
Hoe gaat het met de inwoners 
van uw gemeente?  

 
 

Kijk op 
www.mijnkwaliteitvanleven.nl 

Contact                                               

Zorgbelang Overijssel helpt u graag verder.  

Neem contact met ons op:                                                                            
Telefonisch: 074 2500 155                                                                               
E-mail: info@zorgbelang-overijssel.nl                                                        
Internet: www.zorgbelang-overijssel.nl  

Post en bezoekadres                                                                                
Postadres: Lupinestraat 9, 7552 HJ Hengelo                                          
Bezoekadres: Korenbloemstraat 11, 7552 HH Hengelo (op afspraak)  

Adviespunt Zorgbelang Overijssel biedt ook informatie, advies en   on-
dersteuning op het gebied van: 

 Vertrouwenswerk Jeugd  

 Klachtenfunctionaris Wkkgz 

 Clientondersteuning Wmo, jeugd, Participatie en                              
Wet langdurige zorg  

 Burger- en cliëntenraadplegingen 

Meer informatie:                                                                                             
Kijk voor meer informatie over onze dienstverlening op  
www.zorgbelang-overijssel.nl. Staat de oplossing voor uw vraagstuk er niet bij 
neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee.  



Bent u ook benieuwd of de zorg in uw gemeente aansluit op de 
vraag van de inwoners van uw  gemeente?  U kunt dit volgen op                                        
www.mijnkwaliteitvanleven.nl  

Welke impact hebben de veranderingen in de 
zorg op de inwoners van uw gemeente?  

Welke impact hebben de          
veranderingen in de zorg?  

Wilt u tijdig signaleren welke 
impact de veranderingen in de 
zorg hebben op het  dagelijks 
leven van inwoners in uw  
gemeente? Mijnkwaliteitvan  
leven.nl voorziet in deze be-
hoefte. Op deze website leest 
u hoe mensen het leven in uw 
gemeente waarderen. Het 
helpt u (beter) zicht te krijgen 
op de manier waarop mensen 
hun leven en de daarbij beno-
digde zorg en ondersteuning 
ervaren.  Bij minimaal 300 
deelnemers ontvangt de ge-
meente jaarlijks, kosteloos 
een rapportage over uw ge-
meente.  

Hoe werkt Mijn Kwaliteit van 
leven?  

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een 
programma van Patiëntenfede-
ratie NPCF en het Nationaal  
Ouderenfonds en is voor alle 
Nederlandse gemeenten en haar 
inwoners beschikbaar.  
Zorgbelang Overijssel voert het 
programma uit in de gemeenten 
in Overijssel. Deelnemers vullen 
twee keer per jaar een online 
vragenlijst in, “de kwaliteitsme-
ter.” Daarmee brengen zij in 
beeld hoe het met hen gaat, hoe 
zelfredzaam ze zijn en hoe ze 
geboden hulp en ondersteuning 
waarderen. Onderzoeksinstituut 
TNO analyseert alle (anonieme) 
ervaringen. 

‘Op mijn werk krijg ik de ruimte om mij te ontwikkelen.’  ‘Door alle hulp kan ik studeren.’ 

Wat kan een gemeente of adviesraad doen?   

Mijn Kwaliteit van leven is interessant voor gemeenten en adviesra-
den in het sociale domein zodat zij naar aanleiding van ervaringen 
van inwoners nóg beter beleid kunnen maken.  

Wat kan een gemeente of      
adviesraad doen?   

Hoe meer inwoners we bereiken, 
hoe beter u in beeld krijgt waar 
goede zorg in uw gemeente om 
draait. Wij bieden gemeenten 
kosteloos een toolkit met o.a. 
flyers, posters en digitale ban-
ners. Die kunt u eenvoudig mee-
sturen met de uitgaande e-mail, 
post of aan organisaties binnen 
uw gemeente uitdelen. Op deze 
wijze kunt u uw inwoners atten-
deren op de mogelijkheid om 
aan “mijnkwaliteitvanleven.nl” 
deel te nemen.  Wilt u meer  
informatie neem dan contact 
met ons op via 074 2500 155 of 
info@zorgbelang-overijssel.nl  

Wat hebben inwoners aan 
mijn kwaliteit van leven? 

Als inwoners zich aanmelden 
voor mijnkwaliteitvanleven.nl, 
worden zij twee keer per jaar 
uitgenodigd voor een online 
vragenlijst, “De kwaliteitsme-
ter.” Hiermee krijgen zij in-
zicht in de eigen situatie. Na-
dat zij “De kwaliteitsmeter” 
hebben ingevuld, ontvangen 
zij een persoonlijke rapporta-
ge die zij kunnen gebruiken 
tijdens het keukentafelge-
sprek.  Door mee te doen, 
kunnen inwoners tegelijkertijd 
bijdragen aan onderzoek en 
verbetering van de zorg.  
   


