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Voorwoord
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•

 Voor de goede orde wijzen we u nog op het volgende:

Dit rapport is uitsluitend voor u als opdrachtgever opgesteld, in overeenstemming met de gegeven 

opdrachtbevestiging. Wij geven u en derde partijen niet het recht om dit rapport voor een ander 

doel te gebruiken.

Wij accepteren richting geen enkele andere partij aansprakelijkheid of zorgplicht op basis van de 

inhoud van dit document. 

Als u nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met projectleider Gertjan Postma op telefoonnummer 

088 792 64 00.

PwC

Drs. Robbert-Jan Poerstamper MBA, partner

Amsterdam, 8 mei 2013

Met veel genoegen bieden wij u de rapportage aan van de cliëntenraadpleging die in organisatie Zorgcentrum 

St. Jozef heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2013. De cliëntenraadpleging is uitgevoerd in het voorjaar 

van 2013 met de CQ-index Hulp bij het Huishouden (HbH). PwC heeft deze meting in uw opdracht 

uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ), dat sinds 1 januari 2013 

overgegaan is naar  het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

Deze rapportage richt zich op de resultaten van de vragenlijsten die thuis zijn ingevuld door cliënten die 

Hulp bij het Huishouden genieten. De resultaten van het onderzoek bieden u inzicht in de ervaringen van 

cliënten met de door uw organisatie geleverde dienstverlening en tevens handvatten om deze waar mogelijk 

te verbeteren.

Hoofdstuk 1 bevat de achtergrond van de cliëntenraadpleging met de CQ-index. Hoofdstuk 2 beschrijft de 

wijze waarop wij de CQ-metingen voor u hebben uitgevoerd. In hoofdstuk 3 leest u uw uitkomsten van de 

raadpleging en de frequentieverdeling van de antwoorden. In de bijlage vindt u de antwoorden van de 

cliënten op open vragen. 
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1.

1.1. Doel 

01

1.2. Kader

02

03

04

Achtergrond bij het CQI-
meetinstrument

Het doel van de cliëntenraadpleging is het verkrijgen van inzicht in de ervaringen die cliënten hebben 

opgedaan met de zorg- en dienstverlening van uw organisatie. Het specifieke doel van de meting waarop 

deze rapportage betrekking heeft, is het opleveren van kwaliteitsinformatie om de zorg- en dienstverlening te 

kunnen verbeteren.

Minimaal eens per twee jaar dienen zorgorganisaties, onderverdeeld in zogenoemde ‘organisatorische 

eenheden’ of OE’s, te meten hoe cliënten de kwaliteit van zorg ervaren die aan hen geleverd wordt. De meting 

moet daarbij uitgevoerd worden door een geaccrediteerd meetbureau en gebaseerd zijn op de vragenlijst die 

door het Centrum voor Klantervaringen Zorg is vastgesteld, de zogeheten CQ-index. 

Nummer Indicatoren

1. Afspraken over huishoudelijke hulp

2.

3.

4.

5.

De cliëntenraadpleging waarop deze rapportage betrekking heeft, is de cliëntenraadpleging die behoort bij de 

sector Hulp bij het Huishouden. De cliëntgebonden indicatoren van deze vragenlijst zijn gebaseerd op het 

Kwaliteitskader 2008 voor Verantwoorde Huishoudelijke Verzorging en het Kwaliteitsdocument voor de 

Verantwoorde Hulp bij het Huishouden.

De CQI-vragenlijst bestemd voor thuiswonende cliënten van aanbieders van Hulp bij het Huishouden 

bestaat uit 5 indicatoren:

Bejegening door de hulp bij het huishouden

Betrouwbaarheid van de hulp bij het huishouden

Deskundigheid van de hulp bij het huishouden

Effectiviteit van de huishoudelijke hulp

Het Centrum voor Klantervaringen Zorg (CKZ) te Utrecht (thans opgegaan in het College voor 

Zorgverzekeringen, CVZ) draagt zorg voor accreditatie van CQI-meetbureaus. Het CKZ werd opgericht in 

2006 en draagt zorg voor een instrumentarium en methodiek waarmee de ervaringen van consumenten in 

de gezondheidszorg systematisch en verglijkbaar in kaart worden gebracht. Dat vraagt om 

gestandaardiseerde instrumenten en een betrouwbare wijze van meting en publicatie.
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1.3. Toelichting op instrument

05

06

07

1.4. Verantwoording

08

·       Het gebruiken van een meting en een rapportage met het CKZ-keurmerk;

·       Een check op de noodzaak om de meting te melden bij het College bescherming persoonsgegevens;

·       Een door het CKZ-CVZ vastgesteld onderzoeksplan;

·       Een meetverantwoording die aan de eisen van het CKZ-CVZ voldoet;

·       De informatieplicht op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens;

·       De richtlijnen ten aanzien van de steekproeftrekking.

De CQ-index voor Hulp bij het Huishouden is ontwikkeld door het NIVEL in overleg met de Stuurgroep 

Verantwoorde Zorg. De meting die we voor u hebben uitgevoerd is gebaseerd op de meest recente vragenlijst 

die in augustus 2008 is gelanceerd.

De CQI Hulp bij het Huishouden is bedoeld om de kwaliteit van geleverde hulp bij het huishouden thuis te 

meten vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst wordt gebruikt om in kaart te brengen op welke 

punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. Daarnaast is de vragenlijst 

bedoeld om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende OE’s. 

De CQI Hulp bij het Huishouden bestaat uit 70 vragen. De vragenlijst begint met een vraag of de cliënt in de 

voorgaande periode (12 maanden) hulp bij het huishouden heeft ontvangen van de betreffende OE, gevolgd 

door vragen naar de duur van de wekelijkse hulp en de wachttijd. Vervolgens komen de verschillende 

thema’s over de ervaringen met de zorg aan bod. De vragenlijst eindigt met enkele vragen over de cliënt zelf. 

Bij uitvoering van uw cliëntenraadpleging hebben wij, als per mei 2012 geaccrediteerde meetorganisatie, alle 

daarop betrekking hebbende eisen zoals deze door het CKZ-CVZ gesteld worden, toegepast. Daartoe behoren 

(niet-limitatief):
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2. Aanpak

2.1. Uw deelname aan de cliëntenraadpleging 

2.1.1. Steekproeftrekking

09

10

•

•

•

•

•

2.1.2. Communicatie

11

12

13

Indien uw populatie uit meer dan 250 cliënten bestaat, is er een steekproef getrokken van 250 cliënten. Deze 

steekproef is door het meetbureau op representativiteit voor de populatie gecontroleerd.

Bepaalde cliëntengroepen dienen uitgesloten te worden van deelname. Het gaat daarbij om de volgende 

exclusiecriteria: 

Samen met uw contactpersoon hebben we vooraf een set van werkafspraken gemaakt. Op basis van die 

afspraken hebben wij een gedetailleerde planning gemaakt en deze (volgens de vereisten van het CVZ) in een 

logboek gedocumenteerd.

Alle thuiswonende cliënten van uw organisatie die in de steekproef zijn gevallen, zijn per brief uitgenodigd 

voor de cliëntenraadpleging waarbij de vragenlijst bijgevoegd was. In totaal hebben deze cliënten gedurende 

de standaard uitvraagperiode van zes weken vier maal een brief ontvangen met daarin het verzoek om de 

vragenlijst in te vullen. In de uitnodigingsbrief werd nadrukkelijk vermeld dat de antwoorden op de vragen 

vertrouwelijk worden behandeld en verwerkt. 

Cliënten die vooraf hebben aangegeven niet mee te willen doen aan onderzoek; 

Cliënten die niet thuiswonend zijn;

Cliënten die jonger zijn dan 18 jaar;

Cliënten die in de afgelopen 12 maanden minder dan 6 maanden hulp bij het huishouden hebben 

ontvangen van de HbH-organisatie; 

Cliënten die in de afgelopen 12 maanden reeds aangeschreven zijn voor een andere CQI-meting 

(waaronder ook de CQI Thuiszorg). 

² Bron: Werkinstructie HbH, versie 3.4, juni 2012, p.9 over Steekproeftrekking

Ook uw cliëntenraad en uw medewerkers zijn vooraf geïnformeerd over het onderzoek en de wijze waarop dit 

zou worden uitgevoerd.

De doelgroep voor deze cliëntenraadpleging werd gevormd door alle cliënten die in de laatste 12 maanden 

Hulp bij het Huishouden genoten, geleverd door uw organisatie. Voor de landelijke meting waarbij prestaties 

van verschillende OE’s met elkaar worden vergeleken, moeten 250 cliënten per OE worden aangeschreven. 

Bij een verwachte respons van 60% wordt het aantal respondenten dat benodigd is om verschillen tussen 

OE’s betrouwbaar te kunnen aantonen voor veel van de indicatoren gehaald ². 
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2.2. De vragen

14

15

16

Nee Ja

Nee Ja

Nooit Soms

Nooit Soms

Nooit Soms

Nooit Soms

Slecht Matig

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17

2.3. De data schoning

18

19

2.4. De data analyse

20

Zeer goed Uitstekend

Weet ik niet / geen ervaring mee

Goed

Meestal

Altijd

Altijd

Altijd

Altijd

Niet van toepassing / weet ik niet

Niet van toepassing / niet nodig

Voor dit onderzoek maakten we gebruik van de vragenlijst: CQI Hulp bij het Huishouden versie 3.3, 

augustus 2008.

Samen bespraken we de mogelijkheid en wenselijkheid om extra vragen aan de meting toe te voegen. U koos 

ervoor om geen vragen toe te voegen. 

Cliënten uit de steekproef  werden verzocht om per vraag het antwoord aan te kruisen dat het meest op hun 

ervaringen van toepassing was. Voor verschillende vragen worden verschillende antwoordcategorieën 

gebruikt. De meest voorkomende antwoordcategorieën zijn:

Niet van toepassing

De antwoordmogelijkheid ‘niet van toepassing’ is bedoeld voor het geval dat een respondent een situatie niet 

kan beoordelen. Bijvoorbeeld als hij/zij deze situatie niet heeft meegemaakt of bepaalde zorg niet wil of heeft 

ontvangen. 

Voordat we begonnen met het analyseren van de data hebben we de data geschoond. Dit betekent dat 

cliëntcodes die twee keer in de database staan, ontdubbeld zijn.

We hebben de respondenten verwijderd die minder dan 5 ervaringsvragen (vragen over de thema’s) of 

minder dan de helft van de sleutelvragen (vragen over de cliënt zelf) hebben ingevuld. 

Op de geschoonde dataset zijn vervolgens berekeningen gedaan conform het Handboek Eisen en Werkwijzen 

CQI-metingen PRO 07 en WIS 07.01. Zo hebben we per vraag en per indicator (ook wel schaal of 

kwaliteitsdimensie genoemd) CQI scores berekend die in deze rapportage worden weergegeven. 

Meestal

Meestal

Meestal
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2.5. Uw rapportage toegelicht

21

2.5.1. Figuren

22

23

24

·                     Nooit – soms – meestal – altijd;

·                     Ja – nee;

·                     Specifieke antwoordcategorie zoals leeftijdsgroepen of opleidingsniveau.

25

3.2

3.2

3.2

3.2

26

In de staven staat het percentage respondenten dat het betreffende antwoord heeft gegeven. In de tabel 

boven de grafiek vindt u het aantal respondenten dat een geldig antwoord heeft gegeven op de vraag. 

Een lege grafiek is ook mogelijk. Wanneer er op een vraag minder dan tien respondenten een antwoord 

hebben gegeven dan mogen wij de resultaten niet weergeven. De anonimiteit van de respondenten moet 

immers gewaarborgd blijven. 

In deze rapportage worden de resultaten van uw cliëntenraadpleging gepresenteerd met behulp van een 

aantal figuren en tabellen. De figuren laten per vraag zien welke antwoorden uw cliënten (de respondenten) 

gegeven hebben. 

De CQ vragenlijst voor cliënten HbH is opgebouwd uit thema’s waarover één of meerdere vragen zijn gesteld. 

De vragenlijst richt zich op de ervaringen van cliënten met de hulp bij het huishouden in de afgelopen 12 

maanden. Daarbij gaat het over diverse onderwerpen en kwaliteitsaspecten voor verantwoorde thuiszorg.

Respondenten hebben hun antwoorden op de vragen gegeven in de volgende categorieën:

De staafdiagrammen van de ervaringsvragen worden als volgt weergegeven: 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Worden de schriftelijke werkafspraken, die met
u zijn gemaakt, van tijd tot tijd in overleg met u

besproken (geëvalueerd), en zo nodig
bijgesteld?

Komt de aanbieder de schriftelijke
werkafspraken over de hulp bij het huishouden

na?

Is, bij het opstellen van een plan met de
schriftelijke werkafspraken, rekening gehouden

met uw voorkeuren bij het afspreken van de
momenten waarop de huishoudelijke hulp…

Komt de aanbieder de mondelinge
werkafspraken over de hulp bij het huishouden

na?

nooit / soms

vaak

altijd
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3. Uw resultaten
27

28

3.1. Uw respons en de kenmerken van uw respondenten

29

30

0%

Bent u een man of een vrouw? N percentage

18%

vrouw 59 82%

0 0%

Totaal 71 100%

65 t/m 74 jaar 12 17%

Wat is uw leeftijd? N percentage

75 t/m 84 jaar

85 t/m 94 jaar 7 10%

46 64%

18 t/m 24 jaar

0%

uitstekend

97

Aantal respondenten na 

schoning
72

Respons-

percentage
74%

Naam OE

Zorgcentrum St. Jozef

Aantal uitgenodigde cliënten

slecht 5 7%

matig 55 77%

Onderstaande frequentietabellen geven de antwoorden weer op de achtergrondvragen.

Dit hoofdstuk begint met een overzicht van de respons en met enkele tabellen waarin de frequentieverdeling 

wordt weergegeven van de antwoorden die uw respondenten hebben gegeven op achtergrondvragen. 

Vervolgens ziet u uw resultaten. U krijgt eerst een overzicht van de scores per indicator, vervolgens wordt per 

indicator ingezoomd op de vraagscores die eronder liggen. Het hoofdstuk eindigt met de frequentieverdeling 

op de overige vragen die niet onder een indicator vallen.

Er kunnen verschillen bestaan tussen de ruwe scores in deze rapportage en die van de landelijke analyse. 

Hier worden iets strengere schoningsregels toegepast, omdat sommige variabelen verplicht gevuld moeten 

zijn t.b.v. de casemix correctie. De strengere schoningsregels kunnen leiden tot (kleine) verschillen in de 

ruwe scores. 

Onderstaande tabel geeft weer hoeveel vertegenwoordigers van cliënten uitgenodigd zijn voor dit onderzoek 

en op hoeveel respondenten (na schoning) uw resultaten gebaseerd zijn.

8%

0

Totaal 72 100%

95 jaar of ouder

man 13

goed 11 15%

Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? N percentage

35 t/m 44 jaar 1 1%

45 t/m 54 jaar 0 0%

0 0%

25 t/m 34 jaar 0 0%

Totaal 72 100%

55 t/m 64 jaar 6

zeer goed 0
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Duitsland 3 4%

Aruba (voormalig) Nederlandse Antillen 0 0%

anders 0 0%

Totaal 70 100%

Wat is het geboorteland van uw moeder? N percentage

Nederland 67 96%

Indonesië / voormalig Nederlands-Indië 0 0%

Suriname 0 0%

Marokko 0 0%

Turkije 0 0%

0 0%

Turkije 0 0%

Duitsland 3 4%

24 33%

Totaal 72 100%

Wat is uw hoogst voltooide opleiding? N percentage

geen opleiding 4 6%

hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 2 3%

0%

0%

6%

percentage

Nederland 72 100%

Indonesië / voormalig Nederlands-Indië 0

Suriname

Wat is uw woonsituatie? N percentage

Ik woon alleen 48 67%

Ik woon samen met één of meer personen

0 0%

Turkije 0 0%

Totaal 72 100%

Wat is het geboorteland van uw vader? N percentage

Duitsland 0 0%

Aruba of voormalige Nederlandse Antillen 0

0

70 100%

lager onderwijs 16 26%

lager of voorbereidend beroepsonderwijs 28 45%

hoger beroepsonderwijs 1 2%

Totaal 62 100%

wetenschappelijk onderwijs 0

anders 0

Aruba of voormalige Nederlandse Antillen 0 0%

Marokko

anders 0 0%

Totaal

0%

0%

Suriname 0 0%

Marokko

middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 7 11%

middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs 4

Wat is het geboorteland van uzelf? N

0%

anders 0 0%

Nederland 67 96%

Indonesië / voormalig Nederlands-Indië 0 0%
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Totaal 26 100%

Totaal 31 100%

Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord 0 0%

Heeft de vragen in mijn taal vertaald 0 0%

Heft op een andere manier geholpen 0 0%

Hoe heeft die persoon u geholpen? N percentage

Heeft de vragen voorgelezen 18 58%

Heeft mijn antwoorden opgeschreven 13 42%

Ja 25 36%

Totaal 70 100%

Door wie bent u geholpen? N percentage

Door mijn familie-/gezinslid 0 0%

Door iemand anders 18 69%

Door mijn partner 0 0%

Door mijn huishoudelijke hulp 3 12%

Door een andere hulp- of zorgverlener 5 19%

anders 0 0%

Totaal 71 100%

Duits 0 0%

Papiaments (Nederlandse Antillen) 0 0%

Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst in   te 

vullen?

N percentage

Nee 45 64%

Fries 0 0%

Nederlands dialect 17 24%

Indonesisch 0 0%

Sranan (Surinaams) 0 0%

Marokkaans-Arabisch 0 0%

Turks 0 0%

In welke taal praat u thuis het meeste? N percentage

Nederlands 54 76%
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3.2. Overzicht van uw indicatorscores

31

nr

1 3,5

2 3,9

3 3,6

4 3,8

5 3,5

6 3,5

3.3. Afspraken over huishoudelijke hulp

32

1

n=479,0Is, bij het opstellen van een plan met de schriftelijke 

werkafspraken, rekening gehouden met uw voorkeuren bij het 

afspreken van de momenten waarop de huishoudelijke hulp 

komt?

72

8,8 71

Komt de aanbieder de mondelinge  werkafspraken over de hulp 

bij het huishouden na?

Worden de schriftelijke werkafspraken, die met u zijn gemaakt, 

van tijd tot tijd in overleg met u besproken (geëvalueerd), en zo 

nodig bijgesteld?

6,9

72

Effectiviteit van de huishoudelijke hulp

Deskundigheid van de hulp bij het huishouden

8,4 72

8,6Afspraken over huishoudelijke hulp

De cliënten hebben aangegeven hoe zij de afspraken ervaren. De gemiddelde vraagscores zijn weergegeven op een schaal 

van 1 tot 10. Op basis hiervan kunt u zien over welk onderdeel van de indicator uw cliënten meer of minder tevreden 

zijn.

n=46

n=469,4Komt de aanbieder de schriftelijke werkafspraken over de hulp 

bij het huishouden na?

n=559,3

Betrouwbaarheid van de hulp bij het huishouden

Afspraken over huishoudelijke hulp

Bejegening door hulp bij het huishouden

Score op 10

Aanbevelingsvraag 718,5

9,4

In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de indicatoren en daarop uw score op een schaal van 1 tot 4 en een 

schaal van 1 tot 10.

n

8,6 47

9,6

Indicatornaam Score op 4
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33

3.4. Bejegening door de hulp bij het huishouden

34

2

35 Uw score is gebaseerd op onderstaande frequentieverdeling van de antwoorden.

Bejegening door hulp bij het huishouden 9,6

De scores zijn gebaseerd op onderstaande frequentieverdeling van de antwoorden.

n=72

Is de huishoudelijke hulp beleefd tegen u?

n=71

De cliënten hebben aangegeven hoe zij de bejegening ervaren. De gemiddelde vraagscores zijn weergegeven op een 

schaal van 1 tot 10. Op basis hiervan kunt u zien over welk onderdeel van de indicator uw cliënten meer of minder 

tevreden zijn.

9,8 n=72

Luistert de huishoudelijke hulp aandachtig naar u? 9,7 n=72

Heeft de huishoudelijke hulp genoeg tijd voor u? 9,2

Neemt de huishoudelijke hulp u serieus? 9,7 n=71

Voelt u zich op uw gemak in aanwezigheid van de huishoudelijke 

hulp?

9,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Worden de schriftelijke werkafspraken, die met
u zijn gemaakt, van tijd tot tijd in overleg met u

besproken (geëvalueerd), en zo nodig
bijgesteld?

Komt de aanbieder de schriftelijke
werkafspraken over de hulp bij het huishouden

na?

Is, bij het opstellen van een plan met de
schriftelijke werkafspraken, rekening gehouden

met uw voorkeuren bij het afspreken van de
momenten waarop de huishoudelijke hulp…

Komt de aanbieder de mondelinge
werkafspraken over de hulp bij het huishouden

na?

nooit / soms

vaak

altijd

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Voelt u zich op uw gemak in aanwezigheid van
de huishoudelijke hulp?

Neemt de huishoudelijke hulp u serieus?

Heeft de huishoudelijke hulp genoeg tijd voor u?

Luistert de huishoudelijke hulp aandachtig naar
u?

Is de huishoudelijke hulp beleefd tegen u?

nooit / soms

vaak

altijd
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3.5. Betrouwbaarheid van de hulp bij het huishouden

36

3

37

Wordt u op tijd ingelicht als de huishoudelijke hulp op een 

andere dan de afgesproken tijd komt, of niet komt wegens ziekte 

of vakantie?

9,5

Kunt u zelf bepalen dat de huishoudelijke hulp op een ander 

moment komt, als u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moet?

8,7

De cliënten hebben aangegeven hoe zij de betrouwbaarheid ervaren. De gemiddelde vraagscores zijn weergegeven op 

een schaal van 1 tot 10. Op basis hiervan kunt u zien over welk onderdeel van de indicator uw cliënten meer of minder 

tevreden zijn.

Betrouwbaarheid van de hulp bij het huishouden 8,8

Houdt de huishoudelijke hulp zich aan de afgesproken tijden? 

(komt op tijd, gaat niet te vroeg weg)

8,9 n=70

Uw score is gebaseerd op onderstaande frequentieverdeling van de antwoorden.

n=72

Overlegt uw huishoudelijke hulp met u  over welke 

huishoudelijke taken er gedaan moeten worden? (bijvoorbeeld 

ramen zemen)

9,1 n=70

Komt de huishoudelijke hulp de afspraken over de hulp bij het 

huishouden na? (komt het werk af)

9,2 n=71

Vraagt de huishoudelijke hulp of alles naar wens verloopt? 7,4 n=70

n=66

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vraagt de huishoudelijke hulp of alles naar wens
verloopt?

Komt de huishoudelijke hulp de afspraken over
de hulp bij het huishouden na? (komt het werk

af)

Overlegt uw huishoudelijke hulp met u  over
welke huishoudelijke taken er gedaan moeten

worden? (bijvoorbeeld ramen zemen)

Wordt u op tijd ingelicht als de huishoudelijke
hulp op een andere dan de afgesproken tijd

komt, of niet komt wegens ziekte of vakantie?

Kunt u zelf bepalen dat de huishoudelijke hulp
op een ander moment komt, als u bijvoorbeeld

naar het ziekenhuis moet?

Houdt de huishoudelijke hulp zich aan de
afgesproken tijden? (komt op tijd, gaat niet te

vroeg weg)

nooit / soms

vaak

altijd
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3.6. Deskundigheid van de hulp bij het huishouden

38

4

39

202

201

199

198

3.7. 

40

5

Vraagscores bij Effectiviteit van de huishoudelijke hulp

7,8 n=70Kunt u, dankzij de hulp bij het huishouden, meer dingen doen 

die ú belangrijk vindt en waar u anders niet aan toe komt?

Kunt u uzelf, dankzij de hulp bij het, beter redden in huis? 8,9 n=72

Is de huishoudelijke hulp hulpvaardig?

Werkt de huishoudelijke hulp  hygiënisch?

Maakt de huishoudelijke hulp goed schoon?

Gaat de huishoudelijke hulp zelfstandig te werk? (weet de hulp 

wat er gedaan moet worden)

Deskundigheid van de hulp bij het huishouden

n=71

n=72

n=71

n=71

9,4

9,2

9,4

Uw score is gebaseerd op onderstaande frequentieverdeling van de antwoorden.

De cliënten hebben aangegeven hoe zij de effectiviteit ervaren. De gemiddelde vraagscores zijn weergegeven 

op een schaal van 1 tot 10. Op basis hiervan kunt u zien over welk onderdeel van de indicator uw cliënten 

meer of minder tevreden zijn.

Effectiviteit van de huishoudelijke hulp 8,4

9,4

9,7

De cliënten hebben aangegeven hoe zij de deskundigheid ervaren. De gemiddelde vraagscores zijn 

weergegeven op een schaal van 1 tot 10. Op basis hiervan kunt u zien over welk onderdeel van de indicator 

uw cliënten meer of minder tevreden zijn.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Is de huishoudelijke hulp hulpvaardig?

Werkt de huishoudelijke hulp  hygiënisch?

Maakt de huishoudelijke hulp goed schoon?

Gaat de huishoudelijke hulp zelfstandig te werk?
(weet de hulp wat er gedaan moet worden)

nooit / soms

vaak

altijd
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3.8. Rapportcijfer

42

 

222

Uw score is gebaseerd op onderstaande frequentieverdeling van de antwoorden.

Het gemiddelde rapportcijfer dat cliënten u geven  is gebaseerd op onderstaande frequentieverdeling van de 

antwoorden.

Aanbevelingsvraag 8,5

Welk cijfer geeft u aan de aanbieder van de hulp bij het 

huishouden? Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: 

uitstekend.

8,5 n=71

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Kunt u, dankzij de hulp bij het huishouden, meer
dingen doen die ú belangrijk vindt en waar u

anders niet aan toe komt?

Kunt u uzelf, dankzij de hulp bij het, beter
redden in huis?

nee

ja, enigszins

ja, zeker

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Welk cijfer geeft u aan de aanbieder van de hulp bij
het huishouden? Een 0 betekent: heel erg slecht.

Een 10 betekent: uitstekend.

0-5

6-7-8

9-10
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3.9.

43

minder dan een half jaar 0 0%

6 maanden tot minder dan een jaar 11 15%

1 tot 2 jaar 18 25%

2 tot 5 jaar 31 43%

meer dan 5 jaar 12 17%

ik ontvang op dit moment geen hulp bij het huishouden (meer) 

van deze instelling

0 0%

4 tot 7 uur 6 8%

7 tot 10 uur 0 0%

10 tot 13 uur 0

Overige vragen m.b.t. de kenmerken van de 
huishoudelijke hulp die de cliënt krijgt

Hieronder volgt de frequentieverdeling op overige vragen die niet onder een indicator vallen met betrekking 

tot kenmerken van de huishoudelijke hulp

Hoe lang krijgt u al hulp bij het huishouden van deze 

instelling?

N percentage

0%

minder dan 2 uur 8 11%

Totaal 72 100%

2 tot 4 uur 57 80%

Hoeveel uur per week krijgt u gemiddeld hulp bij het 

huishouden van de instelling?

N percentage

1 tot 3 maanden 6 9%

Totaal 71 100%

Hoeveel tijd zat er tussen het moment waarop u wist 

dat u hulp bij het huishouden zou krijgen?

N percentage

13 tot 16 uur 0 0%

16 uur of meer 0 0%

weet ik niet (meer) 0 0%

minder dan 2 weken 27 39%

2 weken tot 1 maand 23 33%

Een groot probleem 3 6%

Een klein probleem 14 26%

Geen probleem 37 69%

Totaal 70 100%

Was deze wachttijd een probleem? N percentage

3 tot 6 maanden 1 1%

half jaar of langer 1 1%

weet ik niet (meer) 12 17%

Totaal 54 100%
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3.10.

44

3.11.

45

Zijn er schriftelijke  werkafspraken met u gemaakt over 

de hulp die u van de aanbieder krijgt?

N percentage

nee 22 33%

ja 44 67%

ja 54 79%

Totaal 68 100%

Overige vragen m.b.t. Afspraken over de huishoudelijke 
hulp

Zijn er mondelinge werkafspraken met u gemaakt over 

de hulp die u van de aanbieder krijgt?

N percentage

nee 14 21%

Hieronder volgt de frequentieverdeling op overige vragen die niet onder een indicator vallen met betrekking 

tot afspraken over de huishoudelijke hulp

ja 6 14%

Totaal 43 100%

Heeft u een exemplaar van het plan met schriftelijke 

werkafspraken van de aanbieder ontvangen?

N percentage

Totaal 66 100%

Zijn er in het (schriftelijke) plan afspraken gemaakt 

over hoe de aanbieder omgaat met uw voordeursleutel?

N percentage

nee 37 86%

Overige vragen m.b.t. Communicatie

Hieronder volgt de frequentieverdeling op overige vragen die niet onder een indicator vallen met betrekking 

tot Communicatie

Zijn de brieven en de formulieren van de aanbieder 

duidelijk?

N percentage

nooit 0 0%

soms 3 5%

nee 4 31%

ja 9 69%

Totaal 13 100%

Totaal 66 100%

vaak 26 39%

altijd 37 56%
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nee 3 4%

ja 69 96%

Totaal 72 100%

Heeft u een vast contactpersoon als aanspreekpunt bij 

de aanbieder?

N percentage

nee 10 14%

ja 59

een groot probleem 0 0%

een klein probleem 3 4%

Geeft de aanbieder u tegenstrijdige informatie? N percentage

nooit 60 90%

soms 1 1%

Heeft u informatie gekregen over uw rechten? N percentage

nee 31 46%

ja 37 54%

meestal 1 1%

altijd 5 7%

Totaal 67 100%

Totaal 69 100%

Weet u bij wie u met uw vragen, problemen of eventuele 

klachten terecht kunt?

N percentage

ja 54 77%

Totaal 70 100%

Is het een probleem om de aanbieder overdag 

telefonisch te bereiken?

N percentage

Totaal 68 100%

Heeft u informatie gekregen over uw plichten? N percentage

nee 16 23%

geen probleem 66 96%

86%

Totaal 69 100%
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3.12.

46

3.13.

47

Totaal 70 100%

meestal 5 14%

altijd 29 81%

nooit 2 6%

soms 0 0%

Reageert de aanbieder correct op uw vragen, 

problemen of klachten?

N percentage

soms 3 4%

meestal 0 0%

altijd 1 1%

Totaal 36 100%

Overige vragen m.b.t. Bejegening en privacy

Hieronder volgt de frequentieverdeling op overige vragen die niet onder een indicator vallen met betrekking 

tot Bejegening en privacy.

Bemoeit de huishoudelijke hulp zich ongevraagd met 

uw privézaken?

N percentage

nooit 65 94%

soms 1 1%

meestal 6 9%

altijd 60 87%

Totaal 69 100%

Gaat de huishoudelijke hulp vertrouwelijk met uw 

privégegevens om?

N percentage

nooit 2 3%

soms 2 3%

meestal 9 13%

altijd 33 47%

Totaal 69 100%

Overige vragen m.b.t. Betrouwbaarheid

Hieronder volgt de frequentieverdeling op overige vragen die niet onder een indicator vallen met betrekking 

tot Betrouwbaarheid

Heeft u een kennismakingsgesprek gehad met de 

huishoudelijke hulp, voor de start van de hulp bij het 

huishouden?

N percentage

nooit 26 37%
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Kunt u meebeslissen van wie u huishoudelijke hulp 

krijgt?

N percentage

nooit 20 30%

soms 3 4%

meestal 26 39%

altijd 18 27%

Totaal

Totaal 1 100%

meestal 1 14%

altijd 5 71%

nvt 0 0%

67 100%

Toont de huishoudelijke hulp een legitimatie als u 

daarom vraagt?

N percentage

nooit 1 14%

soms 0 0%

2 personen 2 3%

3-4 personen 0 0%

5 of meer personen 0 0%

Totaal 7 100%

Hoeveel verschillende huishoudelijke hulpen komen er 

in 1 maand bij u over de vloer?

N percentage

1 persoon 66 97%

altijd 13 50%

Totaal

ja, zeker 0 0%

nee 1 100%

Totaal 68 100%

Is het een probleem dat er in 1 maand meerdere 

huishoudelijke hulpen bij u over de vloer komen?

N percentage

ja, enigszins 0 0%

Wordt er vervanging geregeld als de huishoudelijke 

hulp ziek of vrij is?

N percentage

26 100%

nooit 1 4%

soms 5 19%

meestal 7 27%
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3.14.

48

Overige vragen m.b.t. Deskundigheid

Bespreekt de huishoudelijke hulp onveilige situaties 

met u?

N percentage

nooit 12 19%

soms 8 13%

Werkt de huishoudelijke hulp ordelijk? N percentage

nooit 0 0%

soms 1 1%

Totaal 63 100%

Doet de huishoudelijke hulp een enkele keer iets 

extra's, als u daarom vraagt?

meestal 14 19%

altijd 57 79%

Totaal 72 100%

Hieronder volgt de frequentieverdeling op overige vragen die niet onder een indicator vallen met betrekking 

tot Deskundigheid

Werkt de huishoudelijke hulp vakkundig? N percentage

nooit 0 0%

soms 1 1%

meestal 16 23%

altijd 48 68%

Totaal 71 100%

N percentage

nooit 0 0%

meestal 12 17%

altijd 58 82%

Totaal 71 100%

soms 7 10%

meestal 13 21%

altijd 30 48%

geen probleem 3 18%

Totaal 17 100%

Is het een probleem als de huishoudelijke hulp  uw taal 

niet spreekt?

N percentage

een groot probleem 13 76%

een klein probleem 1 6%
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3.15.

49

meestal 14 19%

altijd 58 81%

Totaal 72 100%

Overige vragen m.b.t. Effectiviteit

Hieronder volgt de frequentieverdeling op overige vragen die niet onder een indicator vallen met betrekking 

tot Effectiviteit

Houdt de huishoudelijke hulp rekening met uw 

beperkingen?

N percentage

nooit 0 0%

soms 0 0%
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3.16.

50

Totaal 67 100%

Om wat voor soort vervelende ervaringen ging  het 

toen? (meerkeuzevraag)

N percentage

afspraken met de aanbieder die niet werden nagekomen 0 0%

Overige vragen m.b.t. Algemeen oordeel over de hulp bij 
het huishouden

Hieronder volgt de frequentieverdeling op overige vragen die niet onder een indicator vallen met betrekking 

tot het algemene oordeel over de hulp bij het huishouden

Heeft u in de afgelopen 2 jaar wel eens vervelende 

ervaringen gehad met de aanbieder of met de 

huishoudelijke hulp die u via de  aanbieder kreeg?

N percentage

nee 61 91%

ja 6 9%

70 100%

Zou u deze aanbieder bij uw vrienden en familie 

aanbevelen?

N percentage

beslist niet 0 0%

waarschijnlijk niet 1 1%

administratieve fouten (bijvoorbeeld niet doorvoeren   van 

wijzigingen)

0 0%

een hulp die niet kwam opdagen 2 17%

een hulp die niet wilde werken 1 8%

vervelende of intimiderende opmerkingen 0 0%

Totaal 12 100%

ongewenste intimiteiten 3 25%

anders 0 0%

een hulp met wie het niet 'klikte' 0 0%

beschadiging van mijn persoonlijke bezittingen (servies, 

meubilair, enzovoorts)

5 42%

verdenking van diefstal 1 8%

waarschijnlijk wel 17 24%

beslist wel 52 74%

Totaal
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Bijlage: antwoorden op open 
vragen

De vragenlijst eindigt met een open vraag: “Wat wilt u veranderen aan de hulp bij het huishouden die u nu 

krijgt of kreeg van de aanbieder?” Cliënten kunnen op deze vraag in hun eigen bewoordingen een antwoord 

geven. In onderstaand overzicht leest u deze antwoorden.

Wat wilt u veranderen aan de hulp bij het huishouden die u nu krijgt of kreeg van de 

aanbieder? U mag maar 1 ding noemen.
1 uur erbij.

Andere werkuren (voor de middag).

Beleefdheid.

Ben tevreden.

Ben tevreden. Hoop als ik meer hulp nodig heb, dat ik dan ook krijg.

Continueren.

Dat de hulp spullen verzet als ze aan het stoffen en stofzuigen is. Nu wordt er niets v/d kant gehaald!

De hulp loopt geweldig, zo laten.

Een uurtje meer tijd.

Geen verandering.

Gezien de situatie op maandag wat extra tijd om badkamer en slaapkamer schoon te maken.

Graag iets meer dan 3 uur.

Hoeft niets veranderd te worden.

Krijg 2 uur hulp waarvan de hulp een half uur koffie drinkt dus eigenlijk maar 1! uur hulp.

Meer huishouden - ervaringen - en niet iemand, die er niet van kent.

Meer hulp.

Niets.

Neen.

Niets ben tevreden.

Niets is goed.

Niets!

Niets, zeer tevreden!
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Niets. Ben tevreden.

Niks!

Tot nu toe niets.

Totaal niets aan toe te voegen. En ben er erg dankbaar voor.

Wil liever niks veranderen.

Ze mag van mij altijd blijven, maar graag iets meer.

Zeer tevreden.

Wat wilt u veranderen aan de hulp bij het huishouden die u nu krijgt of kreeg van de 

aanbieder? U mag maar 1 ding noemen.
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