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Voorwoord 

Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde medewerkers-

tevredenheidsonderzoek (MTO). De rapportage bevat uitkomsten van het MTO op basis van een door 

Triqs ontworpen vragenlijst.  

 

Het MTO is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Triqs in opdracht van Care Company. 

Triqs is vanaf 2002 actief in het uitvoeren van cliëntervarings- en tevredenheidsmetingen bij 

zorginstellingen. Tevens voert TRIQS al enige jaren medewerkerstevredenheidsonderzoeken uit. Triqs 

beschikt over het certificaat ‘ISO 20252’. Dit certificaat toont aan dat Triqs voldoet aan alle eisen met 

betrekking tot de opzet en uitvoering van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksprojecten. 

 

De succesvolle uitvoering van dit MTO is voor een belangrijk deel afhankelijk geweest van de 

samenwerking met Care Company. Op deze plaats bedankt Triqs mevrouw R. Reumer voor de 

plezierige samenwerking gedurende het onderzoek. Tevens bedanken wij de medewerkers van Care 

Company voor hun medewerking aan het onderzoek. 

 

Zwolle, mei 2019 

 

 

 

 

Drs. J.J. Laninga 

Triqs 
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Inleiding 

Elke organisatie streeft naar tevreden klanten. Het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek 

kan inzicht bieden in de mate van tevredenheid van klanten en kan tevens aangeven wat mogelijke 

verbeterpunten zijn. Echter naast het onderzoeken van de tevredenheid van klanten is ook het 

onderzoeken van de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers belangrijk. Immers tevreden en 

betrokken medewerkers zullen gemotiveerd zijn om klanten tevreden te maken en te houden. 

Bovendien zullen tevreden en betrokken medewerkers hun werk met meer plezier en enthousiasme 

doen, zullen zij een hogere productiviteit hebben en kan dit een positieve invloed hebben op het 

ziekteverzuim. 

 

Triqs heeft voor het MTO een vragenlijst ontwikkeld welke de mate van tevredenheid en 

betrokkenheid van medewerkers van een organisatie meet. De uitkomsten van het MTO bieden 

inzicht in, en aangrijpingspunten voor verbeteringen in de organisatiestructuur, de werksituatie en de 

interne bedrijfscultuur. Dit heeft niet alleen een positief effect op de mate van tevredenheid van de 

medewerkers, maar kan ook invloed hebben op de mate van tevredenheid van de klanten. 

 

In de periode maart & april 2019 is onder medewerkers van Care Company een MTO uitgevoerd. In 

deze rapportage zullen de uitkomsten van dit onderzoek getoond worden. Het eerste deel van de 

rapportage bevat een weergave van de uitkomsten zonder enige vorm van interpretatie. Vervolgens 

zullen op basis van de uitkomsten interpretaties, aanbevelingen en conclusies vermeld worden.  
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Leeswijzer 

De resultaten van het onderzoek worden weergegeven door middel van honderd procent gestapelde 

staafdiagrammen. Links van dit staafdiagram staat vermeld op hoeveel respondenten de resultaten 

zijn gebaseerd (n=...). De gekleurde staven bevatten de scores van de respondenten op de 

verschillende antwoordmogelijkheden. Onderin het staafdiagram staat een legenda met de betekenis 

van de gebruikte kleuren. Tevens wordt een tabel met het aantal gegeven antwoorden per 

antwoordcategorie weergegeven. De antwoordcategorie ‘niet van toepassing’ is niet meegenomen in 

het staafdiagram, maar wel vermeld in de tabel. Hieronder vindt u een voorbeeld van een 

staafdiagram met bijbehorende tabel. 

 

5. Mijn taakomschrijving is duidelijk (n=35) 

 

 

  helemaal niet 

mee eens 

%  niet mee 

eens 

%  wel mee 

eens 

%  helemaal 

mee eens 

%  niet van 

toepassing 

v05  1 10,00%  2 20,00%  3 30,00%  4 40,00%  2 

 

 

 

Opbouw rapportage 

In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt de methode van onderzoek beschreven. Vervolgens geeft 

hoofdstuk 3 de uitkomsten van het onderzoek weer. In hoofdstuk 4 wordt aan de hand van een 

verbeterkwadrant aangegeven wat mogelijke verbeterpunten kunnen zijn. Tot slot wordt in hoofdstuk 

5 een samenvatting gegeven. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

helemaal niet mee eens niet mee eens
wel mee eens helemaal mee eens
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Methode 

Vragenlijst 

Voor het medewerkerstevredenheidsonderzoek onder medewerkers van Care Company is een door 

Triqs ontworpen vragenlijst gebruikt. Deze vragenlijst bestaat uit 75 vragen en kan zowel schriftelijk 

als digitaal afgenomen worden. De vragenlijst begint met een aantal algemene vragen zoals vragen 

naar het geslacht, de leeftijd, het aantal jaren dat iemand werkzaam is voor de organisatie en het 

aantal uren per week dat iemand werkt voor de organisatie. Na deze algemene vragen komen de 

volgende thema’s aan bod: inhoud van het werk, collega’s/sfeer, leidinggevenden, communicatie, 

bereikbaarheid, persoonlijke ontwikkeling, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, 

deskundigheid en planning & organisatie. De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag een 

rapportcijfer te geven voor het werken bij Care Company. 

 

Dataverzameling 

De medewerkers zijn per mail uitgenodigd een vragenlijst in te vullen. Indien het mailadres van een 

medewerker niet bekend was, heeft deze medewerker per post een uitnodiging gekregen om de 

vragenlijst digitaal in te vullen. Zowel in de mail als in de brief werd het doel van het onderzoek 

beschreven en werd aangegeven hoe men de vragenlijst kon invullen. Twee weken na de eerste 

uitnodiging is er een herinnering verstuurd aan de non-respondenten. 

 

Dataverwerking 

De vragenlijsten zijn digitaal ingevuld waardoor ze rechtstreeks in de database zijn opgenomen. 

Daarbij is gebruik gemaakt van een unieke code. Op deze wijze is voorkomen dat antwoorden 

gekoppeld konden worden aan de naam van een respondent en kan de anonimiteit van de 

respondenten gewaarborgd worden. 

 

Databewerking 

Op de data uit deze database is vervolgens (met behulp van SPSS) een aantal statistische bewerkingen 

uitgevoerd, alvorens deze in de rapportage te kunnen presenteren.   
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01  |   Uitkomsten onderzoek 

Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt allereerst de respons besproken. Vervolgens worden, per thema uit de 

vragenlijst, de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd. De uitkomsten zullen op vraagniveau 

worden behandeld en waar mogelijk in 1 grafiek getoond (afhankelijk van het aantal 

antwoordcategorieën van een vraag). De antwoorden op de open vragen worden in bijlage 1 getoond.  

 

In de gehanteerde vragenlijst zijn de volgende thema’s te onderscheiden: 

 Algemeen (vraag 1 t/m 4). 

 Inhoud van het werk (vraag 5 t/m 11). 

 Collega’s/sfeer (vraag 12 t/m 18). 

 Leidinggevenden (vraag 19 t/m 25). 

 Communicatie/planning (vraag 26 t/m 32). 

 Bereikbaarheid (vraag 33 t/m 38). 

 Persoonlijke ontwikkeling (vraag 39 t/m 45). 

 Arbeidsvoorwaarden (vraag 46 t/m 52). 

 Arbeidsomstandigheden (vraag 53 t/m 61). 

 MTO/CQI deskundigheid (vraag 62 t/m 67). 

 MTO/CQI planning & organisatie (vraag 68 t/m 73) 

 Totaalbeeld (vraag 74 t/m 75) 

 

 

Respons 

In totaal zijn 195 medewerkers benaderd voor deelname aan het MTO. Van deze 195 medewerkers 

hebben 83 medewerkers de vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is 42,56%. 
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Algemeen 

 

01 Wat is uw geslacht? (n=82) 

 
 

  man %  vrouw % 

v01  4 4,88%  78 95,12% 

 

 

 

 

 

 

 

02 Wat is uw leeftijd? (n=82) 

 
 

v02  n % 

jonger dan 25 jaar  0 0,00% 

25 t/m 35 jaar  0 0,00% 

36 t/m 45 jaar  2 2,44% 

46 t/m 55 jaar  21 25,61% 

56 jaar en ouder  59 71,95% 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

man vrouw

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

jonger dan 25 jaar 25 t/m 35 jaar 36 t/m 45 jaar

46 t/m 55 jaar 56 jaar en ouder
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03 Hoe lang bent u werkzaam via de Care Company? 

(n=83) 

 
 

v03  n % 

korter dan 1 jaar  7 8,43% 

1 t/m 3 jaar  18 21,69% 

4 jaar of langer  58 69,88% 

 

 

 

 

 

 

04 Hoeveel uren per week werkt u via Care Company? 

(n=83) 

 
 

v04  n % 

oproepcontract  27 32,53% 

10 uur of minder  25 30,12% 

11 t/m 20 uur  7 8,43% 

21 t/m 30 uur  9 10,84% 

31 t/m 40 uur  15 18,07% 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

korter dan 1 jaar 1 t/m 3 jaar 4 jaar of langer

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

oproepcontract 10 uur of minder 11 t/m 20 uur

21 t/m 30 uur 31 t/m 40 uur
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Inhoud van het werk 

 

05 Mijn taakomschrijving is duidelijk. (n=76) 

 

 

06 Ik heb plezier in mijn werk. (n=81) 

 

07 Mijn werk is voldoende afwisselend. (n=76) 

 

08 Mijn capaciteiten komen in mijn functie goed tot zijn 

recht. (n=79) 

 

  helemaal niet 
mee eens 

%  niet mee 
eens 

%  wel mee 
eens 

%  helemaal 
mee eens 

%  niet van 
toepassing 

v05  0 0,00%  3 3,95%  27 35,53%  46 60,53%  6 

v06  2 2,47%  2 2,47%  25 30,86%  52 64,20%  2 

v07  0 0,00%  6 7,89%  35 46,05%  35 46,05%  7 

v08  0 0,00%  7 8,86%  37 46,84%  35 44,30%  2 

 

 

 

09 Geef een cijfer over uw algemene tevredenheid 

m.b.t. de inhoud van het werk via Care Company. (1 

= zeer slecht, 10 = zeer goed) (n=82) 

 

10 Hoe belangrijk vindt u de inhoud van het werk bij 

Care Company? (1=onbelangrijk, 10=belangrijk) 

(n=81) 

 

  v09 %  v10 % 

1  0 0,00%  0 0,00% 

2  0 0,00%  1 1,23% 

3  0 0,00%  0 0,00% 

4  2 2,44%  1 1,23% 

5  2 2,44%  2 2,47% 

6  5 6,10%  4 4,94% 

7  16 19,51%  20 24,69% 

8  37 45,12%  29 35,80% 

9  14 17,07%  14 17,28% 

10  6 7,32%  10 12,35% 

gemiddeld rapportcijfer  7,83   7,88  

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

helemaal niet mee eens niet mee eens

wel mee eens helemaal mee eens

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

cijfers 1 t/m 5 cijfers 6 t/m 8 cijfers 9 en 10
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Collega’s/sfeer 

 

12 Ik ben tevreden over het contact en de samenwerking 

met mijn collega’s. (n=74) 
 

 

13 De sfeer binnen de organisatie is over het algemeen 

goed te noemen. (n=74) 
 

14 Mijn collega’s spreken mij er op aan als ik iets niet 

goed doe. (n=65) 
 

15 Ik vind dat ik voldoende gewaardeerd word door mijn 

collega’s. (n=68) 

 

  helemaal niet 
mee eens 

%  niet mee 
eens 

%  wel mee 
eens 

%  helemaal 
mee eens 

%  niet van 
toepassing 

v12  0 0,00%  7 9,46%  44 59,46%  23 31,08%  9 

v13  0 0,00%  3 4,05%  41 55,41%  30 40,54%  9 

v14  0 0,00%  5 7,69%  45 69,23%  15 23,08%  18 

v15  0 0,00%  5 7,35%  41 60,29%  22 32,35%  15 

 

 
 

16 Geef een cijfer over uw algemene tevredenheid m.b.t. 

de  relatie met uw collega’s en de werksfeer binnen 

Care Company. (1 = zeer slecht, 10 = zeer goed) (n=81) 
 

 

17 Hoe belangrijk vindt u uw relatie met uw collega’s en 

de werksfeer binnen Care Company?  (1=onbelangrijk, 

10=belangrijk) (n=80) 

 

  v16 %  v17 % 

1  0 0,00%  0 0,00% 

2  0 0,00%  0 0,00% 

3  1 1,23%  0 0,00% 

4  2 2,47%  1 1,25% 

5  3 3,70%  3 3,75% 

6  6 7,41%  1 1,25% 

7  31 38,27%  11 13,75% 

8  28 34,57%  30 37,50% 

9  6 7,41%  18 22,50% 

10  4 4,94%  16 20,00% 

gemiddeld rapportcijfer  7,37   8,30  

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

helemaal niet mee eens niet mee eens

wel mee eens helemaal mee eens

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

cijfers 1 t/m 5 cijfers 6 t/m 8 cijfers 9 en 10
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Leidinggevenden 

 

19 Mijn leidinggevende is duidelijk in wat hij/ zij van mij 

verwacht. (n=0) 
 

 

20 Als ik problemen heb bij de uitvoering van mijn werk, 

kan ik bij Care Company terecht. (n=78) 
 

21 Care Company weet voldoende wat er binnen  de 

organisatie speelt. (n=71) 
 

22 Ik heb het gevoel voldoende gewaardeerd te worden 

door Care Company. (n=81) 

 

  helemaal niet 
mee eens 

%  niet mee 
eens 

%  wel mee 
eens 

%  helemaal 
mee eens 

%  niet van 
toepassing 

v19  0 0,00%  0 0,00%  0 0,00%  0 0,00%  0 

v20  1 1,28%  6 7,69%  34 43,59%  37 47,44%  4 

v21  0 0,00%  4 5,63%  32 45,07%  35 49,30%  12 

v22  1 1,23%  6 7,41%  36 44,44%  38 46,91%  2 

 

 
 

23 Geef een cijfer over uw algemene tevredenheid m.b.t. 

uw relatie met Care Company (1 = zeer slecht, 10 = 

zeer goed) (n=82) 

 

 

24 Hoe belangrijk vindt u uw relatie met Care Company? 

(1=onbelangrijk, 10=belangrijk) (n=81) 

 

  v23 %  v24 % 

1  1 1,22%  0 0,00% 

2  0 0,00%  0 0,00% 

3  1 1,22%  1 1,23% 

4  1 1,22%  0 0,00% 

5  1 1,22%  2 2,47% 

6  7 8,54%  2 2,47% 

7  17 20,73%  7 8,64% 

8  29 35,37%  26 32,10% 

9  17 20,73%  23 28,40% 

10  8 9,76%  20 24,69% 

gemiddeld rapportcijfer  7,79   8,51  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

helemaal niet mee eens niet mee eens

wel mee eens helemaal mee eens

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

cijfers 1 t/m 5 cijfers 6 t/m 8 cijfers 9 en 10
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Communicatie 

 

26 De communicatie van Care Company naar mij verloopt 

goed. (n=81) 
 

 

27 Ik krijg voldoende informatie over het beleid en 

veranderingen bij Care Company (n=77) 
 

28 Er vindt voldoende werkoverleg plaats. (n=64) 
 

29 Ik ervaar de vergaderingen en werkoverleggen waarbij 

ik betrokken ben als efficiënt en zinvol. (n=53) 

 

  helemaal niet 
mee eens 

%  niet mee 
eens 

%  wel mee 
eens 

%  helemaal 
mee eens 

%  niet van 
toepassing 

v26  1 1,23%  3 3,70%  35 43,21%  42 51,85%  2 

v27  3 3,90%  10 12,99%  33 42,86%  31 40,26%  6 

v28  4 6,25%  8 12,50%  31 48,44%  21 32,81%  19 

v29  3 5,66%  5 9,43%  27 50,94%  18 33,96%  30 

 

 

 

30 Geef een cijfer over uw algemene tevredenheid m.b.t. 

de communicatie binnen Care Company. (1 = zeer 

slecht, 10 = zeer goed) (n=81) 

 

31 Hoe belangrijk vindt u de communicatie binnen Care 

Company? (1=onbelangrijk, 10=belangrijk) (n=81) 

 

  v30 %  v31 % 

1  1 1,23%  1 1,23% 

2  0 0,00%  0 0,00% 

3  2 2,47%  1 1,23% 

4  2 2,47%  0 0,00% 

5  3 3,70%  1 1,23% 

6  8 9,88%  1 1,23% 

7  23 28,40%  9 11,11% 

8  24 29,63%  29 35,80% 

9  13 16,05%  23 28,40% 

10  5 6,17%  16 19,75% 

gemiddeld rapportcijfer  7,38   8,36  

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

helemaal niet mee eens niet mee eens

wel mee eens helemaal mee eens

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

cijfers 1 t/m 5 cijfers 6 t/m 8 cijfers 9 en 10
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Bereikbaarheid 

 

33 De vindbaarheid/ bereikbaarheid van de huisadressen 

van de cliënten is voldoende. (n=79) 

 

 

34 De reisafstand van mijn huisadres tot aan het adres 

van de cliënt is over het algemeen voldoende. (n=73) 
 

 

35 De onderlinge afstanden tussen de verschillende 

cliëntadressen op één dag/route zijn voldoende op 

elkaar afgestemd. (n=16) 

 

  helemaal niet 
mee eens 

%  niet mee 
eens 

%  wel mee 
eens 

%  helemaal 
mee eens 

%  niet van 
toepassing 

v33  2 2,53%  1 1,27%  24 30,38%  52 65,82%  4 

v34  1 1,37%  1 1,37%  34 46,58%  37 50,68%  10 

v35  2 12,50%  1 6,25%  7 43,75%  6 37,50%  67 

 

 

 

36 Geef een cijfer over uw algemene tevredenheid m.b.t. 

de bereikbaarheid van de cliënten van Care Company. 

(1 = zeer slecht, 10 = zeer goed) (n=81) 

 

37 Hoe belangrijk vindt u de bereikbaarheid van de 

cliënten van Care Company? (1=onbelangrijk, 

10=belangrijk) (n=81) 

 

  v36 %  v37 % 

1  0 0,00%  3 3,70% 

2  0 0,00%  0 0,00% 

3  0 0,00%  2 2,47% 

4  0 0,00%  0 0,00% 

5  4 4,94%  3 3,70% 

6  4 4,94%  4 4,94% 

7  14 17,28%  8 9,88% 

8  37 45,68%  34 41,98% 

9  12 14,81%  11 13,58% 

10  10 12,35%  16 19,75% 

gemiddeld rapportcijfer  7,98   7,84  

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

helemaal niet mee eens niet mee eens

wel mee eens helemaal mee eens

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

cijfers 1 t/m 5 cijfers 6 t/m 8 cijfers 9 en 10
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Persoonlijke ontwikkeling 

 

39 Ik ben tevreden over de te volgen cursussen die mij 

worden aangeboden (n=74) 
 

 

 

40 Ik heb voldoende carrièremogelijkheden in mijn werk. 

(n=48) 
 

41 Ik krijg voldoende mogelijkheden tot het volgen van 

trainingen om mijn vaardigheden te verbeteren. (n=72) 
 

42 De opleidingen en trainingen die ik volg sluiten goed 

aan op mijn loopbaanperspectief. (n=61) 

 

  helemaal niet 
mee eens 

%  niet mee 
eens 

%  wel mee 
eens 

%  helemaal 
mee eens 

%  niet van 
toepassing 

v39  2 2,70%  3 4,05%  32 43,24%  37 50,00%  9 

v40  3 6,25%  8 16,67%  19 39,58%  18 37,50%  33 

v41  0 0,00%  4 5,56%  25 34,72%  43 59,72%  10 

v42  0 0,00%  5 8,20%  28 45,90%  28 45,90%  22 

 

 
 

43 Geef een cijfer over uw algemene tevredenheid m.b.t. 

uw persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden binnen 

Care Company. (1 = zeer slecht, 10 = zeer goed) (n=79) 
 

 

44 Hoe belangrijk vindt u uw persoonlijke 

ontwikkelingsmogelijkheden binnen Care Company? 

(1=onbelangrijk, 10=belangrijk) (n=78) 

 

  v43 %  v44 % 

1  0 0,00%  5 6,41% 

2  1 1,27%  0 0,00% 

3  2 2,53%  0 0,00% 

4  0 0,00%  1 1,28% 

5  5 6,33%  2 2,56% 

6  6 7,59%  3 3,85% 

7  22 27,85%  17 21,79% 

8  31 39,24%  30 38,46% 

9  5 6,33%  8 10,26% 

10  7 8,86%  12 15,38% 

gemiddeld rapportcijfer  7,42   7,54  

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

helemaal niet mee eens niet mee eens

wel mee eens helemaal mee eens

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

cijfers 1 t/m 5 cijfers 6 t/m 8 cijfers 9 en 10
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Rapportage Medewerkerstevredenheidsonderzoek (mto-cqi) 

Care Company 

 

Arbeidsvoorwaarden 

 

46 De adviestarieven van Care Company staan in 

verhouding tot het werk wat ik doe. (n=76) 

 

 

47 Ik ben tevreden over mijn werktijden. (n=72) 

 

48 Er zijn voldoende mogelijkheden om het aantal uren te 

werken dat ik graag zou willen. (n=73) 
 

 

49 Ik heb voldoende tijd om mijn werkzaamheden goed 

uit te kunnen voeren. (n=76) 

 

  helemaal niet 
mee eens 

%  niet mee 
eens 

%  wel mee 
eens 

%  helemaal 
mee eens 

%  niet van 
toepassing 

v46  5 6,58%  17 22,37%  40 52,63%  14 18,42%  6 

v47  1 1,39%  0 0,00%  38 52,78%  33 45,83%  11 

v48  2 2,74%  16 21,92%  33 45,21%  22 30,14%  10 

v49  0 0,00%  4 5,26%  31 40,79%  41 53,95%  7 

 

 

 

50 Geef een cijfer over uw algemene tevredenheid m.b.t. 

de arbeidsvoorwaarden binnen Care Company. (1 = 

zeer slecht, 10 = zeer goed) (n=81) 
 

 

51 Hoe belangrijk vindt u de arbeidsvoorwaarden binnen 

Care Company? (1=onbelangrijk, 10=belangrijk) (n=80) 

 

  v50 %  v51 % 

1  1 1,23%  3 3,75% 

2  0 0,00%  0 0,00% 

3  3 3,70%  1 1,25% 

4  2 2,47%  0 0,00% 

5  3 3,70%  3 3,75% 

6  10 12,35%  2 2,50% 

7  25 30,86%  12 15,00% 

8  26 32,10%  32 40,00% 

9  7 8,64%  10 12,50% 

10  4 4,94%  17 21,25% 

gemiddeld rapportcijfer  7,15   7,91  

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

helemaal niet mee eens niet mee eens

wel mee eens helemaal mee eens

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

cijfers 1 t/m 5 cijfers 6 t/m 8 cijfers 9 en 10
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Arbeidsomstandigheden 

 

53 Ik beschik over voldoende faciliteiten en 

hulpmiddelen (bij de cliënt) om mijn werk goed uit te 

kunnen voeren. (n=76) 

 

54 Er zijn duidelijke instructies voor het gebruik van 

apparatuur, hulpmiddelen, e.d. (n=68) 

 

55 Het is mij duidelijk bij wie ik moet zijn als ik een vraag 

heb over mijn arbeidsomstandigheden. (n=76) 

 

56 Ik ben voorgelicht over de werkdrukrisico's die het 

werk met zich mee kan brengen. (n=63) 

 

58 Ik weet wat ik zelf kan doen om werkdrukbeleving te 

beperken en/of te voorkomen. (n=78) 

 

  helemaal niet 
mee eens 

%  niet mee 
eens 

%  wel mee 
eens 

%  helemaal 
mee eens 

%  niet van 
toepassing 

v53  0 0,00%  1 1,32%  41 53,95%  34 44,74%  7 

v54  1 1,47%  3 4,41%  42 61,76%  22 32,35%  15 

v55  1 1,32%  6 7,89%  42 55,26%  27 35,53%  7 

v56  5 7,94%  14 22,22%  31 49,21%  13 20,63%  20 

v58  0 0,00%  4 5,13%  38 48,72%  36 46,15%  3 

 

 

 

 

57 De werkzaamheden die ik verricht ervaar ik regelmatig 

als zwaar. (n=73) 

 
 

  helemaal 
mee eens 

%  wel mee 
eens 

%  niet mee 
eens 

%  helemaal niet 
mee eens 

%  niet van 
toepassing 

v57  4 5,48%  25 34,25%  39 53,42%  5 6,85%  9 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

helemaal niet mee eens niet mee eens

wel mee eens helemaal mee eens

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

helemaal mee eens wel mee eens

niet mee eens helemaal niet mee eens
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Rapportage Medewerkerstevredenheidsonderzoek (mto-cqi) 

Care Company 

 

 

 

59 Geef een cijfer over uw algemene tevredenheid m.b.t. 

de arbeidsomstandigheden binnen Care Company. (1 = 

zeer slecht, 10 = zeer goed) (n=78) 

 

 

60 Hoe belangrijk vindt u de arbeidsomstandigheden 

binnen Care Company? (1=onbelangrijk, 10=belangrijk) 

(n=79) 

 

  v59 %  v60 % 

1  0 0,00%  1 1,27% 

2  0 0,00%  0 0,00% 

3  1 1,28%  0 0,00% 

4  0 0,00%  0 0,00% 

5  5 6,41%  2 2,53% 

6  9 11,54%  2 2,53% 

7  22 28,21%  13 16,46% 

8  27 34,62%  32 40,51% 

9  8 10,26%  12 15,19% 

10  6 7,69%  17 21,52% 

gemiddeld rapportcijfer  7,49   8,20  

 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

cijfers 1 t/m 5 cijfers 6 t/m 8 cijfers 9 en 10
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Deskundigheid (MTO/CQI) 

 

62 Ik kan voldoende aandacht en tijd nemen voor de 

cliënt. (n=81) 

 

 

63 Ik voel mij voldoende toegerust om te luisteren naar 

cliënten. (n=81) 

 

64 De informatie-uitwisseling tussen mij en de cliënt 

verloopt goed. (n=77) 

 

65 Ik kan voldoende aandacht besteden aan de 

gezondheidsklachten van de cliënt. (n=80) 

 

66 Ik voel mij voldoende getraind om vakkundig te 

kunnen werken. (n=81) 

 

  helemaal niet 
mee eens 

%  niet mee 
eens 

%  wel mee 
eens 

%  helemaal 
mee eens 

%  niet van 
toepassing 

v62  0 0,00%  0 0,00%  25 30,86%  56 69,14%  2 

v63  1 1,23%  0 0,00%  17 20,99%  63 77,78%  2 

v64  0 0,00%  1 1,30%  21 27,27%  55 71,43%  5 

v65  0 0,00%  0 0,00%  20 25,00%  60 75,00%  2 

v66  0 0,00%  0 0,00%  25 30,86%  56 69,14%  2 

 

 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

helemaal niet mee eens niet mee eens

wel mee eens helemaal mee eens
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Rapportage Medewerkerstevredenheidsonderzoek (mto-cqi) 

Care Company 

 

Planning & organisatie (MTO/CQI) 

 

68 De afstemming en samenwerking met andere 

hulpverleners is goed. (n=71) 

 

 

69 De afspraken tussen mij en de cliënt verlopen goed. 

(n=79) 

 

70 Ik kan voldoende rekening houden met de wensen van 

de cliënt. (n=80) 

 
 

71 Onveilige situaties in de woonvoorziening bespreek ik 

met de cliënt. (n=69) 

 

72 Voor de afhandeling van klachten is er een duidelijk 

systeem binnen Care Company (n=74) 

 

  helemaal niet 
mee eens 

%  niet mee 
eens 

%  wel mee 
eens 

%  helemaal 
mee eens 

%  niet van 
toepassing 

v68  0 0,00%  2 2,82%  40 56,34%  29 40,85%  11 

v69  0 0,00%  1 1,27%  33 41,77%  45 56,96%  4 

v70  0 0,00%  0 0,00%  28 35,00%  52 65,00%  2 

v71  1 1,45%  3 4,35%  24 34,78%  41 59,42%  14 

v72  1 1,35%  5 6,76%  31 41,89%  37 50,00%  9 

 

 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

helemaal niet mee eens niet mee eens

wel mee eens helemaal mee eens
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Totaalbeeld 

 

 

74 Kunt u een cijfer geven voor uw totale tevredenheid 

betreffende het werken bij Care Company? (n=82) 

 
 

  v74 % 

1  0 0,00% 

2  0 0,00% 

3  1 1,22% 

4  0 0,00% 

5  3 3,66% 

6  4 4,88% 

7  22 26,83% 

8  32 39,02% 

9  16 19,51% 

10  4 4,88% 

gemiddeld rapportcijfer  7,76  

 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

cijfers 1 t/m 5 cijfers 6 t/m 8 cijfers 9 en 10
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Rapportage Medewerkerstevredenheidsonderzoek (mto-cqi) 

Care Company 

 

02  |   Verbeterkwadrant 

Voor elk thema uit de vragenlijst is aan medewerkers gevraagd hoe belangrijk men dit thema vindt en 

hoe tevreden men is over dit thema. Door het belang af te zetten tegen de tevredenheid ontstaat een 

zogenaamd verbeterkwadrant. Dit verbeterkwadrant maakt inzichtelijk welke thema’s verbeterd 

kunnen worden en wat de mate van prioriteit is van de verbeterpunten. Er zijn vier kwadranten te 

onderscheiden met elk hun eigen betekenis: 

I Het belang is laag en de tevredenheid hoog. Er is weinig verbetering nodig. Medewerkers zijn 

tevreden over het thema maar hechten er weinig belang aan. 

II  Het belang en de tevredenheid zijn beiden hoog waardoor er geen verbetering nodig is. De 

thema’s in dit kwadrant zijn de pluspunten van de organisatie. Immers medewerkers vinden 

het thema belangrijk en zijn tevens tevreden over dit thema. 

III Zowel het belang als de tevredenheid van thema’s in dit kwadrant zijn laag. Hoewel er wel 

verbetering nodig is, heeft dit een lagere prioriteit gezien het belang laag is. 

IV Het belang is hoog en de tevredenheid laag. De thema’s in dit kwadrant vormen de 

verbeterpunten met hoge prioriteit. Immers medewerkers vinden het thema belangrijk maar 

zijn niet tevreden hierover. 
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Hieronder vindt u het verbeterkwadrant behorende bij dit onderzoek. Om te bepalen waar de assen 

elkaar kruisen is zowel voor het belang als de tevredenheid het gemiddelde rapportcijfer over alle 

thema’s berekend.  

 

 

 

 belang rapportcijfer 

inhoud werk 7,88 7,83 

collega's/sfeer 8,30 7,37 

leidinggevenden 8,51 7,79 

communicatie/planning 8,36 7,38 

bereikbaarheid 7,84 7,98 

persoonlijke ontwikkeling 7,54 7,42 

arbeidsvoorwaarden 7,91 7,15 

arbeidsomstandigheden 8,20 7,49 

gemiddelde 8,07 7,55 
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Care Company 

 

03  |   Benchmark 

Voor elk thema is een gemiddelde score berekend. Voor de meeste thema’s is gebruik gemaakt van de 

vraag over de tevredenheid mbt het thema. Voor de thema’s deskundigheid en planning&organisatie 

is een gemiddelde score berekend over de vragen die onderdeel zijn van het thema. De n-waarde voor 

het thema bereikbaarheid is in de benchmark lager dan andere thema’s, omdat dit thema in veel 

organisaties niet wordt uitgevraagd of door medewerkers niet wordt beantwoord.   

Deze gemiddelde score laat zien hoe er gemiddeld genomen gescoord wordt op de vragen die 

onderdeel zijn van een thema. Om de gemiddelde score te berekenen zijn er aan de antwoordopties 

van de vragen punten toegekend (zie onderstaande tabel). Vervolgens is per respondent berekend 

hoe hij/zij gemiddeld scoort op de vragen behorende tot het thema. Het gemiddelde van deze 

respondentscores is het gemiddelde voor het thema.  

 

Antwoordcategorie score 

Helemaal niet mee eens 1 

Niet mee eens 2 

Wel mee eens 3 

Helemaal mee eens 4 
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 Care Company Spiegelinformatie Triqs 

 n= score % n= score % 

01. Inhoud werk 82 7,83 78,29% 3598 7,56 75,64% 

02. Collega's/sfeer 81 7,37 73,70% 3541 7,34 73,37% 

03. Leidinggevenden 82 7,79 77,93% 3559 7,49 74,89% 

04. Communicatie 81 7,38 73,83% 3567 6,78 67,84% 

05. Bereikbaarheid 81 7,98 79,75% 2297 7,71 77,10% 

06. Persoonlijke ontwikkeling 79 7,42 74,18% 3349 6,66 66,58% 

07. Arbeidsvoorwaarden 81 7,15 71,48% 3569 6,97 69,74% 

08. Arbeidsomstandigheden 78 7,49 74,87% 3548 7,07 70,67% 

09. Deskundigheid 80 9,06 90,58% 3337 7,57 75,70% 

10. Planning en organisatie 75 8,36 83,56% 2809 7,53 75,30% 

11. Totaalbeeld 82 7,76 77,56% 3602 7,51 75,12% 
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04  |   Samenvatting 

Respons 

Van de 195 medewerkers die benaderd zijn voor deelname aan het onderzoek zijn uiteindelijk 83 

ingevulde vragenlijsten teruggekomen. Het responspercentage is 42,56%. 

 

Algeheel oordeel 

Het gemiddelde rapportcijfer voor de totale tevredenheid betreffende het werken bij Care Company 

is een 7,76. Van de medewerkers geeft 0 het cijfer 1 voor het werken bij Care Company en 4 geeft 

het cijfer 10. 

 

Opvallende scores 

De drie stellingen met het hoogste percentage positieve antwoorden (antwoordoptie ‘helemaal mee 

eens’) zijn:  

 63 Ik voel mij voldoende toegerust om te luisteren naar cliënten. (n=81) (77,78%) 

 65 Ik kan voldoende aandacht besteden aan de gezondheidsklachten van de cliënt. (n=80) 

(75,00%) 

 64 De informatie-uitwisseling tussen mij en de cliënt verloopt goed. (n=77) (71,43%) 

 

De drie stellingen met het hoogste percentage negatieve antwoorden (antwoordoptie ‘helemaal niet 

mee eens’) zijn: 

 35 De onderlinge afstanden tussen de verschillende cliëntadressen op één dag/route zijn 

voldoende op elkaar afgestemd. (n=16) (12,50%) 

 56 Ik ben voorgelicht over de werkdrukrisico's die het werk met zich mee kan brengen. 

(n=63) (7,94%) 

 46 De adviestarieven van Care Company staan in verhouding tot het werk wat ik doe. (n=76) 

(6,58%) 

 

Verbeterkwadrant 

Uit het verbeterkwadrant (kwadrant IV) is af te lezen dat de thema’s ‘arbeidsvoorwaarden’ en 

‘communicatie / planning’ als verbeterpunt kunnen worden gezien omdat het belang relatief hoog is 

en de tevredenheid relatief laag.  

 

Het thema ‘leidinggevenden’ wordt door medewerkers als belangrijkste thema gezien. Het 

gemiddelde rapportcijfer voor het belang van dit thema is een 8,51. Het minste belang wordt gehecht 

aan het thema ‘persoonlijke ontwikkeling’, met als gemiddeld rapportcijfer een 7,54.  

 

Verder blijkt dat medewerkers het meest tevreden zijn over het thema ‘bereikbaarheid’. Het 

gemiddeld rapportcijfer voor de tevredenheid met dit thema is een 7,98. Het minst tevreden zijn 

medewerkers met het thema ‘arbeidsvoorwaarden’, met als gemiddeld rapportcijfer een 1,00. 
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Bijlage 1 – Antwoorden op open vragen 

 

 

Vraag 11 Opmerkingen (m.b.t. de inhoud van het werk) 

 Ik werk heel weinig met deze organisatie. Inhoudelijkvind ik mijn werk prima, omdat ik zelf de 

inhoud ervan geef..... 

 Dit is landelijk, inhoud veranderd niet 

 Verpleegkundige taken 

 De taken/verwachtingen zijn duidelijk omschreven 

 Eigenlijk zijn we zelfsturend teams, maar rol van organisatie is dubbel hierin. We zijn zzp-ers 

rol Care is organisatorisch, doch in praktijk ook bepalend in zorg van client. Dit maakt dat een 

team vaak niet functioneert. 

 Als jij je zelf flexibel op stelt , en je kunt goed improviseren en zie de mogelijkheden ! Dan doe 

ik mijn werk met plezier ! Ik krijg altijd een vriendelijk iemand aan telefoon van organisatie!!! 

 Ik ben als ZZP-er werkzaam. 

 Omdat ik als zzp-er vrij ben in het accepteren van de geboden opdracht weet ik wat ik kan 

verwachten. 

 Werk elders full time dus dit werk is naast miijn eigenlijke baan. 

 Ik sta ingeschreven als zzp'er, maar heb nog niet voor CC gewerkt. Kan er dus niets over 

zeggen 

 werk momenteel weinig voor carecompany 

 niet van toepassing 

 Heb op dit moment slechts één cliënt. 

 Zorg op maat in de particuliere thuiszorg, bemiddeld door CareCompany 

 als zzp- verpleegkundige af en toe inzetbaar via deze organisatie, dus nog niet veel inhoud 

van dit werk te beoordelen. 

 Het is fijn om een bureau als back-up te hebben. I.v.m. informatie, en vragen over med. enz. 

Dat komt de client ook ten goede en geeft rust. 

 Geen duidelijke taakomschrijving wij moeten veel andere taken doen die nou eenmaal in de 

24 uur zorg voorkomen, maar het geen verpleegkundige taken 

 geen 

 Heel belangrijk 

 Alle mogelijkheden van mijn opleiding kunnen benutten 

 Ik heb de laatste jaren nauwelijks via de CareCompany gewerkt. 
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Vraag 18 Opmerkingen (m.b.t. collega’s / sfeer) 

 Over het algemeen collega’s waar goed mee te werken is. 

 Met de ene collega gaat het beter dan met de ander, helaas is mijn ervaring dat er altijd wel 1 

iemand in het team zit die de sfeer kan bederven. Vanuit de organisatie wordt daar weinig 

aan gedaan, ook is het jammer dat er geen supervisie is, iedereen kan maar doen wat hij wil, 

de cliënt wordt onvoldoende beschermd , bovendien is het lastig om naar de oreganisatie 

over niet goed functioneren van collega’s of team te praten, en als dat al gedaan wordt wordt 

er niks mee gedaan. Hierdoor komt de kwaliteit van de zorg in gevaar , cliënten zelf zijn vaak 

niet bij machte hier over te reclameren. Daarom des te belangrijker dat er supervisie komt. 

Voor de goede orde, er zijn ook heel fijne en liefdevolle collega’s ! 

 Heb geen directe collega’s, zie ze alleen op cursussen. 

 We spreken elkaar aan over het werk/uitvoering daarvan. 

 Dit zijn lastige vragen, omdat we werken 1 op 1 met de cliënt en niet in een organisatie. Je 

werkt wel met collega's maar niet tegelijk bij de cliënt. Ik heb goed contact met mijn collega's. 

Maar is niet heel erg nodig om goed contact te moeten hebben. Dan is een goede 

communicatie van belang. 

 Door onduidelijk zzp schap en verantwoording in deze, krijg je dat de Care gaat bepalen en 

dan uitspelen. Dit doordat er groot niveauverschil zit in teams 

 De mensen die dit werk doen , werken over het algemeen met hun hart ! Wel is het zo , dat 

er rekening mee kan worden gehouden datjullie goed kijken wie naar welke client gaat ! Wie 

er zou passen en voldoende ervaring heeft ! 

 we zijn allemaal anders, maar er is er wel eentje die het altijd beter weet ... en altijd alles het 

beste weet Hoeven ook geen vriendinnen te zijn 

 Omdat wij allemaal zelfstandig werken,weinig contact met collega’s. Door care company 

wordt er ook geen werkoverleg georganiseerd. 

 Heb de laatste 2 jaar niet meer via de organisatie gewerkt. 

 Vraag 16 en 17 zijn niet echt van toepassing 

 Sfeer is per zorg zeer verschillend. De ene keer zeer goed, de andere keer zijn er collega's die 

een andere manier van werken hebben waardoor de sfeer minder is. Met name bepaalde 

dingen niet doen en altijd aan anderen overlaten. 

 Zie eerdere opmerkingen 

 Ik werk te weinig voor de organisatie om dit goed te kunnen beoordelen. 

 niet van toepassing 

 Samenwerking en elkaar kunnen en mogen aanspreken op hoe t werken gaat is nog zeker 

geen gemeen goed voor veel collega’s. Ik betreur dit zeer. Zou een toegevoegde waarde 

hebben als dit wel het geval is. Misschien een idee om hier aandacht aan te besteden. 

 Samenwerking is alleen van toepassing in de overdracht en planning van diensten. 

 weinig contact met collega's. Sinds ik af en toe iets doe voor deze organisatie. 
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 Ik mis soms de uniformiteit van de collega's, in de aanpak naar de client toe. 

 Team waar ik nu in functioneer als inval/oproep is zo gehospitaliseerd in deze zorg bij een 

dame waar ze al jaren in werken dat ze inspraak van buiten af moeilijk kunnen velen. 

Feedback is erg moeilijk zowel dodelijk in deze groep. 

 De sfeer is over het algemeen goed tot zeer goed. 

 Sommige collega's (niet allemaal) denken puur voor hun eigen belang. 

 Nvt 

 Momenteel werk ik bij één klant 

 Meerdere collega's, dus geen eenduidig beeld. 

 geen 

 Heel belangrijk om samen goed te kunnen werken communiceren met elkaar 

 oprechtheid en respect heb ik afgelopen maanden gemist 
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Vraag 25 Opmerkingen (m.b.t. leidinggevenden) 

 Ik vind datwaardereing ook uit uurtarieven moet blijken. De uur tarieven van Care Company 

zijn niet- marktconform. Mede daarom werk ik weinig met hen samen. 

 Zou graag teamoverleg willen hebben op kantoor. 

 Eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als bij de vorige vragen, als er problemen zijn dan wordt 

daar niks mee gedaan, zorgen die je hebt over het niet goed functioneren van een collega of 

de zorgverlening , kan je wel uitspreken maar er wordt niks mee gedaan, vandaar ook dat het 

geen zin heeft om het ter sprake te brengen. Collega’s volgen hun eigen weg. 

 Werk als ZZP verpleegkundige 

 Ze weten je te vinden en er wordt goed met elkaar gecommuniceerd 

 soms wordt er met een klacht geen actie ondernomen 

 Werk al ruim 25 jaar samen met Care Company 

 Ik word altijd vriendelijk te woord gestaan. Omdat ik al zolang mijn werk doe , begrijp ik goed 

welke problemen er vaak direct moeten worden op gelost ! Heb zelf ook ervaring als 

leidinggevende dus begrijp je zelf goed waar jullie voorstaan !! Maar jullie doen het prima ?? 

 Als ZZP-er vind ik dat de betaling voor waaknachten beter uitbetaald mogen worden. 

 Heb slechts telefonisch kontakt met staflid op kantoor. 

 Fijn als er een naam staat onder de mails, wat toevallig de laatste keren wel gebeurd is ipv 

alleen te onderteken met Care Company want dat vind ik erg onpersoonlijk. Verder vind ik 

het jammer als er taalfouten in de mails staan. 

 Goed en correcte behandeling 

 Werk momenteel weinig voor carecompany 

 Reeds gemeld: ik werk te weinig voor de organisatie om dit goed te kunnen beoordelen. 

 niet van toepassing 

 Denk dat t goed is als CC tav de planning of andere cliëntgerichte zaken meer een standpunt 

inneemt die duidelijkheid schept met name voor de collega’s onderling. Mijn ervaring is dat er 

vaak t betere piepsysteem wordt gehanteerd. 

 Als ZZP-er kan ik niet spreken over een leidinggevende. Het bureau bemiddelt alleen als 

intermediair tussen cliënt en verpleegkundige. 

 prima contact. 

 geen 

 Het is goed dat de leidinggevende ons kent en daardoor goed kan doorgeven aan ons wat er 

verwacht wordt en wat wij verwachten kunnen. Wij kunnen als het gaat over de client altijd 

terecht met vragen, en regelen. 

 Prima 

 Prima 

 Gaat goed zijn goede luister oor ,uitleg ,geduld 

 Sommigen blijven afstandelijk en kil terwijl het over patienten gaat. 
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Vraag 32 Opmerkingen (m.b.t. communicatie) 

 Omdat ik weinig methen werk, heb ik ook weinig contact. Wanneer de tarieven hoger 

worden, valt er weer te praten. 

 Ik heb nog nooit een teamoverleg bij Care Company gehad. 

 Weer hetzelfde verhaal, er zit wel iemand van de care company bij maar die neemt duidelijk 

niet de leiding en neemt ook geen standpunt in. Waardoor een teamoverleg geen 

teamoverleg is, maar vaak een monoloog van degene die het hardste schreeuwt.Er zou meer 

leiding vanuit de care company moeten zijn . Dus eigenlijk een supervisor . Dit is echt nodig 

om de kwaliteit op de werkvloer te waarborgen. . 

 Open en eerlijk. Je weet wat je aan elkaar hebt. 

 Care is mijn organisatorische ondersteuning. Ik moet zelf mijn zaken mbt beroepsuitoefening 

tegelen. 

 Er wordt netjes alles door gegeven !! En deze enquête vindt ik bijzonder goed van jullie ?? Ik 

ben tevreden 

 Nvt 

 Ik heb al 2 jaar niet meer via het bureau gewerkt. 

 Werkzaam als zzper betekent toch dat je zelfstandig moet werken. 

 Ik organiseer zelf zonodig werkoverleg. CC heeft het in mijn situatie's niet georganiseerd. Dat 

zijn slechts ongeveer 6 zorgsituatie's 

 Op dut moment werk ik niet voor Care company 

 Idem zie vorige opmerkingen 

 niet van toepassing 

 Denk dat er zeker een slag geslagen kan worden tav de efficiëntie en doeltreffendheid qua 

roosteren en werkoverleg. 

 Over de communicatie binnen Care Company kan ik geen mening geven. Immers, ik ben geen 

werknemer van Care Company maar ZZP-er. 

 informatieverstrekking betreffende potentiële opdrachten kan duidelijker en specifieker. 

 Het is belangrijk te weten waar je aan toe bent. 

 Prima, 

 geen 

 Heel belangrijk praten luisteren en geluisterd worden vind ik belangrijk en vertrouwen met 

elkaar 

 door sommigen wordt daar te weinig tijd voor genomen 
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Vraag 38 Opmerkingen (m.b.t. bereikbaarheid) 

 Net 

 Voor 24 uurszorg maakt het niet veel uit. 

 Tot nu toe waren de adressen waar ik naar toe ben gegaan goed bereikbaar en niet ver van 

mijn eigen adres. 

 Ik draai veel 24 uurs diensten omdat ik van ver kom, dus lang moet rijden. 

 Mijn werkzaamheden bestaan uit waaknachten en 24u diensten. Vraag 36 & 37 zijn n.v.t. 

 Als zzp-er 

 Niet van toepassing 

 Werk niet in de reguliere thuiszorg. Dat maakt ook dat de afstanden minder belangrijk zijn. 

Zeker als het een meervoud van 24 uurs diensten betreft 

 Onder bereikbaarheid versta ik de afstand van mijn woonadres tot het adres van de cliënt. 

Die moet binnen een half uur bereikbaar zijn. 

 Nog niet veel werkopdrachten kunnen vervullen via Care company in 2 maanden tijd. 

 geedn 

 De goede adres en telefoon van de cliënten 

 als het een 48 uursdienst betreft, maakt de afstand niet uit 
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Vraag 45 Opmerkingen (m.b.t. persoonlijke ontwikkeling) 

 De cursussen die worden aangeboden zijn te duur. 

 Persoonlijk ben ik niet meer uit op een cariere of groei. De cursussen die aangeboden worden 

zijn wel erg duur . 

 Mijn scholingen volg ik vooral ook bij andere organisaties die ik ook al kende voor ik met Care 

Company ging samenwerken. 

 vind wel de prijzen te hoog van de cursussen 

 Persoonlijk ontwikkeling als zzp- ligt bij mezelf 

 Er wordt voldoende aan geboden ! Maar ik regel vaak mijn eigen cursussen , ik weet zelf goed 

waar ik aan moet voldoen als Zzper . Is ook n eigen verantwoordelijkheid . Jullie doen er 

voldoende aan 

 Nvt 

 Vraag 43&44 zijn n.v.t. Ik volg mijn trainingen via mijn beroepsorganisatie 

 Een aantal malen een cursus gevolgd. Was goed georganiseerd en voldoende niveau. 

 De cursussen bij Care zijn veel te duur. Bij andere bureau’s kan ik ze vaak gratis doen of voor 

een lage prijs. 

 43 en 44 niet van toepassing 

 Niet van toepassing 

 Denk dat er tegenwoordig zoveel aanbod is dat je missxhien beter een specialistisch aan is 

kan aanbieden. Hiermee kan CC zich misschien gaan onderscheiden in een toenemend 

marktaanbod. 

 Omdat ik me aan het einde van mijn carriere bevind, is de verdere persoonlijke ontwikkeling 

bij Care Company onbelangrijk. 

 in verleden regelmatig scholingen gehad via care company. Dit jaar nog niet gelukt ivm 

andere dagen. maar hier is wel goed op geanticipeerd, maar ik had al iets anders. In het 

vervolg mogelijk wel meer kans op volgen van scholingen bij care company/ care cursus. 

 geen 

 Trainingen zijn te duur. Andere trainingen zijn beter en goedkoper. 

 geen 

 geen 

 ik ga binnenkort een cursus volgen, dus kan nog niet objectief beoordelen. 
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Vraag 52 Opmerkingen (m.b.t. arbeidsvoorwaarden) 

 Ik vind het jammer dat Care Company zichzelf uit de markt prijst. Bij krapte op de markt is 

een goede verpleegkundigemeer waard dan De tarieven van CC. 

 Ik werk in de 24 uurszorg. Ik heb altijd werk gehad, dus ben daar zeer tevreden over, 

 Tarief is bijzonder onder de maat, zeer laag, in vergelijking met het landelijk gemiddelde van 

andere bureau’s 

 Geen 

 Heb ik arbeidsvoorwaarde, of zijn dat de voorwaarde Big verpl? 

 Ik werk als Zzper en bepaal zelf Hoelang ik werk . Ben voor mij zelf niet te flauw en pak aan 

waar het nodig is . Kunnen altijd bellen , werk overal heel Nederland en flexibel ! 

 Nvt 

 De uurvergoeding voor zzp-ers is veel te laag! Zowel het dag alswel het nachttarief is niet 

meer marktconform. 

 Denk dat t uurtarief een andere opzet kan krijgen. Bijv. als er coördinerende taken worden 

uitgevoerd door een persoon. Of wanneer iemand een contactpersoon of aanspreekpersoon 

is voor bijv. de familie. Dit mag mi. best anders gehonoreerd worden. 

 Arbeidsvoorwaarden bij Care Company zijn voor een ZZP-er niet van toepassing, omdat Care 

Company alleen optreedt als intermediair. 

 De tarieven vind ik laag als verpleegkundige met veel ervaring en goede scholingen. Verder 

nog niet veel werkopdrachten kunnen invullen, dus is moeilijk zo'n enquête in te vullen. 

 tarief als zzp'er ligt bijna op loondienstniveau als je langer dan 3 uur werkt bij Care Company. 

Als je in loondienst bent bouw je hiervoor ook nog je pensioen op en krijg je vakantiegeld en 

vrije vakantiedagen uitbetaald. 

 De 

 geen 

 Geen 

 Ik hecht zeer aan duidelijke en open afspraken 
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Vraag 61 Opmerkingen (m.b.t. arbeidsomstandigheden) 

 24 uurs zorg is vaak zwaar, maar dat is mijn eigen keuze. Er is niet veel,dat de Care Company 

kan doen om dat te verminderen, behalve zorgen voor een goed team en goede begeleiding 

met de juiste mensen op de juiste plek. 

 Te laag uurtarief 

 Een en ander kan je ook leren bij de scholing tiltechnieken. Er wordt dus aan gedacht om de 

medewerkers te trainen om op de juiste manier de juiste hulpmiddelen in te zetten om op 

een verantwoordde manier je werk te kunnen doen. 

 Als zzp heb ik de luxe dat ik daarzelf de verantwoording over heb 

 Ligt ook aan je zelf , hoe ga je met dingen situaties om ! Maak zelf op tijd de dingen 

bespreekbaar . Dan werkt het voor beiden prettig ! 

 Nvt 

 Je moet in de thuiszorg roeien met de riemen die je hebt. 

 Niet van toepassing. Ik word bemiddelt door Care, dat is wat anders. 

 Ik werk niet veel via de organisatie om het goed te kunnen beoordelen, wel ervaren dat het 

voor mij soms lichamelijk te zwaar was. 

 Niet van toepassing 

 Arbeidsomstandigheden bij Care Company zijn voor mij niet van toepassing omdat ik een 

ZZP-er en dus niet in dienst can Care Company. 

 punt 53--> ik heb alleen nog een werkopdracht gehad die via care company van andere 

organisatie kwam. Daarbij waren niet de faciliteiten en hulpmiddelen aanwezig, dat heb ik bij 

CAre comp. aangekaart en zij hebben het goed doorgegeven en het is opgelost. Volgens mij 

komt dat bij care comp. zelf niet voor. 

 Ik werk niet in een instelling bij Care Company dus als zzp'er bij mensen thuis en doe ook 

zoals het uitkomt terminale nachtzorg. Ik besef dat het hier meeste van tijd improviseren is 

als de zorg net start omdat de cliënten niet altijd de middelen in huis hebben. De zorgvraag is 

dan vanuit een andere organisatie dan Care Company dus besef dat als wij als zorg dat daar 

moeten aangeven als er hulpmiddelen etc nodig zijn voor de nachtzorg. 

 Nvt 

 geen 

 GEEN 

 is duidelijk aangegeven 
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Vraag 67 Opmerkingen (m.b.t. deskundigheid) 

 Ik ben zzp-er dus zelf verantwoordelijk om mijn kennis en deskundigheid op peil te houden. 

 In 24 uurszorg heb je alle tijd. 

 Prima 

 Ik volg mijn scholingen/trainingen om mijn werk te kunnen blijven doen. 

 Ben zeer te vreden 

 Nvt 

 Een zelfstandig werkende professional is zelf verantwoordelijk voor zijn deskundigheid. 

Bekwaam en bevoegd wordt niet door iedereen serieus genomen. Mijn idee is dat het 

gemiddelde niveau niet hoog is. 

 Niet van toepassing 

 Vind dat dit ook de eigen verantwoordelijkheid van zzp’ers is. 

 Na een carrriere van ongeveer 50 jaar en de nodige studie en bijscholing mag ik stellen dat ik 

over ruime deskundigheid beschik voor dit werk. 

 geen 

 JA zeker na al die werk ervaring36 jaar 

 Graag doe ik aanvullende cursussen 
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Vraag 73 Opmerkingen (m.b.t. planning & organisatie) 

 Ik heb nog nooit te maken gehad met een klacht over mijn werk. 

 Het gaat voornamelijk digitaal, wie eerst komt die eerst maalt. 

 Ben tevreden 

 Nvt 

 Niet van toepassing 

 Heb dit eenmaal bij de hand gehad. CC hield zicht er helemaa buiten. Moest alles zelf regelen 

en afhandelen met de familie van diens cliënt. 

 Over het algemeen ben ik tevreden over de planning en organisatie van het werk dat Care 

Company voor mij bemiddelt. 

 68 --> nog geen andere zorgverleners leren kennen. 

 geen 

 Soms kan je niet alles tegen de client zegen als ze te emotioneel worden of te ziek zijn het 

hangt van de situatie 
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Vraag 75 Overige opmerkingen 

 Graag teamoverleg op kantoor. Nu gaat alle communicatie via de mail. 

 Ik vind de Care company een fijn bedrijf in die zin, dat ik altijd werk heb gehad. De 

betrokkenheid naar de cliënt is niet echt aanwezig, ze kennen de cliënt niet goed , weten 

eigenlijk niet hoe de zorg verloopt, wat er speelt bij de cliënt, wat er speelt in een team, of de 

juiste persoon gekwalificeerd is voor een bepaalde cliënt, en dan bedoel ik niet qua opleiding. 

Het grootste gemis is een supervisor. De cliënt is nu vogelvrij, En omdat er geen feedback is 

weet de Care dit ook niet. Ze zouden meer gesprekken met de cliënt moeten hebben en deze 

beter kennen en meer inzicht hebben in de zorg die er verleent wordt. Het lijkt nu vaak meer 

het invullen van een rooster . 

 Zeer laag uurtarief voor zzp’ers, zij bepalen het uurtarief 

 Ik vind het jammer dat er weinig cliënten in mijn regio zijn. De aanbiedingen zijn in Noord-

Holland en ik woon in Zuid-Holland 

 De keren die ik gewerkt heb , waren prettig en goed ! Directe communicatie , duidelijk ! Hou 

ik ook van . 

 Nvt 

 Ik heb slechts 1 opdracht gedaan voor Care Company. En dat is enige tijd geleden. Deze 

antwoorden zijn dus geen recente ervaring. 

 Momenteel werk ik niet via de CareCompany omdat de uur tarieven echt te laag zijn. Ik ben 

nog ingeschreven omdat ik graag in het buitenland wil werken. Dan neem ik het lage tarief 

voor lief. Dat is natuurlijk een persoonlijke afweging. Meestal heb ik te maken met ***, deze 

vrouw waardeer ik zeer. 

 Communicatie onderling in CC kan soms beter. 

 Over het algemeen heel goed. Ik mis wel de methode van vroeger, specifiek mensen zoeken 

en benaderen voor een bepaalde client om de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar 

ik begrijp ook wel dat dat veel meer tijd kost. 

 Ik ben er een tijdtussenuit geweest maar ik ben weer prettig ontvangen en er was binnd 

1week alweer een geschikte cliënt 

 Niet van toepassing 

 Denk dat het een pluspunt zou zijn als er meer openheid komt over op handen zijnde 

veranderingen of zaken waar men intern mee bezig is. Dit gebeurt vaak pas achteraf. 

 De vragen uit dit onderzoek zijn niet steeds op mijn situatie van toepassing. Care Company is 

een bureau dat bemiddelt tussen cliënt en hulpverlener, die als ZZP-er zorg verleent aan 

cliënt. 

 Ik hoop dat Care Company met duidelijker informatie gaat komen en dat er iets hoog 

complexere zorg aangenomen word, waardoor zij ook een hoger tarief kunnen vaststellen, 

zodat dit voor zzp-er vpk's aanlokkelijk is om verbonden te blijven aan deze organisatie 

 Collega's communiceert soms elkaar slecht. 
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 Heb te weinig of geen werk binnen care company. Te weinig 24 uurs diensten of is al 

verdeeld, waar door ik geen diensten heb op lange termijn. Zou wel 5 diensten per mnd 

willen hebben, maar dat is niet haal baar. 

 werk al meer dan 10 jaar via care company, zeer vriendelijke organisatie, altijd meedenkend 

bij problemen. Wel zijn de bemiddelings- kosten iets aan de hoge kant en tarieven laag voor 

een zz-per 

 Vragenlijst is veel te lang, wekt irritatie. Succes met uw werk. 

 mensen die veel willen of vinden veel te moeten werken krijgen het meest en gaan dan ook 

over grenzen van alertheid voor de cliënt en uren ten koste van andere collega's gescheiden 

vrouwen , A.O.W.érs en mensen die ver weg wonen en meer dan 24 uur achter elkaar willen 

werken gaan voor. en eisen dat ook. 

 De afstand ik zou meer dichter bij wielen werken 

 Laatste ervaring met een van de medewerkers was zeer onplezierig en respectloos 

 Ik heb de laatste jaren nauwelijks via de Care Company gewerkt en vind het lastig de 

vragenlijst te beantwoorden. 

 Medewerksters van Care Company, nemen altijd de tijd en hebben een luisterend oor als je 

bv tijdens het werk bij een cliënt tegen bepaalde dingen oploop of als er problemen zijn 

binnen het team. 
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Vraag 76 Mist u nog onderwerpen in het cursus aanbod 

 Nee 

 Nee 

 Aanbod voor niveau 2 . Ik zou graag mogelijkheden hebben om niveau 3 te halen. 

 nee 

 Vaak komt het voor dat de cursus is op de dagen dat ik werk. 

 Complementaire zorg 

 Niet aan cursus mee gedaan ! Elders nog gedaan . 

 nee 

 Nee 

 Nee, divers genoeg 

 Nee maar de cursussen zijn elders een stuk goedkoper 

 Medicatieveiligheid, maar die is bij Care veel te duur. Bij andere bureau’s zijn cursussen vaak 

niet duurder dan 10,- 

 nee 

 verslaglegging 

 Ik vind de cursussen te duur. 

 Nee 

 Cursus palliatieve zorg zou ik interessant vinden. 

 Nee 

 nee 

 Neen 

 nee 

 OP de website van Care Company staat dat je korting kunt krijgen op cursussen bij Care 

Cursus als je een bepaalt aantal uren voor care company werkt, maar dit blijkt niet meer het 

geval omdat er geen mensen gebruik van maken. Dan moet het niet meer op de website 

staan. 

 Geen 

 Ja collegialeit duidelijkheid over de afspraken binnen een team welke taken je hebt en welke 

je kunt weigeren meer steun hier bij van Care Company 

 Het toetsen van informatie bij de gevolgde cursus. 

 begeleiding bij een opleiding of opleidings aanbod 

 neen 

 Geen 

 Ga ik ervaren 

 Nee. Wel heb ik de laatste keren tijdens de SPRINT bijscholing gemerkt, dat er teveel 

‘onderwerpen’ zijn, die wegens tijdgebrek uiteindelijk niet allemaal behandeld konden 

worden. 
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Vraag 77 Is de kwaliteit van docent voldoende 

 Bij de cusrsussen die ik gedaan heb wel. 

 Bijna altijd heel goed, 1x niet zo goed 

 Ja 

 Ja 

 ja 

 Ja,heel goed 

 ja 

 Niet altijd 

 Van de cursussen welke ik gevolgd heb was het ruim voldoende. 

 Ja 

 Ik heb 1 x een cursus gevolgd. Die was uitstekend gegeven, maar zwaar onder mijn niveau. 

 goed 

 ja 

 Ja die is goed 

 Jaweluitstekend 

 ja 

 Nog geen les gehad 

 Als alle docenten het niveau van *** zouden hebben hebben we geen klagen. Dit is jammer 

genoeg zeker niet altijd het geval. 

 over het algemeen wel. 

 geen up to date ervaring mee 

 Prima 

 Zeker voldoende 

 De docent is geweldig 

 Ja wel vind ik dat wij zelf meer de verpleegtechnische handelingen vaker moeten oefenen 

 Geweldig 

 Ja 

 goed 

 Ja 

 Heel goed 

 Ja 

 niet altijd, programma wordt vaak afgeraffeld, niet alles komt aan bod 

 JA 

 ga ik ervaren 

 Uitstekend! 
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Vraag 78 Wat vindt u van de inlichtingen die worden verstrekt over een nieuwe werklocatie 

 Die zijn summier. 

 Prima 

 De informatie die je krijgt ziet er keurig uit. 

 Nvt 

 goed 

 Geen idee 

 Voldoende 

 goed 

 Nvt 

 Nvt 

 Ik ben gewend aan sumiere omschrijving. Over het algemeen red ik mij wel door uitgebreide 

ervaring in de thuiszorg. 

 Prima 

 Goed 

 prima 

 summier 

 Goed 

 Correct en optimaal 

 Prima 

 Uitstekende informatie over nieuwe werklocatie 

 nvt 

 goed 

 Leuk 

 Ik heb geen inlichtingen gezien over de andere werklocaties. Als daarmee bedoeld wordt bijv 

de nieuwe cursuslocatie dan heb ik daar vooraf niets over vernomen. 

 Over het algemeen is de informatie over de werklocaties goed. 

 Goed 

 Goed 

 Meer dan voldoende tot zeer goede informatie 

 Nvt 

 Soms vrij beperkt 

 Goed 

 Prima 

 goed 

 nvt 

 Heel goed 

 Goed 
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 klopt niet altijd 

 Geen idee 

 niets over gehoord 

 Prima, ruim voldoende 

 Kan soms wat vollediger 
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Vraag 79 Heeft u nog verbeterpunten waardoor u betere samenwerking met Care Company kan 

krijgen 

 Een supervisor , beter teamoverleg onder leiding van de care company, beter inzicht in de 

zorg door de Care zodat er ook ingegrepen kan worden indien nodig. Als je een fijne team 

hebt verbetert dat de zorgkwaliteit en de arbeidsvreugde. 

 Nee 

 Nee 

 Ja. Misschien n paar keer per jaar een ontmoeting organiseren. 

 misschien meer persoonlijke benadering en minder via de mail 

 Er zou wat meer aandacht mogen zijn voor kwaliteit van het werk/ teams. Soms werk ik Met 

collega’s die nauwelijks bekend zijn met de zorg. Zoals die bv nu in verpleeghuis wordt 

verstrekt. Met digitale zorgplannen, vrijetijdsbesteding en contacten met externe disciplines. 

Dat maakt dat het niveau van werken mijn inziens soms echt te laag vind. 

 nee 

 Nvt 

 Ja, de tarieven flink omhoog. Marktconform. Er is schaarste in de zorg dus daar moet meer 

waardering voor zijn dat je huis en haard verlaat, een eind van huis bent en voor andere 

mensen zorgt. 

 Neeprima 

 nee 

 Nee, is prima. 

 nvt 

 Tarieven kunnen hoger. 

 Neen 

 Openheid en de zzp’era die dat willen wellicht meer betrokken bij de ontwikkelingen die er 

allemaa gaande zijn in de branche en op kantoor. 

 Minder administratiekosten, alles is digitaal geworden, werken hard, maar moeten best veel 

ad kosten betalen. 

 Vooraf duidelijke informatie over de tarieven. 

 gebruik een veilige whatsapp functie, waarbij je direct een bericht doorkrijgt en ook sneller 

kunt reageren. Laatst een mooie werkopdracht per mail ontvangen, deze las ik 5 kwartier na 

het plaatsen van de mail en ik antwoordde direct toen ik het las om 16:50u, maar de 

werkopdracht was al terug gegeven aan 1e aanbieder. Dan is het wat mij betreft kansloos. 

 Geen 

 Nee 

 Ja geen collega het recht geven alle weekenden bij een cliënt te werken terwijl ik ook graag 

weekenden wilde werken terwijl ik dat vele keren heb besproken ik werd hier niet in 

erkend,dat vond ik een kwalijke zaak, maar als je dat echt met de desbetreffende coordinator 
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gaat bespreken ben je ik bang dat het tegen je wordt gebruikt .ik heb daar veel last en stress 

van gehad. 

 Nee 

 nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 een duidelijker mondelinge overdracht , een kloppend dossier , waar slaap je , wel of geen 

eten 

 Meer werk in den haag 

 meer gebruik van app berichten zou zeer wenselijk zijn 

 Nee 


