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Cliëntervaringsonderzoek Zorg Thuis  
Zorg Dichtbij + Senior Assist Care 
 
1. Inleiding 
 
1.1 Algemeen: vragenlijst en benadering  
 
In opdracht van Zorg Dichtbij zijn door Bureau De Bok de cliëntervaringen onderzocht onder cliënten 
Zorg Thuis (persoonlijke verzorging en verpleging, niet palliatief) via een schriftelijke meting.  
 
De schriftelijke meting is gestart op 12 mei 2016. De sluitingsdatum voor het inzenden van vragenlijsten 
was 7 juli 2016. In totaal zijn de respondenten voor de schriftelijke meting maximaal vier keer benaderd. 
 
Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de CQ-Index ‘Ervaringen met de zorg thuis’ (versie 4.1) 
 
Deze lijst is door het Zorginstituut gevalideerd. De uitvoering van het onderzoek is verlopen volgens het 
Handboek Eisen & Werkwijzen CQ-metingen1. 
 
Het onderzoek is afgenomen onder alle organisaties die aangesloten zijn bij de coöperatie van Zorg 
Dichtbij. Een organisatie kan in deze rapportage worden onderscheiden als er minstens 10 geldige 
vragenlijsten van de betreffende organisatie zijn teruggestuurd. In het huidige onderzoek geldt dit alleen 
voor Senior Assist Care2. Naast het totaalresultaat van Zorg Dichtbij (het totaal van alle organisaties uit 
de coöperatie) worden in dit rapport ook de resultaten van Senior Assist Care weergegeven. 
 
1.2 Verbetervoorstellen  
 
Vanuit de meting kunnen verbetervoorstellen worden geformuleerd als de scores daartoe aanleiding 
geven. De volgende criteria worden daarbij gehanteerd:  

- Als de scores ‘soms’ en/of ‘nooit’ samen meer dan 10% zijn. 
- Als de score ‘nee’ meer dan 10% is3. 

Vanuit een gemarkeerde score kan dan een verbetervoorstel geformuleerd worden4. 
 
Als dit aan de orde is wil dat niet zeggen dat er sprake is van iets ‘fouts’. Een verbetervoorstel duidt op 
de mogelijkheid iets beter te doen. De hierboven beschreven normering is een manier om het materiaal 
te ordenen. Het is aan de instelling hoe hiermee omgegaan wordt.  
De verbetervoorstellen die Bureau De Bok formuleert, gelden als samenvatting van de 
vragen/onderwerpen waarbij vanuit deze meting verbetering mogelijk is. De door de instelling 
ondernomen verbeteractie hoeft echter niet direct uit de gestelde vragen en behandelde onderwerpen 
van deze meting voort te komen. Verbeterplannen kunnen onderdeel zijn van een groter geheel aan 
bestaande beleidsacties. 
 
  

                                            
1 De uitkomsten van dit onderzoek worden momenteel niet ter beschikking gesteld ten behoeve van de landelijke benchmark 
2 Voor een overzicht van de respons per organisatie: zie pagina 4, hoofdstuk ‘Respons en benadering cliënten’. 
3 Er wordt gerekend met hele percentages. Scores vanaf 11% krijgen een verbetervoorstel. Als een vraag beantwoord is door 
minder dan 10 personen, wordt er geen verbetervoorstel geformuleerd. 
4 Het formuleren van verbetervoorstellen op deze wijze, heeft niets te maken met eventuele landelijke vergelijkingen. De 
uitkomsten daarvan kunnen anders zijn dan in dit rapport en kunnen voor de organisatie aanleiding zijn andere conclusies te 
trekken. De norm is opgesteld door Bureau De Bok in overleg met de organisatie. 
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1.3 Vergelijking met vorig onderzoek  
 
In deze rapportage wordt een vergelijking gemaakt met de resultaten van het onderzoek in 2014. Deze 
vergelijking kan alleen gemaakt worden voor het totaal van Zorg Dichtbij, omdat er geen gegevens van 
Senior Assist Care uit 2014 zijn.  
 
In de vergelijking worden drie zaken aangegeven: 

1. Boven de grafiek: als een score geen aanleiding geeft tot een verbetervoorstel, maar in 2014 
volgens bovenstaande norm nog wel, dan wordt dit boven de grafiek aangegeven. 

2. Bij de verbetervoorstellen en boven de grafiek: als de score aanleiding geeft tot een 
verbetervoorstel en in 2014 volgens bovenstaande norm ook, dan wordt aangegeven of de score 
voor- of achteruit gegaan is op dit punt. Ook als de score gelijk gebleven is, dan wordt dit 
aangegeven. Scores binnen een marge van 3% worden opgevat als gelijk gebleven. 

3. Bij de verbetervoorstellen en boven de grafiek: als de score nu aanleiding geeft tot een 
verbetervoorstel en in 2014 volgens bovenstaande norm niet, dan wordt aangegeven dat er 
sprake is van een nieuw verbetervoorstel. 
 

Als er niets wordt aangegeven, betekent dit dat de score in 2014 geen aanleiding gaf tot een 
verbeterpunt en in deze rapportage ook niet. 
 
1.5 Opzet van deze rapportage 
 
De opzet van deze rapportage is als volgt. Eerst volgt de responsinformatie. Daarna wordt een 
samenvattend overzicht gegeven van de indicatorscores volgens het ‘Kwaliteitsdocument 2013 
Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis’ en de betreffende werkinstructies bij de gebruikte vragenlijsten 
van het Zorginstituut (te vinden op de website van het Zorginstituut). Verdere uitleg over de berekening 
van deze scores wordt gegeven in het betreffende hoofdstuk.  
Aansluitend wordt in volgorde van de indicatoren zoals beschreven in het ‘Kwaliteitsdocument 2013 
Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis’ de uitkomst gegeven. De gestelde vragen en het aantal mensen 
dat de vraag heeft beantwoord (N=) is in de grafiek te vinden. Het rapport eindigt met een beschrijving 
van de achtergrondkenmerken van de respondenten. 
 
De grafieken bevatten gegevens voor de resultaten van Zorg Dichtbij in 2014 en 2016. Daarnaast 
bevatten de grafieken de resultaten van Senior Assist Care. 
 
Als er gebruik wordt gemaakt van tabellen, worden achtereenvolgens gegeven: 
•  De frequentie van het antwoord (het aantal) 
•  Het percentage 
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2. Respons en benadering cliënten  
 
Cliënten Zorg Thuis 
 
Volgens de richtlijnen bij de CQ-meting zijn cliënten die enkelvoudige huishoudelijke hulp en/of 
enkelvoudige ondersteunende begeleiding krijgen, uitgesloten voor landelijk onderzoek. De richtlijnen bij 
de meting geven aan dat cliënten van de Zorg Thuis volgens een schriftelijke procedure (via toezending 
van vragenlijsten) worden bevraagd. Deze cliënten mochten hierbij hulp van anderen krijgen (niet van 
zorgverleners). De vragen mochten niet worden beantwoord door een ander.  
 
Er bleven na het toepassen van bij de meting opgestelde exclusiecriteria per organisatie minder dan 110 
cliënten over. Voor dit onderzoek hoefde daarom geen steekproef getrokken te worden. Er zijn in totaal 
69 cliënten benaderd.  
 
Volgens landelijke richtlijnen gelden ‘onbestelbaar retour’, ‘niet in staat’ en ‘niet van toepassing’ als niet 
benaderd voor het onderzoek.  
In totaal zijn er daarmee 67 cliënten benaderd (zie overzicht hieronder). 
Er zijn 41 geldige vragenlijsten terug gekomen. 
De respons is hiermee 61,2%. 
 
In onderstaand overzicht zijn per organisatie alle redenen voor non-respons te vinden:  
 
 Niet van 

toepassing op 
geadresseerde* 

Weigeringen 
i.v.m. geen 
interesse/geen 
tijd/geen zin 

Afgemeld d.m.v. 
terugsturen 
vragenlijst 
(reden afmelding 
onbekend) 
 

Vragen niet 
zelf 
beantwoord 

Onbekend 
(geen reactie) 

Senior Assist Care 1 1 3 3 5 
DeMensZo - - - - 1 
Boarnsterhim State - - - - 4 
Thuiszorg Anahid 1 - - - 5 
La Luna Care - - - - 2 
Sezens Zorg - - - - - 
Agimus - - 1 - 1 
Totaal 2 1 4 3 18 
* Cliënten die zelf bij de eerste vraag van de vragenlijst aangaven dat de vragenlijst niet op hen van toepassing was 
 
In onderstaande tabel wordt per organisatie weergegeven hoeveel lijsten er (netto) verstuurd en 
teruggekomen zijn en wat de netto respons is. 
 

Locatie Aantal verstuurd Aantal netto 
verstuurd* 

Aantal lijsten terug Netto respons (%) 

Senior Assist Care 34 33 21 63,6% 
DeMensZo 4 4 3 75,0% 
Boarnsterhim State 8 8 4 50,0% 
Thuiszorg Anahid 9 8 3 37,5% 
La Luna Care 6 6 4 66,7% 
Sezens Zorg 2 2 2 100,0% 
Agimus 6 6 4 66,7% 
Totaal 69 67 41 61,2% 
*Netto verstuurd is het aantal benaderde respondenten volgens de landelijke richtlijnen bij dit onderzoek.  
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Resultaten Zorg Thuis 
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1. Gemiddelde scores prestatie-indicatoren VV&T 
 
In dit hoofdstuk worden de ongecorrigeerde gemiddelde scores van de indicatoren (schalen) gegeven 
volgens het ‘Kwaliteitsdocument 2013 Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis’ (LOC Zeggenschap in zorg, 
Zorgverzekeraars Nederland en de Inspectie voor de Gezondheidszorg, augustus 2013) en de 
betreffende werkinstructies bij de gebruikte vragenlijsten van het Zorginstituut (te vinden op de website 
van het Zorginstituut). Volgens de werkinstructies van het Zorginstituut moeten respondenten minstens 
de helft van de vragen uit de schaal beantwoord hebben om in aanmerking te komen voor analyse. 
Antwoordcategorieën als ‘weet niet’ en ‘niet van toepassing’ mogen bij het berekenen van deze scores 
niet meegeteld worden (zij worden als missende waarden beschouwd). Voor landelijke analyse geldt dat 
een indicatorscore niet berekend wordt bij minder dan 10 cliënten5.  
 
Bij elke indicator worden de vraagnummers genoemd en is de maximaal te behalen score 4. Zo kan de 
organisatie een beeld krijgen hoe ver de behaalde gemiddelde score verwijderd is van de maximaal te 
behalen score. 
 

Indicatoren ervaringen van cliënten Zorg Thuis 
Indicator (schaal) 
 

Vragen uit 
CQ-index 

Gemiddelde score 
Zorg Dichtbij totaal 

Gemiddelde 
score Senior 
Assist Care 

2016 2014 2016 

4.3 Respect voor mensen: ervaren bejegening 17 t/m 19 3,78 3,67 3,60 
4.5 Ervaringen met (lichamelijke) verzorging 20 t/m 23 3,50 3,27 3,25 
5.4 Ervaren kwaliteit personeel 13 t/m 16 3,76 3,58 3,50 
6.1 Ervaren inspraak 3 t/m 6, 8 3,31 3,24 3,23 
6.2 Ervaren informatie 7, 9 t/m 12 3,46 3,55 3,52 
 
Indicator (schaal) N (aantal)  

Zorg Dichtbij 
totaal 2016 

N (aantal)  
Senior Assist Care 

2016 
4.3 Respect voor mensen: ervaren bejegening 41 21 
4.5 Ervaringen met (lichamelijke) verzorging 37 18 
5.4 Ervaren kwaliteit personeel 41 21 
6.1 Ervaren inspraak 41 21 
6.2 Ervaren informatie 40 20 
  

                                            
5 Bureau De Bok levert de data van dit onderzoek momenteel niet aan ten behoeve van een landelijke vergelijking. Voor 
verslagjaar 2016 bestaan hier geen landelijke eisen voor. Mocht dit in de toekomst nog wel aan de orde zijn, dan kunnen de 
uitkomsten van deze landelijke vergelijking anders zijn dan in dit rapport en kunnen zij voor de organisatie aanleiding zijn andere 
conclusies te trekken. Bij landelijke analyse wordt namelijk gebruik gemaakt van landelijke gegevens van alle instellingen die voor 
de betreffende verslagjaren gemeten hebben met de CQ-index. Bovendien worden landelijke statistische correcties toegepast. 
Beide factoren kunnen leiden tot andere scores op de prestatie-indicatoren. 
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2. Respect voor mensen: ervaren bejegening 
 
4.3 Respect voor mensen: ervaren bejegening 
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Samenvatting verbetervoorstellen indicator ‘Respect voor mensen: Ervaren  
bejegening’ 
 
De landelijke kwaliteitsindicator is opgesteld om de volgende aspecten van kwaliteit van zorg te 
bereiken: 
 
De onderwerpen hebben betrekking op de omgang van de zorgverleners met de cliënten.  
Zorgverleners hebben genoeg aandacht het sociale welzijn van cliënten. Leg eventuele 
aandachtspunten vast in het zorgdossier. 
 
Vanuit de 10%-norm bij de vragen komen de volgende zaken naar voren: 
 

- Heb aandacht is voor het mentale welbevinden van de cliënt. Let hierbij bijvoorbeeld op 
eenzaamheid en welzijn. Laat de cliënt zien dat er een luisterend oor is en laat 
bijvoorbeeld ook zien welke mogelijkheden er zijn voor eventuele geestelijke 
ondersteuning.  
Verbetervoorstel geldt voor: 
Senior Assist Care. 
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3. Ervaringen met (lichamelijke) verzorging 
 
4.5 Ervaringen met lichamelijke verzorging 
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Zorg Dichtbij totaal: achteruitgang t.o.v. 2014 

 
 
Zorg Dichtbij totaal: gelijk gebleven t.o.v. 2014 
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Samenvatting verbetervoorstellen indicator ‘Ervaringen met (lichamelijke) verzorging’ 
 
De landelijke kwaliteitsindicator is opgesteld om de volgende aspecten van kwaliteit van zorg te 
bereiken: 
 
Hier gaat het om de ervaringen van de cliënten met de (lichamelijke) verzorging die zij krijgen. 
Cliënten worden door het personeel goed (lichamelijk) verzorgd en de verzorging leidt voor 
cliënten zichtbaar tot een grotere zelfstandigheid en stabilisering of vermindering van hun 
lichamelijke klachten. 
 
Vanuit de 10%-norm bij de vragen komen de volgende zaken naar voren: 
 

- Zorg dat er aandacht is voor wat de cliënt belangrijk vindt om te doen (bij combinatie met 
de zorg). Heb eventueel aandacht voor gemakkelijk zorg krijgen op een ander tijdstip of 
andere dag. Stem de verzorging af op het dagelijks leven van de cliënt.  
Verbetervoorstel geldt voor: 
Zorg Dichtbij totaal: achteruitgang t.o.v. 2014 
Senior Assist Care 

 
- Heb er aandacht voor dat niet iedereen zich met de thuiszorg goed kan redden. Heb 

aandacht voor het signaleren van eventuele mogelijkheden voor meer zorg of het regelen 
van aanvullende zaken (hulpmiddelen, dagbesteding, persoonlijke begeleiding etc.). Heb 
hierbij ook aandacht voor welke hulp de cliënt vanuit eigen omgeving ter beschikking 
heeft, waar nodig in overleg met gemeente. 
Verbetervoorstel geldt voor: 
Zorg Dichtbij totaal: gelijk gebleven t.o.v. 2014 
Senior Assist Care 
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4. Ervaren kwaliteit personeel 
 
5.4 Ervaren kwaliteit personeel 
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Samenvatting verbetervoorstellen ‘Ervaren kwaliteit personeel’ 
 
De landelijke kwaliteitsindicator is opgesteld om de volgende aspecten van kwaliteit van zorg te 
bereiken: 
 
Het gaat hier om de ervaringen van de cliënten met de zorgverleners. Zorgverleners laten zien 
vakkundig te zijn. Er bestaat een goede vertrouwensband tussen cliënt en zorgverlener. Men laat 
zien betrokken te zijn en er wordt rust en beheersing uitgestraald bij het uitvoeren van 
zorghandelingen. Er wordt goed samengewerkt met andere hulpverleners. 
 
Vanuit de 10%-norm bij de vragen komen de volgende zaken naar voren: 
 

- Zorg dat er goed samengewerkt wordt met andere hulpverleners die zorg verlenen aan de 
cliënten. Laat zien dat hiervoor het zorgplan gebruikt wordt. Kaart bijvoorbeeld ook 
eventuele (communicatie)problemen die ontstaan bij andere partijen aan in (keten)overleg. 
Verbetervoorstel geldt voor: 
Zorg Dichtbij totaal: achteruitgang t.o.v. 2014 
Senior Assist Care  

 

 
 
Zorg Dichtbij totaal: achteruitgang t.o.v. 2014 
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5. Ervaren inspraak en ervaren informatie 
 
6.1 Ervaren inspraak 
 
Zorg Dichtbij totaal: nieuw verbetervoorstel t.o.v. 2014 

 
 
Zorg Dichtbij totaal: nieuw verbetervoorstel t.o.v. 2014 
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Zorg Dichtbij totaal: vooruitgang t.o.v. 2014 
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Samenvatting verbetervoorstellen indicator ‘Ervaren inspraak’ 
 
De landelijke kwaliteitsindicator is opgesteld om de volgende aspecten van kwaliteit van zorg te 
bereiken: 
 
Het gaat hier over de zorgbehoefte en de wijze waarop de zorg verleend wordt, wanneer en hoe 
men afspraken nakomt en of de gemaakte afspraken aansluiten bij de wensen van cliënten. 
 
Vanuit de 10%-norm bij de vragen komen de volgende zaken naar voren: 
 

- Laat cliënten meebeslissen over de inhoud van de te bieden zorg (welke zorg, wat kan 
men nog wel, wat wil men niet doen etc.). Heb aandacht voor het aangaan van het 
gesprek. 
Verbetervoorstel geldt voor: 
Zorg Dichtbij totaal: nieuw verbetervoorstel t.o.v. 2014. 
Senior Assist Care 
 

- Laat cliënten meebeslissen over de tijdstippen van de te bieden zorg. Heb aandacht voor 
het aangaan van het gesprek.  
Verbetervoorstel geldt voor: 
Zorg Dichtbij totaal: nieuw verbetervoorstel t.o.v. 2014. 
Senior Assist Care 
 

- Cliënten zien dat zij, indien gewenst, kunnen meebeslissen over van wie zij thuiszorg 
krijgen. Evalueer bijvoorbeeld kort na de start of de zorgverlener(s) bevalt/bevallen en 
geef duidelijk aan dat aangegeven kan worden wanneer een andere zorgverlener 
gewenst is. Wees hierin duidelijk over de mogelijkheden.  
Verbetervoorstel geldt voor: 
Zorg Dichtbij totaal: achteruitgang t.o.v. 2014. 
Senior Assist Care 
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6.2 Ervaren informatie 

 
 
Zorg Dichtbij totaal: vooruitgang t.o.v. 2014, geen verbetervoorstel meer. 
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Zorg Dichtbij totaal: vooruitgang t.o.v. 2014 
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Zorg Dichtbij totaal: vooruitgang t.o.v. 2014 

 
 

 
  

Samenvatting verbetervoorstellen indicator ‘Ervaren informatie’ 
 
De landelijke kwaliteitsindicator is opgesteld om de volgende aspecten van kwaliteit van zorg te 
bereiken: 
 
De vragen gaan over de communicatie tussen de zorginstelling en de cliënt en over de manier 
waarop cliënten het verkrijgen van informatie ervaren. Cliënten weten de mogelijkheden om in 
contact te komen met de instelling/zorgverleners en bij wie zij terecht kunnen met bepaalde 
vragen.  
 
Vanuit de 10%-norm bij de vragen komen de volgende zaken naar voren: 
 

- Heb aandacht voor het tijdig op de hoogte stellen van veranderde tijdstippen van 
zorg/uitval van een zorgverlener. Zorg dat vervangers ook goed op de hoogte zijn van hun 
taken en werkzaamheden. Laat zien dat het zorgplan hiervoor gebruikt wordt.  
Verbetervoorstel geldt voor: 
Zorg Dichtbij totaal: vooruitgang t.o.v. 2014. 
 

- Zorg ervoor dat cliënten weten hoe en wanneer hun vaste contactpersoon (of diens 
vervanger) bereikbaar is. Bekijk of de informatie over de bereikbaarheid duidelijk genoeg 
is, op het juiste moment wordt gegeven en of herhaling gewenst is. Neem deze informatie 
eventueel weer mee in de periodieke evaluatie. Heb hierbij ook aandacht voor het 
aanpassen van informatie aan een eventueel veranderde groep cliënten: zorg voor 
informatie op maat en naar behoefte. 
Verbetervoorstel geldt voor: 
Zorg Dichtbij totaal: vooruitgang t.o.v. 2014. 
Senior Assist Care 
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6. Aanbeveling en waardering in cijfers 
 
Hieronder worden de cijfers weergegeven voor alle organisaties van Zorg Dichtbij.  
 
Onderstaande tabel laat zien of men de organisatie aan zou bevelen op een schaal van 0-10 (waarbij 0 
staat voor zeer waarschijnlijk niet en 10 voor zeer waarschijnlijk wel): 
 
24. Zou u de zorginstelling bij uw vrienden en familie aanbevelen? 

Cijfer 
Senior 

Assist Care 
(N=19) 

DeMensZo 
(N=3) 

Boarnsterhim 
State (N=4) 

Thuiszorg 
Anahid 
(N=3) 

La Luna 
Care 
(N=4) 

Sezens 
Zorg 
(N=2) 

Agimus 
(N=4) 

Totaal Zorg 
Dichtbij 
(N=39) 

4 5,3% - - - 25,0% - - 5,1% 

6 - - - - - - 25,0% 2,6% 

7 26,3% - - - - - - 12,8% 

8 31,6% 33,3% 50,0% - - - 25,0% 25,6% 

9 10,5% - 25,0% - 25,0% - 50,0% 15,4% 

10 26,3% 66,7% 25,0% 100,0% 50,0% 100,0% - 38,5% 

 
Onderstaande tabellen laten zien welke cijfers gegeven worden op een schaal van 0-10 aan de 
zorginstelling en de zorgverleners6: 
 
33. Welk cijfer geeft u de zorginstelling? Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: 
uitstekend 

Cijfer 
Senior 

Assist Care 
(N=21) 

DeMensZo 
(N=3) 

Boarnsterhim 
State (N=4) 

Thuiszorg 
Anahid 
(N=3) 

La Luna 
Care 
(N=4) 

Sezens 
Zorg 
(N=2) 

Agimus 
(N=4) 

Totaal Zorg 
Dichtbij  
(N=41) 

4 4,8% - - - - - - 2,4% 

5 - - - - 25,0% - - 2,4% 

6 4,8% - - - - - 25,0% 4,9% 

7 19,0% - - - - - - 9,8% 

8 42,9% 33,3% 50,0% - 25,0% - 25,0% 34,1% 

9 14,3% - 50,0% - 50,0% - 25,0% 19,5% 

10 14,3% 66,7% - 100,0% - 100,0% 25,0% 26,8% 

 
34. Welk cijfer geeft u de zorgverleners? Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: 
uitstekend. 

Cijfer 
Senior 

Assist Care 
(N=21) 

DeMensZo 
(N=3) 

Boarnsterhim 
State (N=4) 

Thuiszorg 
Anahid 
(N=3) 

La Luna 
Care 
(N=4) 

Sezens 
Zorg 
(N=2) 

Agimus 
(N=4) 

Totaal Zorg 
Dichtbij 
(N=41) 

6 4,8% - - -   - 2,4% 

7 23,8% - 25,0% -  - - 14,6% 

8 38,1% 33,3% 25,0% - 25,0% - 50,0% 31,7% 

9 14,3% - 50,0% - 50,0% - 25,0% 19,5% 

10 19,0% 66,7% - 100,0% 25,0% 100,0% 25,0% 31,7% 

                                            
6 De vragen naar cijfers voor de zorginstelling (vraag 33) en voor de zorgverleners (vraag 34) zijn niet meer opgenomen in de 
landelijke CQ-index (daarin wordt alleen naar het aanbevelingscijfer gevraagd, vraag 24). De vragen 33 en 34 zijn in overleg met 
de organisatie toegevoegd. Zij zijn niet aangeleverd t.b.v. de landelijke benchmark. 
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Gemiddelde cijfers en Net Promotor Score 
 
Het gemiddelde aanbevelingscijfer en de gemiddelde cijfers voor de zorginstelling en zorgverleners zijn 
in onderstaande tabel te vinden: 
 
Onderdeel 
cijfer tussen () is cijfer 2014 

Gemiddelde 
aanbevelingscijfer 

Gemiddelde cijfer 
zorginstelling 

Gemiddelde 
cijfer 
zorgverleners 

Zorg Dichtbij totaal 8,5 (8,7) 8,4 (8,3) 8,6 (9,0) 
Senior Assist Care 8,2 8,0 8,2 
DeMensZo 9,3 9,3 9,3 
Boarnsterhim State 8,8 8,5 8,3 
Thuiszorg Anahid 10,0 10,0 10,0 
La Luna Care 8,3 7,8 9,0 
Sezens Zorg 10,0 10,0 10,0 
Agimus 8,0 8,3 8,8 
 
De scores voor aanbeveling kunnen berekend worden tot de Net Promotor Score (NPS).  
Op basis van het gegeven cijfer worden mensen in drie categorieën ingedeeld: 

1. Promotors = respondenten die een score van 9 of 10 gegeven hebben 
2. Passief Tevredenen = respondenten die een score van 7 of 8 gegeven hebben 
3. Criticasters = respondenten die een score van 0 tot 6 gegeven hebben 

 
Voor het huidige onderzoek geldt:  
 
Zorg Dichtbij totaal 
 Aantal Percentage 
Criticasters (0-6) 3 7,7% 
Passief Tevredenen (7-8) 15 38,5% 
Promotors (9-10) 21 53,8% 
 
Senior Assist Care 
 Aantal Percentage 
Criticasters (0-6) 1 5,3% 
Passief Tevredenen (7-8) 11 57,9% 
Promotors (9-10) 7 36,8% 
 
DeMensZo 
 Aantal Percentage 
Criticasters (0-6) - - 
Passief Tevredenen (7-8) 1 33,3% 
Promotors (9-10) 2 66,7% 
 
Boarnsterhim State 
 Aantal Percentage 
Criticasters (0-6) - - 
Passief Tevredenen (7-8) 2 50,0% 
Promotors (9-10) 2 50,0% 
 
Thuiszorg Anahid 
 Aantal Percentage 
Criticasters (0-6) - - 
Passief Tevredenen (7-8) - - 
Promotors (9-10) 3 100,0% 
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La Luna Care 
 Aantal Percentage 
Criticasters (0-6) - - 
Passief Tevredenen (7-8) 1 25,0% 
Promotors (9-10) 3 75,0% 
 
Sezens Zorg 
 Aantal Percentage 
Criticasters (0-6) - - 
Passief Tevredenen (7-8) - - 
Promotors (9-10) 2 100,0% 
 
Agimus 
 Aantal Percentage 
Criticasters (0-6) 1 25,0% 
Passief Tevredenen (7-8) 1 25,0% 
Promotors (9-10) 2 50,0% 
 
De NPS wordt vervolgens berekend door het percentage criticasters (cijfer = 0-6) af te trekken van het 
percentage promotors (cijfer= 9-10). De NPS wordt vervolgens uitgedrukt als een score tussen de -100 
en + 100. De Net Promotor Score is in onderstaande tabel te vinden: 
 
Onderdeel (score tussen () is score 2014 Net Promotor Score 

 
Zorg Dichtbij totaal +46,1 (+52,2) 
Senior Assist Care +31,5 
DeMensZo +66,7 
Boarnsterhim State +50,0 
Thuiszorg Anahid +100,0 
La Luna Care +75,0 
Sezens Zorg +100,0 
Agimus +25,0 
 
Toelichting NPS: 

• Een positieve NPS houdt in dat er meer negens of tienen dan cijfers van 0-6 gegeven zijn.  
• De maximaal te behalen NPS is +100. Dit wil zeggen dat er alleen maar negens en tienen zijn 

gegeven. 
 

• Een negatieve NPS houdt in dat er meer cijfers van 0-6 gegeven zijn dan negens of tienen. 
• De minimale NPS is -100. Dit wil zeggen dat er alleen maar cijfers van 0-6 gegeven zijn. 

 
• Een NPS van 0 wil zeggen dat er net zoveel mensen zijn die een cijfer van 0-6 geven als dat er 

mensen zijn die een 9 of een 10 geven.  
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7. Opmerkingen 
 
Alle opmerkingen die hieronder staan weergegeven zijn gescreend en eventueel geredigeerd om 
herkenbaarheid van antwoorden te voorkomen. De opmerkingen worden per organisatie weergegeven. 
 
Wat zou u willen veranderen aan de zorg die u nu thuis krijgt? 
 
Senior Assist Care 

1. Als het zou kunnen graag meer dezelfde personen. 
2. Dezelfde mensen die zorg geven. Geen veranderingen meer alstublieft. 
3. Geen klachten. 
4. Geen veranderingen. 
5. Ik ben teleurgesteld over dat ik een half uur heb ingeleverd. Ik hoor dat er veel gemeenten zijn 

die geld overhouden aan de WMO en ik heb geen hulp in de nabijheid. Dat half uur doet het net 
om iets extra's te doen. 

6. Medewerkers horen goed op de hoogte te zijn over wat er me de cliënt aan de hand is 
(bijvoorbeeld: ziekten, slecht zien, slecht lopen). 

7. Minder verschillende zorgverleners. 
8. Niets, ben tevreden. 
9. Niets, het kan blijven zoals het is. 
10. Niets, het kan niet beter. 
11. Niets, ik heb geen klachten. 
12. Niets. 
13. Soms zijn ze wat gehaast. 
14. Vaak andere medewerkers. Medewerkers moeten soms met eigen auto's rijden, auto's zijn niet 

altijd veilig. We krijgen geen lijst meer waar op staat hoe laat iemand komt en wie. In het begin 
was het een leuke groep, nu ook wel. Maar merk dat ze veel papierwerk hebben. Soms hebben 
ze tijd voor je en soms niet. 

 
DeMensZo  

1. Dat de medewerkers meer tijd krijgen en meer tijd aan de cliënt kunnen besteden. De meeste 
medewerkers doen hun best. Ze moeten iemand verdrietig achterlaten vanwege de tijd. 

2. Niets, voor mij is het goed zo. 
 
Boarnsterhim State  

1. Alle medewerkers moeten op de hoogte zijn van de handicap. En de nagels en snorharen 
moeten iedere dag gecontroleerd worden. 

2. Vaker dezelfde hulpen. Het liefst 2 of 3 verschillende mensen die helpen. Bij het eten zou ik 
graag af en toe zelf willen bepalen wat ik eet (maar het eten is lekker en smaakt prima). 

 
Thuiszorg Anahid  

1. Niets, ik vind dat alles goed geregeld is. 
 
La Luna Care  

1. Dat ze opbellen als ze later of vroeger komen. Als er iets met een andere cliënt is even bellen. 
Er is maar één medewerker die dit wel altijd doet. 

2. Verloop van de vaste medewerkers is best hoog, dat is voor de zorgvrager jammer en 
vervelend. 

 
Sezens Zorg  

1. Ik zou niets willen veranderen, ik ben tevreden over de zorg. 
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Agimus  
1. Huishoudelijke hulp. 
2. Ik zou graag de mensen willen zien die altijd al bij mij komen. Nu zie ik ze maar 1 of 2 keer per 

week. 
3. Niets veranderen. 
4. Zoveel mogelijk vaste tijdstippen. Veranderingen in het rooster aan ons doorgeven. 

 
 
Waar bent u (zeer) tevreden over als het gaat om de zorg die u nu thuis krijgt? 
 
Senior Assist Care 

1. Correct: korte lijnen indien nodig. Goede communicatie tussen zorgverlener, kinderen en de 
huisarts. 

2. De ze altijd twee keer daags de steunkousen aan en uit doen. Ik kan er van op aan. 
Medewerkers zijn altijd netjes, beleefd en vriendelijk. 

3. Er is voldoende aandacht en vertrouwen. Kan alle informatie die ik wil bespreken. Goede 
zorgzame hulpverleners, dat is prettig om in huis te hebben. Ik krijg erg veel aandacht. Men 
werkt in saamhorigheid met elkaar, dat geeft vertrouwen. Na alle fusies is het nu rustig en goed 
geworden. Hopelijk komen er nu geen veranderingen meer in mijn leven. 

4. Goed geregeld. 
5. Goede controle! 
6. Het kan niet beter. 
7. Ik ben tevreden over alles. 
8. Ik ben tevreden. 
9. Meestal tijd voor een praatje. 
10. Over alles. Heb geen aanmerkingen op de thuiszorg. 
11. Over het algemeen tevreden. Goede controle! 
12. Overal tevreden mee. 
13. Vaste team, met meestal dezelfde verzorgenden. 
14. Vriendelijk, zorgzaam en behulpzaam. 
15. Ze helpen me altijd direct en overal mee (douchen, aankleden etc.). 

 
DeMensZo  

1. Ik ben tevreden. 
2. Ik ben wel tevreden over de zorg. Ze bieden een luisterend oor, besteden aandacht aan 

problemen en nemen alles serieus. Ze geven goed advies. 
3. Vaste zorgverleners, empathisch vermogen, daadkracht, komen afspraken altijd na, zorgvuldig. 

 
Boarnsterhim State  

1. De privacy. Tevreden over de gastheer, de tuin en de kok. De zorg komt door weer en wind! 
2. Het eten, het douchen, blokje om lopen, buiten zijn. 

 
Thuiszorg Anahid  

1. De zorgverleners komen de afspraken altijd na, ze doen alles met plezier. 
2. De zorgverleners zijn vakkundig, ze geven veel aandacht aan mij. Ze komen de afspraken altijd 

na. 
3. Ik ben heel tevreden, want ze spreken mijn taal. Ik kan goed met hun communiceren, ze zijn 

altijd op tijd. 
 
La Luna Care  

1. Dat ze eerder of later komen als je bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moet, of als je eens uit gaat. 
2. Klantgericht werken: uitstekend! Bij noodsituaties snel ter plekke. Altijd telefonisch bereikbaar: 

uitstekend. 
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Sezens Zorg  

1. Dat er naar mij wordt geluisterd en dat afspraken worden nagekomen. Dat ik aandacht krijg. 
2. Mijn zorgverlener is altijd op tijd, lief en begaan met mij. Ze doet echt alles, zelfs iets meer. Ze is 

een lieverd, een sterke en moedige vrouw. 
 
Agimus 

1. Dat ze me niet als onmondig kind behandelen en of aanspreken. Dat ze wat geduld met me 
hebben en de tijd geven om te doen wat ik zelf nog kan. 

2. Zeer tevreden over alles. 
  
  



 

 
Rapportage CQ-meting 

Zorg Thuis Zorg Dichtbij + Senior Assist Care 
Bureau De Bok/13072016/JC/1.0 

 

26 

8. Achtergrondkenmerken 
 
De gemiddelde leeftijd van de respondenten is: 
 
Onderdeel Leeftijd 
Zorg Dichtbij totaal 76 
Senior Assist Care 82 
  
De cliënten krijgen zorg thuis sinds: 
 
Hoe lang krijgt u al thuiszorg van deze instelling?  
 Senior Assist Care 

(N=21) 
Zorg Dichtbij totaal 

(N=41) 
6 maanden tot minder dan 1 jaar 4,8% 19,5% 
1 tot 2 jaar 14,3% 22,0% 
2 tot 5 jaar 52,4% 43,9% 
meer dan 5 jaar 28,6% 14,6% 
 
De verdeling van de respondenten naar (hoogst voltooide) opleiding is7: 
 
Wat is uw hoogst voltooide opleiding? 
 Senior Assist Care  

(N=21) 
Zorg Dichtbij totaal  

(N=41) 
geen opleiding 9,5% 4,9% 
lager onderwijs 28,6% 22,0% 
lager of voorbereidend 
beroepsonderwijs 38,1% 31,7% 

middelbaar algemeen voortgezet 
onderwijs 14,3% 24,4% 

middelbaar beroepsonderwijs en 
beroepsbegeleidend onderwijs 4,8% 2,4% 

hoger beroepsonderwijs 4,8% 9,8% 
wetenschappelijk onderwijs 9,5% 4,9% 
 
Het oordeel over de eigen gezondheid is: 
 
Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? 
 Senior Assist Care  

(N=21) 
Zorg Dichtbij totaal  

(N=41) 
slecht 10,0% 10,0% 
matig 55,0% 55,0% 
goed 30,0% 30,0% 
zeer goed 5,0% 5,0% 

                                            
7 Opleidingsrichtingen behorend bij de verschillende niveaus zijn:  
Geen opleiding (lager onderwijs: niet afgemaakt),  
Lager onderwijs (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs),  
Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO),  
Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VBMO-t),  
Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS),  
Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (HAVO, VWO, atheneum, gymnasium, HBS en MMS),  
Hoger beroepsonderwijs (HBO, HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk onderwijs),  
Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 
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