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TOTALE RESPONS

62%
Made 54%

Terheijden 21%

Lage 
      Zwaluwe 15%

Wagenberg 5%

Hooge 
     Zwaluwe 4%

Drimmelen 2%

Raamsdonk-
     veer 0,4%
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via familie van gehoord
of door hen geregeld

op geattendeerd door gemeente

op geattendeerd door huisarts
dichtbij huis

goede ervaringen met SWO

met hulp mee overgestapt

27%

22%

18%

16%

10%

2%

“Ik zou iedereen die 
huishoudelijke hulp 
nodig heeft, aanraden 
om een huishoudelijke 
hulp van SWO Thuis te 
regelen”

44%
45%

10%

1%

zeer mee 
eensmee eens

geen mening

(zeer) mee 
oneens

WAAROM SWO THUIS?

DIENSTVERLENING TIJDENS LOCKDOWN

“SWO Thuis 
heeft gedaan 
wat in haar 
vermogen ligt 
om de dienst-
verlening in de 
lockdown 
periode goed te 
laten verlopen”

“ja, maar ik 
miste wel het 
bezoek aan huis 

van de mensen van 
het kantoor”

2%

“ja, fijn dat de 
huishoudelijke hulp 
kon blijven komen”

88%

”ja, ik kon 
met mijn 
zorgen bij 
hen 
terecht”

10%

“nee, maar daar 
kunnen zij niks aan 
doen. Zij moesten 
zich ook aan de regels 
houden”

1%

“nee, toen 
ik ze nodig had 
waren ze er niet” 1%

TEVREDENHEID 
MET HUISHOUDE-

LIJKE HULP

65%

2%
1% 31%

Hoe tevreden bent u met 
de huishoudelijke hulp?

zeer tevreden

tevreden
ontevreden

geen 
me-
ning

84
...voor 
SWO Thuis

Cliënten geven
gemiddeld een... BEOORDELING 

DIENSTVERLENING

4%
“SWO Thuis komt haar 

afspraken na”

“De informatie die SWO 
Thuis geeft, is meestal 

duidelijk voor mij”

30% 59% 4%

1%

5%

4%

4%64%25%

zeer mee eens
mee eens (nog) geen ervaring mee
niet mee eens

heeft geen mening

KLANTVRIENDELIJKHEID

62%
Heeft wel eens tele-
fonisch contact gehad

is (zeer) 
vriendelijk te woord  
gestaan

98%

INZET HUISHOUDELIJKE HULP

91%
(zeer) mee 
oneens

geen mening

geen ervaring

2%

2%
5%

(zeer) mee eens

“SWO Thuis 
doet er alles 
aan om 
passende 
huishoudelijke 
hulp in te 
zetten”

55%

13%

13%

12%

8%
ja

overig

ja, als ik het zelf 
aangeef

nee, maar 
hoeft niet

nee

“SWO Thuis 
heeft oog voor 

of het goed 
loopt tussen u 

en uw 
huishoudelijke 

hulp”


