
Heb je vragen over ZorgkaartNederland? 
Kijk op: www.zorgkaartnederland.nl/
content/contact

Handreiking

Wat is ZorgkaartNederland?
ZorgkaartNederland is een website. Het adres is: www.zorgkaartnederland.nl.
Op de website kunnen mensen hun waardering opschrijven. Het gaat om je 
mening over de zorg en ondersteuning die je krijgt. Bijvoorbeeld in je woning,
op je dagbesteding of werkplek.

Waarvoor ZorgkaartNederland?
Ben jij op zoek naar zorg en ondersteuning? Op ZorgkaartNederland.nl lees je
wat andere mensen vinden van hun zorgaanbieder. Waar zijn ze tevreden over? 
Wat kan misschien beter? Met die informatie kun jij zelf beter kiezen.

Zorgaanbieders kunnen ook leren van die ervaringen.
En hun zorg en ondersteuning nog beter maken.

Hoe werkt het?
Mensen kunnen hun eigen zorgaanbieder opzoeken op de website en hun 
mening geven. Dat noemen we een waardering. Bij de waardering geef je 
een cijfer voor een aantal onderwerpen.

Zoals bijvoorbeeld:
• Luisteren begeleiders goed naar je?
• Zijn er genoeg vaste begeleiders?
• Voel je je prettig waar je woont?
• Past de ondersteuning die je krijgt bij wat je nodig hebt?

Daarnaast kunnen mensen hun ervaringen opschrijven en meer uitleggen.

Deze handreiking gaat over ZorgkaartNederland
en wat de cliëntenraad daarmee kan doen.
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De cliëntenraad en 
ZorgkaartNederland
Voor informatie uit de achterban

https://www.zorgkaartnederland.nl
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Op de website kan iedereen de waarderingen bekijken. Dus de cliëntenraad kan 
op ZorgkaartNederland ook waarderingen van de eigen achterban lezen. 

De cliëntenraad kan twee dingen doen:
1. Waarderingen van mensen uit de achterban opzoeken en gebruiken.
2. Meer informatie uit de achterban op ZorgkaartNederland krijgen.

In deze handreiking staan ze allebei uitgelegd.

Kijk op ZorgkaartNederland bij de eigen zorgaanbieder of locatie. Staan daar 
al waarderingen? Bekijk de cijfers en lees de ervaringen die mensen hebben 
opgeschreven.

Gebruik daarbij de volgende hulpvragen:
• Welke onderwerpen hebben een hoog cijfer?
• Welke onderwerpen hebben een laag cijfer?
• Herkent de cliëntenraad wat mensen hebben opgeschreven?
• Heb je dit al eens eerder gehoord? Bijvoorbeeld in persoonlijke gesprekken, in 

het cliënttevredenheidsonderzoek of in huiskamer overleggen?
• Staat er iets wat de cliëntenraad opvallend vindt? 
• Wat roept vragen op?

Je kunt als cliëntenraad zo een nieuw onderwerp ontdekken en op de agenda 
zetten of de ervaringen gebruiken om een advies te geven aan de bestuurder.

Waarderingen van mensen uit de achterban
opzoeken en gebruiken.1
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Wat kan de cliëntenraad doen met ZorgkaartNederland?

https://www.zorgkaartnederland.nl
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Tips voor het verder onderzoeken van een onderwerp
Het kan zijn dat jullie een interessant onderwerp tegenkomen, bijvoorbeeld 
over onveiligheid op een woning, dagbesteding of werkplek. Maar wat als dat 
onderwerp maar in één of weinig waarderingen genoemd wordt? Dan heb je als 
raad nog weinig informatie. Je kunt als raad dan zelf verder onderzoek doen naar 
het onderwerp.

De cliëntenraad kan bijvoorbeeld:
• Persoonlijke gesprekken met mensen uit de achterban voeren.
• Een huiskameroverleg of themabijeenkomst over het onderwerp organiseren.
• Vragen aan de bestuurder of die meer over het onderwerp weet.
• Vragen aan de cliëntenvertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris of die meer 

over het onderwerp weet.
• Kijken of er in het cliënttevredenheidsonderzoek of kwaliteitsrapport iets over 

het onderwerp staat geschreven.
• Vragen of de organisatie een vraag over het onderwerp wil opnemen in het  

volgende cliënttevredenheidsonderzoek.

Samen voor de gehandicaptenzorg!
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ZorgkaartNederland.nl
Samen de zorg beter maken
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Deze handreiking is gemaakt in het project ‘ZorgkaartNederland in de
Gehandicaptenzorg’, om ZorgkaartNederland toegankelijker te maken 
voor de gehandicaptenzorg. Patiëntenfederatie Nederland werkt daaraan,
samen met Ieder(in), KansPlus, LFB en LSR.

Vragen?
Heb je vragen over ZorgkaartNederland? Kijk op www.zorgkaartnederland.nl

Staan er nog weinig of geen waarderingen over jullie zorgaanbieder of locatie op 
ZorgkaartNederland? Dan kun je als raad zelf zorgen voor meer waarderingen op
ZorgkaartNederland. De cliëntenraad kan bijvoorbeeld: 

• Praten met de bestuurder over:  
 Hoe kunnen we ZorgkaartNederland gebruiken? 
 Hoe kunnen we de achterban vragen om een waardering achter te laten?

• Zelf bewoners en familieleden vragen een waardering achter te laten. 
 De cliëntenraad kan bijvoorbeeld in een e-mail of digitale nieuwsbrief 
 een link naar de eigen organisatie/locatie op ZorgkaartNederland 
 meesturen.

• Aan de zorgaanbieder vragen of ze mensen willen helpen om een waardering 
te plaatsen. 
 Je kunt ook interviewers van buiten de organisatie vragen. 
 Zij helpen mensen die niet goed zelf op internet een waardering kunnen 
 geven. Maar daar zijn wel kosten aan verbonden.

• Iemand van de cliëntenraad kan mensen helpen opstarten achter de 
computer. 
 Dat kan bij mensen die daarna zelf de waardering kunnen invullen.

Meer informatie uit de achterban op
ZorgkaartNederland krijgen.2
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Als cliëntenraad kun je zelf zorgen voor meer
waarderingen op ZorkaartNederland.
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