaten opleveren. Een respondent kan immers tevreden zijn over de hulpverlening van een
bepaalde instelling maar over de andere instelling ontevreden. Ook is het onduidelijk welke
respondenten eerder geneigd zijn de vragenlijst in te vullen. Mogelijk vullen alleen tevreden
respondenten de vragenlijst in of juist alleen ontevreden respondenten. Hierdoor bestaat de
mogelijkheid dat de resultaten uit de evaluatie vertekend zijn. Daarbij is het referentiekader van de
respondent gericht op de instelling waar hij/zij hulp ontvangt of werkzaam is. Dit maakt dat
respondenten geen volledig beeld hebben over de autismehulpverlening in Gelderland terwijl de
onderzoeksmethode daar wel op gericht is.
De resultaten uit de onderzoeksmethode zijn moeilijk aan de doelstellingen van het SAG te koppelen.
Het is immers niet duidelijk of de activiteiten van het SAG een rol hebben gespeeld in de kwaliteit die
de respondenten ervaren. Mogelijk dat er andere invloeden zijn dan de activiteiten van het SAG die
de kwaliteit van de autismehulpverlening beïnvloeden. Dit maakt het verkrijgen van harde cijfers,
zoals Sprangers (2006) benoemt in de randvoorwaarden, praktisch onmogelijk. Ook een vergelijking
met het onderzoek van Sprangers (2006) op de vijf domeinen van welzijn is om die reden niet
betrouwbaar.
Aangezien er in de onderzoeksmethode gebruik wordt gemaakt van multiplechoicevragen met brede
antwoordcategorieën bijvoorbeeld een 6-puntsschaal is een technisch probleem wat kan optreden
de zogenaamde antwoordtendentie. Hoogstraten (2004) beschrijft dit als de neiging van
respondenten om een voorkeur te hebben voor bepaalde antwoordmogelijkheden. Men heeft de
voorkeur om onvoldoende boven slecht en zeer slecht te verkiezen. Ook kan de ene respondent iets
anders verstaan onder ‘’slecht’’ dan een andere respondent en de interpretatie van de vragen
kunnen van respondent tot respondent verschillen. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat
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deze theorie van toepassing is op het onderzoek. Hoogstraten (2004) beschrijft dat goede
meetinstrumenten hierop zijn getest en aangepast. Het is echter onbekend of Sprangers (2006) het
meetinstrument hierop heeft getest. Zoals beschreven in de methode is de onderzoeksmethode
aangereikt door het SAG en goedgekeurd als meetinstrument. Aangezien het meetinstrument is
goedgekeurd door het SAG hebben de onderzoekers het meetinstrument niet getest op
antwoordtendentie.
In de onderzoeksmethode is gebruik gemaakt van een schriftelijke vragenlijst. Dassen en Keuning
(2009) beschrijven als voordeel van een schriftelijke vragenlijst dat de onderzoeker geen invloed kan
uitoefenen tijdens de gegevensverzameling. Dit levert betrouwbare onderzoeksgegevens op. Een
nadeel van deze onderzoeksmethode is dat de onderzoeker geen ruimte heeft voor het geven van
toelichting op vragen. Voor de klanten is de mogelijkheid geboden om een telefonisch
contactmoment te hebben met de onderzoekers. In dit contactmoment zou toelichting gegeven
kunnen worden over het invullen van de vragenlijst. Klanten hebben echter geen gebruik gemaakt
van deze mogelijkheid. Daarbij is aan het eind van de vragenlijst ruimte gecreëerd voor de
respondent om opmerkingen te plaatsen ten aanzien van de vragenlijst. Uit de resultaten blijkt dat
contactpersonen, mantelzorgers en stuurgroepleden daar veelvuldig gebruik van hebben gemaakt.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de vragenlijsten voor respondenten onduidelijkheden bevat.
Ook zijn er reacties gegeven over de autismehulpverlening. Deze reacties hebben de onderzoekers
meegenomen in de verwerking van resultaten. Mogelijk dat er andere onderwerpen actueel zijn bij
de respondenten dan dat in de vragenlijsten aan bod is gekomen. Voornamelijk vragen over de
domeinen van welzijn waarin respondenten geen hulpverlening bieden of ontvangen blijken als lastig
te worden ervaren. Aangezien er door de onderzoekers geen mogelijkheid bestond voor het geven
van toelichting zou dit een vertekening in resultaten kunnen opleveren. Respondenten kunnen
immers vragen over de domeinen anders begrepen hebben dan bedoeld. Ook zou dit kunnen
verklaren waarom een relatief groot aantal respondenten vroegtijdig gestopt zijn met het invullen
van de vragenlijst.
De onderzoeksmethode is vormgegeven met behulp van het online programma HBO-spiegel.nl. Een
voordeel van dit programma is dat een groot aantal respondenten gemakkelijk te bereiken is. Dit
programma kent ook een aantal beperkingen, wat de resultaten heeft kunnen beïnvloeden. Zo is uit
de open antwoorden gebleken dat respondenten het als vervelend ervaren, dat er geen mogelijkheid
bestaat om terug te gaan naar een vorige vraag. Aangezien de onderzoeksmethode gericht is op
verschillende aspecten die onderverdeeld zijn in verschillende vragen, is het van belang dat de
respondent de mogelijkheid heeft om het antwoord op de vorige vraag te kunnen zien of wijzigen.
Deze beperking in het programma kan tevens een mogelijke oorzaak zijn van de vroegtijdige uitval
van respondenten die deel hebben genomen aan het onderzoek.
5.2 Discussie resultaten
Door het SAG zijn geen criteria opgesteld waarmee de doelstellingen behaald kunnen worden. Dit
heeft ervoor gezorgd dat de verwerking van de resultaten bemoeilijkt werd, omdat niet duidelijk was
welke onderdelen van de vragenlijsten onder welke doelstellingen behoorden. Dit heeft als gevolg
dat in vervolgonderzoek zowel de doelstellingen van het SAG als de resultaten door onderzoekers
anders geïnterpreteerd kunnen worden. Dit gegeven verkleint de betrouwbaarheid van de resultaten
uit dit onderzoek.
Ondanks dat de resultaten moeilijk aan de doelstellingen van het SAG te koppelen zijn, bieden de
resultaten inzicht in de autismehulpverlening in Gelderland. Opvallend is dat stuurgroepleden een
positiever oordeel geven over de domeinen van welzijn in vergelijking met de andere
respondentengroepen. In het onderzoek is hiervoor geen oorzaak naar voren gekomen.
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In dit onderzoek komen een aantal overeenkomsten en verschillen naar voren tussen de resultaten
van de respondentengroepen. Zo zijn de resultaten ten aanzien van het doorverwijzen tussen
instellingen verschillend. Stuurgroepleden beoordelen het doorverwijzen tussen instellingen als
voldoende, terwijl contactpersonen dit als onvoldoende beoordelen. Mantelzorgers en klanten
hebben een wisselende mening. Wat de oorzaak is van de verschillende meningen is onduidelijk. Een
overeenkomst in dit onderzoek is dat de mondelinge en fysieke bereikbaarheid van
hulpverleningsinstellingen als voldoende wordt beoordeeld. Hoe de mondelinge en fysieke
bereikbaarheid voor het ontstaan van het SAG beoordeeld werd is onduidelijk. Ook kennis van
hulpverleners over autisme en behandelmogelijkheden wordt door de respondentengroepen als
voldoende beoordeeld.
Bij de dataverzameling zijn een aantal kanttekeningen te plaatsen. In de voorbereiding van het
onderzoek zijn duidelijke afspraken gemaakt met het secretariaat van het SAG. Deze afspraken zijn
echter niet geheel nageleefd. Zo zijn er door het secretariaat op eigen initiatief meer personen
benaderd dan in eerste instantie de bedoeling was. Dit maakt dat er meer personen de
respondentengroepen contactpersonen en stuurgroepleden vertegenwoordigen, wat een
vertekening in resultaten heeft opgeleverd. Zo is het aandeel van medewerkers van het Dr. Leo
Kannerhuis groter dan het aantal respondenten aangesloten bij andere instellingen van het SAG.
Zoals eerder genoemd gaat het onderzoek uit van een evaluatie naar het SAG en niet naar een
evaluatie van één specifieke instelling. Uit de resultaten blijkt echter dat medewerkers van het Dr.
Leo Kannerhuis de vragenlijst niet goed hebben kunnen beantwoorden, omdat zij geen
contactpersoon zijn van het SAG.
Ook is in de voorbereiding van het onderzoek besproken om beïnvloeding van instellingen zoveel als
mogelijk uit te sluiten. Om echter de privacy van klanten en mantelzorgers te waarbogen, waren
deze alleen benaderbaar via het NVA. Aangezien het NVA convenantpartner is van het SAG, is
gedeeltelijke beïnvloeding niet uit te sluiten.
Zoals eerder genoemd in de methode zijn er verschillende activiteiten ondernomen om de respons te
verhogen. Toch is gebleken dat de respons van klanten en mantelzorgers achtergebleven is bij de
verwachting. Uit navraag bij de NVA blijkt dat zowel klanten als mantelzorgers overspoeld worden
met vragenlijsten. Dit is mogelijk een oorzaak voor de lage respons. Ook kan de vraag worden gesteld
of de verwachte tijdsduur voor het invullen van de vragenlijst, respondenten heeft ontmoedigd om
de vragenlijst in te vullen.
Aangezien de NVA klanten en mantelzorgers samen heeft benaderd, is het aantal respondenten per
respondentengroep onbekend. Desalniettemin blijkt uit de gegevens dat het aandeel van de
mantelzorgers in de totale respons van beide groepen een groter aandeel heeft. Dit betreft een
aantal van 75 mantelzorgers die deelgenomen hebben aan het onderzoek afgezet tegen 18 klanten
die hebben deelgenomen. Hierdoor is het aannemelijk dat de resultaten van de mantelzorgers meer
representatief zijn dan die van de klanten. Zoals beschreven in de methode hebben de klanten en
mantelzorgers de mogelijkheid gehad voor een telefonisch contactmoment met de onderzoekers om
vragen te stellen over het invullen van de vragenlijst. Hier is echter geen gebruik van gemaakt. Ook is
bij de uitnodiging voor deelname aan het onderzoek een beschrijving voor het invullen van de
vragenlijst toegevoegd. Ondanks de verschillende activiteiten om de respons te verhogen, heeft de
onderzoeksmethode mogelijk niet aangesloten bij de klanten en mantelzorgers, waardoor de
respons laag is uitgevallen.
Uit de resultaten blijkt dat mantelzorgers niet alle vragen hebben kunnen beantwoorden. Veelvuldig
is door deze respondentengroep geen mening ingevuld bij vragen. Hier zijn mogelijke verklaringen
voor te geven. Uit de resultaten blijkt dat op de domeinen wonen en arbeid & dagbesteding weinig
resultaten bekend zijn. Een oorzaak hiervoor kan zijn dat degene waarvoor mantelzorgers zorgen
gemiddeld 16 jaar zijn en dat 85% van degene waarvoor mantelzorgers zorgen thuiswonend zijn. Het
is gebleken dat zij geen gebruik maken van de hulpverlening op deze domeinen. Door dit gegeven is
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gebleken dat er beperkte conclusies getrokken kunnen worden over de vijf domeinen van welzijn bij
deze respondentengroep.
Gezien bovenstaande gegevens van mantelzorgers en klanten kan de vraag worden gesteld hoe en of
deze groepen benaderd dienen te worden bij een evaluatie naar het SAG en de kwaliteit van de
autismehulpverlening in Gelderland.
Uit de resultaten van dit onderzoek is niet duidelijk naar voren gekomen welke bijdrage het SAG
heeft geleverd aan de autismehulpverlening in Gelderland. Het is echter wel aannemelijk dat
ondanks dit onderzoek het niet heeft aangetoond, het SAG de samenwerking tussen instellingen
stimuleert en daarmee een bijdrage levert aan de autismehulpverlening. Er zijn immers
bijeenkomsten voor stuurgroepleden en contactpersonen waarin gesproken wordt over de
autismehulpverlening in Gelderland. Uit dit onderzoek blijkt wel dat stuurgroepleden van mening zijn
dat zij voldoende inspraak ervaren tijdens bijeenkomsten. Ook contactpersonen vinden het netwerk
in voldoende mate functioneren. Daarbij streven de aangesloten instellingen van het SAG een
gezamenlijk doel na om doelmatige en kwalitatieve samenwerkingsverbanden te realiseren voor
mensen met ASS. Er zou gesteld kunnen worden door de vraag naar dit onderzoek, dat het SAG een
kritische houding heeft over het eigen functioneren en openstaat voor aanbevelingen om daarmee
de autismehulpverlening te verbeteren.
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6. Conclusie
In dit hoofdstuk komt de conclusie over de vraagstelling van het onderzoek aan bod. De vraagstelling
luidt:
‘’In hoeverre is er voldaan aan de vier doelstellingen van het Samenwerkingsverband Autisme
Gelderland die vijf jaar geleden zijn opgesteld om de kwaliteit van de autismehulpverlening te
operationaliseren?’’
Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag, worden allereerst de deelvragen
behandeld.
6.1 Conclusie deelvraag 1
Wat is het oordeel van de klanten van de aangesloten instellingen van het Samenwerkingsverband
Autisme Gelderland over de kwaliteit van autismehulpverlening op de vijf domeinen van welzijn?
Uit dit onderzoek blijkt dat er geen representatieve uitspraak gedaan kan worden over het oordeel
van klanten over de kwaliteit van de vijf domeinen van welzijn. Dit komt door de lage respons van de
klanten en doordat het merendeel van de klanten aangeven geen mening te hebben over de
kwaliteit van de vijf domeinen van welzijn. Ondanks dat er geen representatieve uitspraak gedaan
kan worden over de kwaliteit van de vijf domeinen van welzijn blijkt uit beperkte gegevens dat de
klanten die een mening geven over de kwaliteit van de hulpverlening op het domein zorg deze
beoordelen als voldoende. Dit geldt tevens voor het domein vrije tijd. Op het domein onderwijs &
opleidingen beoordeelt men de kwaliteit van de hulpverlening als onvoldoende. Het oordeel van de
klanten op het domein arbeid & dagbesteding is wisselend variërend van onvoldoende tot
voldoende. Over de kwaliteit van de hulpverlening op het domein wonen kunnen geen uitspraken
worden gedaan.
6.2 Conclusie deelvraag 2
Wat is het oordeel van de mantelzorgers aangesloten bij de Gelderse tak van de Nederlandse
Vereniging voor Autisme, convenant partner van het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland
over de kwaliteit van autismehulpverlening op de vijf domeinen van welzijn?
Op basis van de resultaten uit dit onderzoek kan er geen uitspraak worden gedaan over de kwaliteit
van de hulpverlening op de vijf domeinen van welzijn. Er zijn geen duidelijke gegevens naar voren
gekomen, omdat mantelzorgers veelal aangeven geen mening te hebben over de kwaliteit van de vijf
domeinen van welzijn. Hiervan uitgezonderd is het domein onderwijs & opleidingen. Het oordeel van
de mantelzorgers over de kwaliteit van dit domein is wisselend. Het is opvallend dat mantelzorgers
de kwaliteit van de vijf domeinen van welzijn niet kunnen beoordelen. Dit terwijl een gedeelte van de
mantelzorgers op de domeinen zorg, arbeid & dagbesteding en vrije tijd aangeven hulpverlening te
ontvangen voor degene waarvoor zij zorgen. Het is echter niet duidelijk of mantelzorgers
professionele hulpverlening ontvangen of dat zij de eigen geboden hulpverlening aan degene
waarvoor zij zorgen beoordelen. Mantelzorgers zijn van mening dat het aanbod van de hulpverlening
voor degene waarvoor zij zorgen aansluiten op de behoeften.
6.3 Conclusie deelvraag 3
Wat is het oordeel van de stuurgroepleden aangesloten bij het Samenwerkingsverband Autisme
Gelderland over de kwaliteit van autismehulpverlening op de vijf domeinen van welzijn?
De kwaliteit van de hulpverlening wordt op de domeinen zorg, wonen en onderwijs & opleidingen als
voldoende ervaren. Echter, de kwaliteit van de hulpverlening op de domeinen arbeid & dagbesteding

56

wordt door de stuurgroepleden als wisselend ervaren van voldoende tot onvoldoende. Dit geldt
tevens voor het domein vrije tijd, al ervaart een kleine meerderheid van de stuurgroepleden de
kwaliteit als voldoende. De stuurgroepleden zijn van mening dat de algehele kwaliteit van de vijf
domeinen gelijk is gebleven ten opzichte van vijf jaar geleden. Uitgezonderd is het domein onderwijs
& opleiding waar het merendeel van stuurgroepleden van mening is dat de algehele kwaliteit op dit
domein is gestegen ten opzichte van vijf jaar geleden.
6.4 Conclusie deelvraag 4
Wat is het oordeel van de contactpersonen van het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland over
de kwaliteit van de autismehulpverlening op de vijf domeinen van welzijn?
Uit dit onderzoek zijn beperkte gegevens beschikbaar over het oordeel van de contactpersonen over
de kwaliteit van de vijf domeinen van welzijn. De contactpersonen zijn van mening dat de kwaliteit
van de hulpverlening op het domein zorg hoog is. De kwaliteit van het domein wonen wordt door de
contactpersonen als voldoende gezien. Daarentegen wordt de ondersteuning van de hulpverlening
aan mensen met ASS op de andere domeinen als onvoldoende beoordeeld.
6.5 Conclusie deelvraag 5
Op welke domeinen kan er een relatie worden gelegd tussen het onderzoek van Sprangers in 2006 en
het huidige onderzoek?
Zoals beschreven in de discussie zijn er geen duidelijke cijfers beschikbaar van het onderzoek van
Sprangers (2006). Dit maakt een betrouwbare vergelijking niet mogelijk. Mede doordat de huidige
vragenlijst is aangepast naar de aanbevelingen van Sprangers (2006), bevat deze andere
antwoordmogelijkheden en vragen dan de oorspronkelijke vragenlijst van Sprangers (2006). Een
vergelijking op de vijf domeinen van welzijn is om deze redenen niet mogelijk.
6.6 Conclusie deelvraag 6
Wat is het oordeel over de samenwerking tussen de instellingen aangesloten bij het
Samenwerkingsverband Autisme Gelderland?
Het oordeel van de stuurgroepleden over de samenwerking tussen de instellingen is voldoende. Men
vindt de kwaliteit van de samenwerking tussen de deelnemende instellingen ten opzichte van vijf jaar
geleden gestegen. Ook de samenhang tussen de projecten in instellingen wordt door een gedeelte
van de stuurgroepleden als voldoende gezien. Het andere gedeelte ervaart de samenhang tussen de
projecten als onvoldoende. De communicatie tussen instellingen ten aanzien van projecten wordt
door de stuurgroepleden als onvoldoende ervaren. Het is echter niet duidelijk geworden in dit
onderzoek wat er verbeterd kan worden aan de samenhang van projecten en de communicatie
tussen instellingen.
Het oordeel van contactpersonen over de samenwerking tussen instellingen is dat meer
samenwerking de kwaliteit van de autismehulpverlening zou verhogen. Op dit moment verloopt de
doorstroming van de ene naar de andere hulpverleningsinstelling niet goed. Ook zijn bij gesprekken
of consulten de informatie van de klant niet altijd aanwezig. Deze gegevens zijn echter wel
achterhaalbaar. Men heeft dan ook een wisselende mening over de samenwerking tussen de
hulpverleningsinstellingen aangesloten bij het SAG.
Wat betreft het samenwerken tussen instellingen zijn aan klanten en mantelzorgers vragen gesteld
over het doorverwijzen. Het doorverwijzen tussen instellingen wordt door zowel klanten en
mantelzorgers als wisselend ervaren. Ook de kennis van hulpverleners over het aanbod van andere
instellingen wordt als wisselend ervaren. Opvallend is dat de stuurgroepleden in dit onderzoek
aangeven dat het SAG een beïnvloedende rol heeft in de intersectorale hulpverlening aan mensen
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met ASS. Uit de gegevens is echter niet te achterhalen wat die beïnvloedende rol inhoudt. Het is ook
niet helder welke activiteiten het SAG heeft ondernomen om de intersectorale hulpverlening te
stimuleren. Wel blijkt uit zowel de open als gesloten resultaten van de overige respondentengroepen
dat de samenwerking tussen instellingen beter kan. Ook blijkt uit de open resultaten dat de
hulpverlening voor mensen met ASS als versnipperd wordt ervaren. Het wordt als een zoektocht
ervaren om gepaste hulpverlening te vinden. Niet alleen uit dit onderzoek maar ook uit het
onderzoek van het Landelijk Convenant Autisme (2002) blijkt dat de huidige wet- en regelgeving niet
flexibel genoeg is om samenhangende zorg vanuit verschillende hulpverleningssectoren te kunnen
bieden. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de autismehulpverlening in Gelderland als
versnipperd wordt ervaren. Dit terwijl het Landelijk Convenant Autisme en daaruit voortvloeiend het
SAG is ingesteld om de hulpverlening aan mensen met ASS geïntegreerd beschikbaar te maken.
Positief is echter wel dat wanneer mensen met ASS eenmaal hulpverlening ontvangen, men over het
algemeen tevreden is over de geboden hulpverlening.
Een grote meerderheid van de stuurgroepleden zijn van mening dat niet alle instellingen voldoende
bijdragen aan de uitvoering van het SAG. De structuur van het SAG werd ten tijde van het onderzoek
niet als juist gezien. Hierbij kan een kanttekening geplaatst worden, omdat de structuur ten tijde van
het onderzoek gewijzigd is. Het functioneren van het SAG in het afgelopen jaar wordt door een kleine
meerderheid als voldoende ervaren.
Uit het rapport van de Gezondheidsraad (2009) blijkt dat de samenwerkingsverbanden ten aanzien
van autisme in Nederland te weinig financiële middelen beschikbaar hebben om het
samenwerkingsverband effectief vorm te kunnen geven. Daarentegen blijkt uit dit onderzoek dat de
stuurgroepleden van mening zijn dat er voldoende financiële middelen toebedeeld worden aan het
SAG.
De resultaten uit dit onderzoek geven weer dat een kleine meerderheid van de stuurgroepleden van
mening zijn, dat de stuurgroepbijeenkomsten het gewenste resultaat opleveren.
6.7 Conclusie doelstellingen van het SAG
Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag zijn criteria voor de doelstellingen
noodzakelijk waaruit blijkt dat het SAG voldaan heeft aan een doelstelling. Deze criteria ontbreken,
waardoor het niet duidelijk is wanneer het SAG voldoet aan de gestelde doelstellingen. Desondanks
proberen de onderzoekers inzicht te geven in de hulpverlening op de doelstellingen van het SAG.
Aangezien criteria van de doelstellingen ontbreken hebben de onderzoekers tijdens de
dataverwerking resultaten naar eigen inzicht onderverdeeld onder de doelstellingen. Hoe deze
resultaten zijn onderverdeeld bij de doelstellingen is terug te vinden in het resultatenhoofdstuk op
bladzijde 36. Achtereenvolgens worden de conclusies behorend bij de doelstellingen weergeven. De
conclusies zijn gebaseerd op de invalshoeken van zowel klanten, mantelzorgers, contactpersonen en
stuurgroepleden. Na de conclusies op de doelstellingen volgt een conclusie op de onderzoeksvraag.
6.7.1 Conclusie doelstelling 1
Er wordt naar gestreefd voor elke individuele klant een optimaal hulpverleningsaanbod te realiseren
dat aansluit bij de zorgvaag en sociale omgeving van deze klant.
Klanten zijn van mening dat het aanbod van de hulpverlening aansluit op de hulpvraag. Ook zijn zij
van mening dat zij in de juiste hulpverleningsinstelling worden geholpen. De tijdsduur voor het
ontvangen van een passend hulpaanbod varieert van 3 maanden tot meer dan 2 jaar.
Mantelzorgers zijn van mening dat de hulpvraag van klanten meestal wordt beantwoord door de
hulpverlening. Ondanks dat niet alle mantelzorgers een passend hulpaanbod ontvangen voor degene
waarvoor zij zorgen, is uit dit onderzoek gebleken dat degene waarvoor zij zorgen in een juiste
hulpverleningsinstelling wordt geholpen. De duur voordat het juiste hulpaanbod geboden wordt,
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loopt zeer uiteen variërend van 1 maand tot meer dan 2 jaar. Mantelzorgers die nog geen passend
hulpverleningsaanbod ontvangen, zijn met dit proces al meer dan één jaar bezig.
De stuurgroepleden zijn van mening dat het SAG bijdraagt aan afstemming van een passend
hulpverleningsaanbod tussen instelling aan mensen met autisme. Uit dit onderzoek blijkt dat
contactpersonen van mening zijn, dat er niet altijd sprake is van een passend hulpverleningsaanbod
voor iedere zorgvrager. Wel zijn contactpersonen van mening dat klanten in een juiste instelling
worden geholpen.
Kijkend naar het hulpverleningsaanbod ter ondersteuning van mantelzorgers wordt dit door een
gedeelte van de mantelzorgers als onvoldoende ervaren. Het andere gedeelte van de mantelzorgers
ervaart dit als voldoende. Afgezet tegen de zorgzwaarte is het opvallend dat de ondersteuning voor
mantelzorgers slechter wordt beoordeeld naar mate de zorgzwaarte voor een mantelzorger
toeneemt. Ook de contactpersonen zijn van mening dat de ondersteuning van de hulpverlening aan
mantelzorgers onvoldoende is.
6.7.2 Conclusie doelstelling 2
De hulpverlening aan de klant moet tijdig en toegankelijk zijn.
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat zowel de fysieke als mondelinge toegankelijkheid en
bereikbaarheid door een meerderheid van de respondenten als voldoende beoordeeld wordt.
Wat betreft tijdige hulpverlening geven mantelzorgers aan dat de wachtlijsten in
hulpverleningsinstellingen lang zijn. Ook zijn mantelzorgers van mening dat degene waarvoor zij
zorgen niet tijdig geholpen kan worden door de aanwezigheid van wachtlijsten. In tegenstelling tot
de mantelzorgers ervaren de contactpersonen dat er geen lange wachtlijsten zijn in de
hulpverleningsinstellingen. Wel ervaren zij, dat wanneer een klant op een wachtlijst staat het lang
duurt voordat er daadwerkelijk hulpverlening wordt geboden. Om deze reden beoordelen de
contactpersonen de duur van de wachtlijsten als onvoldoende. Van klanten zijn alleen op het domein
zorg resultaten bekend over de evaring met betrekking tot wachtlijsten. De wachtlijsten op het
domein zorg worden door klanten als lang beoordeeld.
Uit bovenstaand kan men concluderen dat het proces voordat er gepaste hulpverlening geboden
wordt langdurig is.
6.7.3 Conclusie doelstelling 3
Instellingen die betrokken zijn bij de hulpverlening aan mensen met ASS dienen op een zodanige wijze
samen te werken dat de klant een vraaggericht hulpverleningsaanbod ontvangt dat optimaal op
elkaar aangesloten en afgestemd is.
Zoals beschreven staat bij de conclusie behorend bij deelvraag 6, geven de vier
respondentengroepen een oordeel over de samenwerking tussen de hulpverleninginstellingen. Op
een aantal aspecten kan geconcludeerd worden dat de samenwerking kan worden verbeterd. Deze
doelstelling en de betreffende deelvraag overlappen elkaar dermate dat er voor deze doelstelling
verder wordt verwezen naar de conclusie behorend bij deelvraag 6.
6.7.4 Conclusie doelstelling 4
Er dienen voldoende faciliteiten en hulpverleners aanwezig te zijn om een optimaal
hulpverleningaanbod te realiseren voor alle klanten.
Wat betreft faciliteiten voor mensen met ASS worden de sociale vaardigheidstrainingen door zowel
mantelzorgers als klanten als belangrijk ervaren. Daarentegen is er volgens klanten te weinig aanbod
van sociale vaardigheidstrainingen. Het oordeel van de mantelzorgers over het aanbod van sociale
vaardigheidstrainingen varieert van onvoldoende tot goed. Contactpersonen zijn echter van mening
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dat er te weinig aanbod is van sociale vaardigheidtrainingen. De kwaliteit wordt door deze
respondentengroepen als wisselend beoordeeld, variërend van onvoldoende tot voldoende. Naast
sociale vaardigheidstrainingen wordt door klanten, mantelzorgers en contactpersonen het aanbod
van lotgenotencontacten als belangrijke faciliteit ervaren. Het aanbod van lotgenotencontact wordt
echter wisselend beoordeeld.
Naast faciliteiten voor mensen met ASS wordt het aanbod van trainingen aan mantelzorgers als
belangrijk ervaren. Uit dit onderzoek is echter gebleken dat er niet tot nauwelijks trainingsaanbod is.
Als mantelzorgers wel training ontvangen, wordt de kwaliteit van deze trainingen als wisselend
ervaren. Uit dit onderzoek is niet duidelijk geworden welke trainingen mantelzorgers ontvangen of
welke trainingen er gewenst zijn. Het is wel duidelijk geworden dat professionele ondersteuning in
de vorm van een training door mantelzorgers gewenst is. Momenteel is er echter te weinig aanbod
van trainingen ter ondersteuning van mantelzorgers.
Contactpersonen zijn van mening dat er voldoende capaciteit beschikbaar is om faciliteiten als
lotgenotencontact, sociale vaardigheidstrainingen en trainingen voor mantelzorgers te realiseren.
Over het huidige aanbod is men ontevreden en om die reden zijn contactpersonen van mening dat er
meer aanbod noodzakelijk is. Uit dit onderzoek is echter niet duidelijk geworden hoe er meer aanbod
van deze faciliteiten gerealiseerd kan worden.
6.7.5 Conclusie onderzoeksvraag
Er kan gesteld worden dat de kwaliteit van de autismehulpverlening in Gelderland niet voldoende
geoperationaliseerd is in de vier doelstellingen van het SAG. Het is onduidelijk aan welke criteria het
SAG dient te voldoen, om de eigen gestelde doelstellingen te behalen. De onderzoekers hebben
hierdoor niet vast kunnen stellen in hoeverre het SAG heeft voldaan aan de doelstellingen en
hiermee invloed heeft gehad op de autismehulpverlening in Gelderland.
Ondanks de intentie van het SAG om te komen tot een samenhangend hulpverleningsaanbod voor
mensen met ASS in Gelderland blijkt uit dit onderzoek dat de autismehulpverlening op bepaalde
aspecten voor verbetering vatbaar is. Deze aspecten zijn eerder genoemd bij de conclusies op de
domeinen en doelstellingen. Om een samenhangend hulpverleningsaanbod te realiseren, blijkt uit de
open resultaten van de vier partijen dat een levensloopbegeleider een mogelijke oplossing zou
kunnen zijn. Een levensloopbegeleider zou zowel kunnen fungeren als contactpersoon voor mensen
met ASS, alsmede een rol kunnen spelen in de bevordering van samenwerking tussen de instellingen
aangesloten bij het SAG. Een levensloopbegeleider kan de wensen van zowel mensen met ASS als die
van instellingen onderling dichter bij elkaar brengen en daardoor de ontwikkeling tot een
samenhangend aanbod stimuleren.
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7. Aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden de aanbevelingen benoemd. De aanbevelingen zijn onderverdeeld in drie
categorieën deze zijn: aanbevelingen voor het SAG, aanbevelingen voor de evaluatiemethode en
aanbevelingen voor eventueel vervolgonderzoek. De aanbevelingen worden puntsgewijs
weergegeven.

7.1 Aanbevelingen voor het SAG
Aanbevelingen voor het SAG zijn:
-

-

-

-

-

-

-

-

Momenteel is het onduidelijk aan welke criteria het SAG dient te voldoen, om de eigen
gestelde doelstellingen te behalen. De onderzoekers hebben hierdoor niet vast kunnen
stellen in hoeverre het SAG heeft voldaan aan de doelstellingen en hiermee invloed heeft
gehad op de autismehulpverlening in Gelderland. Er dienen criteria opgesteld te worden,
zodat het SAG inzichtelijk heeft hoe zij de gestelde doelstellingen kunnen behalen.
De resultaten uit de onderzoeksmethode zijn moeilijk aan de doelstellingen van het SAG te
koppelen. Het is immers niet duidelijk of de activiteiten van het SAG een rol hebben gespeeld
in de kwaliteit die de respondenten ervaren. Mogelijk zijn er andere invloeden dan de
activiteiten van het SAG die de kwaliteit van de autismehulpverlening beïnvloeden. Dit maakt
het verkrijgen van harde cijfers, zoals Sprangers (2006) benoemt in de randvoorwaarden van
de onderzoeksmethode praktisch onmogelijk. Voor het verkrijgen van harde cijfers, zoals
genoemd in de randvoorwaarden van Sprangers (2006), wordt aanbevolen de
onderzoeksmethode aan te passen.
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat instellingen die aangesloten zijn bij het SAG trainingen
ter ondersteuning van mantelzorgers dienen te realiseren. Het aanbod van trainingen wordt
door mantelzorgers en contactpersonen als belangrijk ervaren.
Instellingen dienen beter te communiceren wat betreft de overdracht van cliënten tussen de
ene en de andere instelling. Een dossier voor alle instellingen wordt door klanten en
mantelzorgers als gewenst gezien. Nu ervaren klanten en mantelzorgers dat ze steeds
opnieuw hetzelfde verhaal moeten vertellen.
Een aanbeveling is dat instellingen meer samenwerken om een samenhangend aanbod voor
de autismehulpverlening te creëren. Dit om de versnippering van het hulpverleningsaanbod
te verkleinen.
Er wordt aanbevolen om onderzoek te doen naar de rol van levensloopbegeleider en wat
deze kan betekenen voor mensen met ASS en eventueel voor de bevordering van de
samenwerking tussen instellingen. Momenteel ervaren zowel klanten, mantelzorgers als
contactpersonen dat de zorg versnipperd is. Een levensloopbegeleider zou mensen met ASS
wegwijs kunnen maken in de hulpverlening.
In dit onderzoek is niet naar voren gekomen in hoeverre contactpersonen en
stuurgroepleden met elkaar samenwerken. Meer samenwerking zou eventueel kunnen
zorgen voor betere samenwerking tussen de instellingen. Daarbij kunnen knelpunten in de
autismehulpverlening eerder opgemerkt en aangepakt worden. Om die reden wordt
aanbevolen om de samenwerking tussen contactpersonen en stuurgroepleden te
bevorderen.
In het onderzoek komt naar voren dat het oordeel van de stuurgroepleden over het
algemeen positiever is dan de andere respondentengroepen. Voor het SAG is het mogelijk
interessant om te weten wat hier de oorzaak van is. Voor vervolgonderzoek wordt het
aanbevolen dit inzichtelijk te krijgen.
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7.2 Aanbevelingen voor de evaluatiemethode
Aanbevelingen voor de evaluatiemethode zijn:
-

-

-

-

-

-

-

De verschillende vragenlijsten gebruikt per respondentengroep dienen meer op elkaar
afgestemd te worden. Een vergelijking van de respondentengroepen is nu niet altijd
mogelijk, omdat de vragenlijsten van elkaar verschillen. Daarbij is het ook van belang dat er
een wegingsfactor aan de vragen wordt gekoppeld zodat er een betere vergelijking gemaakt
zou kunnen worden.
Er dient eventueel een andere dataverzamelingsmethode gevonden te worden. Bij het
huidige dataverzamelingsprogramma HBO-spiegel.nl is het niet mogelijk om terug te gaan
naar de vorige vraag. Respondenten ervaren dit als erg lastig. De huidige onderzoekers
hebben deze bevindingen vermeld aan de HBO-spiegel en zij proberen een aanpassing te
realiseren.
De huidige vragenlijsten geven een brede kijk op de autismehulpverlening. Dit maakt wel dat
er een beperkte kijk op de specifieke onderwerpen ontstaat. In vervolgonderzoek dient er
nagedacht te worden over een beperking van de onderwerpen in de vragenlijsten.
De gehanteerde onderzoeksmethode is mogelijk niet passend geweest voor de klanten en
mantelzorgers, waardoor de respons mogelijk laag is uitgevallen. Mantelzorgers hebben
veelvuldig aangegeven geen mening te hebben over bepaalde onderwerpen die in de
vragenlijst worden benoemd. Er dient onderzocht te worden of klanten en mantelzorgers
betrokken moeten worden bij een toekomstig onderzoek naar het SAG of hoe de respons
van deze groepen verhoogd kan worden.
In de huidige vragenlijsten zijn beperkte vragen opgenomen over de werking en het
functioneren van het contactpersonennetwerk. Bij vervolgonderzoek dienen er meer vragen
over dit netwerk in de vragenlijsten opgenomen te worden, zodat een beter beeld ontstaat
over de werking en het functioneren van het contactpersonennetwerk.
Bij vervolgonderzoek en gebruik van deze onderzoeksmethode dient rekening gehouden te
worden met het feit dat respondenten aangeven voornamelijk een visie te hebben over de
hulpverlening die zij ontvangen of bieden. Er dient duidelijk vermeld te worden dat dit niet
van invloed is op de onderzoeksresultaten, omdat er een breed aantal respondenten
meedoet aan dit onderzoek.
Het wordt aanbevolen het meetinstrument te testen op mogelijke antwoordtendentie en
eventueel aan te passen naar een 4-puntsschaal.

7.3 Aanbevelingen voor eventueel vervolgonderzoek
Aanbevelingen voor eventueel vervolgonderzoek:
-

-

-

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de ondersteuning aan degene waarvoor mantelzorgers
zorgen als zwaar wordt ervaren. Het wordt aanbevolen hier onderzoek naar te doen.
Uit dit onderzoek zijn knelpunten ten aanzien van de autismehulpverlening naar voren
gekomen. De visie van de respondentengroepen op deze individuele aspecten blijft beperkt,
omdat de onderzoeksmethode alleen knelpunten aantoont. Er wordt echter niet aangetoond
wat de oorzaak of oplossing is van deze knelpunten. Dit geldt ook voor individuele aspecten
die wel als positief worden aangemerkt door respondenten. Door de huidige onderzoekers
wordt vervolgonderzoek naar mogelijke oorzaken en oplossingen aanbevolen.
Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat respondenten veelal aangeven geen mening te
kunnen geven over de algehele autismehulpverlening in Gelderland. Daarbij geven zij aan dat
ze voornamelijk een visie hebben over de hulpverlening van de instelling waar zij werken of
hulp van ontvangen. Een aanbeveling is vervolgonderzoek naar de kwaliteit van
hulpverlening bij specifieke instellingen. Hierdoor worden knelpunten per instelling duidelijk.
In dit onderzoek is naar voren gekomen dat er veelvuldig gebruik is gemaakt van de
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-

mogelijkheid om een toelichting te geven. Uit deze resultaten is veel informatie naar voren
gekomen. Voor vervolgonderzoek en verfijning van de onderzoeksmethode dient onderzocht
te worden welke onderwerpen hieruit meegenomen dienen te worden.
In het onderzoek is naar voren gekomen dat de samenwerking tussen
hulpverleningsinstellingen aandacht verdient. Kwalitatief onderzoek zou kunnen bijdragen
om knelpunten en oplossingen in de samenwerking tussen instellingen, aangesloten bij het
SAG, in kaart te brengen.

63

Literatuurlijst
Baarda, D.B., de Goede, M.P.M., Teunissen, J. (2006). Basisboek kwalitatief onderzoek; handleiding
voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Houten: Stenfert Kroese.
Baltesen, F. (2008, 21 juni). Psychotherapeut wil ook een keer naar wc. Instellingen klagen over
toename werkdruk en bureaucratie door invoering marktwerking. Nrc Handelsblad,
21 juni.
Baltesen, F. & Nierop, L. van (2008, 15 april). Driekwart GGZ in geldnood. Nrc Handelsblad,
p. 1-3.
Dassen, T.W.N., Keuning, F.M. (2009). Lezen en beoordelen van onderzoeksverslagen; een
handleiding
voor
studenten
hbo
en
wo-gezondheidszorg,
geneeskunde
en
gezondheidswetenschappen. Baarn: HB uitgevers.
Dr. Leo Kannerhuis. (2008). Van Disease Management naar Levensloopbegeleiding; visie op
diseasemanagement voor mensen met een autismespectrumstoornis. Doorwerth: Ernst & Young
Advisory.
Gezondheidsraad. (2009). Autismespectrumstoornissen; een leven lang
anders. Den Haag: Gezondheidsraad, 2009; publicatienr. 2009/09.
Gorissen, M., Van der Gaag, R.J. (2005). Psychodiagnostiek bij normaal-begaafde volwassen met een
stoornis in het autismespectrum (ASS)- deel 1. Psychopraxis, 7, p. 27-33.
Harteloh, P.P.M., Caspari, A.F. (2001). Kwaliteit van zorg. Van een zorginhoudelijke benadering naar
een bedrijfskundige aanpak. Maarsen: Elsevier Gezondheidszorg.
Hoogstraten, J. (2004). De machteloze onderzoeker. Voetangels en klemmen van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Meppel: Boom uitgevers.
Hortulanus, R.P.(1997). Domeinen van Welzijn. Den Haag: VUGA
Janss, B.X.E. (2007). Gebruikshandleiding HBOspiegel.nl. Online instrument voor Kwaliteitszorg in het
Onderwijs.
Geraadpleegd op 09 februari, 2011 van
http://www.hbospiegel.nl/downloads/index.asp
Landelijk Convenant Autisme. (2002). Samen zorgen voor mensen met autisme.
Geraadpleegd op 13 december, 2010 van
http://www.convenantautisme.nl/overhetconvenant.html?mnu=tmain100:*&s=1&l=nl&t=11531700
47.
Mallens, R. , Smits, L. (2010). Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme. Nijmegen: Lectoraat
Autisme: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Migchelbrink, F.G.H.M. (2008). Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn. Amsterdam: SWP
Nederlandse Vereniging voor Autisme. (1998). Specifieke autismezorg voor alle autisten een
noodzaak.
Geraadpleegd op 10 december, 2010 van

64

http://www.autisme.nl/fetch_links.html?mnu=tmain100:shome&s=1&l=nl&t=1296068570.
Samenwerkingsverband Autisme Gelderland. (2005). Nieuwsbrief 1; Samenwerkingsverband Autisme
Gelderland. Doorwerth.
Sprangers, N. (2006). Evaluatiemethode Samenwerkingsverband Autisme Gelderland. Rotterdam:
Erasmus Universiteit.
Teunisse, J.P. (2009). Weerbaar bij veranderingen; naar een levensloopbenadering
voor mensen met een autistisch spectrum stoornis. Nijmegen:Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Vandereycken, W., Hoogduin, C.A.L., Emmelkamp, P.M.G. (2008). Handboek psychopathologie.
Basisbegrippen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Verhoeven, N. (2007). Kwaliteit van de analyses, betrouwbaarheid. Wat is onderzoek? Middelburg:
Boom onderwijs.

65

Bijlage 1 Kwaliteitsdimensies en kwaliteitsaspecten
Zoals beschreven in de methode van onderzoek is de vragenlijst gebaseerd op kwaliteitsdimensies en
kwaliteitsaspecten. Deze kwaliteitsdimensies en kwaliteitsaspecten zijn in onderstaande tabel
weergeven.

Kwaliteitsdimensies en Kwaliteitsaspecten

Kwaliteitsdimensies

Kwaliteitsaspecten

Zorgafspraken en de beschikbaarheid, betrouwbaarheid
en continuïteit van de hulpverlener

Doorverwijzingen in instellingen
Doorverwijzen tussen instellingen
Tijdig nakomen afspraken door de hulpverlening
Inhoud behandelplan
Aanwezigheid behandelplan
Aanwezigheid behandelplan
Samenwerking tussen de instellingen
Kennis hulpverlening over situatie cliënt
Domein ‘zorg’
Comorbiditeit
Deskundigheid medewerkers
Onthouden/noteren informatie
Hulpverlener kijk ook naar kwaliteiten cliënt
Emotionele ondersteuning diagnose
Diagnose proces
Wachtlijsten
Bereikbaarheid instelling
Toegankelijkheid
Telefoon
Voorlichting medicatie
Toezicht gebruik medicatie
Sociaal isolement
Bejegening
Privacy
Behandeling klachten
Wijze melden klachten
Beantwoording vragen
Afspraak behandelplan
Handelen eigen leven
Vraaggerichtheid autismehulpverlening
Invloed op autismehulpverlening
Aandacht autismehulpverlening maatschappij
Sociale vaardigheidstrainingen
Lotgenotencontact
Sociale relaties
Seksualiteit
Zintuiglijke overgevoeligheid
Domein ‘wonen’
Aansluiting wonen
Domein ‘opleiding/onderwijs’
Aansluiting opleiding/onderwijs
Domein ‘arbeid/dagbesteding’
Aansluiting opleiding /onderwijs op behoefte
Domein ‘vrije tijd’
Aansluiting ondersteuning vrije tijd op behoefte
Internet
Folders
Kennis behandeling autisme
Kennis andere instellingen
Aandacht motorische problemen
Persoonsgebonden budget

Deskundigheid medewerkers en effectiviteit van zorg

Diagnose
Toegankelijkheid

Veiligheid

Respectvolle bejegening en privacy

Eigen regie

Collectieve zeggenschap
Het sociale netwerk van de cliënt

Woning en facilitaire dienstverlening
Opleiding & Onderwijs
Werk, activiteiten/dagbesteding
Vrijetijdsbesteding
Informatievoorziening

Participatie en toegang tot de samenleving
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mantelzorgers

Ondersteuning bij administratieve zaken
Bejegening mantelzorger
Ondersteuning
Trainingen
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