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In	  opdracht	  van	  Eilandzorg	  Schouwen-‐Duiveland	  (vanaf	  hier:	  Eilandzorg)	  heeft	  Bureau	  De	  Bok	  een	  NPS+	  meting	  
uitgevoerd.	  Cliënten	  die	  hulp	  bij	  het	  huishouden	  ontvangen	  konden	  aangeven	  of	  ze	  de	  hulp	  van	  Eilandzorg	  
zouden	  aanbevelen	  aan	  anderen.	  Hierbij	  kon	  men	  ook	  aangeven	  wat	  Eilandzorg	  kan	  doen	  om	  de	  hulp	  te	  
verbeteren	  en	  waar	  men	  tevreden	  over	  is.	  Voor	  dit	  onderzoek	  zijn	  de	  volgende	  vragen	  gesteld:	  
	  
1.	  Zou	  u	  de	  huishoudelijke	  hulp	  die	  u	  van	  Eilandzorg	  ontvangt,	  aanbevelen	  aan	  anderen?	  
2.	  Wat	  kan	  Eilandzorg	  doen	  om	  de	  hulp	  (nog	  verder)	  te	  verbeteren?	  
3.	  Wat	  vindt	  u	  goede	  punten	  aan	  de	  hulp	  die	  u	  krijgt?	  
4.	  Welke	  3	  dingen	  vind	  u	  het	  belangrijkste	  bij	  het	  krijgen	  van	  hulp	  van	  Eilandzorg?	  	  
	  
Met	  de	  resultaten	  op	  de	  aanbevelingsvraag	  (vraag	  1)	  kan	  de	  Net	  Promotor	  Score	  (NPS)	  worden	  berekend.	  De	  
resultaten	  op	  de	  open	  opmerkingen	  kunnen	  door	  Eilandzorg	  gebruikt	  worden	  bij	  het	  bepalen	  van	  de	  richting	  
van	  nieuw	  beleid,	  gericht	  op	  de	  punten	  die	  volgens	  de	  respondenten	  verbeterd	  moeten	  worden	  en	  wat	  zij	  
belangrijk	  vinden.	  Daarnaast	  bieden	  de	  open	  opmerkingen	  inzicht	  in	  zaken	  waar	  respondenten	  al	  tevreden	  over	  
zijn.	  	  
	  
Respons	  en	  benadering	  
De	  cliënten	  hebben	  op	  8	  november	  2018	  een	  brief	  met	  vragenlijst	  en	  antwoordenvelop	  toegestuurd	  gekregen	  
van	  Bureau	  De	  Bok.	  De	  ingevulde	  vragenlijst	  kon	  in	  de	  antwoordenvelop	  teruggestuurd	  worden	  aan	  Bureau	  De	  
Bok.	  Bureau	  De	  Bok	  heeft	  de	  vragenlijsten	  verwerkt.	  
	  
In	  totaal	  zijn	  er	  voor	  dit	  onderzoek	  126	  cliënten	  benaderd.	  Cliënten	  die	  aangeven	  dat	  zij	  geen	  hulp	  meer	  
ontvangen	  van	  Eilandzorg	  worden	  door	  Bureau	  De	  Bok	  niet	  meegerekend	  in	  het	  aantal	  benaderde	  cliënten.	  In	  
totaal	  zijn	  er	  daarmee	  125	  cliënten	  benaderd.	  Er	  zijn	  73	  geldige	  vragenlijsten	  teruggestuurd.	  Dat	  betekent	  een	  
respons	  van	  58,4%.	  In	  onderstaande	  tabel	  worden	  de	  redenen	  voor	  non-‐respons	  weergegeven:	  
	  
Reden	  non-‐respons	   Aantal	  
Niet	  van	  toepassing	  (krijgt	  geen	  hulp	  van	  Eilandzorg)	   1	  
Weigeringen	  i.v.m.	  geen	  interesse/geen	  tijd/geen	  zin	   1	  
Geholpen	  met	  invullen	  door	  zorgverlener	   1	  
Onbekend	  (geen	  reactie)	   50	  
	  
Opbouw	  van	  dit	  overzicht	  
Eerst	  volgt	  een	  korte	  uitleg	  over	  de	  berekening	  van	  de	  NPS.	  Hierna	  wordt	  de	  NPS	  voor	  Eilandzorg	  weergegeven.	  
Aansluitend	  wordt	  de	  top	  3	  van	  belangrijkste	  onderwerpen	  bij	  de	  hulp	  van	  het	  huishouden	  weergegeven.	  Het	  
rapport	  eindigt	  met	  een	  overzicht	  van	  verbeterpunten	  en	  goede	  punten	  van	  Eilandzorg	  volgens	  de	  cliënten.	  
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-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Net	  Promotor	  Score	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
De	  scores	  bij	  de	  aanbevelingsvraag	  (Zou	  u	  de	  hulp	  die	  u	  van	  Eilandzorg	  ontvangt	  aanbevelen	  aan	  anderen?)	  
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	  8,	  9	  of	  10	  gegeven	  hebben	  
2. Passief	  Tevredenen	  =	  respondenten	  die	  een	  score	  van	  7	  gegeven	  hebben	  
3. Criticasters	  =	  respondenten	  die	  een	  score	  van	  0	  t/m	  6	  gegeven	  hebben	  

	  
De	  NPS	  wordt	  vervolgens	  berekend	  door	  het	  percentage	  criticasters	  (cijfer	  =	  0-‐6)	  af	  te	  trekken	  van	  het	  
percentage	  promotors	  (cijfer=	  8-‐10).	  De	  NPS	  wordt	  uitgedrukt	  als	  een	  score	  tussen	  de	  -‐100	  en	  +	  100.	  	  
	  
In	  de	  tabel	  hieronder	  volgt	  een	  toelichting	  bij	  de	  NPS:	  
	   	  
Positieve	  NPS	  (+)	  
	  

Meer	  cijfers	  van	  8	  t/m	  10	  dan	  cijfers	  van	  0	  t/m	  6	  

Negatieve	  NPS	  (-‐)	  
	  

Meer	  cijfers	  van	  0	  t/m	  6	  dan	  cijfers	  van	  8	  t/m	  10	  

Minimale	  NPS	  (-‐100)	  
	  

Alleen	  cijfers	  van	  0	  t/m	  6	  

Maximale	  NPS	  (+100)	  
	  

Alleen	  cijfers	  van	  8	  t/m	  10	  

NPS	  ‘0’	  	   Evenveel	  cijfers	  van	  0	  t/m	  6	  als	  cijfers	  van	  8	  t/m	  10	  
	  
Voor	  het	  huidige	  onderzoek	  geldt:	  
	   	  
Aantal	  Criticasters	  (0-‐6)	   3	  
Aantal	  Passief	  Tevredenen	  (7)	   7	  
Aantal	  Promotors	  (8-‐10)	   58	  
Totaal	  N	   68	  
	  
	  	   	  
%	  Criticasters	  (0-‐6)	   4,4%	  
%	  Passief	  Tevredenen	  (7)	   10,3%	  
%	  Promotors	  (8-‐10)	   85,3%	  
	  
Met	  deze	  gegevens	  wordt	  de	  volgende	  NPS	  verkregen:	  

Net	  Promotor	  Score	  (NPS)	  	  
2017	   2018	  
+63,3	   +80,9	  

	  
In	  onderstaande	  tabel	  wordt	  weergegeven	  hoeveel	  respondenten	  voor	  een	  cijfer	  hebben	  gekozen.	  

Cijfer	   Aantal	   Percentage	  
3	   1	   1,5%	  
4	   1	   1,5%	  
5	   1	   1,5%	  
7	   7	   10,3%	  
8	   25	   36,8%	  
9	   9	   13,2%	  
10	   24	   35,3%	  

Totaal	   68	   100,0%	  
	  

Het	  gemiddelde	  aanbevelingscijfer	  dat	  cliënten	  aan	  de	  zorg	  van	  Eilandzorg	  geven	  is:	  8,6	  (2017:	  8,3)	   	  
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Opmerkingen:	  Hulp	  bij	  het	  Huishouden	  
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Alle	  opmerkingen	  die	  hieronder	  staan	  weergegeven	  zijn	  gescreend	  en	  eventueel	  geredigeerd	  om	  
herkenbaarheid	  van	  cliënten	  te	  voorkomen.	  
	  
2.	  Wat	  kan	  Eilandzorg	  doen	  om	  de	  hulp	  (nog	  verder)	  te	  verbeteren?	  
Er	  is	  door	  44	  respondenten	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  vrije	  ruimte.	  Alle	  reacties	  worden	  hier	  weergegeven.	  	  
	  

1. Betere	  onderlinge	  communicatie.	  
2. Buiten	  de	  ramen	  zemen.	  
3. Dat	  er	  meer	  huishoudelijke	  taken	  gedaan	  mogen	  worden,	  zoals	  ramen	  zemen	  buiten	  (als	  je	  geen	  geld	  

hebt	  voor	  een	  glazenwasser).	  
4. Dat	  er	  ook	  tijd	  is	  om	  samen	  een	  kopje	  koffie	  te	  drinken.	  
5. Dat	  jullie	  het	  balkon	  niet	  mogen	  bijhouden.	  
6. Dat	  ze	  de	  ramen	  mogen	  zemen	  en	  als	  het	  nodig	  is	  ook	  eens	  een	  aanrechtkastje	  mag	  soppen.	  	  
7. De	  hulp	  werkt	  erg	  onder	  tijdsdruk	  en	  cliënt	  heeft	  ook	  erg	  behoefte	  aan	  het	  sociale	  contact.	  Ze	  doet	  

haar	  best	  om	  ook	  hier	  aandacht	  aan	  te	  kunnen	  blijven	  besteden.	  
8. Een	  goed	  gesprek.	  
9. Een	  half	  uur	  extra	  hulp.	  Dan	  kunnen	  er	  wat	  extra	  dingen	  gedaan	  worden.	  
10. Een	  half	  uurtje	  meer,	  tweeëneenhalf	  uur	  is	  te	  weinig.	  Ik	  word	  steeds	  hulpbehoevender,	  maar	  er	  komt	  

geen	  hulp	  bij.	  
11. Een	  uurtje	  extra	  om	  schoon	  te	  maken.	  
12. Er	  zijn	  geen	  verbeterpunten,	  ik	  ben	  zeer	  tevreden	  over	  de	  hulp.	  
13. Graag	  meer	  hulp	  (in	  plaats	  van	  twee	  uren	  drie	  uren).	  
14. Haar	  toestaan	  om	  eventueel	  een	  paar	  boodschappen	  te	  doen.	  
15. Het	  is	  een	  goede	  hulp.	  Ga	  zo	  door!	  
16. Het	  is	  goed	  zo,	  ik	  ben	  blij	  dat	  de	  hulp	  er	  is.	  
17. Het	  is	  goed	  zo.	  
18. Het	  is	  goed	  zoals	  het	  is.	  
19. Het	  zou	  wel	  fijn	  zijn	  als	  Eilandzorg	  eens	  contact	  met	  mij	  opneemt	  voor	  een	  praatje	  over	  mijn	  hulp.	  
20. Hun	  laten	  doen	  wat	  zij	  nodig	  vinden	  en	  niet	  wat	  jullie	  vinden.	  Dat	  werkt	  niet	  bij	  ons.	  
21. Meer	  uren.	  (2x)	  
22. Mijn	  hulp	  heeft	  te	  weinig	  tijd	  (twee	  uur	  per	  week).	  
23. Misschien	  iets	  meer	  mensen	  in	  vakanties,	  maar	  dat	  moet	  ook	  mogelijk	  zijn.	  
24. Niet	  veranderen	  van	  hulp	  als	  de	  hulp	  goed	  bevalt	  en	  zij	  heeft	  het	  ook	  naar	  haar	  zin.	  
25. Niets,	  het	  gaat	  al	  vele	  jaren	  goed.	  
26. Niets,	  het	  is	  al	  optimaal!	  
27. Niets,	  ik	  ben	  tevreden.	  
28. Niets,	  ik	  ben	  zeer	  tevreden	  over	  mijn	  huishoudelijke	  hulp.	  
29. Niets,	  zeer	  tevreden.	  
30. Niets.	  (2x)	  
31. Op	  mij	  letten	  en	  beoordelen	  of	  het	  aantal	  uren	  hulp	  voldoende	  is.	  
32. Persoonlijk	  contact	  met	  het	  plaatselijke	  bestuur.	  Erkende	  mensen	  in	  bedrijfsvoering.	  
33. Ruimere	  indicaties	  geven,	  twee	  uur	  is	  echt	  te	  weinig.	  
34. Twee	  uur	  is	  te	  weinig,	  het	  liefste	  een	  uurtje	  er	  bij	  als	  dat	  mogelijk	  is.	  
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Vervolg	  opmerkingen:	  Wat	  kan	  Eilandzorg	  doen	  om	  de	  hulp	  (nog	  verder)	  te	  verbeteren?	  
35. Voor	  mij	  is	  het	  goed	  zoals	  het	  tot	  op	  heden	  gaat.	  
36. Wat	  is	  het	  alternatief?	  Een	  andere	  organisatie	  heeft	  dezelfde	  problemen.	  De	  hulp	  heeft	  veel	  

aansturing	  nodig.	  
37. Wat	  meer	  tijd.	  De	  hulp	  moet	  een	  op	  vaste	  tijd	  weer	  door	  naar	  het	  volgende	  adres	  waardoor	  er	  geen	  

tijd	  is	  voor	  een	  rustig	  gesprek.	  Het	  is	  voor	  de	  hulpen	  altijd	  haasten	  om	  op	  tijd	  klaar	  te	  zijn.	  
38. Ze	  doet	  het	  uitstekend,	  ik	  ben	  er	  zeer	  blij	  mee.	  
39. Ze	  zouden	  zich	  beter	  kunnen	  oriënteren	  door	  eens	  bij	  de	  cliënt	  op	  huisbezoek	  te	  gaan	  zodat	  ze	  zich	  	  

een	  beter	  beeld	  kunnen	  vormen	  van	  de	  situatie	  daar.	  
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3.	  Wat	  vindt	  u	  goede	  punten	  aan	  de	  hulp	  die	  u	  krijgt?	  
Er	  is	  door	  58	  respondenten	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  vrije	  ruimte.	  Alle	  reacties	  worden	  hier	  weergegeven.	  	  
	  

1. Aardig	  en	  correct.	  
2. Aardig	  en	  ijverig.	  
3. Accuraat.	  
4. Actief	  en	  gezellig.	  Tevreden	  over	  het	  schoonmaken.	  
5. Alles	  gaat	  in	  goed	  overleg.	  Ze	  heeft	  tijd	  voor	  een	  gesprekje.	  
6. Alles	  is	  goed,	  ze	  moeten	  heel	  goed	  voor	  hun	  personeel	  zorgen.	  Mijn	  hulp	  weet	  precies	  wat	  ze	  moet	  

doen,	  alles	  is	  altijd	  supergoed	  schoon.	  Altijd	  een	  vriendelijk	  woord.	  Mijn	  hulp	  is	  erg	  vakkundig.	  
7. Alles	  is	  goed.	  (2x)	  
8. Alles	  is	  goed.	  Ze	  doet	  haar	  werk	  goed	  en	  is	  vriendelijk.	  
9. Alles	  is	  netjes	  schoon.	  
10. Alles.	  Ik	  ben	  heel	  blij	  met	  de	  hulp	  die	  wij	  krijgen.	  
11. Badkamer	  schoonmaken,	  bed	  verschonen,	  de	  vloer	  van	  de	  badkamer	  doen.	  
12. Behulpzaam,	  vriendelijk	  en	  luistert	  goed	  naar	  wat	  wij	  willen.	  
13. Betrouwbaar,	  lief	  en	  hartelijk.	  
14. Bij	  mij	  gaat	  het	  prima.	  Ik	  heb	  een	  hele	  goede	  hulp.	  Ze	  doet	  heel	  goed	  haar	  best,	  geen	  klachten.	  
15. Dat	  de	  dingen	  gebeuren	  hoe	  ik	  het	  wil.	  Ieder	  heeft	  andere	  meningen	  over	  het	  werk.	  
16. Dat	  ik	  nog	  zelfstandig	  kan	  wonen.	  
17. Dat	  ik	  nu	  niet	  hoef	  te	  piekeren.	  Elke	  week	  rust.	  Dat	  er	  huishoudelijke	  taken	  voor	  ons	  worden	  gedaan.	  

Ze	  denkt	  mee	  als	  er	  een	  probleem	  is.	  Gezelligheid.	  
18. Dat	  ze	  komen.	  
19. Dat	  ze	  meedenkt	  over	  dat	  wat	  voor	  mij	  belangrijk	  is.	  
20. Dat	  ze	  op	  tijd	  komt	  en	  zelfstandig	  haar	  werk	  doet.	  
21. De	  hulp	  is	  zelfstandig.	  
22. Geweldig,	  behulpzaam,	  in	  voor	  een	  praatje.	  
23. Geweldige,	  zorgzame	  hulp.	  Ze	  is	  als	  een	  vriendin	  voor	  mij.	  
24. Gewoon	  geweldig,	  al	  tig	  jaar!	  
25. Gezellig	  en	  altijd	  op	  tijd,	  het	  werken	  is	  prima.	  Ik	  ben	  zeer	  tevreden.	  
26. Goed	  werk,	  erg	  sociaal,	  luisterend	  oor.	  Super!	  
27. Goed.	  
28. Goede	  communicatie.	  
29. Het	  geeft	  structuur	  aan	  het	  leven	  in	  het	  appartement.	  Het	  voorkomt	  dat	  ik	  'verslons'.	  
30. Ik	  ben	  een	  zeer	  tevreden	  cliënt.	  Mijn	  hulp	  is	  niet	  te	  beroerd	  om	  iets	  extra's	  voor	  me	  te	  doen.	  Dat	  mijn	  

huisje	  er	  ondanks	  mijn	  ziekte	  zo	  netjes	  uitziet.	  
31. Ik	  ben	  tevreden	  over	  de	  hulp	  die	  ik	  krijg.	  Dit	  ligt	  puur	  aan	  mijn	  hulp.	  Eilandzorg	  is	  voor	  mij	  alleen	  maar	  

een	  naam.	  Heb	  zelfs	  geen	  telefoonnummer.	  Heb	  nog	  nooit	  iemand	  gezien	  of	  gesproken.	  
32. Ik	  kan	  geen	  goede	  punten	  bedenken.	  
33. Ik	  krijg	  wat	  ik	  nodig	  heb.	  
34. Ik	  zou	  geen	  slechte	  punten	  aan	  de	  hulp	  kunnen	  vinden	  (en	  dat	  is	  positief).	  
35. Mijn	  hulp	  is	  heel	  correct	  in	  alles.	  
36. Mijn	  hulp	  is	  jong	  en	  gezellig.	  We	  kunnen	  goed	  met	  elkaar	  opschieten.	  
37. Ontlasting	  van	  zware,	  huishoudelijke	  taken.	  
38. Opgeruimd	  en	  vrolijk	  zijn,	  dat	  past	  bij	  mij.	  
39. Over	  alles.	  (2x).	  
40. Vriendelijk	  en	  altijd	  op	  tijd.	  
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Vervolg	  opmerkingen:	  Wat	  vindt	  u	  goede	  punten	  aan	  de	  hulp	  die	  u	  krijgt?	  
41. Vriendelijk,	  zorgzaam,	  hulpvaardig.	  De	  hulp	  vindt	  het	  moeilijk	  dat	  ze	  te	  weinig	  tijd	  heeft	  om	  mij	  goed	  

te	  helpen.	  
42. Vriendelijkheid.	  
43. Ze	  doet	  alles	  prima.	  
44. Ze	  doet	  ook	  de	  hoeken	  en	  gaatjes,	  zoals	  het	  afvoerputje	  in	  de	  douche.	  
45. Ze	  doet	  veel	  en	  werkt	  goed	  in	  de	  tijd	  dat	  ze	  hier	  is.	  
46. Ze	  gaat	  zeer	  zorgvuldig	  te	  werk.	  Ze	  helpt	  waar	  het	  nodig	  is	  en	  heeft	  een	  luisterend	  oor.	  
47. Ze	  is	  altijd	  vriendelijk,	  komt	  nooit	  te	  laat	  en	  doet	  haar	  werk	  zoals	  het	  hoort.	  
48. Ze	  is	  betrokken	  en	  goed	  behulpzaam.	  
49. Ze	  is	  heel	  behulpzaam,	  werkt	  hard	  en	  is	  zorgzaam.	  
50. Ze	  is	  heel	  goed	  in	  haar	  werk.	  Zelf	  ben	  ik	  niet	  goed	  in	  huishoudelijk	  werk.	  Zij	  doet	  het	  werk.	  De	  zorg	  

voor	  mijn	  woning	  wordt	  mij	  uit	  handen	  genomen.	  
51. Ze	  is	  snel,	  hulpvaardig,	  schoon	  en	  zeer	  vriendelijk.	  
52. Ze	  is	  snel.	  
53. Ze	  is	  vriendelijk,	  zorgzaam	  en	  werkt	  hard.	  Ze	  is	  zelfstandig	  en	  heeft	  goede	  ideeën.	  
54. Ze	  komen	  op	  de	  afgesproken	  tijd,	  een	  persoonlijke	  klik.	  
55. Ze	  staat	  altijd	  voor	  me	  klaar	  en	  doet	  alles	  wat	  ik	  vraag.	  Doet	  ook	  nog	  wel	  eens	  iets	  extra's.	  Top!	  
56. Zeer	  tevreden	  over	  mijn	  huishoudelijke	  hulp.	  

	  
	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Top	  3	  belangrijkste	  onderwerpen	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
Respondenten	  konden	  aangeven	  wat	  zij	  het	  belangrijkste	  vinden	  bij	  de	  hulp	  die	  zij	  van	  Eilandzorg	  krijgen.	  Men	  
mocht	  drie	  onderwerpen	  aangeven.	  In	  onderstaande	  tabel	  wordt	  per	  onderwerp	  het	  aantal	  en	  het	  percentage	  
weergegeven	  dat	  voor	  het	  betreffende	  onderwerp	  heeft	  gekozen.	  De	  onderwerpen	  zijn	  in	  de	  tabel	  
gerangschikt,	  zodat	  bovenaan	  het	  meest	  gekozen	  onderwerp	  staat.	  De	  drie	  meest	  gekozen	  onderwerpen	  zijn	  
dikgedrukt.	  
	  
Wat	  vindt	  u	  het	  allerbelangrijkste	  bij	  de	  hulp	  die	  u	  van	  Eilandzorg	  krijgt?	  
Onderwerp	   Aantal	  

keer	  
gekozen	  

Percentage	  

Dat	  ik	  mijn	  leven	  kan	  doorleven	  met	  de	  hulp	  die	  ik	  krijg	   31	   19,3%	  
Dat	  de	  zorg/hulp	  goed	  aansluit	  bij	  mijn	  wensen	   29	   18,0%	  
Dat	  er	  tijd	  is	  voor	  een	  praatje	   29	   18,0%	  
Dat	  er	  goed	  wordt	  schoongemaakt	   27	   16,8%	  
Dat	  het	  personeel	  vakkundig	  te	  werk	  gaat	   14	   8,7%	  
Dat	  de	  afspraken	  goed	  worden	  nagekomen	  	   14	   8,7%	  
Dat	  ik	  kan	  meebeslissen	  van	  wie	  ik	  hulp	  krijg	  	   10	   6,2%	  
Dat	  het	  personeel	  beleefd	  is	   3	   1,9%	  
Dat	  er	  snel	  gereageerd	  wordt	  op	  mijn	  vragen/opmerkingen	   3	   1,9%	  
Dat	  de	  tijden	  van	  de	  hulp	  goed	  aansluiten	   1	   ,6%	  
	  
	  



	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Voor	  vragen	  of	  opmerkingen	  over	  deze	  rapportage	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  Bureau	  De	  Bok	  
Dijkstraat	  5,	  8801	  LR	  Franeker	  
tel:	  0517-‐390038	  
e-‐mail:	  info@bureaudebok.nl	  
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