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Rapport klanttevredenheidsonderzoeken MENS De Bilt – 2016 
 

Aanleiding 
 
In 2016 is MENS De Bilt gestart met het toetsen van klanttevredenheid op verschillende onderdelen 

in de organisatie in het kader van kwaliteitsbeleid, namelijk: 

- Het meten van structurele klanttevredenheid onder cliënten van het Sociaal Team; 

- Het meten van tevredenheid onder vrijwilligers en hulpvragers van het maatjesproject MENS 

met Elkaar; 

- Het meten van tevredenheid onder vrijwilligers en gebruikers van de BoodschappenPlusBus.  

Voor alle drie de onderdelen is een KwaliteitsToetsingsPlan (KTP) ontwikkeld. Het KTP is een 

ontwikkeldocument en geeft een beschrijving van de nagestreefde kwaliteit van de verschillende 

onderdelen per dienst, inclusief de manier waarop deze kwaliteit wordt getoetst. Tevens zijn per 

relevante onderdelen verbeteracties geformuleerd o.a. op basis van onderstaande 

enquêteresultaten. De ambitie is om de komende jaren voor alle onderdelen van MENS De Bilt waar 

dat kan, een dergelijke werkbeschrijving en KTP te maken.  

 

1. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Sociaal Team, 2e tot en met 4e kwartaal 2016 

In het tweede kwartaal van 2016 zijn wij gestart met het versturen van een enquête aan cliënten om 

de klanttevredenheid te meten over de ondersteuning die men van het Sociaal Team heeft gekregen.  

De enquête is meegestuurd met het gespreksverslag, konden mensen anoniem invullen en 

terugsturen in een bijgevoegde antwoordenvelop.  

Het aantal enquêtes dat meegestuurd is met het gespreksverslag is niet bijgehouden. Er zijn in totaal 

258 enquêtes geretourneerd. Het responspercentage is dus niet bekend.   

In de enquête zijn cliënten gevraagd een rapportcijfer te geven op een aantal onderdelen, te weten: 

afspraken; omgang medewerkers; afstemming; deskundigheid; en het plan.  

Over het algemeen zijn respondenten tevreden over het contact, omgang, afstemming met, 

deskundigheid van het Sociaal Team en het uiteindelijke plan. De gemiddelde score ligt bij alle vragen 

boven de 8. Bij een onvoldoende score door een niet-geanonimiseerde respondent is contact 

geweest met de betreffende persoon n.a.v. de score.  

 

Van de respondenten, die nog een toelichting hebben gegeven aan het einde van de vragenlijst ging 

het in de meeste gevallen over positieve feedback, namelijk dat ze vinden dat het contact met de 

medewerkers van het Sociaal Team positief verlopen is, dat ze tevreden zijn, dat alles prima was. De 

belangrijkste punten van aandacht uit de toelichting hadden betrekking op de wachtlijst en duur van 

de gehele procedure.  
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In het 4e kwartaal is de vraag toegevoegd ‘hoe kent u het Sociaal Team?’ De belangrijkste kanalen om 
in contact te komen met het Sociaal Team zijn: 

1. Via zorgprofessionals, zoals huisartspraktijken en zorginstellingen; 
2. Via gemeente; 
3. Via de krant/media; 
4. Internet; 
5. Overig. 

 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het gemiddelde cijfer dat de respondenten (285 cliënten 

in totaal) hebben gegeven op de vragen per kwartaal + een overzicht van % cliënten dat een cijfer 

van een 8 of hoger heeft gegeven op de vragen. 

 Vraag Gemiddelde cijfer cliënt % cliënten met een cijfer > 8 
  2e 

kwartaal 
2016 

3e  
Kwartaal 

2016 

4e 
kwartaal 

2016 

2e 
kwartaal 

2016 

3e  
Kwartaal 

2016 

4e 
kwartaal 

2016 

1. Het nakomen van 
afspraken 
(tijden, tijdstippen, 
informatieverstrekking en 
bereikbaarheid) 

8,4 8,5 8,3 87% 84% 80% 

2. De omgang met de 
medewerkers Sociaal Team 
(voldoende aandacht en de 
manier waarop) 

8,6 8,6 8,8 91% 92% 91% 

3. De afstemming  
(ruimte voor eigen inbreng 
en inbreng van andere 
betrokkenen 

8,4 8,6 8,6 87% 90% 85% 

4. Deskundigheid  
(voldoende verstand van 
zaken, vertrouwen in de 
deskundigheid) 

8,2 8,5 8,6 84% 88% 89% 

5. Het plan 
(passend bij de behoefte 
aan ondersteuning, 
afstemming op andere 
vormen van hulp en zorg) 

8,1 8,4 8,5 85% 83% 83% 

 

Op basis van de uitkomsten zijn met medewerkers van het Sociaal Team verbeteracties 

geformuleerd. Deze worden verwerkt en opgevolgd in het KwaliteitsToetsingsPlan in het kader van 

continue kwaliteitsverbetering. In 2017 zullen we ook een tevredenheidsonderzoek uitvoeren onder 

samenwerkingspartners van het Sociaal Team.  
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2. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Mens met Elkaar, december 2016 

De enquête over MENS met Elkaar is in oktober 2016 verstuurd naar 65 deelnemers en 57 

vrijwilligers met als doel de tevredenheid te meten onder deelnemers en vrijwilligers van dit 

maatjesproject. 24 deelnemers hebben de enquête ingevuld en geretourneerd. Dat is een respons 

van 37%. 33 vrijwilligers hebben de enquête ingevuld en geretourneerd. Dat is een respons van 58%.  

Bekendheid en informatie Maatjesproject 

Deelnemers en vrijwilligers beoordelen de bekendheid en bereikbaarheid van het Maatjesproject 

met een voldoende. Daarbij geeft men aan dat men het belangrijk vindt dat het Maatjesproject goed 

bekend is bij de potentiele doelgroep. Daar ziet men ook nog ruimte voor verbetering.  

Het eerste contact met de coördinator van het Maatjesproject en de informatie die men toen heeft 

gekregen over het vervolg beoordelen deelnemers met een voldoende. Vrijwilligers zijn daar 

positiever over en beoordelen dit als goed.  

Aanmelding en intakegesprek 

Deelnemers en vrijwilligers zijn tevreden over de aanmelding en het intakegesprek en specifiek over 

de ruimte die zij hebben ervaren om hun eigen wensen en verwachtingen te uiten, de manier waarop 

er tijdens het intakegesprek naar hen geluisterd is en de informatie die zij tijdens het intakegesprek 

hebben ontvangen over het vervolg. Deelnemers geven daar gemiddeld een 8- voor en vrijwilligers 

een ruimte 8. Over de aandacht voor eigen inbreng en ruimte om eventuele twijfels te uiten geven 

deelnemers een 7,5 en vrijwilligers een 8.  

Aandachtspunten zijn zorgvuldigheid en duidelijkheid in communicatie en informatie, zoals 

informatie over het vervolg, bijvoorbeeld de tijd tussen aanmelding en koppeling, als over de wensen 

en verwachtingen met betrekking tot het maatje. 

De koppeling 

Deelnemers zijn over het algemeen tevreden over de koppeling en geven daar gemiddeld een ruime 

8 voor. Deelnemers geven aan veel vertrouwen te hebben in hun maatje. Ook geven zowel 

deelnemers als vrijwilligers aan tevreden te zijn over de deskundigheid en ondersteuning vanuit 

MENS De Bilt.  

Overige opmerkingen 

Over het algemeen zijn deelnemers en vrijwilligers tevreden over het Maatjesproject. Opmerkingen 

hebben te maken met te hoge verwachtingen over het maatje bij aanvang of juist twijfel over het 

maatje of er wel een klik zal zijn, bijvoorbeeld door verschil in leeftijd of cultuur. Daarnaast zijn er 

nog een paar verbetersuggesties gedaan door vrijwilligers die betrekking hebben op de interne 

organisatie en aanbod van deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers.  

Vervolg 

Bespreken van de uitkomsten met betrokkenen en verbeteracties formuleren, verwerken en 

opvolgen in het KwaliteitsToetsingsPlan in het kader van kwaliteitsverbetering. Een herhaling van de 

enquête vindt plaats over twee jaar.  
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3. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek BoodschappenPlusBus (BPB), december 2016 

De enquête over de BPB is in november 2016 verstuurd naar iedereen (189 adressen) die zich 

aangemeld heeft om maandelijks het programma van de BPB te ontvangen (niet iedereen van deze 

doelgroep gaat ook daadwerkelijk mee met de BPB) en naar alle 14 vrijwilligers betrokken bij de BPB 

met als doel de tevredenheid te meten onder gebruikers en vrijwilligers. Vrijwilligers zijn de 

chauffeurs, begeleiders en diegene die de telefoon bemensen, de administratie bijhouden en het 

programma maken.  

Van de deelnemers hebben 69 personen gereageerd. Daarvan gaven er 6 aan dat ze de enquête niet 

ingevuld hebben omdat ze nog niet of weinig met de BPB mee geweest zijn, 63 deelnemers hebben 

de enquête  ook daadwerkelijk ingevuld en geretourneerd. Dat is een respons van in totaal 33%. 11 

van de 14 vrijwilligers hebben de enquête ingevuld en geretourneerd. Dat is een respons van 79%. 

Onderstaande uitkomsten betreffen de respons van deelnemers.  

Gebruik door deelnemers  

De meerderheid van de respondenten gaat minder dan 1 keer per maand mee met de BPB (52%); 

41% gaat 1 tot 4 keer per maand mee, en 7% meer dan 4 keer per maand.  

De meerderheid (75%) maakt gebruik van de BPB om mee te gaan met uitjes, 30% gaat mee om 

boodschappen te doen, 16% gebruikt de BPB om te gaan uiteten, en 4% om te gaan zwemmen.  

Bekendheid en informatie 

De respondenten zijn over het algemeen redelijk tevreden over de bekendheid, de bereikbaarheid, 

het telefonisch contact, de informatie over de werkwijze en de duidelijkheid van het programma. De 

scoren variëren tussen de 7,2 en 8.  

Manier van aanmelding en toewijzing 

Ook over de manier van aanmelden voor een uitje en overige activiteiten zijn respondenten 

tevreden. Evenals de manier waarop mensen te woord worden gestaan en het systeem van 

toewijzing van uitjes. Scores variëren tussen de 7,4 en 7,8. Deelnemers waarderen de manier waarop 

ze te woord worden gestaan met gemiddeld een 8,1.  

Tijdens de activiteit: aanbod, de duur, de ophaalservice en ondersteuning hierbij  

Het aanbod van uitjes en activiteiten, informatie over en de afgesproken tijdsperiode waarin mensen 

worden opgehaald en teruggebracht, en de informatie die deelnemers ontvangen over de duur van 

de activiteit waarderen respondenten met gemiddeld een 7,5.  Over de begeleiding tijdens een 

activiteit door de chauffeur en de begeleider is men zeer tevreden met een gemiddelde waardering 

van een 8,5. Relevante opmerkingen zijn dat het daadwerkelijke moment van ophalen en 

thuisbrengen soms afwijkt van de informatie die vooraf is verstrekt.  

De informatie over kosten en wijze van betaling 

De gemiddelde waardering voor de informatie die men heeft ontvangen over de kosten en de wijze 

van betaling is een ruime 7,5. Men geeft aan dat er soms verwarring is over de kosten, over wat wel 

en niet inbegrepen is in de prijs. De waardering van de manier van betalen is niet gevraagd. Wel 
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geeft iemand aan dat het een verbetering zou zijn als deelnemers ook met een bankpas kunnen 

betalen. Daar wordt per 2017 in voorzien. Verschillende respondenten geven aan dat de prijs van 

uitjes niet te hoog moet worden, want het moet wel betaalbaar zijn en blijven.  

Reden van gebruik BPB  

De top 5 van redenen genoemd door respondenten om de BPB te gebruiken zijn:  

1. Omdat men geen ander vervoer heeft, niet meer zelfstandig kan/wil  reizen en zelf 
boodschappen doen moeilijk is; 

2. Mensen gaan mee voor de leuke uitjes; 
3. Men vindt het prettig op thuis opgehaald en thuisgebracht te worden; 
4. Men gaat mee voor de gezelligheid en het contact met anderen; 
5. Omdat men anders weinig weggaat; veel aan huis gebonden is; anders behoorlijk opgesloten 

zit; en nog eens ergens komt. 
 

Aanbeveling bij vrienden of kennissen 

Bijna alle respondenten, namelijk 98%, zou de BPB aanbevelen bij vrienden of kennissen. 

Suggesties voor verbetering / andere opmerkingen 

Er zijn een aantal suggesties gedaan, bijvoorbeeld voor uitjes. Samengevat vinden gebruikers het 

gevarieerde aanbod, de gezelligheid, het samen op pad gaan en de begeleiding de succesfactoren 

van de BPB.  Een aantal respondenten spreken hun lof uit over de vrijwilligers van de BPB.  

Vervolg 

Bespreken van de uitkomsten met betrokken vrijwilligers en verbeteracties formuleren, verwerken 

en opvolgen in het KwaliteitsToetsingsPlan in het kader van continue kwaliteitsverbetering. Een 

herhaling van de enquête vindt plaats over twee jaar.  


