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Geachte leden van de raad,
Zoals toegezegd in de kamerronde van 8 maart 2017 sturen wij u de uitkomsten van het
klanttevredenheidsonderzoek en kwaliteitsmeting huishoudelijke hulp.
Wmo Support heeft in opdracht van ons college dit onderzoek uitgevoerd. Zij voeren deze
onderzoeken twee keer per jaar uit bij cliënten thuis. De onderzoeken bestaan uit een mondeling
cliëntervaringsonderzoek en een technische kwaliteitsmeting.
Belangrijkste resultaten
1

voorjaar 2017
najaar 2015
Cijfer zorgaanbieder
7,2
7,1
Cijfer kwaliteit van schoonmaak
7,9
8,1
Cijfer huishoudelijke hulp zelf
8,3
Niet gemeten
Cliënten blijken vrijwel net zo tevreden over de huishoudelijke hulp als in 2015. Destijds gold er
nog een ander -niet gekanteld- beleid en waren er andere contracten. Het lijkt er op de
wijzigingen van het beleid en de nieuwe contracten geen invloed hebben gehad op de
cliënttevredenheid.
De werkwijze ‘schoon en leefbaar huis’ is op het moment van het afnemen van de onderzoeken
nog maar net geïmplementeerd. In het najaar zullen dezelfde onderzoeken weer worden
uitgevoerd. Het nieuwe beleid is dan een jaar lang geïmplementeerd. Dan kunnen we met meer
zekerheid uitspraken doen over invloed van het nieuwe beleid op de cliënttevredenheid.
De steekproef
Momenteel hebben we 18 aanbieders voor huishoudelijke hulp gecontracteerd. Het aantal
cliënten per aanbieder verschilt per aanbieder. Alle aanbieders met meer dan 20 cliënten zullen
twee keer per jaar worden onderzocht. De kleinere aanbieders worden minimaal één keer per jaar
onderzocht. Dit is vanwege de betrouwbaarheid van de steekproef bij een kleine populatie en de
belasting van deze cliënten. Aanbieders Evital en Thuisgenoten zijn daarom nu niet meegenomen
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Deze cijfers zijn op dezelfde manier gemeten als in 2017. Er liepen destijds regionale contracten bij zes verschillende

aanbieders. Met vier van deze aanbieders hebben we ook nu weer een contract. De cliënten die dit cijfer gaven komen uit
gemeenten uit het hele Rijk van Nijmegen.
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in dit onderzoek. Ook de nieuw ingestroomde aanbieders Actief Huiszorg en TVN zijn nog niet
onderzocht. Al deze partijen worden de volgende keer wel meegenomen.
Verder zijn er bij Acteon maar 15 onderzoeken verricht, terwijl deze toch meer dan 500 cliënten
bedienen. Reden is dat de steekproef heeft plaats moeten vinden voordat de omzetting naar de
nieuwe producten bij Acteon was gerealiseerd, waardoor er maar 102 klanten op de lijststonden.
Toegang
De onderzoekers doen ook uitspraken over de toegang van de huishoudelijke hulp. De cliënten
die zijn bevraagd hebben indicaties van een verschillende duur. Veel indicaties zijn langlopend en
al afgegeven ruim voor de start van de Sociale Wijkteams. Het onderzoek geeft op dit moment
geen goed beeld van de huidige toegang van de huishoudelijke hulp. We zijn met de
onderzoekers in gesprek om dit aan te passen, zodat we hier in de toekomst wel uitspraken over
kunnen doen.
Vaste hulp en wisselingen
In 84% van de gevallen komt altijd dezelfde hulp. De cliënten waarbij altijd dezelfde hulp komt,
geven hogere cijfers aan de zorgaanbieder, de kwaliteit van schoonmaak en de huishoudelijke
hulp zelf. Hoe frequenter dezelfde hulp komt, hoe hoger de toegekende cijfers zijn.
Iets minder dan de helft (41%) van de cliënten heeft te maken gehad met een permanente
wisseling. De helft van deze wisselingen heeft op verzoek van de zorgaanbieder plaatsgevonden.
Van de cliënten waar een permanente wisseling heeft plaatsgevonden, geeft 25% aan minder
tevreden te zijn dan voorheen. De overige cliënten geven aan dat de wisseling dan wel een
positieve invloed (40%) heeft gehad, dan wel geen invloed (35%).
Uitkomsten
De conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek bespreken we met de zorgaanbieders. Indien
nodig zullen er concrete verbeterafspraken worden gemaakt. Ook bespreken we de onderzoeken
met de cliënten en adviesraden.
Tot Slot
Het volgende onderzoek wordt opgeleverd in het najaar van 2017. Wij zullen de resultaten
hiervan wederom met u delen.
Hoogachtend,
college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,
De Burgemeester,

De Gemeentesecretaris,

drs. H.M.F. Bruls

mr. drs. A.H. van Hout

Aantal Bijlagen: Klanttevredenheidsonderzoek
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2 Inleiding
De gemeente Nijmegen heeft bij de inkoop van zorg als uitgangspunt dat de kwaliteit van de
dienstverlening zich uiteindelijk vertaalt in de mate van klanttevredenheid. Om te controleren of dit
uitgangspunt klopt met de praktijk, heeft Wmo Support in het voorjaar van 2017 een
klanttevredenheidonderzoek Huishoudelijke Hulp uitgevoerd in de gemeente Nijmegen. Het
onderzoek is bij de cliënten thuis uitgevoerd.
Het onderzoek kan naast het controleren van het uitgangspunt met de praktijk ook gebruikt worden
om feedback te geven aan zorgaanbieders en om advies te geven aan het college van burgemeester
en wethouders over de uitvoering van het contract dat is afgesloten met de zorgaanbieders.

2.1 Waarom huisbezoeken?
Zoals hierboven aangegeven, is het onderzoek uitgevoerd bij de cliënten thuis. We maken altijd een
telefonische afspraak om langs te komen. Deze werkwijze heeft de volgende voordelen:
•
•
•

Cliënten kunnen zich voorbereiden op het onderzoek.
Cliënten zijn in hun eigen vertrouwde omgeving, hierdoor zijn cliënten meer ontspannen en
durven ze meer te vertellen.
Tijdens een huisbezoek vangen we meer signalen op dan alleen antwoorden op een
schriftelijke vragenlijst. Op deze manier kunnen we de antwoorden beter interpreteren.

2.2 Leeswijzer
Hoofdstuk 3 geeft de werkwijze en verantwoording van het onderzoek weer. In hoofdstuk 4 worden
de resultaten van de vragenlijsten weergegeven. Hierbij wordt de tevredenheid van de cliënt in beeld
gebracht. Hoofdstuk 5 presenteert eventueel verbanden tussen antwoorden die zijn gegeven door de
cliënten. In hoofdstuk 6 worden de resultaten van de schouwing van de woningen weergeven. In
hoofdstuk 7 leest u de conclusies die getrokken zijn uit dit onderzoek. Daarnaast worden er in dit
hoofdstuk aanbevelingen gedaan.
Doordat percentages zijn afgerond kan het zijn dat niet overal een 100% score uitkomt.
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3 Werkwijze en verantwoording
In dit hoofdstuk wordt het doel van het onderzoek weergegeven, wordt de uitvoering van het
onderzoek besproken, is er een afbakening gemaakt en is het protocol benoemd. Daarnaast bevat dit
hoofdstuk een leeswijzer.

3.1 Het doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is:
•

het uitgangspunt dat de gemeente bij de inkoop van zorg heeft genomen, inhoudende dat de
kwaliteit van de dienstverlening zich uiteindelijk vertaalt in de mate van tevredenheid,
controleren met de praktijk.

3.2 Uitvoering onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd onder 256 cliënten die huishoudelijke hulp ontvangen. Het onderzoek
bestaat uit twee delen:
•
•

mondeling cliëntervaringsonderzoek;
technische kwaliteitsmeting.

De tevredenheid van de cliënten is tijdens het mondelinge cliëntervaringsonderzoek gemeten aan de
hand van een vragenlijst die in samenspraak met de gemeente Nijmegen is opgesteld.
Bij de technische kwaliteitsmeting wordt aan de hand van de VSR-methodiek gecontroleerd of de
woning volgens de richtlijnen wordt schoongemaakt. Hierbij worden de dagelijks gebruikte ruimtes
bekeken: de woonkamer, keuken, badkamer, toilet, gang en de slaapkamer.

3.3 Afbakening
Het onderzoek is uitgevoerd onder veertien zorgaanbieders in Nijmegen:

Acteon
Alfa & Zorg BV
Coöperatie Multidag Nijmegen
Curia
Oud Burgeren Gasthuis

Humazorg
Interzorg
Stichting ZAHET
Thuiszorg Elele
Tzorg

Thuiszorg Inis
Verian
Zorgcentrum Huize Rosa
Zorgsamen BV

De vier overige zorgaanbieders hadden ten tijde van het onderzoek geen cliënten en zijn niet
meegenomen in het onderzoek. Het gaat om de volgende aanbieders:
-

TVN
Actief Huiszorg
Evital
Thuisgenoten

3.4 Protocol huisbezoekers
De huisbezoekers van Wmo Support werken aan de hand van een protocol waarin verschillende
situaties beschreven staan. Het protocol is ontwikkeld zodat de huisbezoekers uniform handelen bij
het verwerken van de gegevens van de cliënt.
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4 Resultaten onderzoek
Dit hoofdstuk geeft de resultaten weer van de vragen uit de vragenlijst. De resultaten zijn per
onderdeel weergegeven.

4.1 Zorgaanbieder
Cliënten zijn gevraagd van welke zorgaanbieder zij huishoudelijke hulp ontvangen. De resultaten
staan hieronder.

Grafiek 1: Zorgaanbieder (in aantallen)

Zoals in de grafiek hierboven te zien is, ontvangt de meerderheid van de bezochte cliënten
huishoudelijke hulp van Tzorg of Verian.
De selectie van de cliënten is gebeurd middels een steekproef. Hiervoor is eerst een overzicht met
het aantal cliënten per aanbieder gemaakt. Bij aanbieders met:
•
•
•

meer dan 500 cliënten worden 60 onderzoeken uitgevoerd;
tussen de 20 en 500 cliënten worden er 15 onderzoeken uitgevoerd;
minder dan 20 cliënten wordt minimaal een keer per jaar een onderzoek uitgevoerd.

Voor aanbieders die tussen de 20 en 500 cliënten hebben, is niet altijd gelukt om minimaal 15
cliënten te bezoeken. Het gaat om aanbieders die relatief weinig cliënten hebben. Voor deze
aanbieders geldt dat alle cliënten zijn benaderd, maar om verschillende redenen niet wilden of
konden meewerken aan het onderzoek.
Om er zeker van te zijn dat er 250 huisbezoeken per half jaar worden uitgevoerd, is het aantal te
bezoeken cliënten per aanbieder naar verhouding verhoogd.
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De cliënten zijn per zorgaanbieder aselect geselecteerd. De steekproef is per postcode gedaan, om
de reisafstand voor de huisbezoekers zo klein mogelijk te houden.

4.2 Toegang
4.2.1 Toegang gemeente
Cliënten zijn gevraagd hoe zij wisten dat zij met hun hulpvraag bij de gemeente moesten zijn. De
resultaten staan in de volgende grafiek.

Grafiek 2: Kanaal toegang gemeente

In de grafiek hierboven is te zien dat in 19% van de gevallen cliënten via familie of bekenden bij de
gemeente zijn terechtgekomen met hun hulpvraag. In 2% van de gevallen is dit via de website van de
gemeente gegaan en in 65% van de gevallen via een ander dan voornoemde kanalen. De overige
kanalen zijn in de volgende paragraaf benoemd. In 13% van de gevallen wordt aangegeven niet meer
te weten via welk kanaal men bij de gemeente is terechtgekomen.
4.2.1.1 Antwoord ‘Overige’
Cliënten die het antwoord ‘Overige’ hebben gegeven, is gevraagd hoe zij bij de gemeente terecht zijn
gekomen. De resultaten staan in onderstaande grafiek.
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Grafiek 3: Kanaal toegang gemeente, antwoord ‘overige’ (in aantallen)

Zoals in bovenstaande grafiek te zien is, zijn veel cliënten naar de gemeente verwezen door het
ziekenhuis of de huisarts.

4.2.2 Stelling snelheid toegang hulpvraag
Cliënten is aan de hand van de volgende stelling gevraagd of zij snel op de juiste plek terecht kwamen
met hun hulpvraag: ‘U kwam snel op de juiste plek terecht met uw hulpvraag’.
De resultaten staan in onderstaande grafiek.

Grafiek 4: Snelheid juiste plek hulpvraag
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4.2.2.1 Toelichting antwoord en tips
Cliënten is gevraagd of zij hun vorige antwoord kunnen toelichten en of zij tips hebben om de
communicatie/doorverwijzing te verbeteren. De volgende antwoorden zijn gegeven:
•
•
•
•
•
•
•

Een cliënt geeft aan direct alle hulp te hebben gekregen die nodig was.
Vijf cliënten geven aan dat zij lang hebben moeten wachten tot de doorverwijzing.
Een cliënt geeft aan dat in het begin een tolk aanwezig was en dat dit goed verliep.
Twee cliënten geven aan dat zij van het kastje naar de muur zijn gestuurd.
Drie cliënten geven aan dat de communicatie niet goed verlopen is.
Vijf cliënten geven aan dat alles soepel verlopen is.
Een cliënt geeft aan dat het lastig is om op te zoeken waar je moet zijn, als je niet vaardig
bent met een computer en internet.

4.2.3 Gesprek gemeente
Cliënten is gevraagd of zij voorafgaand aan de huishoudelijke hulp een gesprek hebben gehad met
het Sociaal Wijk Team van de gemeente. De resultaten staan in de volgende diagram. Hier zitten
indicaties bij die gesteld zijn voor de oprichting van het wijkteam.

Diagram 1: Gesprek gemeente plaatsgevonden?
Uit bovenstaande diagram blijkt dat 35% van de cliënten zich niet meer kunnen herinneren of een
gesprek met de gemeente heeft plaatsgevonden, doordat zij bijvoorbeeld al jarenlang hulp
ontvangen waarbij de indicatie steeds schriftelijk verlengd wordt. In 26% van de gevallen is geen
gesprek geweest en in 39% van de gevallen heeft wel een gesprek plaatsgevonden.
4.2.3.1 Antwoord ‘Geen gesprek gevoerd’
Cliënten die hebben aangegeven dat geen gesprek met de gemeente heeft plaatsgevonden, is
gevraagd wat de reden hiervan is. De volgende antwoorden zijn gegeven:
•
•

44 cliënten geven aan dat de aanvraag door iemand anders is gedaan.
Een cliënt geeft aan dat het gesprek niet heeft plaatsgevonden doordat sprake was van een
taalbarrière en er was geen tolk aanwezig.

Pagina 9 van 37

•
•
•
•

Een cliënt geeft aan dat de partner destijds ziek was en dat cliënt daardoor niet bezig was
met de aanvraag voor zorg.
Een cliënt geeft aan dat de aanvraag schriftelijk is gegaan.
Zeventien cliënten geven aan dat slechts telefonisch contact heeft plaatsgevonden.
Een cliënt geeft aan niet te weten waarom er geen gesprek heeft plaatsgevonden.

4.2.3.2 Antwoord ‘Gesprek gemeente plaatsgevonden’
Cliënten die hebben aangegeven dat een gesprek heeft plaatsgevonden met de gemeente, is
gevraagd of zij dit gesprek als prettig hebben ervaren. De resultaten staan in onderstaande tabel.

Gesprek prettig?
Ja
Nee

Percentage
93%
7%

Tabel 1: Ervaring gesprek

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de meerderheid van de cliënten die hebben aangegeven dat een
uitgebreid gesprek heeft plaatsgevonden, het gesprek als prettig hebben ervaren.
Reden gesprek wel of niet prettig
Vervolgens zijn de cliënten gevraagd waarom zij het gesprek wel of niet als prettig hebben ervaren.
De volgende antwoorden zijn hierbij gegeven.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeven cliënten geven aan dat de gesprekspartner niet betrokken was en niet goed
communiceerde.
25 cliënten geven aan dat de gesprekspartner vriendelijk en betrokken was.
Een cliënt geeft aan dat de gesprekspartner het gesprek niet serieus nam en dat deze
onkundig was.
Vier cliënten geven aan dat de gesprekspartner het gesprek serieus nam en dat deze kundig
was.
Dertig cliënten geven aan dat het een goed gesprek was, maar geven hier geen specifieke
reden voor.
Een cliënt geeft aan dat het een goed gesprek was, ondanks de taalbarrière. De
gesprekpartners probeerden alles zo duidelijk mogelijk uit te leggen.
Een cliënt geeft aan dat de maatschappelijk werker aanwezig was bij het gesprek.
21 cliënten geven aan dat het gesprek prettig was, doordat zij tevreden zijn over de uitkomst.
Elf cliënten geven aan niet goed aan te kunnen geven waarom zij het gesprek wel of niet
prettig vonden.

Aanwezigheid derde persoon ter ondersteuning
Cliënten die hebben aangegeven een uitgebreid gesprek te hebben gehad met de gemeente is
gevraagd of er een derde persoon aanwezig was bij het gesprek ter ondersteuning. De resultaten
staan in de volgende tabel.

Derde persoon aanwezig? Percentage
Ja
49%
Nee
51%
Tabel 2: Derde persoon aanwezig gesprek?
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat in ongeveer de helft van de gevallen een derde persoon aanwezig
was bij het gesprek ter ondersteuning.
Aan de cliënten die hebben aangegeven dat iemand aanwezig was bij het gesprek, is gevraagd wie
deze persoon is. De resultaten staan in de volgende grafiek.

Grafiek 5: Wie was aanwezig bij het gesprek ter ondersteuning?

Cliënten die hebben aangegeven dat zij iemand anders dan bovenstaande personen aanwezig
hadden bij het gesprek, is gevraagd wie deze persoon is. De volgende antwoorden zijn gegeven:
•
•
•

de voogd van de dochter
een arts
de ergotherapeut

Vervolgens zijn de cliënten gevraagd of de aanwezigheid van de derde persoon ter ondersteuning
een meerwaarde had. Hierbij hebben alle cliënten geantwoord dat het van meerwaarde was.
Afgifte indicatie na gesprek
Vervolgens is deze cliënten gevraagd hoelang het heeft geduurd na het gesprek totdat de indicatie is
afgegeven. De resultaten staan in de volgende grafiek.
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Grafiek 6: Afgifte indicatie na gesprek

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat in de meeste gevallen binnen twee weken na het gesprek een
indicatie is afgegeven. In 35% van de gevallen duurde dit twee tot vier weken. In 6% van de gevallen
duurde dit langer dan acht weken.

4.2.4 Contact zorgaanbieder na afgifte indicatie
Cliënten is gevraagd hoelang het na afgifte van de indicatie heeft geduurd totdat de zorgaanbieder
contact met hen opnam. De resultaten staan in onderstaande grafiek.

Grafiek 7: Contact zorgaanbieder na afgifte indicatie

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de zorgaanbieder in de meeste gevallen binnen twee weken
contact heeft opgenomen met de cliënt. In 21% van de gevallen was dit binnen twee tot vier weken
en in 3% van de gevallen heeft dit langer dan acht weken geduurd.

4.2.5 Start huishoudelijke hulp na contact zorgaanbieder
Cliënten is gevraagd hoelang het heeft geduurd totdat de huishoudelijke hulp is gestart na het
contact met de zorgaanbieder. De resultaten staan in onderstaande grafiek.
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Grafiek 8: Start huishoudelijke hulp na contact zorgaanbieder

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de huishoudelijke hulp na het contact met de zorgaanbieder
binnen twee weken is gestart. In 14% van de gevallen is de hulp binnen twee tot vier weken gestart
en in 3% van de gevallen duurde dit langer dan acht weken.

4.3 Huishoudelijke hulp
4.3.1 Wisselende tijden hulp
Cliënten is gevraagd of de hulp op wisselende tijden komt, of dat deze altijd op hetzelfde moment
komt. De resultaten staan in de volgende tabel.

Wisselende tijden? Percentage
Ja
17%
Nee
83%
Tabel 3: Wisselende tijden hulp?
Uit bovenstaande tabel blijkt dat in de meeste gevallen de hulp altijd op hetzelfde moment komt, in
17% van de gevallen wisselen de tijden waarop de hulp komt.

4.3.2 Frequentie vaste hulp
Cliënten is gevraagd of altijd dezelfde hulp komt. De resultaten staan in de volgende grafiek.
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Grafiek 9: Frequentie vaste hulp

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat in 84% van de gevallen altijd dezelfde hulp komt. In 9% van de
gevallen komt meestal dezelfde hulp en in 7% van de gevallen komt soms dezelfde hulp.
4.3.2.1 Antwoord ‘Soms’
Cliënten die hebben geantwoord dat zij soms dezelfde hulp krijgen, is gevraagd hoeveel verschillende
hulpen komen. De volgende antwoorden zijn gegeven:
•
•
•
•
•

Acht cliënten geven aan dat er drie verschillende hulpen komen.
Drie cliënten geven aan dat er vier verschillende hulpen komen.
Een cliënt geeft aan dat er twee verschillende hulpen komen.
Vier cliënten geven aan dat zij sinds kort een vaste hulp hebben, maar dat daarvoor veel
verschillende hulpen kwamen.
Een cliënt kan niet aangeven hoeveel hulpen er komen.

4.3.3 Permanente wisseling
Cliënten is gevraagd of er een permanente wisseling heeft plaatsgevonden en als dit het geval is, of
dit op eigen verzoek was, op verzoek van de zorgaanbieder of op verzoek van de hulp zelf. De
resultaten staan hieronder.

Permanente wisseling? Percentage
Ja
41%
Nee
59%
Tabel 4: Permanente wisseling plaatsgevonden?

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in 41% van de gevallen een permanente wisseling heeft
plaatsgevonden. Deze cliënten zijn gevraagd op wiens verzoek dit is geweest. De resultaten staan in
de volgende grafiek.
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Grafiek 10: Permanente wisseling

Uit bovenstaande grafiek blijkt van de permanente wisselingen, 16% op verzoek van de cliënt is
geweest. In 50% van de gevallen was de wisseling op verzoek van de aanbieder en in 33% van de
gevallen heeft de wisseling plaatsgevonden op verzoek van de huishoudelijke hulp.
Reden permanente wisseling
Cliënten die hebben aangegeven dat een permanente wisseling in hulp heeft plaatsgevonden is
gevraagd wat de reden hiervan is geweest.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vijftien cliënten geven aan dat de hulp een andere baan kreeg.
Een cliënt geeft aan dat de hulp niet meer wilde komen.
Zestien cliënten geven aan dat de hulp geen contractverlenging heeft gekregen.
Negen cliënten hebben aangegeven dat de huishoudelijke hulp is gestopt met werken.
Een cliënt geeft aan dat de hulp moest stoppen, omdat anders de uitkering gekort werd.
Een cliënt geeft aan dat de hulp niet altijd kon.
Elf cliënten geven aan dat zij ontevreden waren over de hulp.
Zeven cliënten geven aan dat de hulp is ontslagen.
Een cliënt geeft aan dat de hulp is overgeplaatst.
Drie cliënten geven aan dat de hulp met pensioen ging.
Een cliënt geeft aan dat dit komt door de planning van de aanbieder.
Vijf cliënten geven aan van aanbieder te zijn gewisseld.
Een cliënt geeft aan dat de hulp ging verhuizen.
Vijf cliënten geven aan niet te weten waarom er een wisseling is geweest.
Tien cliënten geven aan dat dit komt doordat de aanbieder een wisselend personeelsbestand
heeft.
Zeventien cliënten geven aan dat de hulp door ziekte is gestopt.
Een cliënt geeft aan dat de hulp met zwangerschapsverlof ging.
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Invloed permanente wisseling
Cliënten die hebben aangegeven dat een permanente wisseling in hulp heeft plaatsgevonden is
gevraagd of deze wisseling invloed heeft gehad op de tevredenheid over de kwaliteit van de
schoonmaak.

Grafiek 11: Invloed permanente wisseling

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat in 35% van de gevallen de permanente wisseling geen invloed
heeft gehad. In 40% van de gevallen heeft de wisseling een positieve invloed gehad op de
tevredenheid van de schoonmaak en in 25% van de gevallen heeft de wisseling een negatieve invloed
gehad.

4.3.4 Werkzaamheden
Cliënten zijn gevraagd welke werkzaamheden de huishoudelijke hulp uitvoert. De meest
voorkomende werkzaamheden zijn de boodschappen, wassen/strijken, stofzuigen, dweilen, sanitair
en keuken schoonmaken, bed verschonen, opruimen, stof afnemen, afwassen en de ramen lappen.
Een cliënt geeft aan dat de hulp de kattenbak verschoond.

4.3.5 Vaste afspraak werkzaamheden
Cliënten zijn gevraagd of zij een vaste afspraak over de werkzaamheden hebben met hun
huishoudelijke hulp. De resultaten staan in de volgende tabel.

Vaste afspraak werkzaamheden? Percentage
Ja
93%
Nee
7%
Tabel 5: Vaste afspraak werkzaamheden

4.3.5.1 Antwoord ‘Geen vaste afspraak werkzaamheden’
Cliënten die hebben aangegeven dat zij geen vaste afspraak hebben over de werkzaamheden is
gevraagd wat hier de reden van is. De volgende antwoorden zijn gegeven.
•
•

Tien cliënten geven aan dat zij dit niet nodig vinden.
Vier cliënten geven aan dat dit niet geregeld is door de zorgaanbieder.
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•
•

Drie cliënten geven aan dat zij alleen mondelinge afspraken hebben.
Twee cliënten geven aan dat de hulp dit niet doet.

Uitvoering werkzaamheden vaste afspraak
Cliënten zijn gevraagd of de hulp ook altijd de afgesproken werkzaamheden uitvoert. De resultaten
staan in de volgende tabel.

Afgesproken werkzaamheden uitgevoerd?
Ja
Nee

Percentage
95%
5%

Tabel 6: Vaste werkzaamheden uitgevoerd?

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in 95% van de gevallen de vaste werkzaamheden altijd worden
uitgevoerd. In 5% van de gevallen worden deze werkzaamheden niet altijd uitgevoerd.
Ruimte voor afwijking van vaste afspraak?
Cliënten die hebben aangegeven dat zij een vaste afspraak hebben over de werkzaamheden is
gevraagd of er ruimte is om af te wijken van de vaste afspraak. Dit is bijvoorbeeld nodig indien de
keuken een grote beurt nodig heeft en de rest wat minder, of dat de logeerkamer schoongemaakt
moet worden, omdat er een familielid blijft slapen. De resultaten staan in de volgende tabel.

Ruimte voor afwijking vaste afspraken? Percentage
Ja
90%
Nee
10%
Tabel 7: Ruimte voor afwijking vaste afspraken?

In de meeste gevallen is er ruimte om eens af te wijken van de vaste afspraak. In 10% van de gevallen
is hier geen ruimte voor.

4.3.6 Bijhouden werkzaamheden
Cliënten zijn gevraagd of de huishoudelijke hulp bijhoudt welke werkzaamheden er zijn uitgevoerd.
De resultaten staan in onderstaande tabel.

Bijhouden werkzaamheden? Percentage
Ja
16%
Nee
84%
Tabel 8: Bijhouden werkzaamheden

In 16% van de gevallen wordt bijgehouden welke werkzaamheden zijn gedaan, in 84% van de
gevallen wordt dit niet bijgehouden.

4.4 Vervanging bij ziekte/vakantie
Cliënten zijn een aantal vragen gesteld over vervanging van de huishoudelijke hulp in geval van ziekte
of vakantie. De resultaten staan in de volgende paragrafen.

4.4.1 Vervanging bij ziekte
Cliënten zijn gevraagd of zij altijd vervanging krijgen als de huishoudelijke hulp afwezig is in verband
met ziekte. Hierbij is rekening gehouden met de indicatie. De reden hiervan is dat het de afspraak is
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dat cliënten met een HH2 indicatie altijd vervanging krijgen bij ziekte en cliënten met een HH1
indicatie alleen indien de hulp langer dan twee weken afwezig is. De resultaten staan in de volgende
grafiek.

Grafiek 12: Vervanging bij ziekte

Op wiens verzoek niet altijd vervangende hulp bij ziekte?
Cliënten die hebben aangegeven dat de hulp niet altijd vervangen wordt bij ziekte zijn gevraagd op
wiens verzoek dit is.

Wiens verzoek? Percentage
De zorgaanbieder
82%
Eigen verzoek
18% Officieel bijhouden werkzaamheden? Percentage

Ja
Tabel 9: Wiens verzoek geen vervanging bij ziekte?
Nee

16%
84%

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in een vijfde van de gevallen de huishoudelijke hulp niet vervangen
wordt bij ziekte op verzoek van de cliënt. In de overige gevallen is dit op verzoek van de
zorgaanbieder.

4.4.2 Vervanging bij vakantie
Cliënten zijn gevraagd of zij altijd vervanging krijgen als de huishoudelijke hulp afwezig is in verband
met vakantie. De resultaten staan in de volgende grafiek.
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Grafiek 13: Vervanging bij vakantie

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat in 51% van de gevallen de hulp altijd vervangen wordt in geval van
vakantie. In 4% van de gevallen wordt de hulp nooit vervangen bij vakantie.
Op wiens verzoek niet altijd vervangende hulp bij vakantie?
Cliënten die hebben aangegeven dat de hulp niet altijd vervangen wordt bij vakantie zijn gevraagd op
wiens verzoek dit is.

Wiens verzoek? Percentage
De zorgaanbieder
80%
Eigen verzoek
20%
Tabel 10: Wiens verzoek geen vervanging bij vakantie?

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in een vijfde van de gevallen de huishoudelijke hulp niet vervangen
wordt bij vakantie op verzoek van de cliënt. In de overige gevallen is dit op verzoek van de
zorgaanbieder.
Wordt op tijd gecommuniceerd dat de hulp met vakantie gaat en of er vervanging komt?
Cliënten is gevraagd of er op tijd wordt gecommuniceerd dat de huishoudelijke hulp met vakantie is
en of er een vervangende hulp komt. De resultaten staan in de volgende tabel.

Communicatie op tijd? Percentage
Ja
90%
Nee
10%
Tabel 11: Communicatie hulp vakantie

Uit bovenstaande tabel blijkt dat bijna in alle gevallen op tijd wordt gecommuniceerd dat de hulp
met vakantie gaat en of hier vervanging voor komt.

4.5 Andere ondersteuning bij huishouden naast zorgaanbieder
Cliënten zijn een aantal vragen gesteld over ondersteuning bij het huishouden naast de professionele
ondersteuning. De resultaten staan in de volgende paragrafen.
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4.5.1 Aanwezigheid andere ondersteuning bij het huishouden
Cliënten is gevraagd of zij naast de huishoudelijke ondersteuning vanuit de zorgaanbieder nog
andere ondersteuning hebben bij het huishouden. De resultaten staan in onderstaande tabel.

Aanwezigheid andere ondersteuning bij het huishouden Percentage
Ja
19%
Nee
81%
Tabel 12: Aanwezigheid andere ondersteuning bij het huishouden

Uit bovenstaande tabel blijkt dat ongeveer een op de vijf cliënten naast de professionele
ondersteuning andere ondersteuning ontvangt bij het huishouden.
Vervolgens is gevraagd van wie zij deze ondersteuning ontvangen. De resultaten staan in de volgende
grafiek.

Overige

10%

Partner

12%

Ouder/verzorger

2%

Kinderen

67%

Kennis

4%

Buurman/buurvrouw

4%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Grafiek 14: Andere ondersteuning bij huishouden naast zorgaanbieder

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat cliënten die naast de professionele zorgverlening andere
ondersteuning ontvangen, deze ondersteuning in de meeste gevallen van hun kinderen ontvangen.
Een op de tien cliënten krijgt de ondersteuning van iemand anders dan bovenstaande
mogelijkheden. Deze cliënten is gevraagd wie de ondersteuning biedt. De volgende antwoorden zijn
hierbij gegeven:
•
•
•
•

Twee cliënten geven aan dat de kleinkinderen ondersteuning bieden.
Een cliënt geeft aan dat de broer ondersteuning biedt.
Een cliënt geeft aan dat een mantelzorger ondersteuning biedt, maar geeft niet specifiek aan
wie deze mantelzorger is.
Een cliënt geeft aan dat de ex-vrouw ondersteuning biedt.

De gemiddelde hoeveelheid ondersteuning die geleverd wordt is vijf uur per week.
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Cliënten zijn vervolgens gevraagd of zij het gevoel hebben dat de personen die de ondersteuning
bieden deze ondersteuning aankunnen. Hierbij geven 42 cliënten aan dat zij het gevoel hebben dat
de personen de ondersteuning aan kunnen en 7 cliënten dat zij het gevoel hebben dat de personen
de ondersteuning niet aan kunnen. Hen is gevraagd waarom zei dit gevoel hebben. De volgende
antwoorden zijn gegeven:
•
•
•

Drie cliënten geven aan dat deze personen zelf ook klachten hebben.
Twee cliënten geven aan dat het erg belastend is doordat deze personen zelf ook een gezin
of leven hebben.
Twee cliënten geven aan dat het noodzakelijk is.

4.6 Cijfers
In deze paragraaf staan de cijfers die cliënten hebben toegekend aan de zorgaanbieder, de kwaliteit
van schoonmaken en de huishoudelijke hulp zelf. Hierbij is ook de toelichting van de cijfers gegeven.
Zoals eerder in dit onderzoek al is benoemd, zijn niet bij iedere zorgaanbieder even veel cliënten
bezocht. Om deze reden staan bij de cijfers ook het aantal cliënten dat van de betreffende aanbieder
is bezocht.

4.6.1 Cijfer zorgaanbieder
Cliënten zijn gevraagd of zij hun tevredenheid over de zorgaanbieder kunnen uitdrukken in een cijfer.
In de volgende tabel staan de gegeven cijfers per aanbieder van laag naar hoog.

Zorgaanbieder
Cijfer zorgaanbieder Aantal
Coöperatie Multidag Nijmegen
5,0
1
Curia
6,3
3
Tzorg
6,6
71
Verian
7,1
90
Acteon
7,3
15
Thuiszorg Elele
7,5
11
Oud Burgeren Gasthuis
7,6
16
Interzorg
7,7
12
Alfa & Zorg BV
8,0
3
Zorgsamen BV
8,0
1
Zorgcentrum Huize Rosa
8,2
16
Stichting ZAHET
8,4
7
Thuiszorg Inis
8,4
5
Humazorg
8,6
5
Tabel 13: Cijfer zorgaanbieder

Uit bovenstaande tabel blijkt dat Coöperatie Multidag Nijmegen het laagste cijfer krijgt. Echter is
hiervan slechts een cliënt bezocht. Dit is niet representatief. Het hoogste cijfer is toegekend aan
Humazorg. Hiervan zijn 5 cliënten bezocht.
Het gemiddelde cijfer dat gegeven is, is een 7,2.
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Toelichting cijfer zorgaanbieder
Cliënten zijn gevraagd of zij hun cijfer voor de zorgaanbieder kunnen toelichten. De volgende
antwoorden zijn gegeven:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

67 cliënten geven aan tevreden te zijn, maar hebben hier geen specifieke reden voor.
59 cliënten geven aan dat de communicatie met de zorgaanbieder goed is.
58 cliënten geven aan dat de communicatie niet goed is en beter moet.
Twaalf cliënten geven aan dat de zorgaanbieder betrokken is.
Zeventien cliënten geven aan dat de vervanging bij ziekte en vakantie niet goed is geregeld.
Veertien cliënten geven aan dat zij vrijwel geen contact met de zorgaanbieder hebben en dat
alle contact via de huishoudelijke hulp gaat.
Een cliënt geeft aan dat het de laatste tijd beter gaat met vervangende hulpen.
Een cliënt geeft aan dat afspraken maken en nakomen moeizaam gaat.
Drie cliënten geven aan dat er vanuit de zorgaanbieder meer sturing moet komen voor de
hulpen. De werkzaamheden zijn niet duidelijk.
Twee cliënten geven aan dat altijd voor vervanging wordt gezorgd.
Een cliënt geeft aan dat de aanbieder de administratie niet op orde heeft.
Drie cliënten geven aan dat de planning geoptimaliseerd moet worden.
Drie cliënten geven aan dat er te veel wisseling zit in de hulpen.

4.6.2 Cijfer kwaliteit van schoonmaken
Cliënten zijn gevraagd of zij hun tevredenheid over de kwaliteit van de schoonmaak kunnen
uitdrukken in een cijfer. In de volgende tabel staan de gegeven cijfers per aanbieder van laag naar
hoog.

Zorgaanbieder
Cijfer kwaliteit schoonmaak Aantal
Coöperatie Multidag Nijmegen
6,0
1
Curia
6,0
3
Tzorg
7,5
71
Interzorg
7,6
12
Acteon
7,9
15
Thuiszorg Elele
7,9
11
Verian
7,9
90
Oud Burgeren Gasthuis
8,0
16
Zorgsamen BV
8,0
1
Alfa & Zorg BV
8,3
3
Humazorg
8,4
5
Thuiszorg Inis
8,4
5
Zorgcentrum Huize Rosa
8,6
16
Stichting ZAHET
8,9
7
Tabel 14: Cijfer kwaliteit schoonmaak

Uit bovenstaande tabel blijkt dat Coöperatie Multidag Nijmegen het laagste cijfer toegekend krijgt.
Doordat slechts een cliënt bezocht is van Coöperatie Multidag Nijmegen is dit cijfer niet
representatief. Het hoogste cijfer wordt toegekend aan Stichting ZAHET. Hiervan zijn zeven cliënten
bezocht.
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Het gemiddelde cijfer dat gegeven is, is een 7,9.
Toelichting cijfer kwaliteit van schoonmaken
Cliënten zijn gevraagd of zij hun cijfer voor de kwaliteit van schoonmaak kunnen toelichten. De
volgende antwoorden zijn gegeven:
•
•
•
•
•

216 cliënten geven aan dat de kwaliteit van de schoonmaak goed is.
29 cliënten geven aan dat de kwaliteit van schoonmaak niet goed is.
Drie cliënten geven aan dat de hulp veel sturing nodig heeft.
Vier cliënten geven aan dat er te weinig tijd is om goed schoon te maken.
Een cliënt geeft aan dat de hulp te vroeg weggaat.

4.6.3 Cijfer huishoudelijke hulp zelf
Cliënten zijn gevraagd of zij hun tevredenheid over de huishoudelijke hulp zelf kunnen uitdrukken in
een cijfer. In de volgende tabel staan de gegeven cijfers per aanbieder van laag naar hoog.

Zorgaanbieder
Cijfer huishoudelijk hulp zelf Aantal
Coöperatie Multidag Nijmegen
6,0
1
Curia
6,0
3
Interzorg
7,8
12
Acteon
7,9
15
Zorgsamen BV
8,0
1
Tzorg
8,3
71
Oud Burgeren Gasthuis
8,4
16
Thuiszorg Inis
8,4
5
Verian
8,4
90
Thuiszorg Elele
8,5
11
Humazorg
8,6
5
Alfa & Zorg BV
8,7
3
Stichting ZAHET
9,0
7
Zorgcentrum Huize Rosa
9,1
16
Tabel 15: Cijfer huishoudelijke hulp zelf

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het laagste cijfer wordt toegekend aan Coöperatie Multidag
Nijmegen. Echter is hiervan slechts een cliënt bezocht, dit cijfer is dus niet representatief. Het
hoogste cijfers is toegekend aan Zorgcentrum Huize Rosa. Hiervan zijn zestien cliënten bezocht.
Het gemiddelde cijfer dat gegeven is, is een 8,3.
Toelichting cijfers huishoudelijke hulp zelf
Cliënten zijn gevraagd of zij hun cijfer voor de huishoudelijke hulp zelf kunnen toelichten. De
volgende antwoorden zijn gegeven:
•
•

149 cliënten geven aan dat de hulp prettig in de omgang is en dat het een lieve en betrokken
hulp is.
Vijftien cliënten geven aan over het algemeen tevreden te zijn en geven hier geen specifieke
reden voor.
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•
•
•

23 cliënten geven aan dat de hulp niet goed werkt.
64 cliënten geven aan dat de hulp goed en hard werkt.
Twee cliënten geven aan dat de omgang met de hulp moeizaam verloopt.

4.6.4 Gemiddelde cijfers
Het gemiddelde cijfer per zorgaanbieder voor de aspecten zorgaanbieder, kwaliteit van schoonmaak
en de huishoudelijke hulp zelf is weergegeven in de volgende tabel.

Zorgaanbieder
Gemiddelde Aantal
Coöperatie Multidag Nijmegen
5,7
1
Curia
6,1
3
Tzorg
7,5
71
Acteon
7,7
15
Interzorg
7,7
12
Verian
7,8
90
Thuiszorg Elele
8,0
11
Oud Burgeren Gasthuis
8,0
16
Zorgsamen BV
8,0
1
Alfa & Zorg BV
8,3
3
Thuiszorg Inis
8,4
5
Humazorg
8,5
5
Zorgcentrum Huize Rosa
8,6
16
Stichting ZAHET
8,8
7
Tabel 16: Gemiddelde cijfer
Uit bovenstaande tabel blijkt dat gemiddeld gezien Coöperatie Multidag Nijmegen het laagst scoort,
dit is echter niet representatief doordat slechts een cliënt is bezocht. Stichting ZAHET scoort het
hoogste.

4.7 Onvoldoendes
In deze paragraaf is het aantal onvoldoendes per aspect weergegeven. Hierbij is gekeken naar de
toelichting.

Aspect
Zorgaanbieder
Kwaliteit schoonmaak
Huishoudelijke hulp zelf

Aantal onvoldoendes Meest voorkomende toelichting
36 Slechte communicatie
12 Slechte kwaliteit
9 Hulp werkt niet goed

Tabel 17: Onvoldoendes

4.8 Overige opmerkingen
Cliënten zijn gevraagd of zij nog overige opmerkingen hebben. Dit kan over van alles gaan. De
volgende antwoorden zijn gegeven:
•
•
•

27 cliënten wensen meer uren huishoudelijke hulp.
28 cliënten geven aan erg tevreden en dankbaar te zijn.
Vier cliënten geven aan het jammer te vinden dat niet alle werkzaamheden meer uitgevoerd
mogen worden.
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•
•
•

Een cliënt geeft aan dat het na de indicatiestelling een halfjaar geduurd heeft voordat de
hulp gestart is.
Een cliënt geeft aan dat de facturatie niet op orde is.
Een cliënt geeft aan al een tijd geen hulp te hebben ontvangen en op zoek te zijn naar een
oplossing. Echter geeft cliënt aan dat geen contact met hem wordt opgenomen.
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5 Verbanden
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de factoren die van invloed (kunnen) zijn op de tevredenheid.
Verschillende factoren zijn naast elkaar gelegd en met elkaar vergeleken.

5.1 Relatie tussen tevredenheid en aantal wisselingen van de hulp
Er is gekeken of er sprake is van een relatie tussen de tevredenheid over de zorgaanbieder, de
kwaliteit van de schoonmaak en de huishoudelijke hulp zelf in combinatie met het aantal wisselingen
van de hulp. In de tabel hieronder is dit uiteengezet.
Komt altijd dezelfde hulp?
Altijd (behalve in geval van ziekte/vakantie)
Meestal (minder dan alleen in geval van ziekte/vakantie)
Soms
Nooit

Zorgaanbieder Kwaliteit schoonmaak Huishoudelijke hulp zelf
7,3
8,0
8,5
6,9
7,8
8,0
6,6
6,9
7,1
1,0
6,0
6,0

Tabel 18: Relatie tevredenheid en aantal wisselingen van de hulp

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er sprake is van een verband. Hoe minder wisselingen van de
huishoudelijke hulp, hoe hoger de gegeven cijfers.

5.2 Relatie tussen vaste afspraak en tevredenheid
Er is gekeken of er sprake is van een relatie tussen het hebben van een vaste afspraak over de
werkzaamheden en de tevredenheid. In de tabel hieronder is dit uiteengezet.

Vaste afspraak? Zorgaanbieder Kwaliteit schoonmaak Huishoudelijke hulp zelf
Ja
7,2
7,9
8,3
Nee
7,1
7,6
8,3
Tabel 19: Relatie vaste afspraak en tevredenheid

Uit bovenstaande tabel blijkt een relatie tussen het hebben van een vaste afspraak en het cijfer dat
wordt toegekend aan de zorgaanbieder en de kwaliteit van schoonmaak. Het cijfer dat wordt
toegekend aan de huishoudelijke hulp veranderd niet bij het wel of niet afspreken van vaste
werkzaamheden.

5.3 Relatie tussen bijhouden werkzaamheden en tevredenheid
Er is gekeken of er sprake is van een relatie tussen het bijhouden van werkzaamheden en de
tevredenheid met betrekking tot de zorgaanbieder, de kwaliteit van de schoonmaak en de
huishoudelijke hulp. In de volgende tabel is dit uiteengezet.

Bijhouden werkzaamheden Zorgaanbieder Kwaliteit schoonmaak Huishoudelijke hulp zelf
Ja
7,2
8,1
8,7
Nee
7,2
7,8
8,3
Tabel 20: Relatie bijhouden werkzaamheden en tevredenheid

Uit bovenstaande tabel blijkt een verband tussen het bijhouden van de werkzaamheden en het cijfer
dat wordt gegeven aan de kwaliteit van schoonmaak en de huishoudelijke hulp zelf.

5.4 Relatie vervanging hulp bij ziekte en tevredenheid zorgaanbieder
Er is gekeken of er sprake is van een relatie tussen het krijgen van een vervangende hulp bij ziekte en
de tevredenheid met betrekking tot de zorgaanbieder. De resultaten staan in de volgende tabel.
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Vervanging bij ziekte Zorgaanbieder
Altijd
7,7
Meestal
7,1
Soms
5,7
Nooit
6,4
Tabel 21: Relatie vervanging bij ziekte en tevredenheid zorgaanbieder

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er (met uitzondering van wanneer er nooit vervanging komt bij
ziekte) een verband bestaat tussen het krijgen van een vervangende hulp in geval van ziekte en de
tevredenheid over de zorgaanbieder. Hoe vaker er vervanging is bij ziekte, hoe hoger het cijfer dat
wordt toegekend aan de zorgaanbieder. Een verklaring voor het hogere cijfer wanneer nooit een
vervangende hulp komt bij ziekte is dat deze cliënten over het algemeen vaker zelf aangeven geen
vervangende hulp te wensen.

5.5 Relatie vervanging hulp bij vakantie en tevredenheid zorgaanbieder
Er is gekeken of er sprake is van een relatie tussen het krijgen van een vervangende hulp bij vakantie
en de tevredenheid met betrekking tot de zorgaanbieder. De resultaten staan in de volgende tabel.

Vervanging bij vakantie Zorgbieder
Altijd
7,8
Meestal
6,7
Soms
6,1
Nooit
7,1
Tabel 22: Relatie vervanging bij vakantie en tevredenheid zorgaanbieder

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er (met uitzondering van wanneer er nooit vervanging komt bij
vakantie) een verband bestaat tussen het krijgen van een vervangende hulp in geval van vakantie en
de tevredenheid over de zorgaanbieder. Hoe vaker er vervanging is bij vakantie, hoe hoger het cijfer
dat wordt toegekend aan de zorgaanbieder. Een verklaring voor het hogere cijfer wanneer nooit een
vervangende hulp komt bij vakantie is dat deze cliënten over het algemeen vaker zelf aangeven geen
vervangende hulp te wensen.

5.6 Relatie tevredenheid kwaliteit van schoonmaak en huishoudelijke hulp zelf
Er is gekeken of er sprake is van een relatie tussen de tevredenheid met betrekking tot de kwaliteit
van de schoonmaak en de huishoudelijke hulp zelf. Dit is gedaan aan de hand van de volgende
vragen:
•
•

Welk cijfer geven de cliënten gemiddeld aan de huishoudelijke hulp die de kwaliteit van het
schoonmaken lager dan een 8 geven?
Welk cijfer geven de cliënten gemiddeld voor de kwaliteit van de schoonmaak die de
huishoudelijke hulp lager dan een 8 geven?

De resultaten zijn weergegeven in de volgende tabellen.
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Kolom1
Lager dan een 8 voor de
kwaliteit van schoonmaken

Aantal cliënten

Gemiddeld cijfer
huishoudeljike hulp

74

7,0

Tabel 23: Relatie kwaliteit schoonmaak en huishoudelijke hulp (1)
Kolom1
Lager dan een 8 voor de
huishoudelijke hulp

Aantal cliënten

Gemiddeld cijfer kwaliteit
schoonmaak

47

6,0

Tabel 24: Relatie kwaliteit schoonmaak en huishoudelijke hulp (2)

Als we de gemiddelde cijfers in acht nemen voor de kwaliteit van schoonmaken (7,9) en de
huishoudelijke hulp zelf (8,3) zien we een verband. De cliënten die een lager cijfer dan gemiddeld
toekennen aan de kwaliteit van schoonmaak, kennen ook een lager cijfer toe aan de huishoudelijke
hulp zelf. Andersom geldt dat cliënten die een lager cijfer dan gemiddeld aan de huishoudelijke hulp
toekennen, ook een lager cijfer dan gemiddeld toekennen aan de kwaliteit van de schoonmaak.

5.7 Relatie tevredenheid kwaliteit schoonmaak en aantal fouten
Er is gekeken of er sprake is van een verband tussen de mate van tevredenheid over de kwaliteit van
schoonmaak en het aantal fouten. Zijn er meer fouten aangetroffen bij cliënten die de kwaliteit van
de schoonmaak een onvoldoende geven? De resultaten staan in onderstaande tabel.

Kolom1
Gemiddeld aantal fouten
Kwaliteit schoonmaak voldoende
3,8
Kwaliteit schoonmaak onvoldoende
9,7
Totaal
4,1
Tabel 25: Relatie tevredenheid kwaliteit schoonmaak en aantal fouten

Uit bovenstaande tabel blijkt dat bij cliënten die een onvoldoende toekennen aan de kwaliteit van
schoonmaak meer fouten worden aangetroffen. Hier is dus sprake van een verband.
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6 Technische meting
In dit hoofdstuk wordt eerst de VSR-methodiek besproken en vervolgens worden de resultaten van
de technische meting weergegeven.

6.1 VSR-methodiek
De controles zijn uitgevoerd op basis van de VSR-methodiek. Bij deze methode staat vooraf vast
hoeveel fouten je maximaal mag constateren om een voldoende te kunnen geven. Indien het aantal
fouten dat is aangetroffen boven deze grens uitkomt, is de uitkomst van de controle een
onvoldoende.
De technische controle gebeurt op de hoofdonderdelen interieur, vloeren en sanitair. Deze
hoofdgroepen zijn weer onderverdeeld in subgroepen. In deze subgroepen wordt bij een fout
genoteerd om wat voor soort vuil het gaat (bijvoorbeeld: stof, vlekken of kalkaanslag).
Normaal gesproken moet een VSR-onderzoek zo snel mogelijk na de schoonmaak plaatsvinden.
Omdat bij cliënten vanuit de Wmo regelmatig sprake is van een huishoudelijke hulp die eenmaal per
week of zelfs eenmaal per twee weken komt, hebben we hiermee rekening gehouden met de
beoordeling. We hebben het AQL-percentage bepaald aan de hand van het aantal dagen dat het
geleden is dat de huishoudelijke hulp heeft schoongemaakt. Hierin hebben we de volgende
categorieën gehanteerd:
•
•
•
•

Wanneer de hulp 0 tot 3 dagen geleden heeft schoongemaakt, dan hebben we een
percentage gehanteerd van 10%.
Wanneer de hulp 3 tot 7 dagen geleden heeft schoongemaakt, dan hebben we een
percentage gehanteerd van 12,5%.
Wanneer de hulp 7 tot 14 dagen geleden heeft schoongemaakt, dan hebben we een
percentage gehanteerd van 15%.
Wanneer de hulp 14 dagen of langer geleden heeft schoongemaakt, dan hebben we een
percentage gehanteerd van 17,5%.

Bij elk huisbezoek stellen we de vraag wanneer de huishoudelijke hulp voor het laatst is geweest,
zodat we weten wat de weging is voor de technische meting.

6.2 Resultaten technische meting
In de volgende paragrafen zijn de technische metingen per zorgaanbieder weergegeven.

6.2.1 Acteon
Van 15 cliënten van Acteon zijn huizen bezocht tijdens dit onderzoek. De uitkomsten van de
technische meting van deze cliënten staan in de volgende figuur.
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Controle interieur
Controle vloeren
Controle sanitair
Specificatie per foutsoort
Licht stof
Dicht stof
Lichte vuil- en vingertasten
Zware vuil- en vingertasten
Aanslag
Methodefout

AQL-percentage
Aantal beoordelingspunten Goedkeurgrens Aantal fouten Resultaten
11,3%
825
93
41 voldoende
11,3%
195
22
8 voldoende
11,3%
285
32
23 voldoende
Aantal fouten
22
8
30
4
8
0

6.2.2 Alfa & Zorg BV
Van 3 cliënten van Alfa & Zorg BV zijn huizen bezocht tijdens dit onderzoek. De uitkomsten van de
technische meting staan hieronder.
Controle interieur
Controle vloeren
Controle sanitair
Specificatie per foutsoort
Licht stof
Dicht stof
Lichte vuil- en vingertasten
Zware vuil- en vingertasten
Aanslag
Methodefout

AQL-percentage
Aantal beoordelingspunten Goedkeurgrens Aantal fouten Resultaten
11,7%
165
19
2 voldoende
11,7%
39
5
1 voldoende
11,7%
57
7
4 voldoende
Aantal fouten
1
1
3
0
2
0

6.2.3 Coöperatie Multidag Nijmegen
Van 1 cliënt van Coöperatie Multidag Nijmegen is het huis bezocht tijdens dit onderzoek. De
uitkomsten van de technische meting staan hieronder.
Controle interieur
Controle vloeren
Controle sanitair
Specificatie per foutsoort
Licht stof
Dicht stof
Lichte vuil- en vingertasten
Zware vuil- en vingertasten
Aanslag
Methodefout

AQL-percentage
Aantal beoordelingspunten Goedkeurgrens Aantal fouten Resultaten
10,0%
55
6
5 voldoende
10,0%
13
1
1 voldoende
10,0%
19
2
1 voldoende
Aantal fouten
3
1
3
0
0
0

6.2.4 Curia
Van 3 cliënten van Curia zijn huizen bezocht tijdens dit onderzoek. De uitkomsten van de technische
meting staan hieronder.
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Controle interieur
Controle vloeren
Controle sanitair
Specificatie per foutsoort
Licht stof
Dicht stof
Lichte vuil- en vingertasten
Zware vuil- en vingertasten
Aanslag
Methodefout

AQL-percentage
Aantal beoordelingspunten Goedkeurgrens Aantal fouten Resultaten
10,8%
165
18
14 voldoende
10,8%
39
4
4 voldoende
10,8%
57
6
9 onvoldoende
Aantal fouten
5
6
3
10
3
0

6.2.5 Humazorg
Van 5 cliënten van Humazorg zijn huizen bezocht tijdens dit onderzoek. De uitkomsten van de
technische meting staan hieronder.
Controle interieur
Controle vloeren
Controle sanitair
Specificatie per foutsoort
Licht stof
Dicht stof
Lichte vuil- en vingertasten
Zware vuil- en vingertasten
Aanslag
Methodefout

AQL-percentage
Aantal beoordelingspunten Goedkeurgrens Aantal fouten Resultaten
10,5%
275
29
11 voldoende
10,5%
65
7
3 voldoende
10,5%
95
10
4 voldoende
Aantal fouten
3
3
10
0
1
1

6.2.6 Interzorg
Van 12 cliënten van Interzorg zijn huizen bezocht tijdens dit onderzoek. De uitkomsten van de
technische meting staan hieronder.
Controle interieur
Controle vloeren
Controle sanitair
Specificatie per foutsoort
Licht stof
Dicht stof
Lichte vuil- en vingertasten
Zware vuil- en vingertasten
Aanslag
Methodefout

AQL-percentage
Aantal beoordelingspunten Goedkeurgrens Aantal fouten Resultaten
11,9%
660
79
48 voldoende
11,9%
156
19
16 voldoende
11,9%
228
27
37 onvoldoende
Aantal fouten
23
9
44
9
13
3

6.2.7 Stichting ZAHET
Van 7 cliënten van Stichting ZAHET zijn huizen bezocht tijdens dit onderzoek. De uitkomsten van de
technische meting staan hieronder.
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Controle interieur
Controle vloeren
Controle sanitair
Specificatie per foutsoort
Licht stof
Dicht stof
Lichte vuil- en vingertasten
Zware vuil- en vingertasten
Aanslag
Methodefout

AQL-percentage
Aantal beoordelingspunten Goedkeurgrens Aantal fouten Resultaten
10,7%
385
41
7 voldoende
10,7%
91
10
7 voldoende
10,7%
133
14
12 voldoende
Aantal fouten
5
0
12
0
9
0

6.2.8 Stichting Elele
Van 11 cliënten van Stichting Elele zijn huizen bezocht tijdens dit onderzoek. De uitkomsten van de
technische meting staan hieronder.
Controle interieur
Controle vloeren
Controle sanitair
Specificatie per foutsoort
Licht stof
Dicht stof
Lichte vuil- en vingertasten
Zware vuil- en vingertasten
Aanslag
Methodefout

AQL-percentage
Aantal beoordelingspunten Goedkeurgrens Aantal fouten Resultaten
10,5%
605
64
12 voldoende
10,5%
143
15
4 voldoende
10,5%
209
22
3 voldoende
Aantal fouten
6
2
8
1
2
0

6.2.9 Thuiszorg Inis
Van 5 cliënten van Thuiszorg Inis zijn huizen bezocht tijdens dit onderzoek. De uitkomsten van de
technische meting staan hieronder.
Controle interieur
Controle vloeren
Controle sanitair
Specificatie per foutsoort
Licht stof
Dicht stof
Lichte vuil- en vingertasten
Zware vuil- en vingertasten
Aanslag
Methodefout

AQL-percentage
Aantal beoordelingspunten Goedkeurgrens Aantal fouten Resultaten
11,0%
275
30
4 voldoende
11,0%
65
7
4 voldoende
11,0%
95
10
9 voldoende
Aantal fouten
4
0
10
0
3
0

6.2.10 Verian
Van 90 cliënten van Verian zijn huizen bezocht tijdens dit onderzoek. De uitkomsten van de
technische meting staan hieronder.
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Controle interieur
Controle vloeren
Controle sanitair
Specificatie per foutsoort
Licht stof
Dicht stof
Lichte vuil- en vingertasten
Zware vuil- en vingertasten
Aanslag
Methodefout

AQL-percentage
Aantal beoordelingspunten Goedkeurgrens Aantal fouten Resultaten
11,1%
4950
549
162 voldoende
11,1%
1170
130
54 voldoende
11,1%
1710
190
153 voldoende
Aantal fouten
102
20
135
45
66
1

6.2.11 Zorgcentrum Huize Rosa
Van 16 cliënten van Zorgcentrum Huize Rosa zijn huizen bezocht tijdens dit onderzoek. De
uitkomsten van de technische meting staan hieronder.
Controle interieur
Controle vloeren
Controle sanitair
Specificatie per foutsoort
Licht stof
Dicht stof
Lichte vuil- en vingertasten
Zware vuil- en vingertasten
Aanslag
Methodefout

AQL-percentage
Aantal beoordelingspunten Goedkeurgrens Aantal fouten Resultaten
11,1%
880
98
10 voldoende
11,1%
208
23
8 voldoende
11,1%
304
34
5 voldoende
Aantal fouten
6
1
14
1
1
0

6.2.12 Zorgsamen BV
Van 1 cliënt van Zorgsamen BV is het huis bezocht tijdens dit onderzoek. De uitkomsten van de
technische meting staan hieronder.
Controle interieur
Controle vloeren
Controle sanitair
Specificatie per foutsoort
Licht stof
Dicht stof
Lichte vuil- en vingertasten
Zware vuil- en vingertasten
Aanslag
Methodefout

AQL-percentage
Aantal beoordelingspunten Goedkeurgrens Aantal fouten Resultaten
15,0%
55
8
3 voldoende
15,0%
13
2
1 voldoende
15,0%
19
3
2 voldoende
Aantal fouten
3
0
1
0
2
0

6.2.13 Oud Burgeren Gasthuis
Van 16 cliënten van Oud Burgeren Gasthuis zijn huizen bezocht tijdens dit onderzoek. De uitkomsten
van de technische meting staan hieronder.

Pagina 33 van 37

Controle interieur
Controle vloeren
Controle sanitair
Specificatie per foutsoort
Licht stof
Dicht stof
Lichte vuil- en vingertasten
Zware vuil- en vingertasten
Aanslag
Methodefout

AQL-percentage
Aantal beoordelingspunten Goedkeurgrens Aantal fouten Resultaten
10,5%
880
92
29 voldoende
10,5%
208
22
8 voldoende
10,5%
304
32
12 voldoende
Aantal fouten
18
5
19
0
7
0

6.2.14 Tzorg
Van 71 cliënten van Tzorg zijn huizen bezocht tijdens dit onderzoek. De uitkomsten van de technische
meting staan hieronder.
Controle interieur
Controle vloeren
Controle sanitair
Specificatie per foutsoort
Licht stof
Dicht stof
Lichte vuil- en vingertasten
Zware vuil- en vingertasten
Aanslag
Methodefout

AQL-percentage
Aantal beoordelingspunten Goedkeurgrens Aantal fouten Resultaten
11,1%
3905
433
134 voldoende
11,1%
923
102
73 voldoende
11,1%
1349
150
87 voldoende
Aantal fouten
58
21
119
43
45
8

6.3 Relatie tussen het constateren van fouten en de tevredenheid
Er is gekeken of er sprake is van een relatie tussen de tevredenheid met betrekking tot de
zorgaanbieder, de kwaliteit van schoonmaak en de huishoudelijke hulp zelf in combinatie met de
aanwezigheid van fouten.

Fouten? Zorgaanbieder Kwaliteit schoonmaak Huishoudelijke hulp zelf
Ja
7,1
7,7
8,2
Nee
7,5
8,3
8,9
Tabel 26: Relatie tussen constateren fouten en tevredenheid

Zoals uit de tabel hierboven blijkt, is er sprake van een verband tussen de aanwezigheid van fouten
en de tevredenheid over de zorgaanbieder, de kwaliteit van schoonmaak en de huishoudelijke hulp
zelf.
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7 Conclusies en aanbevelingen
Dit onderzoek heeft in beeld gebracht wat de tevredenheid is van mensen die huishoudelijke hulp
ontvangen en in hoeverre sprake is van een schoon en leefbaar huis. In dit hoofdstuk zijn de
conclusies en aanbevelingen weergegeven naar aanleiding van het onderzoek.

7.1 Conclusies
In deze paragraaf worden de conclusies die getrokken zijn weergegeven.

7.1.1 Cijfers
De cliënten zijn over het algemeen tevreden over de huishoudelijke hulp, dit blijkt uit de cijfers in
onderstaande tabel.

Kolom1
Cijfer
Zorgaanbieder
7,2
Kwaliteit van schoonmaak
7,9
Huishoudelijke hulp zelf
8,3
Tabel 27: Tevredenheidscijfers

7.1.2 Toegang
Er zijn weinig cliënten die via de website van de gemeente op de juiste plek zijn terechtgekomen met
hun hulpvraag. Geen van de cliënten heeft aangegeven dat zij via de krant of media bij de gemeente
zijn terechtgekomen. In 65% van de gevallen is aangegeven dat cliënten op een andere manier bij de
gemeente zijn terechtgekomen. Het valt hierbij op dat veel cliënten via de huisarts of het ziekenhuis
zijn terechtgekomen bij de gemeente.

7.1.3 Huishoudelijke hulp
In 84% van de gevallen komt altijd dezelfde hulp. De cliënten waarbij altijd dezelfde hulp komt, geven
hogere cijfers aan de zorgaanbieder, de kwaliteit van schoonmaak en de huishoudelijke hulp zelf.
Hoe frequenter dezelfde hulp komt, hoe hoger de toegekende cijfers zijn.

7.1.4 Permanente wisseling
Iets minder dan de helft (41%) van de cliënten heeft te maken gehad met een permanente wisseling.
De helft van deze wisselingen heeft op verzoek van de zorgaanbieder plaatsgevonden. Van de
cliënten waar een permanente wisseling heeft plaatsgevonden, geeft 25% aan minder tevreden te
zijn dan voorheen. De overige cliënten geven aan dat de wisseling dan wel een positieve invloed
(40%) heeft gehad, dan wel geen invloed (35%).

7.1.5 Afspraken
In vrijwel alle gevallen (93%) hebben cliënten een vaste afspraak over de werkzaamheden. Het
hebben van een vaste afspraak komt ten goede aan de tevredenheid over de zorgaanbieder en de
kwaliteit van schoonmaak. Het heeft geen invloed op de tevredenheid over de huishoudelijke hulp
zelf.

7.1.6 Bijhouden werkzaamheden
Bij 16% van de cliënten worden de werkzaamheden door de huishoudelijke hulp bijgehouden. Het
bijhouden van de werkzaamheden heeft een positieve invloed op de tevredenheid over de kwaliteit
van schoonmaken en de huishoudelijke hulp zelf. Voor de tevredenheid over de zorgaanbieder heeft
dit geen invloed.
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7.1.7 Vervanging bij ziekte en vakantie
In 45% van de gevallen wordt de hulp bij ziekte niet altijd vervangen. In 82% van deze gevallen is dit
op verzoek van de aanbieder. Dit is van invloed op de tevredenheid over de zorgaanbieder. Cliënten
waarbij de hulp altijd vervangen wordt kennen een hoger cijfer toe aan de zorgaanbieder.
In 49% van de gevallen wordt de hulp bij vakantie niet altijd vervangen. In 80% van deze gevallen is
dat op verzoek van de aanbieder. Dit is van invloed op de tevredenheid over de zorgaanbieder.
Cliënten waarbij de hulp altijd vervangen wordt kennen een hoger cijfer toe aan de zorgaanbieder.

7.1.8 Afwijking gemiddelde
Doordat in het onderzoek zowel grotere als kleinere zorgaanbieders zijn meegenomen, geeft dit
soms een vertekend beeld. Om deze reden wijken gemiddeldes soms af van de cijfers per aanbieder.
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7.2 Aanbevelingen
In deze paragraaf worden de aanbevelingen weergegeven.

7.2.1 Toegang
Geconcludeerd is dat de huisarts en het ziekenhuis een grote rol spelen in de toegang tot de
gemeente. Het is dan ook aan te bevelen om hen mee te nemen in de toekomstige communicatie.
Via dit kanaal worden relatief veel cliënten geïnformeerd.

7.2.2 Huishoudelijke hulp
Het hebben van een vaste hulp zorgt voor een grote tevredenheid onder cliënten. Dit moet vooral in
stand gehouden worden. Op dit moment heeft 84% een vaste hulp. Aanbevolen wordt om dit onder
de aandacht te brengen bij zorgaanbieders. In 16% van de gevallen is nog geen sprake van een vaste
hulp, door dit te realiseren gaat de tevredenheid naar verwachting omhoog.

7.2.3 Permanente wisseling
In iets minder dan de helft van de gevallen heeft een permanente wisseling plaatsgevonden. In de
helft van deze gevallen is dit op verzoek van de zorgaanbieder geweest. Cliënten geven aan dat de
hulpen geen contractverlenging krijgen en dat aanbieders wisselende personeelsbestanden hebben.
Het is aan te bevelen om dit te bespreken met de zorgaanbieders, een derde van de cliënten waarbij
de wisseling op verzoek van de aanbieder is geweest, geeft namelijk aan dat deze wisseling een
negatieve invloed heeft gehad op de tevredenheid.

7.2.4 Bijhouden werkzaamheden
Cliënten waarbij de werkzaamheden bijgehouden worden, zijn meer tevreden over de
zorgaanbieder. Aanbevolen wordt dan ook om de aanbieder aan te geven de hulpen te instrueren de
werkzaamheden schriftelijk vast te leggen. Cliënten zullen in dat geval waarschijnlijk meer tevreden
zijn. Ook zal er in dit geval minder tijd gemoeid zijn met de overdracht en dus meer tijd voor de
daadwerkelijke werkzaamheden. Hier is nog veel winst te halen, slechts 16% van de cliënten geeft
aan dat de werkzaamheden worden bijgehouden.

7.2.5 Vervanging bij ziekte en vakantie
Geconcludeerd is dat een relatie bestaat tussen het krijgen van een vervangende hulp bij ziekte en
vakantie en de tevredenheid over de zorgaanbieder. Het wordt dan ook aanbevolen om
zorgaanbieders te adviseren zo vaak mogelijk, indien wenselijk, te zorgen voor een vervangende
hulp.
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