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1. Inleiding
In augustus 2019 is er een nieuw cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij Zorg&Co. De vorige
cliënttevredenheidsmeting dateerde uit 2017. In dit rapport zijn de resultaten weergegeven van dit
onderzoek. Dit rapport bestaat uit vier hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk is beschreven op welke
wijze de meting is uitgevoerd. Het tweede hoofdstuk biedt een samenvatting van de resultaten van
de ervaringen van de thuiszorgcliënten en zijn de constateringen uit het onderzoek opgenomen. In
het derde hoofdstuk zijn per onderzoeksvraag alle resultaten opgenomen. In de bijlage zijn alle
opmerkingen opgenomen, die door cliënten zijn gegeven.
Clienttevredenheidsmeting; achtergrond en werkwijze
Binnen Zorg&Co wordt eenmaal per twee jaar aan cliënten naar hun ervaringen gevraagd over de
zorg en hun leefomstandigheden. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een zelf samen
gestelde vragenlijst (enquête). Dit is voor Zorg&Co de tweede cliëntraadpleging.
Deze rapportage beschrijft de resultaten van de schriftelijk, telefonisch of persoonlijk gehouden
meting onder thuiszorgcliënten van Zorg&Co. De resultaten van de enquêteformulieren zijn digitaal
ingevoerd in een databestand, waarna de analyse heeft plaatsgevonden.
Het onderzoek kent de volgende respons:
Tabel 1. Respons

Aantal

Populatie
omvang *1

Betrouwbaarheid
niveau (%) *2

Foutmarge
(%) *3

Steekproef
grootte

439

90%

10%

59

Alle opmerkingen die cliënten op de formulieren hebben gegeven, zijn integraal in de bijlage van
deze rapportage opgenomen. Deze dienen als achtergrondinformatie voor de kwantitatieve scores
van het onderzoek.

1. Het totale aantal mensen van wie de mening of het gedrag door de steekproef wordt
vertegenwoordigd.
2. De waarschijnlijkheid dat uw steekproef de houding van uw populatie nauwkeurig
vertegenwoordigt. De standaard in de sector is 95%.
3. De mate waarin (gemeten als percentage) de reacties van uw populatie mogelijk afwijken
van die van uw steekproef.
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Opbouw van de rapportage
Hoofdstuk 2. geeft een samenvattend beeld van de ervaringen van cliënten over de diverse
onderdelen uit enquête. Vervolgens zijn in dit hoofdstuk de meest opvallende constateringen uit
deze meting op een rij gezet. Deze constateringen bieden een mogelijke aanzet tot maatregelen ter
verbetering.
Hoofdstuk 3. beschrijft per onderzoeksvraag alle resultaten. De resultaten zijn onderverdeeld in
scores. Bij de vragen geldt een schaal van 1 tot 5. Hierbij staat een “1” voor “heel ontevreden” en
een “5” voor “heel tevreden”. Nummer 6 staat voor weet ik niet of niet van toepassing. Deze
verdeling is gebaseerd op de Likert-schaal. Likert-schalen worden veel gebruikt om houdingen en
meningen genuanceerder in kaart te brengen dan mogelijk is met een eenvoudige ja/nee vraag. Deze
gedetailleerde informatie noemen we variantie. Hoe meer variantie, hoe genuanceerder ons inzicht
in iemands manier van denken.
Per onderzoeksvraag zijn de resultaten weergegeven in grafieken.
De scores zijn in percentages weergegeven. De percentages bieden een indicatie om te komen tot
bepaalde constateringen en conclusies.
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2. Samenvatting resultaten onderzoek
Algemene resultaten
Onderstaande tabellen geven per onderzoeksvraag aan welk percentage cliënten positief en welk
percentage negatieve antwoorden heeft gegeven in de enquête.
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Resultaten indicatoren
De scores op de indicatoren liggen tussen de 1 (meest negatieve score) en 5 (meest positieve score).
In het overzicht zijn onze scores van 2019 vergeleken met de cijfers van 2017.
Score 2017
8,7
9,5
9,4
7,9
8,6
8,5

Totale CQ-score
Respect voor mensen: ervaren bejegening (vraag 6,7,8,9)
Ervaren kwaliteit personeel (vraag 4,5)
Ervaren informatie (vraag 1,3)
Ervaringen met lichamelijke verzorging (vraag 12)
Ervaren inspraak (vraag 2,10,11)

Score 2019
9,5
9,4
9,6
9,5
9,6
9,6

Uit deze vergelijking blijkt dat Zorg&Co ten opzichte van de scores in 2017 er flink op vooruit is
gegaan. Met de indicator respect zijn we 1/10 gezakt ten opzichte van de meting in 2017. Ook de
informatievoorziening richting cliënten, welke een aandachtspunt was in 2017, is flink verbeterd.

Ervaren inspraak (vraag 2,10,11)

8,5

Ervaringen met lichamelijke verzorging
(vraag 12)

8,6

Ervaren informatie (vraag 1,3)

9,6
9,6
9,5

7,9

2019

Ervaren kwaliteit personeel (vraag 4,5)

9,6
9,4

Respect voor mensen: ervaren
bejegening (vraag 6,7,8,9)

9,4
9,5

Totale CQ-score

8,7
0
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3. Ervaringen tevredenheid van cliënten per vraag
In het onderzoek hebben 59 respondenten de cliënt tevredenheid enquête ingevuld of beantwoord.
Hieronder volgen de resultaten van de antwoorden per vraag.

3.1 Introductie
In deze paragraaf staan de resultaten van de vragen die gaan over zorg die de cliënt in de afgelopen
12 maanden thuis kreeg en mogelijk nog steeds ontvangt van Zorg&Co. Als de persoon nu geen
thuiszorg meer ontvangt, maar in de afgelopen 12 maanden wel zorg kreeg, wordt de persoon
gevraagd de enquête in te vullen voor de zorg die in het afgelopen jaar is ontvangen.

Vraag 1. Hoe tevreden bent u over de zorg en hulp die u ontvangt?

De zorg en hulp die u ontvangt?

19%

1=Heel ontevreden
2=Ontevreden
3=Neutraal

81%

4=Tevreden
5=Zeer tevreden
6=Weet ik niet/n.v.t. op mij
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Vraag 2. Hoe tevreden bent u over de inspraak die u heeft over de zorg of hulp die u krijgt?

De inspraak die u heeft over de zorg of hulp die
u krijgt?
3%
31%

1=Heel ontevreden
2=Ontevreden
3=Neutraal
4=Tevreden

66%

5=Zeer tevreden
6=Weet ik niet/n.v.t. op mij

Vraag 3. Hoe tevreden bent u over de mate waarin afspraken worden nagekomen?

De mate waarin afspraken worden nagekomen?

19%
1=Heel ontevreden
2=Ontevreden

3=Neutraal
4=Tevreden
81%

5=Zeer tevreden
6=Weet ik niet/n.v.t. op mij
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Vraag 4. Hoe tevreden bent u over de aandacht die zorgverleners voor u hebben?

De aandacht die zorgverleners voor u hebben?

17%
1=Heel ontevreden
2=Ontevreden
3=Neutraal
4=Tevreden
83%

5=Zeer tevreden
6=Weet ik niet/n.v.t. op mij

Vraag 5. Hoe tevreden bent u over de mate waarin de zorgverleners op de hoogte zijn van uw
gezondheid?

De mate waarin de zorgverleners op de hoogte
zijn van uw gezondheid?

10%
37%

1=Heel ontevreden
2=Ontevreden
3=Neutraal

53%

4=Tevreden
5=Zeer tevreden
6=Weet ik niet/n.v.t. op mij
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Vraag 6. Hoe tevreden bent u over de tijd die zorgverleners voor u hebben voor de verzorging?

De tijd die zorgverleners voor u hebben voor de
verzorging?
2% 1%
29%

1=Heel ontevreden
2=Ontevreden
3=Neutraal

68%
4=Tevreden
5=Zeer tevreden
6=Weet ik niet/n.v.t. op mij

Vraag 7. Hoe tevreden bent u over de tijd die zorgverleners nemen om rustig een praatje te
maken?

De tijd die zorgverleners nemen om rustig een
praatje te maken?
1=Heel ontevreden

32%

2=Ontevreden
3=Neutraal

68%

4=Tevreden
5=Zeer tevreden
6=Weet ik niet/n.v.t. op mij
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Vraag 8. Hoe tevreden bent u over de deskundigheid van zorgverleners?

De deskundigheid van zorgverleners?
1=Heel ontevreden

2%
18%

2=Ontevreden

3=Neutraal

4=Tevreden

80%

5=Zeer tevreden

6=Weet ik niet/n.v.t. op mij

Vraag 9. Hoe tevreden bent u over de professionaliteit van zorgverleners?

De professionaliteit van zorgverleners?

4%

1=Heel ontevreden
20%
2=Ontevreden
3=Neutraal

76%

4=Tevreden
5=Zeer tevreden
6=Weet ik niet/n.v.t. op mij
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Vraag 10. Hoe tevreden bent u over de communicatie met de zorginstelling?

De communicatie met de zorginstelling?

3%

14%

12%

1=Heel ontevreden
2=Ontevreden
3=Neutraal
4=Tevreden

71%

5=Zeer tevreden
6=Weet ik niet/n.v.t. op mij

Vraag 11. Hoe tevreden bent u over de mate waarin de zorginstelling open staat voor uw wensen,
vragen en opmerkingen?

De mate waarin de zorginstelling open staat
voor uw wensen, vragen en opmerkingen?
2%
10%

19%

1=Heel ontevreden
2=Ontevreden
3=Neutraal
4=Tevreden

69%

5=Zeer tevreden
6=Weet ik niet/n.v.t. op mij
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Vraag 12. Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van de zorginstelling?

De bereikbaarheid van de zorginstelling?

19%

7%

8%

1=Heel ontevreden
2=Ontevreden
3=Neutraal
4=Tevreden

66%

5=Zeer tevreden
6=Weet ik niet/n.v.t. op mij
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Bijlage 1. Opmerkingen thuiszorg cliënten
Er zijn afsluitend 2 open vragen gesteld, waarvan de door de cliënten gegeven antwoorden hieronder
zijn opgenomen. Indien een respondent meerdere opmerkingen heeft geplaatst, zijn deze achter
elkaar vermeld.
Welke 3 zaken zouden wij voor u aan moeten pakken, zodat u nog meer tevreden wordt over de
zorg?













Wij zijn over het algemeen heel tevreden;
Alles gaat naar wens;
Als de tijden van zorg op tijd wordt doorgegeven. Ik bedoel de verandering van tijden;
We zijn al zeer tevreden over de zorg;
Douchestoel. Sorry Liesanne, opnieuw verstuurd 15-08;
Eerst verantwoordelijke? In klapper staat steeds nog Coby;
Kennis over aantrekken steunkousen en Farrow wraps uitbreiden naar het hele team;
Een online planning tool;
Het slaan met de deuren (onnodig);
Min of meer vaste tijden voor de verzorging;
Bereikbaarheid van de zorginstelling;
Veel te dure levensmiddelen;

Als u nog opmerkingen heeft, kunt u deze hier opschrijven:













Wij zijn zeer tevreden



Administratief/facturering laat soms te wensen over. Aangegeven voorkeur facturering: 1 x
per maand



Geen opmerkingen

Fijne gesprekken, heel meelevend, kan altijd terecht
Allemaal lieve, fijne mensen
Ben erg tevreden over deze casemanager dementie
Alles prima
Liever wat meer tijd voor de zorg
Heel blij met iedereen van de zorg
Ben tevreden
Zou graag meer tijd (hulp) willen ontvangen. Mag niet van de verzekering
Ze staan altijd voor je klaar. Heel fijn
Als ik de instelling bel omdat ze veel te laat zijn als ik naar het ziekenhuis moet, wordt er een
aantekening van gemaakt. Dus bel ik niet meer
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Al het personeel vindt mevrouw vriendelijk. De deskundigheid, vriendelijkheid, professioneel
vindt mevr. Over het algemeen goed, maar uitgelegd dat er verschillende niveaus werken.






Heel goed.




Meer dames in het wijkteam. Wil niet door een man geholpen worden met het douchen.




1 van de 5 die ons verzorgen, voldoet niet aan onze zorg en aandacht. Verder zeer tevreden.

Maar is heel tevreden en wij als kinderen tot nu toe ook.
Beste zorg die ik ooit heb gehad.
Oma is zeer tevreden geeft ze aan. Ze kan zichzelf zijn en is op haar gemak bij jullie. Ze heeft
met ieder van jullie een goede band.
Momenteel 19-08-2019 is het een beetje rommelig onder de vrijwilligers. Het gezamenlijk
eten zou wel een goede zaak zijn. Niet een voor een. Laat de cliënten in de hoeskamer
spelletjes of iets anders doen i.p.v. het grootste deel van de dag op hun kamer verblijven. Het
onnodig laten branden van lampen. Tip. Hou een schriftelijk onderzoek 2 dagen voordat een
cliënt ontslagen wordt.
Het zou erg fijn zijn als ik vroeger op de dag verzorgd zou kunnen worden. Daar tegenover
weet en begrijp ik best dat ze niet bij iedereen om 08.30 op de stoep kunnen staan. Elke
vraag om soms eerder op de dag verzorgd te worden i.v.m. dokters of ziekenhuisbezoek
werd keurig opgelost.
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Bijlage 2. Client tevredenheid enquête
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