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Over Facit  

 

Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting 

zonder winstoogmerk met als doelstelling om tegen kostprijs kwalitatief goede ondersteuning te 

bieden aan organisaties voor zorg en welzijn. 

 

Onze klanten waarderen ons om onze pragmatische en flexibele manier van werken en onze 

persoonlijke benadering. Sinds 2007 heeft Facit van meer dan 200.000 cliënten de ervaringen in kaart 

gebracht. Facit conformeert zich aan de internationale gedragscodes voor marktonderzoek van 

Esomar en WAPOR. Facit is in december 2020 door CIIO gecertificeerd voor ISO 9001:2015 en ISO 

27001:2013. Facit werkt niet met onderaannemers en voert alle cliëntenraadplegingen geheel in 

eigen beheer en met eigen medewerkers uit. 

 

Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. 
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Inleiding 
 

Facit heeft voor Zorggroep Elde Maasduinen in de maanden juli en augustus 2021 een 

raadpleging uitgevoerd onder cliënten die huishoudelijke hulp ontvangen. Deze raadpleging 

is uitgevoerd met een voor Zorggroep Elde Maasduinen op maat gemaakte vragenlijst. Voor 

u ligt de rapportage van deze raadpleging.  

 

Hoofdstuk 1 beschrijft de gang van zaken rondom het onderzoek. Beschreven wordt hoe de 

steekproeftrekking, informatievoorziening en dataverzameling zijn verlopen en de respons 

van het onderzoek wordt weergegeven. 

 

In hoofdstuk 2 staan de uitkomsten op vraagniveau weergegeven, evenals de 

aanbevelingsscore.  

 

 

Facit, Velsen-Noord 

Eddy Stam en Sabine van Pelt, augustus 2021 
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1. Raadpleging onder cliënten huishoudelijke hulp 

1.1 Doelgroep 

De doelgroep van deze cliëntenraadpleging wordt gevormd door alle cliënten die vanuit 

Zorggroep Elde Maasduinen huishoudelijke hulp ontvangen in juli 2021. 

1.2  Exclusie en steekproeftrekking 

Er heeft geen exclusie plaatsgevonden. 200 cliënten zijn benaderd voor deelname aan deze 

raadpleging. 

1.3  Informatievoorziening 

De cliëntenraad en de medewerkers zijn voorafgaand aan de start van de raadpleging 

geïnformeerd over het doel van de raadpleging en de wijze waarop de raadpleging zou gaan 

plaatsvinden. In de uitnodigingbrief tot deelname aan deze raadpleging zijn het doel van het 

onderzoek, de vertrouwelijkheid en anonimiteit van het onderzoek toegelicht. 

1.4 Vragenlijst 

De raadpleging is uitgevoerd met een op maat gemaakte vragenlijst voor Zorggroep Elde 

Maasduinen. De vragenlijst bestaat uit negen gesloten vragen, vier open vraag en de 

aanbevelingsvraag. De vragen gaan over de ervaringen van cliënten met de huishoudelijke 

hulp die zij krijgen.  

1.5 Dataverzameling 

Op 1 juli 2021 is per post een vragenlijst verzonden. Bij de vragenlijst was een 

antwoordenvelop gevoegd, waarmee cliënten de ingevulde vragenlijsten aan Facit konden 

retourneren. Cliënten die de vragenlijst liever online wilden invullen, konden dit doen met de 

inlogcodes die hiertoe in de uitnodigingsbrief vermeldt staan. 

 

Na twee weken, op 15 juli 2021, is aan non-respondenten een brief met nieuwe vragenlijst 

gestuurd. De raadpleging is op 9 augustus 2021 gesloten. 

1.6 Respons 

Van de 200 aangeschreven cliënten die hulp bij het huishouden ontvangen hebben 144 
cliënten de vragenlijst schriftelijk of online ingevuld. De respons voor deze raadpleging komt 
hiermee op 72,0%. 
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1.7 Leeswijzer 

De antwoorden op de gestelde vragen worden in staafdiagrammen gepresenteerd:  

 

 
 

 
 

 

Onder de staafdiagrammen staan de verschillende antwoordcategorieën die in het diagram 

voorkomen. In de staven staat het percentage respondenten dat het betreffende antwoord 

heeft gegeven. Omdat dit afgeronde percentages zijn, kan het soms voorkomen dat ze 

opgeteld niet exact op 100% uitkomen. 

Onder de staafdiagrammen is aangegeven met N in grafiek hoeveel respondenten in totaal 

de vraag beantwoord hebben.   
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2. Uitkomsten ervaringsvragen 
 

1. Zijn er werkafspraken met u gemaakt over de hulp bij het huishouden van 
Zorggroep Elde Maasduinen (zoals welke werkzaamheden, op welke dagen 
etc.)? 

 

 

 
2. In welke mate bent u tevreden over de informatievoorziening vanuit Zorggroep 

Elde Maasduinen (denk daarbij aan informatiebrieven, informatie over de 
planning, vervanging bij ziekte van de huishoudelijke hulp)? 
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3. Kunt u aangeven over welke informatievoorziening u tevreden bent? 
 

 Algemene info en over vervanging van de vaste hulp. 

 Alle informatie die mijn moeder krijgt via mij is welkom. 

 Alles is duidelijk. 

 Alles. 

 Als de mevrouw echt komt poetsen. 

 Als mijn huishoudelijke hulp niet kan komen, dan laten ze mij dit op voorhand weten. 
Dat vind ik erg prettig. 

 Altijd op dezelfde dag hulp en een vaste hulp. 

 Altijd vast dag hulp. 

 Bijzondere maatregelen, b.v. vakantieopvang; invallers. 

 Brieven zijn goed leesbaar, geen ambtelijke taal en zo. 

 Dat er altijd wel iemand komt. 

 De algemene informatie is prima. 

 De brieven die we krijgen bij veranderingen. 

 De hulp is prima in orde. 

 De informatie over de vervanging en de planning. 

 De informatiebrieven. 

 De informatievoorziening bij ziekte van de hulp. 

 De informatievoorziening met betrekking tot vervanging bij bijvoorbeeld 
ziektemelding. 

 De informatievoorziening over de vervanging bij ziekte van de huishoudelijke hulp. 

 De informatievoorziening wordt mondeling gedaan en we kunnen het vragen. 

 De ter zake doende informatie. 

 De vervanging is goed en op tijd geregeld. 

 Die is goed en ik ben daar tevreden. 

 Eigenlijk alles wel. 

 Er is altijd een brief als er een andere hulp komt bij vakantie. 

 Er is nauwelijks informatievoorziening. 

 Er is tot nu toe weinig informatie overdracht nodig geweest. Alleen in het begin. 

 Goed kunnen praten. 

 Goed overleg over alle aspecten van de hulpverleners. 

 Goede info met betrekking tot vakantie, feestdagen, vervanging en veranderingen 

 Het is prima. 

 Ik ben gewoon tevreden. 

 Ik ben heel tevreden. Vooral over de hulp die ik nu heb. 

 Ik ben over alles goed tevreden. 

 Ik ben over het algemeen heel goed tevreden. 

 Ik ben overal tevreden over. 

 Ik ben tevreden met alles. 

 Ik ben tevreden over alles: de vriendelijkheid door de telefoon, de invalhulp bij 
vakantie van de vaste hulp etc. 

 Ik ben tevreden over alles (2x). 

 Ik ben tevreden over de informatievoorziening over de wijzigingen in de planning. 

 Ik ben tevreden over de stiptheid. 

 Ik ben tevreden over de vervanging in vakantietijd en met ziekte. 

 Ik ben tevreden. 

 Ik ben zeer tevreden. 

 Ik had 5 uur hulp en dat is teruggebracht tot 3 uur. Ik ben toch tevreden over mijn 
hulp. 

 Ik heb een map gekregen met voldoende informatie. 

 Ik heb pas sinds kort deze hulp. 

 In alles. 
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 Informatie bij ziekte en vakantie. 

 Informatie over de planning van de huishoudelijke hulp. 

 Informatie over de planning. 

 Informatie over vervangende hulp. 

 Informatiebrieven algemeen. 

 Informatiebrieven ben ik tevreden over. Ik ben helemaal niet tevreden over de 
planning en vervanging bij ziekte of vakantie. 

 Informatievoorziening met betrekking tot vakantie. 

 Meestal op tijd voor vervanging bij ziekte of vakantie. 

 Op tijd bericht wanneer de hulp niet kan komen. 

 Over de huishoudelijke hulp zijn wij zeer tevreden. 

 Over de zorg en hulp. 

 Over deze hulp ben ik tevreden, maar zij gaat stoppen! 

 Over het uitvallen van hulp en het al dan niet vervangen. 

 Over wie er komt werken. 

 Overleg. 

 Per post word ik op de hoogte gebracht in verband met de planning. 

 Soms is de info in orde, maar soms worden er verkeerde tijden doorgegeven. 

 Standaard tevreden. 

 Thuiszorg mondeling. 

 Vervanging bij afwezigheid. 

 Vervanging bij ziekte (3x).  

 Vervanging bij ziekte of vakantie. 

 Vervanging wordt duidelijk en tijdig doorgegeven. 

 Vervanging wordt goed geregeld. krijg voldoende informatie. 

 Ze doet het hele huis goed. 
 

4. Wat kan er volgens u beter wat betreft de informatievoorziening? 
 

 1 keer geen brief ontvangen dat er een nieuwe medewerkster zou komen. 

 Als de hulp niet meer komt, wil ik graag weten waarom niet! 

 Als er iets afgesproken is, moet deze belofte nagekomen worden. 

 Als er veranderingen zijn, deze per post doorgeven. 

 Beter op de hoogte houden met de planning. 

 Betere tijden. 

 Betere uren voor hulp. 

 Bij inval kijken wat het beste pas bij de cliënt qua ziekte, handicap etc. 

 Bij ziekte of vakantie slecht geregeld. Ze komen 3 keer niet opdagen in dezelfde 
week. 

 Bij ziekte van hulp doorgeven wanneer een vervanger komt. 

 Communicatie. 

 Communicatie is belangrijk. 

 Communicatie op tijd en in overleg. 

 Concrete planning en afspraken. 

 De bereikbaarheid kan beter. 

 De communicatie kan beter. 

 De communicatie moet veel en veel beter. Met name dat de huishoudelijke hulp alles 
moet doorgeven aan mij als cliënt, dat ervaar ik als dat ik het uit "tweede hand" kreeg. 
Informatie kan ook via de beveiligde mails van ZGEM, zoals de medewerksters dat 
krijgen. Vakantieformulieren worden nauwelijks of bijna niet gelezen, waarop ik hulp 
wil hebben en dan is het heel lastig om hulp te krijgen in de vakanties. 

 De richtlijnen rondom corona, mondkapje en vaccinatie medewerker. 

 Doen wat er in de info staat en wat eerder de info doorgeven. 

 Doorgeven wie er komt bij inval via brief. 
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 Duidelijkheid door eventueel persoonlijk bezoek. 

 Een goede inschatting maken welke hulp bij mij past! 

 Eerder cliënt op de hoogte stellen. 

 Geen idee (2x). 

 Iets meer tijd voor mijn hulp. 

 Ik heb geen opmerkingen over wat beter kan. Ik ben tevreden wat betreft de 
informatievoorziening. 

 Ik zou graag zien dat men mij ook belt als iets "anders" wordt in verband met mijn 
NAH. 

 Informatie bij vakantie en ziekte met betrekking tot de vervanging. 

 Informatie brieven (2x). 

 Informatie is goed. 

 Informatie over de verandering van hulp bij ziekte. 

 Informatie van planning. 

 Informatievoorziening over de vakantie. 

 Informatievoorziening over vervanging tijdens vakantie. 

 Informeren bij zorgvragen of het klopt. Soms geen brief, maar wel iemand aan de 
deur die huishoudelijke zorg wil leveren, maar niet afgesproken. 

 Is voldoende. 

 Na ziekte is er geen informatie over invalster of terugkeer van de hulp. 

 Op tijd door krijgt omtrent vervanging bij ziekte of vakantie. 

 Op tijd doorgeven als er iets veranderd moet worden en je daar ook aan houden. 

 Op tijd laten weten. 

 Per e-mail. 

 Soms wat rommelig, dus betere structuur nodig. 

 Soms wil ik voicemail inspreken, maar deze wordt niet altijd beluisterd. 

 Vervanging van de huishoudelijke hulp. 

 Ze zijn moeilijk bereikbaar. Als er vanuit de cliënt is afgebeld, wordt dit niet altijd 
doorgegeven aan de hulp. 

 Zou niet weten. 
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5. In hoeverre voelt u zich op uw gemak bij de huishoudelijke hulp? 
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6. In hoeverre behandelt de huishoudelijke hulp u met aandacht (wordt u gezien 
en gehoord)? 
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7. In hoeverre bent u tevreden over de kwaliteit van de hulp bij het huishouden? 

 

 

 

 

 
8. Kunt u aangeven waarover u tevreden bent wat betreft de hulp bij het 

huishouden? 
 

 Alle werkzaamheden die gedaan moeten worden. 

 Alles (2x) 

 Alles gaat goed. 

 Alles is bespreekbaar. Ze jut met niet op. 

 Alles is goed. 

 Correct werk. 

 Dat ze vriendelijk is en doet wat ik vraag. 

 De huishoudelijke hulp luistert en aanpast als het werk niet goed is gedaan. 

 De hulp bij het huishouden is heel aardig en hard werkend. 

 De hulp doet altijd wat ik vraag om te doen. 

 De hulp doet wat nodig is en vraagt of er andere werkzaamheden gedaan moeten 
worden. 

 De hulp heeft een zelfstandige aanpak. 

 De hulp houdt alles goed bij en soms wat extra’s als er tijd voor is. 

 De hulp is altijd op tijd voor begintijd. 

 De hulp is nauwkeurig, discreet en empathisch. 

 De hulp is netjes in omgang en ook met poetsen zorgvuldig. 

 De hulp is zeer bekwaam en hulpvaardig. 

 De hulp is zeer vriendelijk en geeft goede adviezen. 

 De hulp is zeer zelfstandig. 

 De hulp kan ook nog iets anders dan poetsen, bijvoorbeeld ziet kleine technische 
problemen. 

1%

1%

1%

2%

6%

13%

34%

23%

20%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ZG Elde-Maasduinen '21 (N = 133)

8,2

0 2 4 6 8 10

ZG Elde-Maasduinen '21

Gemiddelde



Cliëntenraadpleging onder cliënten huishoudelijke hulp  Zorggroep Elde Maasduinen 2021 

 

 pagina 11 van 20 

 De hulp komt op tijd en maakt de tijd vol. 

 De hulp poetst goed (3x). 

 De hulp werkt goed door en netjes. 

 De hulp werkt prima en komt op tijd. 

 De hulp werkt zelfstandig, weet wat er moet gebeuren en is gezellig. 

 De vaste hulp is heel fijn. 

 Er wordt goed schoongemaakt. 

 Huishoudelijke hulp is als kind aan huis. 

 Heel zelfstandig en erg prettig in de omgang, betrokken. 

 Het wordt in volle tevredenheid uitgevoerd. 

 Ik ben gewoon tevreden. 

 Ik ben over alles wel tevreden. 

 Ik ben tevreden dat het altijd de regulieren personen, soms met assistenten, zijn. 

 Ik ben tevreden over alles 

 Ik ben tevreden over alles (7x). 

 Ik ben tevreden over de algehele verzorging. 

 Ik ben tevreden over de manier van werken. 

 Ik ben tevreden over de samenwerking, rekening houdend met mindere cognitie, 
samen bijhouden wat er die week aan de beurt is en of er nog wensen zijn. 

 Ik ben tevreden over de vriendelijkheid en de hulp is belangstellend. 

 Ik ben tevreden over de zelfstandigheid. 

 Ik ben tevreden over het poetsen, de vriendelijkheid en de behulpzaamheid. 

 Ik ben tevreden over het werk en de omgang samen. 

 Ik ben tevreden over het werken. 

 Ik ben tevreden. 

 ik ben zeer tevreden (2x). 

 Ik heb een fijne hulp! Maar zij gaat stoppen! 

 Ik hoef niks te zeggen. Extra dingen gaan in overleg. 

 Ik voel mij op mijn gemak bij de huishoudelijke hulp. De hulp is bezorgd en attent, 
zonder op te dringen. Ook word ik in de gaten gehouden. Ik vind het fijn dat ze met 
mij overlegt en complimenten maakt. 

 In alles. 

 Met name over de eigen regie die de hulp voert in overleg met mij. 

 Met mijn huidige hulp ben ik zeer tevreden, want zij ziet werk liggen en doet het dan 
ook voor mij. 

 Mijn hulp heeft oog voor details en toont initiatief. 

 Na de bepaalde werktijd niet klaar, toch het geplande werk afmaken heel fijn. 

 Op tijd afwerken. 

 Poetst goed, werkt zelfstandig. 

 Vertrouwde hulp. 

 Volgens mijn moeder is het een persoon die van aanpakken weet. 

 Wat de vaste hulp doet is goed. Bij de invallers (en dat gebeurt nog al eens) is het 
heel wisselend. Van goed tot ronduit slecht. 

 We hebben een vast programma, dat is fijn. 

 We kunnen goed met elkaar overweg. 

 We overleggen samen wat er moet gebeuren. 

 Werkt zelfstandig, maar is ook bereid om wensen serieus te nemen en er naar te 
handelen. 

 Wij kunnen samen goed overleggen. 

 Wij zijn zeer tevreden. XX en mijn moeder kunnen het goed met elkaar vinden. 

 XX is zeer zorgzaam en heeft oog voor het werk wat te doen is. 

 Ze doen prima werk. 

 Ze doet haar werk goed. 

 Ze doet in die drie uur haar best om alles af te hebben. 
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 Ze doet wat er gevraagd wordt. 

 Ze doet wat ik vraag om bij te houden. 

 Ze hebben goed inzicht. 

 Ze is aardig. 

 Ze is gezellig en doet wat ik gedaan wil hebben. 

 Ze is netjes en vriendelijk. 

 Ze is steeds op tijd en werkt erg goed. 

 Ze is vlug en maakt de huishoudelijke werkjes altijd goed af. 

 Ze is wekelijks op de afgesproken tijd aanwezig en ze gaat dan meteen aan de slag. 

 Ze leeft met mij mee. 

 Ze poetst heel netjes, ze is lief en belangstellend. 

 Ze werkt goed en doet wat ik vraag. 

 Ze werkt zelfstandig en is attent. 

 Ze ziet de werkzaamheden die er nodig zijn. 

 Zij is altijd behulpzaam. 

 Zij pakt alles aan. Geweldig! 
 

9. Wat kan er volgens u beter wat betreft de hulp bij het huishouden? 
 

 Altijd dezelfde hulp bij vervanging. 

 Beter opletten bij de keuken, aanrecht, hygiëne, doekjes, filters in huis, wc en 
badkamer. 

 Bij mij met deze hulp niets. 

 Dat de ramen buiten een keer gewassen kunnen worden. 

 Dat er wat meer ruimte komt om te zitten voor een kopje koffie of thee. Maar dat heeft 
ook te maken met de indicatie, waar geen ruimte voor is. 

 Dat ze die mobieltjes in de zak houden! 

 Dat ze goed poetsen. 

 Dat ze ook op balkon en galerij de ramen mogen zemen. 

 De buiten ramen lappen! 

 De controle vanuit kantoor kan beter. Ze zitten heel de tijd met de telefoon. Ze 
zeggen dat ze alles doen en vervolgens ligt er stof. 

 De hulp zelf komt warrig over qua poetsen, alles maar een beetje half poetsen. 

 De jonge vakantiehulpen waren minder goed. 

 De keuken en de gaten zijn bij mij heel normaal, dat wordt door iedereen vergeten en 
het gaat op den duur wel stinken. 

 De ramen aan de buitenkant. 

 De tijd kan beter. 

 Eens de ramen buiten wassen. 

 Eerder het werk oppakken en niet te lang kletsen, maar 2,5 uur is wel erg kort. 

 Er moet vollediger schoongemaakt worden. 

 Geen idee. 

 Het buitenramen zemen. 

 Het dweilen kan beter. 

 Het kan altijd beter. 

 Het zou beter kunnen wat schoonmaken betreft. 

 Iets meer tijd aanbieden. 

 Iets meer tijd. 

 Ik heb geen opmerkingen. 

 Jammer dat de ramen buiten niet af en toe gedaan mogen worden. Bij veel andere 
instanties mag dat wel. Je ziet nu geen resultaat. 

 Meer tijd krijgen, zodat ze niet alles af hoeft te raffelen. 

 Meer tijd krijgen. 

 Meerdere taken mogen doen, bijvoorbeeld ramen wassen buiten. 
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 Niet te veel met vakantie gaan. 

 Niets (2x). 

 Ruimere mogelijkheden, zoals ramen buiten. 

 Soms kan de inval beter. 

 Soms overleg. 

 Tijd volmaken. 

 Tijdige of tijdigere vervanging bij ziekte of calamiteiten. Besef dat dit vaak lastig is. 

 Uitroering van de werkzaamheden. 

 Weet niet. 

 Ze mogen niet alles, zoals balkon vegen en buiten ramen wassen. De hoekjes 
worden vergeten. 

 Zelf initiatief nemen! Ik moet vragen of ze bepaalde dingen wil doen. 
 

10. In welke mate zou u Zorggroep Elde Maasduinen aanbevelen bij andere mensen 
met een soortgelijke behoefte aan hulp bij het huishouden? 
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11. Kunt u een rapportcijfer geven voor de organisatie Zorggroep Elde 
Maasduinen? 
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12. Kunt u een rapportcijfer geven voor de huishoudelijke hulp van Zorggroep Elde 
Maasduinen? 
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13. Kunt u een rapportcijfer geven voor de communicatie met de gemeente? 
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Bijlage 1: vragenlijst 
 

 

 

 


