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Waarom niet?

• moeilijk met het gezin; taal niet machtig 

• cliënt ziet het niet zitten; taalbarrière (Turks) 

• Voor 2 van mijn gezinnen geldt dat de belasting nog zo hoog is en de vaardigheden m.b.t. 

programma's zo minimaal dat dit de belasting op dit moment alleen maar groter maakt. 

Sinds deze week komt er een nieuw gezin bij, waar dit wel van toepassing zou kunnen zijn.







Waarom niet?

• niet handig, gebruik alleen voor 

rapportage en tijdschrijven 

• onwennig 

• Mijn gezin maakt zelf geen gebruik van 

Jouw Omgeving. 

• te klein 

• met telefoon kom ik niet in berichten, 

foutmelding 

• Toetsenbord op telefoon is klein 

• Nog niet gedownload; gemakzucht 

• Te klein 

• prettiger te lezen 

• Fijner om te werken op computer 

• dit is voor mij nieuw





Waarom zijn er niet meerdere gebruikers in het 
gezin die gebruik maken van Jouw Omgeving?
• De gezinnen heb ik in het begin gevraagd 

of zij wilde deelnemen aan Jouw 

omgeving, zij hebben er voorals nog voor 

gekozen hier niet mee bezig te willen zijn. 

• Men vindt het niet van voldoende 

meerwaarde 

• Betreft een Afghaans gezin. Communicatie 

is een lastige. 

• Overbelast 

• Omdat ze het belastend vinden. Nut en 

noodzaak ziet men niet. Wat als Pilot het 

stopt. Er zijn al zoveel app en 

programma’s. To much. 

• Te lastig





Waarom niet?
• Het werkt lastig op mijn telefoon. Werkend met 

gezinnen had ik liever een makkelijkere combinatie 

gemaakt van plannen, to do's (wie doet wat) en 

belangrijke documenten. Dit staat nu in aparte 

stukjes waarbij je te veel heen en weer moet in mijn 

mening. 

• Omdat ik alnog contstant moet switchen van het ene 

systeem naar het andere. Aparte velde voor 

tijdregistratie. Veel geklik 

• extra registratiesysteem naast die van 

zorgaanbieder, te belastend 

• Ik vind het niet gebruikvriendelijk 

• kan er niet zo goed mee werken, vind het erg 

ingewikkeld en onoverzichtelijk 

• Berichtenverkeer te intensief. Zeker als je snel iets wilt 

nazoeken 

• zeer onoverzichtelijk. niet logisch ingedeeld 

• Ik moet nog teveel zoeken. Niet overzichtelijk dus. Ook 

heel goed opletten wie ik nu een bericht stuur en of ik 

niet de hele groep stuur ivm privacy 

• Ik gebruik het te weinig. Gezinnen vinden het 

omslachtig. En waarom zou ik er dan heel veel energie 

in stoppen? 

• Ik mis een bibliotheek voor opslaan documenten Mail 

systeem blijft onlogisch en niet overzichtelijk 

Uurregistratie kost veel tijd door apart per onderdeel 

te moeten registreren en per moment. 

• Omdat ik er nog steeds weinig van snap. En al die 

meldingen op mijn in mijn mail veel vindt, om elke 

keer in te loggen voor 1 reactie op een een bondgenoot 

bericht, die voor mij weinig/ niets toevoegd 

• Ik vind het nog niet zo overzichtelijk. Nog zoekende in 

wat ermee kan + merk dat ik daar ook niet echt de tijd 

voor heb/maak. Kijk naar meldingen en berichten. 

Maar gebruik het nog niet samen met mijn gezinnen. 

Zou het fijn hebben gevonden als iemand me er door 

heen had kunnen loodsen. 

• Te ingewikkeld 

• soms onoverzichtelijk wb. mail. Rapportage en 

tijdschrijven zouden beter gekoppeld kunnen worden. 

• Vraagt veel; is niet altijd handig in gebruik 

• Ik vind het moeilijk om berichten terug te vinden, 

vooral op de app. Ik vind het ook niet handig hoe de 

tijdsregistratie ingericht is; ik moet direct en indirect 

scheiden bijvoorbeeld, evenals rapportage, dat kost 

veel klikwerk. En hoe ik tijdsregistratie kan wijzigen? 

het kost soms veel zoekwerk 

• weet ik niet, stond er niet bij. Ik werk nog niet in Jouw 

omgeving





Kunt u uw antwoord toelichten?
• Ik vind het niet makkelijk. maar ik ben ook niet iemand die dit soort 

dingen snel makkelijk vind. 

• al doende leer je ermee werken 

• kost veel tijd er een draai in te vinden 

• Niet makkelijk in gebruik 

• Ik ben sowieso niet goed in dit soort dingen, maar tot nu toe vind ik het 

niet makkelijk Jouw Omgeving met families te gebruiken. Ik heb het wel 

geprobeerd en hierover naar corine geschreven. 

• Ik denk dat het alleen meerwaarde heeft als ook de gezinnen en liefst de 

hulpverleners het ook gaan gebruiken. Dat is bij mij niet het geval 

• ik werk er te weinig mee, maar wat ik doe gaat goed 

• Het is overzichtelijk. Meldingen komen via de mail als er een bericht is 

geplaatst. Daarnaast kun jezelf je eigen invulling eraan geven. 

• Overall communicatie gezin, gezin zelf en leden gezin is onduidelijk. Je 

kunt niet makkelijk herleiden in welk scherm je zit. 

• niet logisch, geen duidelijke indeling veel zoekwerk 

• Soms zoeken 

• Eenvoudig 

• het duurt wel even voordat je weet hoe het werkt 

• Ik vind het niet echt overzichtelijk en voor de gezinnen waar ik mee werk 

biedt het geen meerwaarde. De een is digibeet en hoogbejaard, de ander 

correspondeert liever via telefoon en mail. 

• zie eerdere opmerking, en op mijn telefoon werkt de berichten app niet 

goed 

• Te weinig ervaring ermee dus dan wordt het ook niet makkelijker. 

• Ik blijf het onoverzichtelijk vinden, verdwaal in de mails en groepen. Een 

simpele mail sturen kost me veel tijd, niet logisch 

• Ik snap niet hoe je doelen kan aanmaken en andere. Er is online hierover 

informastie over gegeven, maar dit ging te snel voor mij om dit toe 

kunnen passen



Kunt u uw antwoord toelichten?
• Het is overzichtelijk, je kunt dingen makkelijk terug zoeken. Het is erg 

prettig dat naasten zelf ook werkpunten en rapportages kunnen 

toevoegen 

• Overzichtelijk en duidelijk 

• Als je wat meer er mee doet weet je waar je moet zijn, maar soms is het 

even zoeken. De naasten ervaren het vaak wel als een extra last om 

hiermee bezig te zijn en ze hebben het al zo druk. Verder vind ik het 

jammer dat het een werkdossier is en daardoor mis je soms stukken/

onderdelen, zeker wanneer het niet goed gaat in een casus. Je kunt dan 

niet terugvallen op JO. 

• Er is veel meer dan wat ik nu nodig heb. 

• Door veelvuldig te gebruiken wordt het makkelijker. In het begin moest ik 

iedere keer opnieuw beginnen. 

• Ik vind het nog moeilijk om te beoordelen. Wat ik al zeg moet me er meer 

in verdiepen. En dat kost tijd. 

• Op zich een duidelijk systeem, maar in sommige gevallen wel veel 

doorklikken 

• Lastig, niet duidelijk. 

• goed toegankelijk 

• Ik ben nog zoekende waar wat staat 

• Het is soms een gedoe om de rapportages efficient in te vullen 

• Moet nog wennen. Vind de werktaken niet echt overzichtelijk. 

Tijdsregistratie: per gezin zou fijner zijn met daarbij een totaaltelling per 

gezin in bepaalde periode. Groot nadeel vind ik steeds berichten in inbox 

als iemand ergens op reageert. Uitzetten melding wil ik niet omdat er ook 

wél relevante berichten in staan. 

• ik stel me hier even neutraal in op omdat ik er nog geen ervaring mee heb. 

• Soms is het zoeken naar een bepaald produkt





Kunt u uw antwoord toelichten?
• Hier gebruik ik hen niet voor. Wel geprobeerd met 2 

gezinnen, maar zij vonden he niet handig omdat ze al 

andere systemen hadden voor hun PGB team waar ik 

beter iets mee kon. 

• wel over afspraken mbt te doen, afspraken mbt agenda 

beheer mist 

• Ik heb moeite met terug vinden van mails en personen die 

ik kan mailen en vanuit welk kopje 

• zie eerder antwoord 

• Ik gebruik het niet voor afspraken 

• Ik gebruik Jouw Omgeving amper 

• Ik maak er geen afspraken in met gezinnen. Alleen in 

contact met de bondgenoten heeft het meerwaarde 

• omdat ik het daarvoor niet gebruik 

• Voor onze functie blijft het altijd belangrijk om overzicht 

te houden. Met Jouw Omgeving is dat niet anders. 

• ik zoek nu wanneer een overleg is en kan dat niet vinden. 

Via app heb ik bericht daarover ontvangen 

• afspraken niet overzichtelijk 

• Ik gebruik mijn omgeving niet voor afspraken. 

• Ik rapporteer en tijdschrijven 

• Ik gebruik het niet veel omdat de client het niet wil en kan 

• Ik gebruik het niet daarvoor 

• gewoon niet 

• Gebruik ik niet 

• Ik mis juist overzicht. 

• Ik notuleer afspraken en verhalen van de client, zodat het 

logisch is waarom een afspraak hemaakt is. Naasten 

maken geen gebruik van JO 

• Als je de werkpunten opent zie je in 1 oogopslag welke 

werkpunten er zijn waardoor je ze minder snel vergeet 

• Onze afspraken staan er niet in (we gebruiken dat ook 

niet). In deze tijd hebben we vaak een video-call met onze 

Bondgenoot. Deze afspraken krijgen we via de mail 

• Ik ben hierin nog erg zoekende, zeker omdat er maar 

weinig naasten zijn die er gebruik van willen maken 

• Gemakkelijk om zaken terug te vinden 

• Gebruik Jouw omgeving niet voor afspraken 

• Gebruik het daar nu nog niet voor. 

• Ik gebruik jouwomgeving niet voor afspraken. Naast het 

andere systeem/ outlook agenda wat ik gebruik voor 

reguliere cliëntondersteuning, vind ik het dubbel op om 

twee agenda's bij te houden. 

• Gebruik niet voor afspraken 

• geen idee, gebruik het systeem niet voor afspraken 

• 2 casussen overgenomen en dan is het lastig te vinden 

waar wat staat mbt afspraken omdat je het niet zelf hebt 

gemaakt 

• Ik gebruik het alleen maar om te rapporteren. Ik hou al 

mijn afspraken bij in mijn agenda en persoonlijke mappen 

• ik gebruik het niet voor afspraken met clienten 

• Ik verwerk de afspraken (nog) niet daarin. 

• Mijn afspraken met mijn Bondgenoot gezin plan ik in mijn 

agenda



Wat zijn volgens u de sterke punten van Jouw Omgeving?
• Het idee dat families zelf mogen beslissen wie wat ziet 

en de touwtjes in handen kunnen houden . 

• veilige omgeving 

• de logo's van de tegels zijn duidelijk 

• tools om te gebruiken 

• Ik heb bij de training begrepen dat het overzicht kan 

bieden aan gezinnen. Ik heb het bij verschillende 

gezinnen geopperd, maar zij gebruikten al hun eigen 

systemen en wilden er niet nog een. Ik vind het mooi 

dat een gezin bij alles mee kan kijken en kan kiezen 

wie wat ziet 

• Heb ik nog niet gevonden 

• dat iedereen, die betrokken is info kan delen e.d. Dat 

het transparant is voor alle gebruikers 

• als andere zorgverleners ook mee willen werken en 

het gezin de taal kan, dan zou het een mooi 

instrument zijn 

• Je kunt makkelijk onderling communiceren, door 

berichten te sturen. Het is overzichtelijk per rubriek. 

• tegelgebruik 

• ik kan er helaas geen noemen 

• Inzicht per doel 

• Acties per doel en de hulpmiddelen 

• alles bijelkaar 

• Het is een goed medium om mensen bij elkaar te 

brengen voor wie dat werkt. 

• sorry, geen 

• Eigen dossiervorming, op hoofdlijnen rapporteren is 

voldoende. 

• Weet ik niet 

• Samenwerking met naasten en het overzichtelijke 

• Overzicht van wat er gedaan is en wat er nog moet 

gebeuren. Het terugzoeken van zaken is daardoor ook 

makkelijker 

• overzichtelijk door de tegels die gebruikt worden 

• Er zijn veel mogelijkheden 

• Nog niet echt gevonden... werk er niet consequent 

mee. Ervaar het als; ook dit moet ik nog bijhouden! 

• Dat beiden: naasten en bondgenoten in het systeem 

kunnen en de gemaakte afspraken kunnen zien. Zaken 

rechtstreeks kunnen delen. 

• Transparantie; het rapporteren per actie 

• Geen 

• koppeling van verschillende zorgverleners, als dit 

gewenst is. Men kan gemaakte afspraken nog eens 

duidelijk nalezen 

• Is een mooi programma om alles in op te schrijven 

• Voor algemene info, nieuws en uitwisseling 

bondgenoten 

• de indeling in groepen voor berichten bijvoorbeeld. 

• Overzicht van werkpunten/acties per gezin 

• Een omgeving waar alles van Bondgenoten in is 

opgenomen.



Wat kan Jouw Omgeving nog verbeteren
• Makkelijker to do's en documenten en plannen in een 

overzicht. App: vaak zie ik de notificatie maar kan niet 

altijd het bericht vinden wat er bij hoort. Veel makkelijker 

via de computer. 

• niet, is niet handig omdat zorgaanbieders andere 

omgeving gebruiken 

• Overzichtelijker maken waar je wat kunt vinden 

• Zelf vond ik het ingewikkeld Jouw Omgeving te gebruiken 

om bijvoorbeeld een meerzorgaanvraag te doen. Je kan 

wel de verschillende actiepunten er in schrijven, maar hier 

kon ik bijvoorbeeld geen documenten aan koppelen die 

door anderen bewerkt of bekeken moesten worden. 

• Overzichtelijker, duidelijker waar alles te vinden is 

• misschien ook in een andere taal ? 

• Klacht die ik van een persoonlijk begeleider heb 

ontvangen, dat het omslachtig wordt ervaren om iedere 

keer te moeten inloggen. 

• overzicht en de routes in kaart. Een visual van de beslis / 

gebruiksboom. 

• Meer overzicht.. er zijn veel onderdelen die nauwelijks tot 

niet gebruikt worden. en niet relevant zijn. als we die al 

eens weg halen?? Veel doorklikken en nog niet komen wat 

je moet hebben. 

• intuïtiever 

• weet ik niet; wel dubbele administratie door Jouw 

Omgeving. ook andere zorgverleners zijn moeilijk te 

verleiden 

• Meer intuitieve indeling. 

• als het een bondgenoot al niet lukt (ik ben beslist geen 

digibeet) dan lukt het mijn gezinnen met een licht 

verstandelijke beperking al helemaal niet. Ook is het voor 

mijn gezinnen niet geschikt omdat ik mij nadrukkelijk 

opwerp als bondgenoot en niet als hulpverlener. Als mijn 

gezinnen 'mijn omgeving' zouden kunnen gebruiken 

zouden ze afhaken op alle documenten die voor 

hulpverleners erin staan. 

• Documenten opslaan overzicht met eigen tegels.(bijv 

zorg, school, PGB 

• Misschien klantvriendelijker voor Naasten? 

• Niet elke naasten is in staat om gebruik te maken van 

jouw omgeving. 

• Opties om zelf als gebruiken de lay-out aan de passen. 

Persoonlijk zou ik bijv meer info op 1 pagina willen 

• 2 months ago 

• JO zou beter zijn als het ook als dossier gebruikt zou 

kunnen worden, zeker om je te kunnen verantwoorden als 

er iets mis gaat in de casus. 

• Invoeren nieuwe mailadressen gaat lastig 

• Weet ik niet. 

• Kan ik nog geen antwoord op geven. 

• Alles, vindt zonde van de tijd 

• Makkelijker om gemaakte verslagen kort en snel te 

kopieren. 

• misschien het postvak inrichten zoals bij outlook, dat 

werk heel veel makkelijker




