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Inleiding 

Welzijn Scheveningen is een brede welzijnsorganisatie die op meerdere maatschappelijke 

terreinen actief is. Welzijn Scheveningen stimuleert bewoners om zich actief in te zetten voor hun 

buurt/wijk en voor hun medebewoners. Dit gebeurt door de uitvoering van het opbouwwerk in 

de verschillende wijken en op de vier wijk- en dienstencentra, waar samen met vrijwilligers 

activiteiten voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen worden georganiseerd. Daarnaast 

wordt ondersteuning geboden aan kwetsbare bewoners met het doel hen volwaardig te laten 

participeren in de samenleving. Een aanbod van hulp- en dienstverlening wordt hiertoe vanuit 

het jeugd-,  het algemeen maatschappelijk en het ouderenwerk ingezet. Het Vrijwilligerspunt 

Scheveningen werft nieuwe vrijwilligers voor Welzijn Scheveningen en voor andere 

maatschappelijk organisaties in het stadsdeel. Bij Welzijn Scheveningen werken ruim 500 

vrijwilligers. 

Welzijn Scheveningen hecht veel waarde aan klanttevredenheidsonderzoeken. De resultaten van 

deze onderzoeken geven een indicatie van de kwaliteit en het maatschappelijk effect van zowel 

de vrijwillige als de professionele inzet. Eind 2017, begin 2018 heeft Welzijn Scheveningen vijf  

tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd: de tevredenheid van de vrijwilligers, de tevredenheid van 

de deelnemers aan activiteiten, de tevredenheid van klanten van de vrijwillige dienstverlening, de 

tevredenheid van de Algemeen Maatschappelijk Ondersteuning inclusief de beoordeling van de 

Servicepunten XL en de tevredenheid van de vakkrachten. De tevredenheid van de 

samenwerkingspartners wordt in het najaar van 2018 uitgevoerd.  

In dit rapport zijn de resultaten van alle vijf de tevredenheidsonderzoeken samengebracht. In het 

navolgende hoofdstuk vindt u de samenvatting. Vervolgens zullen per hoofdstuk de verschillende 

tevredenheidsonderzoeken worden belicht. In de bijlage bevinden zich de vragenlijsten per 

onderzoek en de overzichten van de individuele opmerkingen en aanbevelingen van de 

verschillende doelgroepen.  
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Samenvatting 

In totaal zijn 1532 reacties binnengekomen met een gemiddelde van een 8,6. Hieronder volgen 

de resultaten per onderzoek.   

Tevredenheid vrijwilligers 

 

Dit jaar hebben 527 vrijwilligers de vragenlijst ontvangen, van wie er 195 hebben gereageerd. 

 

Het gemiddelde cijfer dat de vrijwilligers aan Welzijn Scheveningen geven, is een 8,3. 

 

    

Tevredenheid deelnemers aan activiteiten 

 

Het formulier is door 984 deelnemers ingevuld. 

 

Gemiddeld geven zij een 8,6. 

 

 

Tevredenheid klanten vrijwillige dienstverlening 

 

Het tevredenheidskaartje is door 283 klanten ingevuld.  

 

Gemiddeld geven zij een 8,6 voor de verschillende diensten. 

 

 

Tevredenheid Algemeen Maatschappelijk Ondersteuning  

 

In totaal hebben 60 klanten van het Algemeen Maatschappelijk Werk en het Ouderenwerk de 

tevredenheidskaartjes ingevuld.  

 

Het gemiddelde cijfer dat deze klanten geven, is een 9,4. 

 

 

Beoordeling Servicepunten XL 

 

Het Trefpunt is beoordeeld met een 10 en het Kalhuis met een 9. 

 

 

Tevredenheid vakkrachten 

 

Van de 36 vakkrachten hebben er 10 gereageerd. 

 

Gemiddeld geven de vakkrachten een 8,5 voor het werken bij de organisatie. 
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1. Tevredenheid vrijwilligers 
 

Eind 2017 stonden 527 vrijwilligers bij Welzijn Scheveningen ingeschreven. De organisatie vindt 

het belangrijk dat vrijwilligers tevreden zijn en met plezier hun functie uitoefenen. Vandaar dat er 

jaarlijks een tevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd onder deze groep mensen. Ook dit jaar is 

een korte schriftelijke vragenlijst uitgedeeld aan hen (zie bijlage 1). Dit hoofstuk geeft een 

toelichting op de resultaten. 

Resultaat 

Alle 527 vrijwilligers hebben de vragenlijst ontvangen en 195 (37%) van hen hebben gereageerd. 

Gemiddeld geven zij een 8,3 aan Welzijn Scheveningen.  

Opmerkingen/aanbevelingen 

In bijlage 2 bevindt zich het volledige overzicht van de opmerkingen en aanbevelingen die 

vrijwilligers hebben gegeven. Hieronder een greep uit de meest voorkomende.  

Er wordt opvallend vaak aangegeven dat men Welzijn Scheveningen ‘goed‘ vindt of ‘goed werk’ 

vindt doen. 

- “Prima organisatie. Doet goed werk voor de inwoners van Scheveningen.” 

- “Alles is altijd goed geregeld.” 

- “Goed, prettig en gezellig en behulpzaam.” 

- “Het is goed en druk bezocht met heel veel aanbiedingen van allerlei soorten.” 

- “Ik ben blij dat jullie er zijn. Jullie doen heel goed werk voor de mensen.” 

- “Welzijn Scheveningen doet heel goed werk met mensen die weten waar ze mee bezig zijn.” 

Ook geven veel vrijwilligers aan dat zij Welzijn Scheveningen ‘leuk’ of een ‘prima’ organisatie 

vinden. 

- “Leuke organisatie en fijne medewerkers en vrijwilligers.” 

- “Heel fijn dat het er is, er gebeuren heel veel leuke activiteiten.” 

- “Een prima club, die goeie dingen doet voor ouderen.” 

- “Prima toegevoegde waarde voor ouderen in Scheveningen. Professionele organisatie.” 

Een drietal keer is een aanbeveling gegeven op het gebied van communicatie. 

- “Betrek vrijwilligers actief in communicatie van de plannen.” 

- “Betere communicatie tussen vrijwilligers.” 

- “Er is veel vraag in de wijk maar ik kan maanden zonder adres zitten. Wat meer contact zou 

een aanrader zijn.” 

Over het algemeen zijn de opmerkingen en aanbevelingen zeer positief. 

- “Welzijn Scheveningen vind ik een gastvrije, laagdrempelige en brede organisatie, waar veel 

diversiteit te vinden is.” 
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- “Ik zou op willen merken, laat Welzijn Scheveningen blijven wat het nu is met een zeer warm 

hart voor de kwetsbare mensen in onze samenleving en een warm hart voor alle vrijwilligers!” 

- “Grote bereidheid om alle aanvragen te honoreren. Chapeau!” 

- “Doe met veel plezier vrijwilligerswerk bij WS. Krijg de vrijheid om zelf verantwoordelijkheid te 

nemen.”  

- “Ik doe 15 jaar vrijwilligerswerk bij het Kalhuis met heel veel plezier. Ik hoop het heel lang te 

mogen blijven doen en ook met de voedselbank helpen wij en het is reuze gezellig.”  
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2. Tevredenheid deelnemers aan activiteiten 
 

In 2017 is een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de deelnemers van de activiteiten. 

Welzijn Scheveningen heeft vier locaties waar activiteiten worden georganiseerd. Deze locaties 

zijn het Couvéehuis, de Mallemok, het Kalhuis en het Trefpunt. De activiteiten die worden 

georganiseerd zijn zeer uiteenlopend. Een willekeurige greep uit het aanbod: georganiseerde 

maaltijden, taallessen, kinderactiviteiten, sport en spel, klaverjassen, schilderen, etc. Welzijn 

Scheveningen vindt het belangrijk inzicht te hebben in de tevredenheid van de deelnemers die 

aan de activiteiten meedoen. Dit jaar is een schriftelijke vragenlijst uitgedeeld, die te vinden is in 

bijlage 1. 

Resultaat 

Het formulier is door 984 cursisten/deelnemers ingevuld en gemiddeld geven zij een 8,6.  

Opmerkingen/suggesties 

In bijlage 2 bevindt zich het volledige overzicht van alle opmerkingen en suggesties die de 

deelnemers aan activiteiten hebben gegeven, per locatie. Hieronder een greep uit de meest 

voorkomende. 

Het Couvéehuis 

De meeste opmerkingen die door cursisten in het Couvéehuis zijn gemaakt, gaan over het eten 

en de docenten, beide zeer positief. 

- “Eten is fantastisch”. 

- “Heerlijk eten, vriendelijk geholpen”. 

- “Complimenten voor de kok”. 

- “Heel gezellig, eten is altijd lekker”. 

-  “Fijne docent, engelengeduld.” 

- “Docent voortreffelijk.” 

- “Fijne lerares.” 

Kritische opmerkingen die naar voren komen, betreffen de ventilatie in de ruimte, geluidsoverlast 

en het betaald parkeren in de wijk. Voorbeelden daarvan zijn: 

- “Vaak te warm in het lokaal.” 

- “Ruimte vaak bedompt en te warm, ventilatie zou beter kunnen.” 

- “Ruimte is soms kil (koud).” 

-  “Jammer van het betaald parkeren.” 

De Mallemok 

In de Mallemok wordt er opvallend veel gesproken over de nieuwe apparatuur.  

- “Goed dat er nieuwe apparatuur komt.” 

Verder zijn vooral algemene positieve opmerkingen gemaakt. Een greep uit de reacties: 
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- “Ik vind deze activiteit zeer top en een uitkomst voor mij om me verbonden te voelen met de 

mensen uit de buurt, zal mooi zijn als er meer mensen uit de buurt hier komen eten gezellig.“ 

(Activiteit ‘Eet je mee’) 

- “Prettige lessen, leuk contact met medecursisten.” 

- “Fijn project om mensen samen te brengen.” (Activiteit ‘Eet je mee’) 

Het Kalhuis 

In het Kalhuis is de meest geplaatste opmerking “Blijf zo doorgaan” en wordt er vol lof gesproken 

over de docenten. 

- “Docent zeer creatief, energiek en vol humor.” 

- Een geweldige cursus waar ik met heel veel plezier naartoe ga. Geweldige docente.”  

Vervolgens komen de termen ‘gezelligheid’ en ‘plezier’ regelmatig voor. 

- “Het eten is heerlijk en het is gezellig.” 

- “Ga met veel plezier naar deze cursus.” 

Enlkele deelnemers maken een opmerking over de temperatuur van de ruimte. 

- “Ruimte erg koud in de winter”. 

- “Mag wat warmer zijn.” 

Het Trefpunt 

Ook in het Trefpunt komt gezelligheid veel voor in de opmerkingen van de cursisten.  

- “Dit is een supergezellig samenzijn.” 

- “Gezellige mannen.” 

- “Heel gezellig clubje.” 

- "eer tevreden, saamnhorigheid.” 

In een aantal opmerkingen wordt de klok genoemd. 

- “Klok in de biljartruimte.” 

- “Muurklok, …” 

- “Klok.” 
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3. Tevredenheid klanten vrijwillige dienstverlening 
 

Welzijn Scheveningen biedt een aantal vrijwillige diensten aan. Deze dienstverlening bestaat uit 

de particuliere vervoersdienst, bezoek aan huis, hulp bij mantelzorg, hulp bij thuisadministratie, 

de telefooncirkel, boodschappendienst en de klussendient. Voor elk van deze diensten zijn 

tevredenheidskaartjes verzonden (zie bijlage 1), 1297 in totaal. In dit hoofdstuk wordt het 

totaalresultaat gegeven en worden de opmerkingen besproken die klanten van de particuliere 

vervoersdienst en de klussendienst hebben geplaatst.  

Resultaat 

Het tevredenheidskaartje is door 283 klanten ingevuld en gemiddeld geven zij een 8,6 voor de 

verschillende diensten. 

Opmerkingen/aanbevelingen 

In bijlage 2 bevindt zich het volledige overzicht van alle opmerkingen en aanbevelingen die de 

klanten van de vrijwillige dienstverlening hebben gegeven, per dienst. Bij de particuliere 

vervoersdienst en de klussendienst hebben de klanten de meeste opmerkingen geplaatst. 

Hieronder een greep uit de meest voorkomende. 

Particuliere vervoersdienst 

Het is opvallend dat het merendeel van de opmerkingen van klanten van de particuliere 

vervoersdienst zeer positief is. Er wordt met name gesproken over de ‘vriendelijkheid’ en 

‘behulpzaamheid’ van de medewerkers.   

- “Ik ben heel blij met deze dienst. Alle chauffeurs die mij gereden hebben zijn altijd vriendelijk, 

correct en hulpvaardig. Ook de dames op kantoor doen altijd vriendelijk hun best de ritjes te 

regelen. Heel hartelijk dank.” 

- “Over het algemeen een liefdevolle behandeling met veel geduld! De chauffeurs altijd op tijd en 

behulpzaam.” 

- “Fantastische dienst! Altijd keurig op tijd en vriendelijke vrijwilligers.” 

Klussendienst  

Ook bij deze vrijwillige dienst zijn veel klanten positief; er wordt gesproken over verschillende 

klussen die naar tevredenheid zijn gedaan. 

- “Ik ben zeer tevreden hoe de klussendienst mijn tuin heeft opgeknapt.” 

- “Computerman, perfecte persoon op de juiste plek en zeer deskundig.” 

- “E. de klusman heeft twee keer wat voor me gedaan en met succes. Zelfs de Singer 

naaimachine heeft hij weer aan de praat gekregen. Ga zo voort.” 

- “Ik maak reeds jaren met heel veel plezier gebruik van de klussendienst.Voor senioren is het fijn 

om een betrouwbaar persoon in huis te hebben om de klus te klaren.” 

Enkele opmerkingen gingen over de beschikbaarheid van klusjesmannen/-vrouwen; sommigen 

moesten daar een tijdje op wachten. 
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- “Toen ik iemand nodig had, was er niemand beschikbaar. Daarom moest ik een erkend bedrijf 

inschakelen. Er is dus nooit iemand van de klussendienst bij mij thuis geweest. Ik was dan ook 

erg teleurgesteld. PS het ging ook allemaal heel knullig.” 

- De heer de G. was onze klusjesman. Een heel aardige en vaardige man. Hulde! Alleen jullie 

organisatie was niet zo goed. Het duurde weken voor iemand beschikbaar was en vele 

telefoontjes.” 

Bij de overige vrijwillige diensten, bezoek aan huis, hulp bij mantelzorg, hulp bij 

thuisadministratie, de telefooncirkel en de boodschappendienst, zijn relatief weinig opmerkingen 

ingevuld. De opmerkingen die wel zijn ingevuld, zijn over het algemeen positief.  

- “Na de dood van mijn man ben ik door het bezoek aan huis en steun opgekrabbeld. 

Fantastisch.” 

- “10 met een griffel.” (de telefooncirkel) 

- “Twee verschillende personen. Ben zeer tevreden. Wil graag weer zo’n goede hulp hebben.” 
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4. Tevredenheid Algemeen Maatschappelijke Ondersteuning 
 

Onder Algemeen Maatschappelijke Ondersteuning (AMO) valt het algemeen maatschappelijk 

werk en het ouderenwerk. Aan de klanten die van deze twee diensten gebruik maken, zijn 

tevredenheidskaartjes verzonden (zie bijlage 1). In dit hoofdstuk wordt het totaalresultaat 

gegeven en de meest voorkomende en opvallende opmerkingen besproken. 

Resultaat 

In totaal hebben 60 klanten van Algemeen Maatschappelijke Ondersteuning het 

tevredenheidskaartje ingevuld. Het gemiddelde cijfer dat zij geven, is een 9,4. 

Opmerkingen/aanbevelingen 

Van de 60 reacties hebben 24 klanten aangegeven dat zij, na de geboden hulp, zelf weer verder 

kunnen, 7 klanten kunnen gedeeltelijk zelf weer verder en 6 klanten geven aan niet zelf verder te 

kunnen.  

Enkele aanvullende opmerkingen: (zie bijlage 2 voor het totaaloverzicht) 

- “Nu ook psychologische hulp. V. luisterde echt en gaf inzichten naast praktische hulp. Dank 

hiervoor.” 

- “Ondanks dat de wachttijd lang was, ben ik toch goed geholpen. Niet het gevoel gehad van het 

‘kastje naar de muur’-systeem.” 

- “Het was een punt in mijn leven dat deze medewerkers goed werk hebben geleverd. Zij waren 

er voor me ik waardeer ze. Hou zo vol!” 

   

4.1 Servicepunten XL  
 

Op twee locaties van Welzijn Scheveningen zijn ‘mystery guests’ langs geweest. Dit zijn 

beoordelaars van de gemeente Den Haag die bepaalde aspecten van de dienstverlening 

evalueren. In bijlage 2 zijn de ingevulde formulieren opgenomen die een overzicht geven van 

deze beoordelingen en een aantal zaken toelichten die de beoordelaars zijn tegengekomen.  

Resultaten 

Het Trefpunt is beoordeeld met een 10 en het Kalhuis met een 9. 
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5. Tevredenheid vakkrachten 
 

Vakkrachten zijn veelal ZZP-ers die óf gefaciliteerd worden in ruimte óf als beginnend ZZP-er 

gefaciliteerd worden in het opstarten van hun onderneming.  

Ook de vakkrachten krijgen de mogelijkheid hun tevredenheid kenbaar te maken. Zij hebben een 

cursus/evaluatieformulier ingevuld (zie bijlage 1) en hierin cijfers en opmerkingen/suggesties 

gegeven.  

 

Resultaat 

 

Van de 36 vakkrachten hebben 10 gereageerd en gemiddeld geven zij een 8,5 voor het werken bij 

Welzijn Scheveningen.  

 

Opmerkingen/suggesties 

 

De vakkrachten hebben geen opmerkingen/suggesties ingevuld.  
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Conclusie  
 

Dit jaar is wederom een hoge tevredenheid onder alle doelgroepen van Welzijn Scheveningen 

geconstateerd. De onderzoeken naar de tevredenheid van de vrijwilligers, de deelnemers aan 

activiteiten, de klanten van de vrijwillige dienstverlening, de klanten van de Algemeen 

Maatschappelijke Ondersteuning en de vakkrachten scoren allemaal hoog. Beginnend met een 

8,3 gegeven door de vrijwilligers, oplopend tot een 9,4 gegeven door de klanten van de Algemeen 

Maatschappelijke Ondersteuning, kan gesteld worden dat zowel de vrijwillige als de professionele 

inzet van Welzijn Scheveningen van uitstekende kwaliteit is. Maar dat niet alleen, ook het 

maatschappelijk effect van de inzet van de vrijwilligers in het stadsdeel en van de betaalde 

krachten is zichtbaar aanwezig. Dit wordt nogmaals bevestigd in de hoge score die de ‘mystery 

guests’ van de gemeente Den Haag hebben toebedeeld bij hun bezoekjes aan twee locaties van 

de organisatie.  

 


