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Gemeente

oosenR daal Raadsmededeling

Datum: Nr
Van het college van burgemeester en wethouders

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan: H. an, , van eer n n

Onderwerp: Clientervaringsonderzoek Hulp bij het Huishouden

Bijlage: Clientervaringsonderzoek

lnleiding

ln de raadsvergadering van 7 juli 2015 is door de gemeenteraad een motie aangenomen om een
clientervaringsonderzoek uit te voeren naar de bereikbaarheid van en tevredenheid over de hulp bij het
huishouden en de raad nog in 2015 te informeren over de uitkomsten hiervan.

Doel

Via deze raadsmededeling informeren wij u over de uitkomsten van het door bij motie gevraagde

clienterua rin gsonderzoek.

Informatie

Voor het uitvoeren van de motie is in samenspraak met de Adviesraad Sociaal Domein een vragenlijst
opgesteld, die door een onafhankelijk onderzoeksbureau is gebruikt voor het daadwerkelijk uitvoeren
van het onderzoek.

Voor het onderzoek zijn circa 500 cliënten (per brief) benaderd die bijde gemeente Roosendaal een
aanvraag voor hulp bij het huishouden hebben ingediend. Uiteindelijk hebben 227 cliénten aan het
onderzoek deelgenomen (een respons van 45o/o), waarvan 70 via internet en I 57 telefonisch.
Het gaat vooral om oudere mensen. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 75 jaar. Er hebben
meer vrouwen (73%) dan mannen (27o/o) aan het onderzoek meegewerkt.

De belangrijkste conclusies zijn

De meeste cliënten zijn (zeer) positief over de contacten met de gemeente over het
organiseren van hulp bij het huishouden.
Enkele cliënten hebben moeite met de bereikbaarheid van de (juiste) persoon bij de
gemeente of met de houding en/of het inlevingsvermogen van de wmo-consulent.
Bij de intake is er niet altijd aandacht voor eventuele behoefte aan andere hulp of
voorzieningen.

Enkele cliënten die (nu) geen hulp (meer) hebben, hebben er voor gekozen om de hulp
zelf te organiseren, deels uit onvrede met de geboden hulp. Het gaat hierbij echter maar
om een zeer beperkt aantal mensen.

Over het algemeen zijn de cliënten (zeer) tevreden over de kwaliteit van de geboden hulp
(86%) en het persoonlijk contact met de hulp (9a%).

Voor twee op de drie cliënten is het aantal geboden uren voldoende,34o/o vindt het te
weinig.
Vervanging bij ziekte of vakantie wordt veelal goed geregeld. Daarnaast wordt er volgens
de meeste cliënten niet zo vaak van hulp gewisseld. Te vaak wisselen van hulp vindt men
welvervelend.
De geboden hulp bij het huishouden draagt er voor de meeste cliënten aan bij dat ze
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langer zelfstandig thuis blijven wonen. Het effect op het ondernemen van activiteiten
buitenshuis is kleiner, hierover verschillen de meningen meer.

De conclusies en aanbevelingen hebben betrekking op zowel de diensWerlening van de Wmo-
consulenten als op die van de daadwerkelijke zorgverleners. Het eerste aspect zal worden
meegenomen in de ontwikkeling van'de Toegang'in 2016, waarover u onlangs per raadsmededeling
bent geihformeerd. Het tweede aspect zal nadrukkelijk worden meegenomen in de overleggen met de
aanbieders die voor 2016 zijn gecontracteerd voor deze vorm van ondersteuning; zowel in de
overleggen over de voor 2016 gecontracteerde zorg als in de overleggen ter voorbereiding op de

contracten voor 2017 e.v.

Betrokkenheid adviesraad sociaal domein

De adviesraad sociaal domeín is betrokken geweest bij het samenstellen van de vragenlijst en heeft
ook te kennen gegeven betrokken te willen worden bij een verdere analyse van de resultaten; de
uitkomsten hiervan zullen eveneens worden meegenomen bij verdere verbetermaatregelen.

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

Namens dezen,
De wethouder voor Torg en Welzijn

H.J. Polderman

þ
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Wmo – Hulp bij het huishouden 

 
 
 
 
 

Onderzoek naar bereikbaarheid van en tevredenheid over (de uitvoering van de) huishoudelijke hulp   

In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
moeten gemeenten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk 
thuis kunnen blijven wonen. Eén van de vormen van onder-
steuning is het regelen van huishoudelijke hulp.  
 
De gemeente Roosendaal wil graag weten hoe cliënten denken 
over de organisatie en bereikbaarheid van en de tevredenheid 
over de (uitvoering van de) hulp bij de huishouding in de 
gemeente. De uitkomsten van het onderzoek vormen de input om 
te komen tot eventuele verbeteringen.  
 
Voor het onderzoek zijn circa 500 cliënten (per brief) benaderd 
die bij de gemeente Roosendaal een aanvraag voor hulp bij het 
huishouden hebben ingediend. Uiteindelijk hebben 227 cliënten 
aan het onderzoek deelgenomen (een respons van 45%), 
waarvan 70 via internet en 157 telefonisch.  
 
Het gaat vooral om oudere mensen. De gemiddelde leeftijd van 
de respondenten is 75 jaar. Er hebben meer vrouwen (73%) dan 
mannen (27%) aan het onderzoek meegewerkt. Deze verhouding 
is ongeveer gelijk aan de verhouding in de steekproef.   

27% 

73% 
Man 

Vrouw 

De respondenten 
• Aantal: 227 personen  
• Gemiddelde leeftijd: 75 jaar 

69% 

27% 

Enquête zelfstandig 
ingevuld 

Enquête ingevuld 
met hulp van een 
naaste 

Enquête ingevuld 
met hulp van een 
zorg-/hulpverlener 

 KTO Wmo Roosendaal             Uitgevoerd door Dimensus    November 2015 



De meeste cliënten (79%) wisten (redelijk) snel waar men 
terecht kon met een vraag over zelfstandig wonen of het 
meedoen aan de samenleving. Circa 10% had moeite om 
de weg te vinden.  
 
 
 
 
Als wordt gekeken naar het contact met de gemeente, dan 
zijn de cliënten hierover overwegend (zeer) tevreden. Over 
de meeste aspecten is 80% tot 90% (zeer) tevreden en 5% 
tot 10% (zeer) ontevreden. Cliënten die ontevreden waren, 
konden hierop een toelichting geven. Vaak onderstreept 
deze toelichting de gegeven kwalificatie (zie bijlage).  
 
Het minst tevreden is men over de wijze waarop door de 
Wmo-consulent werd gekeken naar de behoefte aan 
andere hulp of voorzieningen. De meeste respondenten die 
hierover ontevreden zijn, geven aan dat hier helemaal geen 
aandacht voor is geweest. 

Tevredenheid over het contact met de gemeente 
De meeste cliënten zijn (zeer) tevreden over het contact met de gemeente 

Snelheid waarmee de cliënten wisten waar zij terecht konden met een vraag over zelfstandig wonen of 
meedoen aan de samenleving. N=194  (excl. weet niet/geen antwoord) 

27% 52% 12% 6% 4% 
Wist men waar 

men terecht kon? 

Snel Redelijk snel Niet snel, maar ook niet langzaam Redelijk langzaam Langzaam 

Mate van tevredenheid over het contact met de gemeente. N=182-210 (excl. weet niet/geen antwoord) 

25% 

30% 

19% 

17% 

15% 

12% 

66% 

56% 

67% 

67% 

66% 

54% 

5% 

6% 

8% 

10% 

12% 

24% 

6% 

4% 

5% 

4% 

8% 

Wijze waarop men te woord werd 
gestaan 

Snelheid afronding aanvraag 

Aandacht voor de persoonlijke situatie 

Informatie over hulp bij het huishouden  

Telefonische bereikbaarheid  

Aandacht voor evt. andere hulp of 
voorzieningen 

Zeer tevreden Tevreden Neutraal  Ontevreden Zeer ontevreden 
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Kwaliteit van de hulp bij het huishouden  
Vrijwel alle cliënten  ontvangen hulp bij het huishouden 

Cliënten die huishoudelijke hulp ontvangen. N=227 

92% 

8% 

Ja 

Nee 

 
Van de respondenten ontvangt 92% hulp in de huishouding. 
De mensen die geen huishoudelijke hulp (meer) ontvangen 
(8%) geven aan dat hun aanvraag nog in behandeling is, 
dat de hulp nog niet is gestart of dat de hulp tijdelijk was en 
is stopgezet. Ook zijn enkele cliënten overgestapt op het 
zelf organiseren van de huishoudelijke hulp via het pgb, 
deels omdat men ontevreden was met de geboden hulp. Bij 
geen enkele respondent was sprake van een afwijzing. 
 
 
Twb is in Roosendaal de belangrijkste leverancier van hulp 
bij het huishouden: meer dan de helft (57%) van de cliënten 
krijgt hulp van Twb. Andere spelers van enige omvang zijn 
DAT (19%), T-zorg (9%) en Groenhuysen (6%). De andere 
organisaties hebben maar een aandeel van 1-2%.  
 
De helft van de cliënten heeft de zorgverlener zelf uit-
gekozen, bij de andere helft heeft iemand anders de keuze 
voor een bepaalde organisatie gemaakt.  
 
 
 
 

 
Gebruik van de organisaties die huishoudelijke hulp geven. N=201 (excl. nvt / geen antwoord) 

57% 

19% 

9% 

6% 

2% 

9% 

Twb 

DAT 

T-zorg 

Groenhuysen 

Vitaal 

andere/pgb 
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Kwaliteit van de hulp bij het huishouden  
Over het algemeen is men tevreden over de huishoudelijke hulp 

Tevredenheid over de kwaliteit van de werkzaamheden die de hulp verricht en het persoonlijk contact met de hulp.  
N=208  exclusief weet  niet/geen antwoord) 

48% 

53% 

38% 

41% 

9% 

4% 

Kwaliteit werkzaamheden 

Persoonlijk contact 

Zeer tevreden Tevreden Neutraal  Ontevreden Zeer ontevreden 

De meeste cliënten zijn (zeer) tevreden over zowel 
de kwaliteit van de (schoonmaak)werkzaamheden 
(86%) als over het persoonlijk contact met de hulp 
(94%). Slechts een klein percentage is over deze 
aspecten (zeer) ontevreden.  
 
De ontevreden cliënten zijn kritisch over de wijze 
waarop wordt geholpen of wijzen op het gebrek aan 
ervaring van de hulp of dat men steeds een andere 
hulp heeft. Let wel, het gaat hierbij maar om kleine 
aantallen. 
 
Twee op de drie cliënten (64%) vinden het aantal 
toegewezen uren voldoende om het huis schoon te 
houden, 36% vindt echter van niet.  
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Is het aantal toegewezen uren voldoende om het huis schoon te houden? N=206 (exclusief weet  niet/geen antwoord) 

64% 36% Aantal toegewezen uren 

ja nee 



Wordt er vaak van hulp gewisseld buiten vakantie en ziekte 
om? N=193 (excl. weet  niet/geen antwoord) 

22% 

78% 

Ja, er wordt 
vaak van hulp 
gewisseld 

Nee, er wordt 
niet vaak van 
hulp gewisseld 

Is de vervangende hulp bij vakantie of ziekte goed geregeld? N=184 (excl. weet  niet/geen antwoord) 

44% 32% 15% 9% 
Vervanging bij 

ziekte/vakantie 

Altijd Meestal Soms Zelden tot nooit 

 
 
Bij ziekte of vakantie van de hulp 
wordt volgens 44% van de cliënten 
de vervanging altijd goed geregeld, 
bij nog eens 32% gebeurt dit 
meestal goed.  
 
 
Verder wordt er volgens vier op de 
vijf cliënten (78%) buiten vakanties 
en ziekte om nauwelijks gewisseld 
van hulp. De overige 22% denkt wel 
dat er vaak gewisseld wordt van 
hulp.  
 
Van de respondenten die aangeven 
dat er vaak wordt gewisseld, vindt 
90% dit vervelend (dit is 16% van 
alle respondenten).  
 

Wisselen van hulp  

90% 

10% 

Ja 
Een beetje 

Vindt u het vervelend dat er vaak van hulp 
wordt gewisseld?  N=41 

Vervanging bij ziekte of  vakantie wordt meestal of altijd (76%) geregeld  
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Invloed op zelfstandig wonen en activiteiten buitenshuis  
De huishoudelijke hulp heeft een zeer positieve invloed op het langer zelfstandig blijven wonen  

Mate waarin de hulp bij het huishouden bijdraagt aan het zelfstandig kunnen blijven wonen. N=204  
 

67% 29% 4% 
Zelfstandig 

wonen 

Veel Redelijk Nauwelijks 

 
 
 
 
 
 
De respondenten geven nagenoeg allemaal aan dat de hulp 
in de huishouding ervoor zorgt dat men langer zelfstandig 
thuis kan blijven wonen. Twee derde geeft aan dat de 
huishoudelijke hulp hier in grote mate aan bijdraagt, voor 
nog eens 29% helpt dit redelijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over de mate waarin de huishoudelijke hulp het 
ondernemen van activiteiten buitenshuis beter mogelijk 
maakt, zijn de meningen verdeeld. Ongeveer een kwart is 
van mening dat dit veel scheelt, nog eens een kwart denkt 
dat dit redelijk helpt. Tot slot is ongeveer de helft van 
mening dat dit nauwelijks (23%) of niet (26%) scheelt.  
 
 
 
 
 

Mate waarin de hulp bij het huishouden bijdraagt aan het ondernemen van activiteiten buitenshuis. N=194  
 

23% 28% 23% 26% 
Activiteiten 
buitenshuis 

Veel Redelijk Nauwelijks Niet 
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Belangrijkste conclusies 
Tevredenheid overheerst ten aanzien van  (de organisatie van de) hulp bij het huishouden in Roosendaal 

 De meeste cliënten zijn (zeer) positief over de contacten met de gemeente over het organiseren van hulp bij het 
huishouden. Enkele cliënten hebben moeite met de bereikbaarheid van de (juiste) persoon bij de gemeente of met 
de houding en/of het inlevingsvermogen van de wmo-consulent.  

 Bij de intake is er niet altijd aandacht voor eventuele behoefte aan andere hulp of voorzieningen.  
 Enkele cliënten die (nu) geen hulp (meer) hebben, hebben er voor gekozen om de hulp zelf te organiseren, deels uit 

onvrede met de geboden hulp. Het gaat hierbij echter maar om een zeer beperkt aantal mensen. 
 
 Over het algemeen zijn de cliënten (zeer) tevreden over de kwaliteit van de geboden hulp (86%) en het persoonlijk 

contact met de hulp (94%).  
 Voor twee op de drie cliënten is het aantal geboden uren voldoende, 34% vindt het te weinig. 
 Vervanging bij ziekte of vakantie wordt veelal goed geregeld. Daarnaast wordt er volgens de meeste cliënten niet zo 

vaak van hulp gewisseld. Te vaak wisselen van hulp vindt men wel vervelend. 
 De geboden hulp bij het huishouden draagt er voor de meeste cliënten aan bij dat ze langer zelfstandig thuis blijven 

wonen. Het effect op het ondernemen van activiteiten buitenshuis is kleiner, hierover verschillen de meningen meer. 
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Toelichting als men ontevreden is over het contact met de gemeente
(letterlijke antwoorden, alfabetisch gerangschikt)

Telefonische bereikbaarheid 

Bij de verlenging van de hulp hadden ze geen begrip hoe mijn situatie is en na drie maanden verlenging moest ik het zelf maar uitzoeken 

hoe ik mijn huishouden in orde krijgDe informatie die ik heb gekregen is heel goed, maar soms belden ze mij terug en soms niet. Dat is heel erg vervelend.

Er was haast bij en het is heel praktisch opgelost. De intake is telefonisch gegaan.

ik mis een direct nummer of een duidelijk emailadres.

Ik vond dat je mevrouw in 1e instantie erg kort door bocht ging. Na mijn opmerking en haar excuus liep wel. Ik moest wel uren inleveren 

alsof door de dood van mijn man mijn huis kleiner was.In het begin was het ook bij de gemeente zoeken waar wie ik aan de lijn moest krijgen etc. Vroeger moest ik bij "het punt" zijn. Nu weet de 

gemeente wel beter.Je wordt vaak doorgeschakeld naar een andere persoon.

later op de middag zijn ze er niet meer

moeilijk te bereiken, meneer werd vaak doorgeschakeld.

Omdat je niet serieus genomen wordt.

Telefonische bereikbaarheid was goed maar daarna is de vraag blijven liggen waardoor er geen actie werd ondernomen.

Traplift aangevraagd of aangepaste woning maar nog steeds niets gehoord.

Vaak niet bereikbaar

Veel door verbinden. Eerst algemene nummer. Dan telefonist(e), daar  noem ik de naam van degene die mijn zaak 

behandelt.Doorverbinden naar het Punt. Telefoniste. Weer de naam die ik spreken wil. Doorverbinden naar iemand van WMO. Medewerker 

WMO iemand anders dan degene naar wie ik gevraagd heb.Deze wil al mijn gegevens en mijn vraag weten om dan , na enig gezoek in de 

computer mij te vertellen dat ze me niet kan helpen maar dat ik degene moet hebben die mijn zaak behandelt. vervolgens belooft ze een 

mailtje te sturen naar mijn behandelaar,met de vraag of die  mij wil terug bellen. Wanneer dat zal zijn weet ze niet. Na een telefoongesprek 

van bijna een half uur weet ik nog niet wat ik weten wil. Hoe zo goed bereikbaar?

wel lange wachttijden bij centrale

werd meermalen doorverbonden naar personen die niets redelijks konden vertellen

Wijze waarop men te woord is gestaan

een afspraak gemaakt betreft de hulp wat niet is nagekomen

geen begrip en op een niet vriendelijke toon zo kwam het voor mij over

Heel erg slecht.

Ik heb minder uren gekregen.

Ik voelde mij niet serieus genomen toen ik aanvraaging wilde  doen voor noodzakelijke  aanpassing in mijn badkamer. DE consulente wilde 

mijn probleem  op te lossen door mij van medisch advies te voorzien,  zoals:  - "U zou een tweede heup operatie moest doen en hoeft u 

geen aanpassing in de badkamer?" - Belachelijk, vond ik dat, voor iemand die consulent is geen medische kennis heeft.

Ik werd vaak doorverwezen naar andere consulenten.

Vraag 2

Vraag 3



lees vorige opmerking!! In 1e instantie liep het gesprek niet na haar excuses wel.

Mevrouw had heel veel vragen voordat ik de aanvraag uiteindelijk kreeg.

onvriendelijk

vroeger was dit prima, maar nu voelt mevrouw zich niet lekker bij de manier van communiceren door WMO.

Wijze waarop is gekeken naar de persoonlijke situatie

Dat heeft de consulent niet gedaan.

De consulent liet merken dat hij zo snel mogelijk van mij vanaf wilde zijn. Het bleek dat hij daar zat om zo min mogelijk aanvraaging op te 

nemen en niet om mij als burger te woord te staan en mijn probleem serieus te nemen.

de uitkomst van dit proces komt niet overeen met wat de consulente tijdens het gesprek heeft gezegd

Er is een indicatie  gedaan op beperkingen van voorgaande jaren, terwijl ik een spoed hulpvraag had, en niet heb gekregen. Te weinig hulp 

voor mijn beperkingen op dat moment van aanvraagEr is onvoldoende rekening mee gehouden.

Er werd een opmerking gemaakt dat ik een te groot huis heb en kleiner moet wonen. dat vond ik niet netjes in dat gesprek.

hij snapt gewoon niet hoe het is iemand met een depressie zo te behandelen

Ik moest uren inleveren en ik vind dat niet juist. Wel heeft de medewerkster alles goed gewogen en voor me gedaan wat ze kon.

Na thuiskomst uit een revalidatie tehuis, is men niet komen kijken.Ik kon niets! Men gaf mij 2 1/2 uur hulp. Was ik wel blij mee, maar... niet 

genoeg. Inmiddels kan ik zelf wel iets en heb ik hier genoeg? aan.

Nee het kon beter, de consulente heeft niet voldoende geluisterd naar wat ik wilde. Ik heb zelf aangegeven dat als het toilet word verlaagd 

ik graag zou hebben dat dit netjes gebeurd. Vervolgens word er in het verslag aangegeven dat ik het zelf zou aangeven wanneer ik dit 

wilde veranderen. Hier wist ik niets van.Te weinig uren toegewezen gekregen naar mevrouw haar mening.

weinig begrip voor mijn situatie

ze maken zelf de dienst uit

Wijze waarop is gekeken naar behoefte aan andere hulp of voorzieningen

Daar had ik geen belang bij.

daar is niet naar gekeken

dat heeft de consulent niet gedaan.

Dat was niet aan de orde.

Er is helemaal niet gekeken naar andere hulp/voorzieningen.

Er werd niet naar gevraagd of gekeken maar dat was ook niet echt nodig.

Er werd niet naar gevraagd.

Geen aandacht voor geweest, ze zouden me terug bellen of langskomen en daar is nog niks van terecht gekomen.

Heb ik niet naar gekeken en ook geen behoefte aan gehad.

hier is niet naar gekeken.

Hij heeft dat niet gedaan.

Vraag 3

Vraag 4

Vraag 5



Ik had geen andere hulp nodig dus hier is ook niet naar gekeken.

ik heb borstkanker en ik heb extra hulp aangevraagd, maar bleef hetzelfde.

Is niet naar gekeken, wordt te makkelijk over gedaan.

is niet naar gekeken.

Is niet ter sprake gekomen en is ook niet nodig.

Kwam niet in aanmerking voor de deeltaxi. Dat is heel vervelend.

mevrouw had voorheen 3 uur hulp, en toen mevrouw aangaf dat ze wel eens moest stofzuigen vanwege de haren van haar kat. Toen heeft 

de consulente besloten een half uur van haar hulp te halen.

Moest het maar doen met mantelzorgers. Ik had bezoek en die moesten maar voor me klaar staan, terwijl die 150 km verder op wonen

Nee daar heeft ze niet naar gekeken, maar daar had ik ook geen behoefte aan.

Nee, dat hebben ze nooit gedaan.

Niet gebeurt en ook geen behoefte aan.

niet naar gekeken

Op het moment was het alleen maar nodig om de huishoudelijke hulp te krijgen.

Traplift aangevraagd maar is afgewezen.

Ze zijn er te gemakkelijk vanuit gegaan dat de rest door mantelzorg gedaan kan worden.

Zelfs na telefonisch overleg, was meer uren niet mogelijk.

informatie over de hulp bij het huishouden

een tijdje geen vaste hulp gehad terwijl dit wel verteld was, daarnaast veel onduidelijkheid. Er wordt ook niet doorgegeven als er een 

andere hulp komt.eerst wilde hij het niet verlengen maar uiteindelijk verlengd met drie maanden maar de toon waarop was niet klant vriendelijk

Geen informatie gekregen over de hulp bij het huishouden.

Geen informatie gekregen.

Het was me niet duidelijk hoe de eigen bijdrage berekend wordt.

Ik had graag meer duidelijkheid gehad over de eigen bijdrage die ik moest betalen.

Ik had ongeveer 1 uur per dag nodig op dat moment. Niet gekregen. afgewezen .. moest maar vrienden zoeken die me met de huishouding 

gingen helpen.Ik heb geen informatie gekregen.

Informatie was goed, opvolging zeer slecht.

Kreeg de eerste keer een hulp die PANISCH was voor katten. Zij zag kans om in 2 1/2  uur een half keukenraam te "lappen". Heb dan ook 

meteen gebeld dat dat geen hulp was.Mevrouw wist niet wat ze moest betalen, dit werd pas bekend toen alles al geregeld was.

Teveel papieren gekregen waardoor je het zelf dan even niet meer weet wat je met zoveel informatie aan moet.

Weinig informatie gekregen. Het kon naar mijn mening wel beter.

snelheid waarmee de aanvraag is afgehandeld

Binnen 2 maanden na het overlijden van je partner te horen krijgen: Mw. uw man is verleden jaar overleden, we moeten dus de indicatie 

herzien klinkt niet fijn!!!!

Vraag 6

Vraag 7

Vraag 5



Dat is heel erg slecht, want mijn aanvraag is een jaar zoek geweest.

Duurde te lang

duurt erg lang, meneer heeft via de post te horen gekregen dat er extra hulp zou komen, maar dit is nog steeds niet het geval.

Het duurde drie maanden voordat ik werkelijk de huishoudelijke hulp kreeg.

Het duurde te lang voordat ik hulp in de huishouding had gekregen.

Ik ben gewoon zeer ontevreden

Ik ben nog in afwachting van de eigen bijdrage.

ik heb er niks meer van gehoord

Ik moet heel lang wachten. De gemeente heeft de aanvraag al toegezegd. Ik moet nu alleen maar wachten op de CAK. Die moeten mijn 

eigen bijdrage berekenen etc. Dat duurt mij veel te lang, want ze zijn nu al een maand bezig.

In eerste stantie waren ze me vergeten en hadden ze de aanvraag over het hoofd gezien en toen kreg ik de hilp al jheep snel

In het begin ging het moeizaam, kinderen hebben veel moeten bellen om bij de juiste persoon te komen. Eenmaal bij de juiste persoon was 

het snel en goed geregeld.is via mijn maatschappelijk werker gegaan

Meneer heeft 7 weken moeten wachten, dit vond meneer te lang.

meneer heeft de hulp over moeten zetten op zijn naam omdat zijn vrouw overleden is, waardoor hij even geen hulp had (2maanden). Dit 

vond meneer te lang.Niet gekregen waar ik op hoopte. Ze hebben me laten aanmodderen, afronding was voor hun in 1 week geregeld. Maar ik zat met de 

problemen.Over hulp in het huishouden ben ik snel geholpen. Alleen vind ik heel erg onterecht dat ik voor 3 uur hulp per maand, net zoveel moet 

betalen als iemand die 12 uren per maand hulp krijgt. Dat vind ik onvoorstelbaar...

Vraag bleef liggen en werd niet door anderen opgepakt. Pas na een telefoontje van dochter werd er iets mee gedaan.

Vraag 7



Toelichtingen
(letterlijke antwoorden, alfabetisch gerangschikt)

Waarom ontvangt u geen huishoudelijke hulp?

de hulp heeft de badkamer beschadigd. En hierdoor heeft mevrouw geen vertrouwen meer in thuiszorg.

gestopt

hulp was tijdelijk nodig, nu niet meer relevant

Ik had de huishoudelijke hulp niet meer nodig.

Ik had recht op hulp in de huishouding tot 19 april 2015.

Ik heb alles stop laten zetten, omdat ik zeer ontevreden ben over de organisatie T-zorg. Ze houden 

absoluut geen rekening met de mensen. Ze sturen zomaar verschillende hulpen langs.

Ik heb in juni/juli hulp bij het huishouden gehad. Dit was maar voor drie maanden in verband met een 

operatie die ik heb gehad.

Ik maak gebruik van PGB.

Ik wil eerst graag weten wat mijn eigen bijdrage is.

Meneer maakt voorlopig geen gebruik van het PGB, maar als hij het weer nodig heeft dan zal die dit 

weer aanvragen.

Mevrouw was ontevreden over de hulp en de wijze waarop ze behandeld is door de WMO, daarom is 

mevrouw nu aan het kijken voor een andere oplossing.

niet tevreden over de hulp

sinds 1 oktober heb ik zelf besloten om mensen in mijn buurt te regelen die mij helpen.

Vanaf juli/augustus ontvang ik geen huishoudelijke hulp meer, omdat het tijdelijk was in verband met 

een operatie die ik heb gehad.

We waren heel erg ontevreden over de organisatie T-zorg waar mijn moeder hulp  van kreeg. We waren 

het zat en maken nu gebruik van PGB.

Vraag 13 Ontevreden over de kwaliteit van de hulp

Ze neemt veel pauze en ze doet niet alles wat gedaan moet worden.

Vorig jaar kreeg ik iedere week een andere hulp, ik vond dit zeer vervelend. Ook gingen zij niet 

zorgvuldig op met mijn spullen zoals de stofzuiger. Sinds ik de vaste hulp heb gaat het veel beter, maar ik 

ben bang dat dit zal veranderen. Want eind december krijg ik waarschijnlijk een andere hulp.

Moet het poetsen nog leren. Wat gedaan is moet opnieuw gedaan worden. Kortom: geen ervaring.

Mijn hulp wil altijd te snel weg terwijl dat ze 3 uur moet werken en na anderhalf uur gaat ze al weg.

Ik krijg steeds verschillende hulpen en daar kan ik dan niet op bouwen.  Ik vind het vervelend steeds te 

moeten uitleggen wat er moet gebeuren. Bovendien stellen sommige hulpen bij aankomst zich niet voor. 

Ik vraag me af of ik ooit een vaste huishoudelijke hulp krijg: Ik heb hier al contact over op genomen met 

de thuiszorgorganisatie helaas zonder resultaat.

Er komt elke keer een andere hulp. De jonge dames die schoonmaken weten helemaal niet hoe dat 

moet.

De hulp die ik krijg is zelf een beetje ziek en ze mag maar 10 uur werken en ze mag niet zwaar tillen etc. 

Het is dan lastig voor de hulp om haar werk te kunnen doen, omdat ze zelf belemmeringen heeft.

Toevallig heb ik zoveel hulpjes in de afgelopen tijd gehad dat ik daar geen oordeel daarover kan hebben. 

Nu heb ik een vaste persoon die vanaf maandag begonnen is. Zij doet het heel erg goed.

Vraag 9



Mijn hulpje is heel aardig, maar ik vind dat ze niet goed kan schoonmaken.

Je krijgt soms hulp van medewerkers die niet echt zin hebben om te werken en de kantjes aflopen...

Er valt niet veel schoon te maken, ze doet wel haar werk goed. Maar ze blijft soms te lang kletsen en 

drinkt veel koffie, dat vind ik soms wel vervelend.

De ene hulp is beter dan de ander. Ik krijg nog steeds veel verschillende hulpen en dat is het enige 

minpuntje dat ik heb.

Vraag 15 Ontevreden over het contact met de hulp

Persoon, hulp wisselt nogal

Over 2015 heb ik over elke 14 dagen 18 verschillende hulpen gehad (ondanks diverse keren mijn vraag 

om een vaste hulp) De laatste hulp is slechts 3 keer geweest dus daar kan ik nog niet over oordelen, 

Er komt elke keer een andere hulp langs. Daar kan mijn moeder geen bank mee opbouwen.

Omdat ik constant een andere hulp krijg kan ik geen band opbouwen. Mijn ervaring tot nu toe is niet zo 

goed. ( zich niet voorstellen, sommige hulpen doen niet wat ik wil zoals binnen ramen zemen ).

Het is een lieve meid, maar werken kan ze niet goed werken, omdat ze snel weg wilt.

Als ik wat aanwijzingen geef aan mijn hulpje vind ze dat niet zo leuk.
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