
Tevredenheidsonderzoek cliënten 2022 
 
Op de vraag: Wat heeft Panta Rhei tot nu toe voor u betekent? Kwamen de volgende reacties: 
 
 
Heel veel. Mijn leven komt zo op de rit. 
 
Dat ik meer rust heb 
 
Goede hulp i.v.m. andere woning en thuiszorg  
 
Vastigheid, stabiliteit zorg en ondersteuning 
 
Mijn leven weer op de rit 
 
Heel veel 
 
Mijn leven weer op de rit na een aantal jaren stilstaan. Ze motiveren om over dingen na te denken en 
helpen ook mee om dingen aan te pakken. Er komt weer overzicht. 
 
Goede steun (wat is motiverend om verder te gaan) en gevoel van veiligheid (het dan ook gebeurt) 
 
De goede hulp ingeschakeld die nodig is. Andere organisatie erbij betrekken (verslavingszorg) 
 
Heel veel 
 
Begeleiding die goed luistert en vragen stelt en extra komt als het nodig is. 
 
Dat ik veel rust krijg in mijn leven. 
 
Met Panta Rhei meer overzicht gekregen in het dagelijks ritme. Tevens geleerd om rustiger met 
situaties op te gaan. 
 
Ondersteuning bij praktische zaken, contact met andere instanties 
Luisterend oor bij problemen of situaties waar ik tegenaan loop. 
 
Hulp en begeleiding wanner ik dat nodig heb. 
 
Dat ik er niet alleen voor sta. 
 
In de jaren dat ik begeleiding krijg zijn jullie een klankbord. Een extra paar oren en ogen. 
Terugkoppelen van belangrijke gesprekken. Helpen bij het leefbaarder maken voor mij en mijn 
kinderen. 
 
Kort en krachtig. Alles! Ik ben ze eeuwig dankbaar. 
 
Het gaat nu zoveel beter met mij!! 
 
Een vangnet wat heel belangrijk is voor mij. 
 
Meer zelfverzekerd in mijn huishouden. Rustiger wonen, Minder zorgen/zenuwen. 
 



Een heleboel. Ik heb al veel meer structuur in mijn leven. Financiën gaan goed, mijn huis is meer en 
meer op orde en werk gaat oké. 
 
Hebben meegeholpen in veel zaken. Ik heb een hoop geleerd, en pas het ook toe. Ik ben Panta Rhei 
dankbaar voor steun en begeleiding. 
 
Dat ik mijn leven weer kon oppakken en erg gegroeid ben in alles. 
 
Mijn leven verbeteren; geholpen bij zoek van hulp; en staan altijd klaar voor mij en geven advies. 
 
Heeft mij in het begin goed geholpen.  Alles wat ik nodig had werd gedaan. 


