In februari 2018 hebben we het tevredenheidsonderzoek onder de bewoners uitgevoerd. Dit
onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau: PrestatieVergelijkerOuderenzorg.nl.
Wij hebben aan 17 contactpersonen gevraagd om aan het onderzoek deel te nemen. Hiervan hebben
er 14 de ingevulde vragenlijst retour verzonden. Dat komt neer op een responspercentage van 82%.
In deze rapportage treft u de resultaten aan van De Wilgenhoeve.
De NPS (Net Promotor Score) kan op twee manieren worden berekend aan de hand van één van de
twee vragen of de voorziening wordt aanbevolen. Aan de hand van de ja/nee vraag is de NPS 100 en
aan de hand van het rapportcijfer (0 tot en met 10) is de NPS 50. (Het gemiddeld cijfer dat is gegeven
is 8,6)
Op de volgende pagina’s ziet u de resultaten per categorie. Deze categorieën zijn zorgvuldig gekozen
en geven een beeld van de organisatie op een aantal variabelen, te weten “Goed Wonen”, “Goede
Zorg”, “Goede Service”, “Goed Bestuur”, “Aandacht, Betrokkenheid, Bezieling en Communicatie” en
“Multidisciplinair”.
Met het laten verrichten van deze prestatievergelijker c.q. dit tevredenheidsonderzoek voldoen wij
aan een aantal voorwaarden van de Wkkgz en aan een aantal normen vanuit ISO en HKZ.
PrestatieVergelijkerOuderenzorg.nl

We hebben de afgelopen periode het tevredenheidsonderzoek onder cliënten laten uitvoeren.
Hieruit kwam naar voren dat het gemiddelde op een vijfpuntschaal 4,6 is. De NPS score is +50 bij een
gemiddelde rapportscore van 8,6. Wij zijn bijzonder trots op deze cijfers. Deze scores zijn dermate
gunstig dat het een hele toer zal zijn om dit volgend jaar te evenaren.
Wij hebben deze mooie cijfers kunnen bereiken door de inzet van onze medewerkers en de
waardevolle samenwerking met artsen, ouderenpsychiater, fysiotherapie en anderen.
Daarnaast ervaren wij telkens weer het belang van korte lijnen tussen zorgvrager
(familie/contactpersoon) en wij als zorgaanbieders. Het wederzijdse vertrouwen is de basis om te
komen tot een optimale zorgverlening. Dit alles in het teken van het welbevinden van onze
bewoners.
Eip & Carla Aantjes

