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Over SWO Drimmelen
Stichting Welzijn en Ondersteuning (SWO) 
is een lokale welzijnsorganisatie in de 
gemeente Drimmelen. Met een team van 
professionals en vrijwilligers biedt SWO 
betaalbare services en welzijnsdiensten in 
Drimmelen, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, 
Made, Terheijden en Wagenberg. SWO wil 
iedereen in de gemeente zo lang mogelijk 
laten deelnemen aan de samenleving. De 
missie van SWO is dan ook inwoners van 
gemeente Drimmelen sociaal in beweging te 
brengen. Dit doet SWO op een persoonlijke 
en laagdrempelige manier.

Onderzoek naar de waardering
SWO wil weten of ze met hun manier van 
werken op de goede weg zitten. Zij vragen 
zich af hoe tevreden cliënten over hun 
dienstverlening zijn en welke betekenis 
SWO volgens hen voor de gemeenschap 
heeft. Mocht het nodig zijn dan kunnen 
zij met deze kennis hun dienstverlening 
aanpassen.

Deelnemers
Aan het onderzoek deden verschillende 
groepen mensen mee: 

• vrijwilligers
• mantelzorgers
• huishoudelijke hulpen
• cliënten met een (zorg)vrijwilliger
• cliënten met een huishoudelijke hulp
• mensen van SIL

Onderzoeksvragen
SWO heeft als organisatie een aantal 
waarden afgesproken die zij erg belangrijk 
vindt. SWO wil betrouwbaar zijn, 
transparant, goed bereikbaar, toegankelijk, 
deskundig en betrokken. Aan de hand 
van stellingen over deze waarden konden 
mensen aangeven hoe SWO hierop volgens 
hen scoort.

Ook zijn stellingen voorgelegd over de 
persoonlijke waarde die SWO voor mensen 
heeft en over hoe zij de maatschappelijke 
waarde van SWO zien. 

Een samenvatting
Deze publicatie is een samenvatting van de 
resultaten. De mensen van SIL zijn hier niet 
in opgenomen omdat er maar 12 mensen 
van deze groep aan het onderzoek hebben 
meegedaan. De resultaten van deze groep 
zijn wel in het uitgebreide rapport terug te 
vinden.

Voor een toelichting op de uitvoering 
van het onderzoek, de respons, en een 
uitgebreide weergave van de resultaten, 
inclusief de resultaten van de groep mensen 
van SIL, verwijzen we naar het uitgebreide 
rapport. Dit is op te vragen bij SWO. 

1 Een onderzoek naar de 
waardering voor SWO
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2 Betrouwbaarheid 
van SWO

Binnen alle groepen vindt minstens driekwart dat SWO mensen ondersteunt in haar welzijn 
en doet wat in haar vermogen ligt dit om dit als organisatie te realiseren. Bij de vrijwilligers 
is dit zelfs 86%. Vrijwel niemand is het met de stelling oneens. Op zijn hoogst is het 4% bij 
de mantelzorgers en bij de vrijwilligers. De overige respondenten hebben over deze stelling 
geen mening.

Bij deze stelling zien we dat het 
percentage mensen dat hier in een 
cliëntgroep geen mening over heeft, 20% tot 30% is. Bij de groep vrijwilligers is 9% het 
oneens met deze stelling. Maar in deze groep is het percentage respondenten dat het eens 
is met de stelling dat het beeld dat SWO naar buiten brengt met 77% wel het hoogst. 
Gevolgd door de groep van cliënten met een huishoudelijke hulp, 76%. Bij de groep van 
mensen met een vrijwilliger is 71% het eens met de stelling. Bij de huishoudelijke hulpen is 
dit 67% en bij de mantelzorgers 66%. 

SWO 
ondersteunt 

mensen in hun welzijn. Zij 
doet wat in haar vermogen ligt 

om dit als organisatie te 
realiseren.
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Het beeld dat SWO 
naar buiten brengt, komt 
overeen met wat zij in de 

praktijk doet
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Op één uitzondering is bij alle groepen minstens driekwart van de mensen het eens met de 
stelling dat SWO haar afspraken nakomt. Bij cliënten met een huishoudelijke hulp is dit zelfs 
86%. Het is mogelijk dat door hen de huishoudelijke hulp als beeld van SWO wordt gezien. 
Bij de huishoudelijke hulpen is het percentage lager, namelijk 69%. Daar is ook 8% van de 
mensen het oneens met deze stelling. Bij de groep van mensen met een vrijwilliger is dit 
6%. Bij de andere groepen is dit 1% of 2%. Het percentage van de mensen dat hier geen 
mening over heeft, ligt tussen de 13% en 23%.

SWO komt haar 
afspraken na
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CONCLUSIE 
BETROUWBAARHEID

SWO wordt overwegend gezien en ervaren 
als een betrouwbare organisatie.
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3 Transparantie 
van SWO  

Het varieert nogal tussen de groepen 
of men het eens is met deze stelling. 
Zo is 35% van de huishoudelijke hulpen het met deze stelling eens en is dit in de groep van 
vrijwilligers 89%. Het oneens zijn met de stelling is het hoogst bij huishoudelijke hulpen, 
27%, gevolgd met 20% in de groep van mensen met een vrijwilliger. Bij de groep van 
cliënten met huishoudelijke hulp is 9% het oneens met de stelling. Bij de mantelzorgers 
is dit 4%. De mensen die geen mening hebben over deze stelling, varieert van 11% bij de 
vrijwilligers, tot 45% bij cliënten met een huishoudelijke hulp.

Over deze stelling hebben veel 
mensen geen mening. Het percentage 
varieert van 20% bij de vrijwilligers tot 52% van de cliënten met een huishoudelijke hulp. 
Daarnaast is 26% van de huishoudelijke hulpen het oneens met de stelling. Bij de mensen 
met een vrijwilliger is dit 20%. En bij de mensen met een huishoudelijke hulpen is 15% het 
oneens met deze stelling. Onder de groepen vrijwilligers en mantelzorgers zijn de mensen 
het meest eens met de stelling SWO stelt mij regelmatig op de hoogte van haar plannen 
om dingen als organisatie te ondernemen of te veranderen, namelijk 77% en 65%.

SWO stelt mij 
regelmatig op de hoogte 

van dingen die er voor mij toe 
doen
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Stelling 3

Met de stelling dat de informatie die 
SWO geeft in het algemeen duidelijk 
is, zijn de meeste mensen in de groepen het eens. Bij de vrijwilligers is dit met 92% het 
hoogst. Dan volgen  de mantelzorgers met 79% en de huishoudelijke hulpen met 75%. 
Bij de mensen met een vrijwilliger is 73% het eens met de stelling. Bij de groep cliënten 
met een huishoudelijke hulp is het percentage met 65% het laagst. Dit komt doordat 
veel mensen uit deze groep aangeven geen mening over deze stelling te hebben. Weinig 
mensen zijn het oneens met de stelling. Bij twee groepen is dit 7%. Het betreft de mensen 
met een vrijwilliger en cliënten met een huishoudelijke hulp. Bij de huishoudelijke hulpen is 
3% en bij de mantelzorgers is 1% het oneens met de stelling.

De meeste mensen zijn het eens met deze stelling: 84% bij de vrijwilligers, 78% bij de 
mantelzorgers en 74% bij de huishoudelijke hulpen. Dat het bij de andere groepen wat 
lager ligt komt vooral omdat het percentage mensen dat hier geen mening over heeft 
daar hoger ligt. Weinig mensen zijn het oneens met de stelling. Het hoogste is dit in de 
cliëntgroep cliënten met een huishoudelijke hulp, namelijk 8%. In de cliëntgroep mensen 
met een vrijwilliger is dit 4% en in de groepen mantelzorgers en vrijwilligers slechts 2%. In 
de cliëntgroep huishoudelijke hulpen komt het oneens zijn niet voor.

De informatie die SWO 
geeft, is in zijn algemeenheid 

duidelijk voor mij

De wijze waarop SWO 
informatie geeft, is prettig 

voor mij
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CONCLUSIE
TRANSPARANTIE

Het transparant zijn van SWO wordt op 
twee aspecten door alle groepen positief 
beoordeeld. Zo wordt de wijze van informatie 
geven als prettig ervaren. En is de informatie 
is in zijn algemeenheid ook duidelijk voor de 
groepen. 
 
Op twee aspecten verschillen de meningen 
van de groepen over het transparant zijn van 
SWO.

• Dit is bij het op de hoogte te worden 
gesteld van zaken die er voor de groep toe 
doen.

• En bij de stelling door SWO op de hoogte 
te worden gesteld van haar plannen om 
dingen als organisatie te ondernemen of te 
veranderen.

De meeste vrijwilligers en mantelzorgers 
zijn het eens met deze stellingen. De 
huishoudelijke hulpen en mensen met een 
vrijwilliger zijn hier het minst mee eens. 
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Ook met deze stelling is vrijwel iedereen het eens. En ook nu wordt dit percentage bepaald 
door het aantal mensen dat hier geen mening over heeft. Zoals bij de mantelzorgers 
waarvan 64% het eens is met deze stelling, 33% hier geen mening over heeft. Slechts 3% 
van hen is het oneens met de stelling. Of bij de groep vrijwilligers. Daar is is 88% het eens 
met de stelling en heeft 11% hier geen mening over en is 1% het oneens met de stelling. 
Bij de huishoudelijke hulpen is 93% het eens met de stelling.

Als ik vragen heb, weet ik 
bij wie ik terecht kan
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4 Bereikbaarheid 
van SWO  

Met deze stelling is vrijwel iedereen het eens. De percentages variëren van 76% bij de 
groep mantelzorgers tot 92% bij de groep vrijwilligers. In de groep huishoudelijke hulpen 
is 5% het oneens met deze stelling. Bij de groep cliënten met een huishoudelijke hulp en 
bij de groep mensen met een vrijwilliger is dit 2%. En in de groepen mantelzorgers en 
vrijwilligers gaat het om 1%. De overige mensen hebben geen mening over deze stelling.

Als ik 
vragen heb, kan 

ik makkelijk terecht bij 
(medewerker van) SWO via 

telefoon, e-mail of 
anders
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De antwoorden op deze stelling laten hetzelfde beeld zien als geschetst bij de vorige twee 
stellingen. Als mensen hiermee ervaring hebben, dan is deze positief. Bij vier groepen is het 
percentage dat het oneens is met deze stelling 2% en bij één groep is dit 1%. 

Als ik 
vragen heb, en de 

medewerker die ik moet 
hebben is er niet, neemt deze 

medewerker in korte tijd 
contact met me op 
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CONCLUSIE
BEREIKBAARHEID

SWO wordt door de mensen uit de groepen 
die ervaring hebben met het zich wenden tot 
SWO, overwegend gezien en ervaren als een 
organisatie waarvan de medewerkers goed 
bereikbaar zijn.
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5 Toegankelijkheid 
van SWO  

Met deze stelling is zo goed als 
iedereen het eens. Ook hebben 
de meeste respondenten hier ervaring mee. Het percentage is het hoogst bij de groep 
vrijwilligers, waarvan 95% het met de stelling eens is en 5% hier geen mening over heeft. 
Bij de groep huishoudelijke hulpen is dit 90% en heeft 9% hier geen mening over en is 1% 
het oneens met deze stelling. Bij de groep mensen met een vrijwilliger is 89% het eens met 
de stelling, heeft 9% hier geen mening over en is 2% het oneens met deze stelling. Bij de 
groep mantelzorgers is het percentage dat geen mening over de stelling heeft met 20% het 
hoogst. 1% van deze groep is het oneens met deze stelling. 

Ik word altijd vriendelijk 
te woord gestaan door 
medewerker van SWO
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Ook bij deze stelling vinden we dat 
de groepen het hier mee eens zijn. 
Wel zien we dat het percentage mensen dat hier geen mening over heeft, groter is dan bij 
de vorige stelling. Het varieert van 16%, bij de groep  vrijwilligers, tot 30% bij de groep 
mantelzorgers. Een zeer gering percentage is het oneens met de stelling. Bij de groep 
huishoudelijke hulpen is dit 4%, bij de groep  mensen met een vrijwilliger 2% en bij de 
groep vrijwilligers 1%.

De medewerker 
van SWO denkt altijd met 

me mee en ik krijg antwoord 
op mijn vragen
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CONCLUSIE
TOEGANKELIJKHEID

De vriendelijkheid van de medewerkers van 
SWO scoort hoog. Ook ervaren mensen dat 
er met hen meegedacht wordt en dat zij 
antwoord krijgen op vragen die zij hebben. 



14

6 Deskundigheid 
van SWO  

De mensen die zich een mening kunnen vormen over deze stelling zijn het er vrijwel 
allemaal mee eens. Variërend van 61% in de groep mantelzorgers tot 83% in de groep 
vrijwilligers. Slechts 4% in de groepen huishoudelijke hulpen en mensen met een 
vrijwilliger is het oneens met de stelling. En 1% in de groepen mantelzorgers, vrijwilligers 
en cliënten met een huishoudelijke hulp is het oneens met de stelling. 

Met deze stelling is ook vrijwel iedereen die zich hier een mening over kan vormen, het 
eens. Uitzondering is de 5% in de groep mensen met een vrijwilliger. Zij zijn het  oneens 
met de stelling. Ditzelfde geldt voor de 2% in de groepen huishoudelijke hulpen en 
vrijwilligers en de 1% in de groep mantelzorgers.

De medewerker van SWO 
denkt altijd met me mee en 

zoekt naar oplossingen
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is, altijd andere partijen van 

SWO in om dingen op te lossen 
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voordoen
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CONCLUSIE
DESKUNDIGHEID

Door de mensen die zich hier een mening 
over kunnen vormen, worden de SWO 
medewerkers als deskundig ervaren. Ze 
bevestigen de stelling dat medewerkers 
zoeken naar een oplossing van een probleem 
als zich dat in de praktijk voordoet. En dat 
zij, indien nodig, voor een oplossing andere 
partijen inschakelen. 
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Het percentage mensen dat het eens is met deze stelling varieert over de groepen. Van 
47% in de groep mensen met een vrijwilliger tot 52% in de groep mensen met een 
huishoudelijke hulp. De mensen die het oneens zijn met deze stelling is 9% in de groep 
vrijwilligers en 5% in de andere groepen. De overige mensen hebben geen mening over 
deze stelling. 

Mensen weten dat ze bij 
SWO terecht kunnen
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7 Betrokkenheid 
van SWO  

Als mensen een mening hebben over deze stelling dan is vrijwel iedereen het hier mee 
eens. In de groep huishoudelijke hulpen is 6% het oneens met deze stelling. In de groep 
mensen met een vrijwilliger is dit 5%. En in de groepen mantelzorgers, cliënten met een 
huishoudelijke hulp en vrijwilligers is dit respectievelijk 3%, 2% en 1%.

SWO is een organisatie die 
weet wat leeft onder mensen     
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Veelal kunnen mensen zich geen mening vormen over deze stelling. Slechts 3% van de 
groep vrijwilligers, 2% van de groepen mensen met een vrijwilliger, mantelzorgers en 
cliënten met een huishoudelijke hulp en 1% van de groep huishoudelijke hulpen is het 
oneens met de stelling. Verdeeld over de groepen is 57%, in de groep mantelzorgers tot 
83% in de groep mensen met een vrijwilliger, het eens met de voorgelegde stelling.

Door SWO is het voor 
mensen makkelijker om hulp 

te krijgen of te geven
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Met deze stelling is  51% in de groep mantelzorgers tot 79% in de groep vrijwilligers 
het eens. Het percentage in de groep dat het eens is met de stelling hangt af van het 
percentage mensen dat hier geen mening over heeft. En die is hoog in de groepen 
huishoudelijke hulpen (48%) en cliënten met een huishoudelijke hulp (45%). Het laagst 
is deze in de groepen vrijwilligers (20%) en mensen met een vrijwilliger (31%). De groep 
mantelzorgers zitten hier met 39% tussenin. 

Door SWO wordt er 
samenwerking tussen diensten 

op gang gebracht 
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CONCLUSIE
BETROKKENHEID

Mensen ervaren SWO als een organisatie die 
weet wat er leeft onder haar cliënten. Alleen 
in de groep huishoudelijke hulpen geeft meer 
dan de helft aan, 58%, hier geen mening 
over te hebben. 

De stelling dat SWO een dienstverlening voor 
de groep realiseert, wordt door de mensen 
die zich daar een mening over kunnen 
vormen, bevestigd.

Het zijn vooral de vrijwilligers die het eens 
zijn met de stelling dat SWO samenwerking 
tussen diensten op gang brengt (79%). De 
andere groepen  lijken daar minder zicht op 
te hebben. 

Met de stelling dat mensen SWO weten 
te vinden zijn relatief veel mensen uit de 
groepen het oneens. Bij de groep vrijwilligers 
is dit 9% en bij andere groepen 5%. Door 
de overige mensen uit de groepen die zich 
hierover een mening kunnen vormen, wordt 
bevestigd dat mensen SWO weten te vinden.
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8 Bereikbaarheid 
locatie & kantoor

Het percentage mensen uit de 
groepen dat het eens is met deze 
stelling varieert van 61% in de groep cliënten met een huishoudelijke hulp, tot 89% in 
de groep huishoudelijke hulpen. Het percentage wordt vooral bepaald door de groep 
mensen die hier geen mening over heeft. In de groep cliënten met een huishoudelijke 
hulp en mensen met een vrijwilliger heeft respectievelijk  27% en 28% hier geen mening 
over. Bij de andere groepen is dit, 13%,12% en 10%. Het is in de groep cliënten met een 
huishoudelijke hulp waar men het meest oneens is met de stelling, namelijk 12%, gevolgd 
door 9% in de groep mensen met een vrijwilliger en 5% in de  groep mantelzorgers. 

Het percentage mensen dat geen 
mening heeft, neemt hier toe. Met 
name bij de groepen mensen met een 
huishoudelijke hulp en mensen met een vrijwilliger. Respectievelijk 43% en 33% van hen 
heeft geen mening hierover. Bij de mantelzorgers is dit 23%, tien procent meer dan bij de 
vorige stelling. 8% van de groepen mantelzorgers, vrijwilligers en huishoudelijke hulpen, 
is het oneens met genoemde stelling. Bij de andere groepen, zoals mensen met een 
huishoudelijke hulp en mensen met een vrijwilliger, is dit 7%.

SWO zit op Het 
Vierendeel 6 in Made. 

Je kunt daar makkelijk                        
komen 
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een gebouw waar meerde-
re organisaties zitten. Als je 
in het gebouw bent, is SWO 
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Op één na is bij alle groepen het 
percentage mensen dat geen mening 
heeft over deze stelling meer dan 50%. Uitzondering hierop is de groep mantelzorgers waar 
44% van de mensen geen mening over de stelling heeft. Het percentage van de groepen 
dat het oneens is met de stelling is 7% in de groep mensen met een vrijwilliger, 8% in 
de groep cliënten met een huishoudelijke hulp, 9% in de groep mantelzorgers, 10% in de 
groep vrijwilligers en 12% in de groep huishoudelijke hulpen. Al met al is het percentage 
mensen dat het eens is met deze stelling per groep: mantelzorgers 48%, cliënten met een 
huishoudelijke hulp 43%, mensen met een vrijwilliger 42%, huishoudelijke hulpen 35% en 
vrijwilligers 32%.

Ook 
minder valide 

personen kunnen in het 
gebouw zelf makkelijk naar 

SWO die op de eerste 
etage zit
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CONCLUSIE BEREIKBAARHEID 
LOCATIE & KANTOOR

De meeste mensen uit de groepen geven 
aan dat ze makkelijk op de locatie van SWO 
kunnen komen. Maar ook heeft meer dan een 
kwart van de mensen met een huishoudelijke 
hulp en mensen met een vrijwilliger hier 
geen mening over. Bij twee stellingen is het 
percentage dat geen mening heeft groter. 
Veel mensen lijken het kantoor van SWO 
nooit te hebben bezocht. Een relatief hoog 
percentage is het niet eens met de stellingen 
dat SWO binnen het gebouw makkelijk te 
vinden is en dat ook minder-validen in het 
gebouw zelf makkelijk naar SWO kunnen die 
op de eerste etage zit.
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9 Maatschappelijke 
waarde van SWO

Met deze stelling is zo goed als 
iedereen die zich hier een mening 
over kan vormen het eens. Slechts 2% van de mensen met een vrijwilliger en 1% van de 
mantelzorgers is het oneens met de stelling. Bij de andere groepen is niemand het oneens 
met deze stelling. In alle groepen is er een percentage mensen dat over deze stelling geen 
mening heeft. Het percentage varieert van 19% bij huishoudelijke hulpen en vrijwilligers tot 
32% bij mantelzorgers. Het percentage mensen dat het eens is met deze stelling is bij de 
groepen: huishoudelijke hulpen en vrijwilligers 81%, cliënten met een huishoudelijke hulp 
76%, mensen met een vrijwilliger 71% en bij de groep mantelzorgers 67%.

Slechts 3% van de huishoudelijke 
hulpen en cliënten met een 
huishoudelijke hulp en 1% van de groep vrijwilligers is het oneens met deze stelling. Het 
percentage mensen dat geen mening heeft, varieert van 11% in de groep vrijwilligers tot 
45% in de groep cliënten met een huishoudelijke hulp. De overige respondenten zijn het 
eens met de stelling. Het percentage varieert van 88% bij de groep vrijwilligers tot 52% 
in de groep cliënten met een huishoudelijke hulp. De variatie heeft te maken met het 
percentage mensen in de groep dat geen mening over deze stelling heeft.

SWO is een 
organisatie die bijdraagt aan 

de zelfredzaamheid 
van mensen 
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mensen
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Met deze stelling zijn de groepen het vooral eens. Dit is met 92% het hoogst in de groep 
vrijwilligers. Gevolgd door 86% in de groep cliënten met een huishoudelijke hulp en 78% in 
de groep mantelzorgers. De groepen huishoudelijke hulpen en mensen met een vrijwilliger 
volgen met respectievelijk 75% en 74%. Slechts 1% in de groepen mantelzorgers, 
vrijwilligers en huishoudelijke hulpen is het oneens met de stelling. De overige mensen uit 
de groepen kunnen zich over deze stelling geen mening vormen. 

De overgrote meerderheid van de groep cliënten met een huishoudelijke hulp is het hier 
mee eens, 90%. De andere 10% heeft er geen mening over. Slechts 2% van de groep 
huishoudelijke hulpen is het oneens met deze stelling. Iets meer dan een kwart heeft 
hier geen mening over, 28%. En 70% is het eens met deze stelling. 82% van de groep 
mantelzorgers is het eens met deze stelling. Slechts 1% is het hier mee oneens. De 
overige mensen uit deze groep hebben geen mening over deze stelling. 77% van de groep 
vrijwilligers is het eens met deze stelling. Afgezien van de 1% die het met de stelling 
oneens is, heeft de rest van deze groep hier geen mening over. In de groep mensen met 
een vrijwilliger heeft 12% geen mening over deze stelling. De anderen, 88%, zijn het wel 
eens met deze stelling.

De 
organisatie SWO 

is door haar manier van 
werken en het aanbod dat zij 

heeft van wezenlijk belang 
voor de 

gemeenschap

Ik 
zou iedereen die 

de hulp nodig heeft die ik 
krijg / de hulp wil bieden die ik 

bied, aanraden dit via SWO 
te regelen

0% 20% 40% 60% 80% 100%

86

74

75

78

92 7

21

24

26

14

1

1

1

eens oneens geen mening

0% 20% 40% 60% 80% 100%

90

88

70

82

77 21

17

28

12

10

2

1

2

eens oneens geen mening

Stelling 3

Stelling 4



23

CONCLUSIE
MAATSCHAPPELIJKE WAARDE

De maatschappelijke waarde die SWO 
heeft, wordt duidelijk gezien door de 
groepen. Slechts 1%,  2%, of 3% van een 
enkele groep is het oneens met één van de 
stellingen hierover.

Het percentage mensen dat geen mening 
over de stellingen heeft, is in de regel laag 
te noemen. Het hoogst is het percentage 
mensen met een huishoudelijke hulp en 
de huishoudelijke hulpen zelf. Bijvoorbeeld 
bij de stelling dat SWO een organisatie 
is die bijdraagt aan sociale contacten 
tussen mensen. 45% van de mensen met 
een huishoudelijke hulp en 39% van de 
huishoudelijke hulpen heeft hier geen mening 
over. In de groep vrijwilligers heeft slechts 
11% van de mensen geen mening over deze 
stelling.
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Persoonlijke 
waarde van SWO  

Voor het eerst zien we dat mensen uit de groep huishoudelijke hulpen het duidelijk oneens 
zijn met een stelling. Namelijk 25%. Meer dan de helft heeft er geen mening over, 58%. 
Slechts 18% is het eens met de stelling. 40% van de groep mantelzorgers is het eens met 
deze stelling en 7% oneens. Iets meer dan de helft van hen heeft hier geen mening over, 
53%. Bijna de helft van de groep vrijwilligers, 49%, is het eens met deze stelling. 44% 
heeft hier geen mening over en 7% is het oneens met deze stelling.

Een grote meerderheid van de mensen met een huishoudelijke hulp is het eens met de 
stelling, namelijk 91%. Slechts 2% is het oneens met deze stelling en 7% heeft geen er 
mening over. Een derde van de groep mensen met een vrijwilliger is het eens met deze 
stelling, 33%, en  14% is het hier mee oneens. Iets meer dan de helft heeft geen mening 
over deze stelling, 52%.
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Door SWO heb ik mij verder kunnen 
ontwikkelen in het werk dat ik nu doe

Door SWO kan ik mantelzorger 
zijn zonder overbelast te raken

Door SWO heb ik mij (verder) kunnen 
ontwikkelen in het werk dat ik nu doe

Door de ondersteuning van de vrijwilliger 
kan ik (nog) zelfstandig wonen

Door de ondersteuning van de huishoudelijke 
hulp kan ik (nog) zelfstandig wonen

Stelling 1 (aangepast per groep)
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Slechts 15% 
van de groep 
huishoudelijke 
hulpen is het 
met deze stelling 
eens. En opnieuw 
is een kwart het 
oneens met de 
stelling. 60% van 
deze groep heeft er geen mening over. Meer dan de helft van groep mantelzorgers heeft 
geen mening over deze stelling, 55%. Toch is 41% van deze groep het eens met de stelling 
en slechts 4% is het er mee oneens. Bijna de helft van de groep vrijwilligers is het eens 
met deze stelling, 45%. Slechts 6% is het hiermee oneens. De andere helft van de groep 
heeft er geen mening over, 49%. De overgrote meerderheid van de groep cliënten met 
een huishoudelijke hulp is het eens met deze stelling, 90%. 1% is het hier mee oneens en 
9% heeft er geen mening over. Het antwoord van de groep mensen met een vrijwilliger 
komt min of meer overeen met wat de groep vrijwilligers laat zien. 43% is het eens met 
deze stelling en 8% is het hiermee oneens. De overige mensen uit de groep hebben geen 
mening over deze stelling, 52%.
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kan gebruiken in 
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ondersteuning is 

mijn leven een 
stuk fijner 

(geworden)

Stelling 2 
(aangepast 
per groep)

Vooral mensen met een 
huishoudelijke hulp ervaren 
een persoonlijke waarde 
van SWO. Bij hen is 91% 
het eens met de eerste 

stelling en 90% met de tweede stelling. Daarna komt 
de groep vrijwilligers waarvan 49% het eens is met 
de eerste stelling en 45% met de tweede stelling. 
Het minst wordt de persoonlijke waarde ervaren door 
huishoudelijke hulpen. 18% is het eens met de eerste 
stelling en 15% met de tweede stelling. Een kwart is 
het oneens met de stellingen. In de andere groepen 
zijn mensen het niet zozeer oneens met de stellingen, 
maar is de groep die hier geen mening over heeft 
groot. Soms wel 53%, zoals bij de mantelzorgers.

CONCLUSIE
PERSOONLIJKE 
WAARDE
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We vroegen mensen ook naar het beeld dat 
zij van SWO hebben. Wat straalt SWO voor 
hen uit? Is SWO eigentijds, klantvriendelijk, 
vernieuwend, flexibel, toegankelijk en naar 
buiten gericht? Of oubollig, bureaucratisch, 
gesloten, op zichzelf gericht, of conservatief 
en star? Ook vroegen we hen om SWO een 
rapportcijfer te geven.

Beeld van SWO
Op de vraag naar het beeld van SWO 
konden mensen kiezen uit meerdere 
omschrijvingen.

SWO blijkt bij mensen vooral over te komen 
als een klantvriendelijke organisatie die 
toegankelijk is en naar buiten gericht. (zie 
figuur op de volgende pagina). Mensen 
met een huishoudelijke hulp gaven dit 

het meest aan, namelijk 80%. Bij de 
vrijwilligers geven de meeste mensen aan 
dat SWO toegankelijk en naar buiten is 
gericht (74%). Klantvriendelijk is in deze 
groep door 65% van de mensen genoemd. 
In mindere mate gaven mensen het beeld 
vernieuwend/flexibel aan. Variërend van 
17% bij cliënten met een huishoudelijke 
hulp tot 34% bij de vrijwilligers. Ook het 
beeld is genoemd. Het varieert van 21% 
bij de huishoudelijke hulpen tot 29% bij 
mensen met een huishoudelijke hulp en 
mensen met een vrijwilliger. 

Slechts weinig mensen ervaren SWO als 
gesloten/op zichzelf gericht, oubollig/
bureaucratisch of conservatief/star. Op zijn 
hoogst is dit 3% bij het beeld gesloten/op 
zichzelf gericht.

Beeld en algemene 
waardering van SWO  

Cijferwaardering
Welk rapportcijfer geven mensen aan SWO? 
Hoewel een aantal ontevreden mensen een 
1 gaven, is het gemiddelde cijfer hoog.

Klant-
vriendelijkheid

8 7,8 7,5 7,6 8
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Conclusie per 
groep

Rapportcijfer
SWO

Rapportcijfer
SWO

Rapportcijfer
SWO

Vrijwilligers 
Vrijwilligers vinden dat SWO een belangrijke maatschappelijke waarde 
heeft. Bijna iedereen vindt dat SWO door haar manier van werken en 
het aanbod dat zij heeft van wezenlijk belang is voor de gemeenschap. 
Zij vinden dat SWO er is om mensen in hun welzijn te ondersteunen. 
Voor hen draagt SWO ook bij aan de sociale contacten tussen mensen 
en de zelfredzaamheid. Zij zouden mensen die vrijwilligerswerk willen 
doen, aanraden dit via SWO te gaan doen. Ook het oplossingsgericht 
denken ervaren ze van SWO. Zij zien ook dat door SWO samenwerking 
tussen diensten op gang wordt gebracht. Verder ervaren vrijwilligers 
SWO als klantvriendelijk en als ze vragen hebben dat de medewerkers 
toegankelijk en te bereiken zijn. De informatie die SWO geeft is in de 
regel duidelijk voor vrijwilligers en ze worden naar hun mening ook 
regelmatig op de hoogte gesteld van dingen die er voor hen toe doen. 
Ook de wijze waarop de informatie wordt gegeven spreekt hen aan.

Mensen met hulp van een vrijwilliger
De mensen met een vrijwilliger zien dat SWO er is om mensen in hun 
welzijn te ondersteunen. Zij zouden een ieder die een steuntje kan 
gebruiken aanraden dit via SWO te regelen. Niet voor niets wordt er in 
hun ogen door SWO iets gedaan aan het welzijn van mensen. 
Ook vinden zij dat SWO haar afspraken nakomt en dat zij bij haar 
terecht kunnen voor vragen. Door de SWO-medewerker worden zij 
vriendelijk te woord gestaan. Waar zij het minder mee eens zijn, is dat 
SWO hen regelmatig op hoogte stelt van dingen die er voor hen toe 
doen. 20% is het hier mee oneens. Ook dat SWO hen regelmatig op de 
hoogte stelt van plannen om dingen als organisatie te ondernemen of te 
veranderen, herkent 20% niet. 

Mantelzorgers
Mantelzorgers zouden iedereen die mantelzorger is, aanraden hierin 
ondersteuning te zoeken bij SWO. Zij vinden dat SWO door haar 
manier van werken en het aanbod dat zij heeft, van wezenlijk belang is 
voor de gemeenschap. En dat SWO er is om mensen in hun welzijn te 
ondersteunen. Het is een organisatie die bijdraagt aan sociale contacten 
tussen mensen. De medewerkers van SWO zijn voor hen bereikbaar, 
denken mee en worden als vriendelijk ervaren. De wijze waarop 
SWO informatie verstrekt en de duidelijkheid van de informatie wordt 
gewaardeerd.

8

7,8

7,5
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Rapportcijfer
SWO

Rapportcijfer
SWO

Huishoudelijke hulpen
De huishoudelijke hulpen, voorheen alfahulpen genoemd, hebben een 
andere relatie met SWO dan de hiervoor genoemde cliëntgroepen. 
Zij worden door de cliënt betaald voor de huishoudelijke hulp die zij 
leveren. SWO zorgt voor de betaling van de hulpen als een cliënt 
met een PGB dit wenst en zoekt voor cliënten een hulp die aansluit 
bij de cliënt en zijn situatie. Hun waardering voor SWO is het hoogst 
op de aspecten bereikbaarheid van SWO en de bejegening door de 
SWO medewerker. Zij kunnen altijd met vragen terecht, weten bij 
wie ze moeten zijn en worden vriendelijk behandeld. Daarnaast zien 
zij dat SWO een organisatie is die bijdraagt aan de zelfredzaamheid 
van mensen en vinden zij dat SWO er is om mensen in hun welzijn te 
ondersteunen. Zij zien ook dat SWO door haar manier van werken en 
het aanbod dat zij heeft van wezenlijk belang is voor de gemeenschap.
Een kwart van de huishoudelijke hulpen is het oneens met de stelling 
dat SWO hen informeert over zaken die er voor hen toe doen èn over 
plannen om als organisatie zaken te ondernemen of te veranderen. 
Dit is opvallend hoog vergeleken met de cliëntgroepen mantelzorgers 
en vrijwilligers, waar dit voor het eerste item 4% en 0% is. En bij het 
tweede item 4% en 1%. 

Mensen met huishoudelijke hulp
Bij de mensen met een huishoudelijke hulp ligt de nadruk van de 
waardering voor SWO op de gevolgen die de ondersteuning heeft voor 
hun dagelijks leven. Vrijwel iedereen vindt dat zij door de ondersteuning 
van de huishoudelijke hulp (nog) zelfstandig kunnen wonen en dat door 
de ondersteuning van de huishoudelijke hulp hun leven een stuk fijner 
is (geworden). Zij zouden dan ook een ieder die huishoudelijke hulp 
nodig heeft, aanraden dit via SWO te regelen. Ze zien dat SWO door 
haar manier van werken en het aanbod dat zij heeft, van wezenlijk 
belang is voor de gemeenschap. Zij vinden ook dat SWO er is om 
mensen in hun welzijn te ondersteunen. SWO wordt door mensen met 
een huishoudelijke hulp als een betrouwbare organisatie ervaren die 
haar afspraken nakomt en waar zij met vragen terecht kunnen. Ook 
zijn zij positief over de toegankelijkheid. Ze worden vriendelijk te woord 
gestaan en als er vragen zijn beantwoordt de SWO medewerker deze 
ook. De stellingen waarop zij wat meer oneens laten zien, variërend 
van 7% tot 15%, gaan over de informatieverstrekking. Zoals de stelling 
dat SWO hen regelmatig op de hoogte brengt van plannen om dingen 
als organisatie te ondernemen of te veranderen, of de stelling dat er 
informatie wordt verstrekt die voor hen van belang is.

7,6

8
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