
Geachte leden van de gemeenteraad, 

Met dit bericht wil ik u op de hoogte brengen van de start van het onderzoek HBHplus. Er wordt 

onderzoek gedaan naar de technische kwaliteit en de mate waarin cliënten tevreden zijn over de 

geleverde diensten. 

In de week van 11 februari ontvangen geselecteerde inwoners een brief dat ze zijn geselecteerd voor 

deelname aan het onderzoek HBHplus. Deze vindt u in de bijlage ter informatie. 

In de week van 18 februari starten de interviews. Inwoners met een Wmo indicatie HBHplus zijn 

steekproefsgewijs geselecteerd.  

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Key Quality. Key Quality is een bedrijf dat ervaring heeft in 

onderzoek naar de mate van cliënttevredenheid over de dienstverlening HBHplus in combinatie met 

een technische schoonmaakcontroles op basis van de NEN norm 2075. 

De onderzoeken vinden plaats bij de mensen thuis en bestaan uit een gesprek waar een vragenlijst 

wordt ingevuld en een technische schoonmaakcontrole. Zij hanteren bij de schoonmaakcontrole 

objectieve normen zoals opgenomen in de NEN norm 2075. Op deze manier wordt zorgvuldig 

onderzoek gedaan waarbij gegevens vergeleken kunnen worden met elkaar. 

De inspecteurs die de huisbezoeken afleggen zijn gescreend door dienst Justis en in het bezit van een 

geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Wanneer ze een huisbezoek afleggen, kunnen zij zich 

legitimeren met een uitgegeven pas van de gemeente. Hierop staat hun naam, foto en dat zij in 

opdracht van de gemeente het onderzoek HBHplus uitvoeren. 

Bij de totstandkoming van dit onderzoek zijn partijen zoals KBO en st. Met Hart voor de zorg 

betrokken. Zij zijn betrokken in de bemiddeling HBHplus die door Perficio, René Mol, begeleid wordt. 

De conclusies en aanbevelingen, uit het onderzoek, helpen om te sturen op behoud van wat goed 

gaat en leiden tot  verbetering waar dat nodig is. 

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Inge Raaijmakers 

Wethouder Vitale wijken en dorpen, beheer openbare ruimte, Welzijn en Thuiszorg 

 

 

 

 

 



Bijlage 1 

 

Geachte heer, mevrouw, 

U ontvangt hulp bij het huishouden (HBHplus) van Thuiszorg West-Brabant, Groenhuysen of 

Axxicom. Die ondersteuning krijgt u, omdat u jammer genoeg niet meer alles zelf kunt doen.  

Schoon en leefbaar huis 

Ik vind het belangrijk dat met de hulp die u krijgt, uw huis ‘schoon en leefbaar’ is. Verder hoop ik dat 

u tevreden bent over de hulp die de thuiszorgorganisatie u geeft. Om te weten wat er goed gaat en 

wat er beter kan, vraag ik om uw medewerking. Hieronder leest u wat de bedoeling is. 

Onderzoek 

We onderzoeken hoe tevreden u bent. We willen ook graag weten of uw huis goed schoon is 

gemaakt. Het bedrijf dat het onderzoek voor ons uitvoert heet Key Quality. Zij stellen vast hoe 

schoon uw huis is en of u tevreden bent. Key Quality is een betrouwbaar bedrijf en heeft ervaring 

met dit soort onderzoeken.  

Bij u thuis 

Er komt een inspecteur bij u thuis. Hij bekijkt samen met u of uw huis goed is schoongemaakt. Ook 

praat de inspecteur met u en stelt vragen aan de hand van een vragenlijst. Het bezoek duurt 

ongeveer 35 minuten. (We laten van tevoren weten wanneer de inspecteur bij de cliënt langskomt). 

De inspecteur is een man of een vrouw. Als u opendoet zal de inspecteur zich ongevraagd 

legitimeren met een pasje. Dit pasje ziet er net zo uit als het pasje onderaan deze brief. U weet dan 

dat u de juiste persoon binnenlaat.  

Ondersteuningsplan klaar leggen              

Wilt u het ondersteuningsplan bij de hand houden zodat we deze tijdens het interview kunnen 

gebruiken.  

Niet meedoen? 

U bent natuurlijk niet verplicht om mee te werken. Het maakt niet uit welke reden u daarvoor heeft. 

Wilt u zich afmelden voor deelname aan het onderzoek? Dan kunt u bellen naar mevrouw Y. Berends 

op telefoonnummer 140165. 

Vragen? 

Wilt u een vraag stellen? Of wilt u meer informatie over het onderzoek en de resultaten. 

Dan kunt u bellen naar mevrouw D. Bax op telefoonnummer 140165. 

Mag ik rekenen op uw medewerking? 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Inge Raaijmakers                       

wethouder gemeente Roosendaal    

 


