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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 Sociaal Werk 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 2018, begin 2019 heeft Welzijn Scheveningen zeven 

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 deelnemers aan Schevenings Ontmoeten, de tevredenheid van het Sociaal Werk (tot 

augustus 2018 Algemeen Maatschappelijke Ondersteuning), de tevredenheid van de vakkrachten en de 

tevredenheid van onze samenwerkingspartners.  

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 1939 reacties binnengekomen met een gemiddelde van een 8,6. Hieronder volgen de 

resultaten per onderzoek.   

 

Vrijwilligers 

 

Dit jaar hebben 531 vrijwilligers de vragenlijst ontvangen, van wie er 371 hebben gereageerd. 

 

Het gemiddelde cijfer dat de vrijwilligers aan Welzijn Scheveningen geven, is een 8,2. 

 

    

 

Deelnemers 

aan 

activiteiten 

 

Het formulier is door 1153 deelnemers ingevuld. 

 

Gemiddeld geven zij een 8,6. 

 

 

 

Klanten 

vrijwillige 

dienst-

verlening 

 

Het tevredenheidskaartje is door 255 klanten ingevuld.  

 

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

 

 

 

Deelnemers 

Schevenings 

Ontmoeten 

 

Het tevredenheidskaartje is door 57 deelnemers ingevuld.  

 

Gemiddeld geven zij een 8,9 voor Schevenings Ontmoeten. 

 

 

 

Sociaal Werk 

 

 

In totaal hebben 17 klanten van het Sociaal Werk de tevredenheidskaartjes ingevuld.  

 

Het gemiddelde cijfer dat deze klanten geven, is een 8,8. 

 

 

 

Vakkrachten 

 

Van de 38 vakkrachten hebben er 16 gereageerd. 

 

Gemiddeld geven de vakkrachten een 8 voor het werken bij de organisatie. 

 

 

 

Samenwerkings-

partners 

 

70 Samenwerkingspartners hebben gereageerd en geven de samenwerkings met Welzijn 

Scheveningen gemiddeld een 8,5. 
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1. Tevredenheid vrijwilligers 

 
Eind 2018 stonden 531 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 531 vrijwilligers hebben de vragenlijst ontvangen en 371 (70%) van hen hebben gereageerd. 

Gemiddeld geven zij een 8,2 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‘, ‘fijn’, ‘top’ of 

‘uitstekend’ vindt. 

- “Goede organisatie die zich 100% inzet voor welzijn van/voor Scheveningers.” 

- “Fijne organisatie met het hart op de goede plek.” 

- “Een goede en zeer nuttige maatschappelijke organisatie voor een ieder die goed advies of 

ondersteuning kan gebruiken.” 

- “Prima georganiseerde professionele organisatie. Laagdrempelig.” 

- “Prettige organisatie, vriendelijke hulpvaardige medewerkers.” 

- “Wordt heel veel goed en belangrijk werk gedaan.” 

Ook geven veel vrijwilligers aan dat Welzijn Scheveningen veel organiseert en/of een groot aanbod 

aan activiteiten heeft. 

- “Zichtbaar, veel activiteiten voor jong en oud. Een hele positieve bijdrage in de buurt!” 

- “Zeer waardevolle organisatie voor het stadsdeel Scheveningen met een breed bereik en een 

grote variatie aan activiteiten.” 

- “Fantastisch hoeveel activiteiten er worden georganiseerd.” 

- “Er zijn meer mogelijkheden dan ik ooit had verwacht.” 

De onlangs uitgevoerde reorganisatie heeft duidelijk een impact op de vrijwilligers. 

- “Ik voorzie problemen op maatschappelijk gebied.” 

- “Dat het heel jammer is dat er minder professionele krachten werken en dat er steeds meer 

geleund wordt op vrijwilligers [..].” 

- “Jammer van de ontslagen mensen.” 
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Over het algemeen zijn de opmerkingen en aanbevelingen zeer positief. 

- “Dat zij het maximale doen binnen hun vermogen voor het welbevinden van de bewoners van 

Scheveningen.” 

- “Actief, zorgzaam, attent, verzetten veel werk.” 

- “Het is (een heel belangrijk) centrum voor, vooral, eenzame mensen. Een welkom 

toevluchtsoord voor behoeftige.” 

- “Positief, hulp en ondersteuning voor de medemens, soms op leeftijd, soms in nood.”  

- “Efficiënte en gedreven organisatie. Onmisbaar voor Scheveningen t.b.v. 

eenzaamheidsbestrijding en saamhorigheid.”  

2. Tevredenheid deelnemers aan activiteiten 

 
In 2019 is een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de deelnemers van de activiteiten. Welzijn 

Scheveningen heeft vier locaties waar wekelijks zo’n 300 activiteiten worden uitgevoerd. 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: beweegactiviteiten, 

kinderactiviteiten, sport en spel, taallessen, klaverjassen, schilderen, maaltijdprojecten, 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 1153 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 meest voorkomende opmerking die door cursisten in het Couvéehuis is gemaakt, is ‘ga zo door’. 

- “Ga zo door, dank voor alle medewerkers.” 

-  “Ga vooral door op de ingeslagen koers, u doet het fantastisch!” 

- “Ga zo door, ik ben blij met het Couvéehuis.” 

Veel verschillende positieve reacties, waaronder: 

- “Als alleenstaande moeder is dit een steuntje in de rug.” 

- “Onwijs belangrijk voor de ontwikkeling van een liefdevolle samenleving.” 

- “Dankbaar dat ik hieraan deel mag nemen, een geschenk.” 

Kritische opmerkingen die naar voren komen, betreffen de inrichting en de ventilatie van de ruimte en 

geluidsoverlast. Voorbeelden hiervan zijn: 

- “Misschien kan de ruimte prettiger intericht worden, de tafels sluiten niet aan, weinig 

ventilatie.” 

- “Ruimte vaak te warm, te steriel voor activiteit.” 

- “In de winter ruimte regelmatig te koud, in de ruimte naast de les is het rumoerig.” 
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De Mallemok 

In de Mallemok wordt er opvallend veel gesproken over dat de ruimte te klein zou zijn.  

- “Te kleine ruimte voor aantal mensen die er gebruik van maken.” 

Verder zijn vooral positieve opmerkingen gemaakt, onder andere over de ‘gezelligheid’ en ‘goed 

eten’. Een greep uit de reacties: 

- “We hebben het heel gezellig en genieten van ons dorp, zon, zee en koffie en thee naar 

afloop.” 

- “Goed eten en niet te duur. Ze denken aan minima om voor en klein bedrag lekker mee te 

eten.” 

- “Geweldige les waar daar echt naar uitkijkt. Bedankt!.” 

 

Het Kalhuis 

In het Kalhuis wordt er vol lof gesproken over de docenten en/of de begeleiding. 

- “Prettige, enthousiaste en gemotiveerde lerares. Heel plezierig om er te zijn, iets te leren en 

kijk iedere les uit naar deze les. Fantastisch.” 

- “Leuke sfeer goede begeleiding, elke keer weer een feestje om er te zijn.”  

Vervolgens komen de termen ‘gezellig’ en ‘goed’/prima/fijn’ regelmatig voor. 

- “Het is altijd gezellig, de lessen zijn goed.” 

- “Gezellig, steken we iedere week weer wat van op.” 

Enkele deelnemers maken een opmerking over de verlichting van de ruimte. 

- “We willen graag wat beter licht hebben”. 

 

Het Trefpunt 

In het Trefpunt is ‘gezelligheid’ de meest voorkomende opmerking, daarna ‘vooral zo doorgaan’.  

- “Erg gezellig, goede begeleiding, altijd goed gevoel naderhand.” 

- “Ik vind het supergezellig en ik steek er heel veel van op. Ga zo door!” 

- “Het is heerlijk, vooral doorgaan.” 

In een aantal opmerkingen wordt de suggestie voor ‘airco’ gedaan. 

- “In de zomer erg warm, graag airco.” 
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3. Tevredenheid klanten vrijwillige dienstverlening 

 

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

particuliere vervoersdienst, klussendienst, boodschappendienst, bezoek aan huis, de telefooncirkel, de 

verjaardagsbezoekgroep, hulp bij mantelzorg, hulp bij administratie en hulp bij verhuizen. Voor elk 

van deze diensten zijn tevredenheidskaartjes verzonden (zie bijlage 1). 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 255 klanten ingevuld en gemiddeld geven zij een 8,8 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 ‘geweldige organisatie’ en ‘stiptheid’.   

- “Chauffeurs zijn altijd keurig op tijd en alles gaat heel goed, ook met ‘begeleiding’!! Dank 

jullie wel!!” 

- “De Vervoersdienst is geweldig!!” 

- “Prima dat u er bent! Wat een hulp, C. is zowel een goede zorgvuldige mantelzorger als 

chauffeur.” 

 

Klussendienst  

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

klussen die naar tevredenheid zijn gedaan. 

- “Geweldig deze klussendienst. Voor die man was mijn klus een kleinigheid. Voor mij een 

groot probleem, al tijden! Bedankt.” 

- “Ik heb laatst een timmerman gehad van de klussendienst die deed zijn werk goed. Zelf ben ik 

alleen. Als zij er toch niet waren. Een compliment namens mij.” 

- “Ik ben heel erg blij met de heren van de klusjesdienst. Geweldig dat u hier op Scheveningen 

zo'n dienst heeft. Fijn dat er heren zijn die zo belangeloos willen werken! Dank.” 
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Bij de overige vrijwillige diensten, boodschappendienst, bezoek aan huis, de telefooncirkel, hulp bij 

mantelzorg, hulp bij administratie zijn relatief weinig opmerkingen ingevuld. De klanten die wel een 

opmerking hebben geplaatst, zijn veelal ‘tevreden’.  

- “Heb de boodschappendienst tijdens ziekte gevraagd. P. heeft mij tot volle tevredenheid 

geholpen.” 

- “Ik ben heel blij met de telefooncirkel en ik vind het een geweldig, goed, veilig initiatief! Dank 

u.” 

- “Ik ben buitengewoon tevreden. Waar ik lang tegenop heb gezien is nu bijna allemaal naar 

tevredenheid opgelost. Daar ben ik jullie echt heel dankbaar voor!” (Hulp bij administratie). 

4. Tevredenheid deelnemers Schevenings Ontmoeten 

 

Ook bij de deelnemers van Schevenings Ontmoeten is de tevredenheid onderzocht. Er vinden 

verschillende groepen van Schevenings Ontmoeten plaats op verschillende locaties. De locaties zijn 

wijkwinkel Gentsestraat, Bewonersorgansiatie Duinoord, SVC’08 in het Oostersportpark, het 

Couvéehuis, de Mallemok, het Kalhuis en de Thuishaven. 

Resultaat 

Het tevredenheidskaartje is door 57 deelnemers ingevuld en gemiddeld geven zij een 8,9 voor 

Schevenings Ontmoeten. 

Opmerkingen/aanbevelingen 

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

deelnemers aan Schevenings Ontmoeten hebben gegeven. Hieronder een greep uit de meest 

voorkomende.  

De wijkwinkel Gentsestraat krijgt de meeste opmerkingen, allemaal positief. 

- “Ik vind het altijd fantastisch hier, de maaltijd qua qualiteit en opdiening. De sfeer prima!!!” 

- “De maaltijden zijn geweldig, iedere week een andere samenstelling + de Bingo niet te 

vergeten.” 

- “Geen opmerkingen, maar alleen goedkeuring voor het wekelijks veranderde menu. Vind het 

fantastisch!” 

Bij de overige locaties zijn de reacties ook veelal positief. 

- “Zo doorgaan. Geweldig voor oude alleen mensen.” 

- “Voor mij de leukste dag van de week!” 

- “Altijd héél gezellig samenzijn!!” 
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5. Tevredenheid Sociaal Werk 

 

Tot augustus 2018 heette het huidige Sociaal Werk, Algemeen Maatschappelijke Ondersteuning 

(AMO), waaronder het algemeen maatschappelijk werk en het ouderenwerk viel. Vanaf augustus 2018 

zijn het de sociaal werkers die Scheveningers van alle leeftijden ondersteunen. Aan de klanten die van 

deze dienst 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 17 klanten van het Sociaal Werk het tevredenheidskaartje ingevuld. Het gemiddelde 

cijfer dat zij geven, is een 8,8. 

Opmerkingen/aanbevelingen 

Van de 17 reacties hebben 6 klanten aangegeven dat zij, na de geboden hulp, zelf weer verder kunnen, 

5 klanten kunnen gedeeltelijk zelf weer verder en 1 klant geeft aan niet zelf verder te kunnen.  

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

- “Fantastisch mens, goede hulp. Doet uitstekend werk, serieus. Ze is een eerlijk en oprecht 

mens. Dat meen ik uit mijn hart..” 

- “Ik kan zeggen: TOP!!!”   

6. 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 16 gereageerd en gemiddeld geven zij een 8 voor het werken bij 

Welzijn Scheveningen.  

 

Opmerkingen/suggesties 

 

De helft van de vakkrachten heeft als opmerking ‘goed’, ‘prima’ of ‘top’. Enkele voorbeelden (zie 

bijlage 2 voor het totaaloverzicht): 

- “Heel veel goede activiteiten, goed georganiseerd. Top.” 

- “Onmisbaar voor velen.”   
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7. Tevredenheid samenwerkingspartners 

 

De samenwerkingsspartners van Welzijn Scheveningen bestaan onder andere uit 

bewonersorganisaties, zorginstellingen,  zorggerelateerde instellingen, politie, 

vrijwilligersorganisaties, onderwijs en woningsbouwcorporaties. Aan de samenwerkingspartners is een 

email gestuurd met vragen over hun tevredenheid (zie bijlage 1). 

Resultaat 

De email is door 70 partners beantwoord en gemiddeld geven zij een 8,5 voor de samenwerking met 

Welzijn Scheveningen. 

Opmerkingen/aanbevelingen 

De meerderheid van de partners is positief over de samenwerking. Er wordt vooral benoemd dat de 

professionals en de vrijwilligers ‘servicegericht’, ‘vriendelijk’ en ‘flexibel’ zijn, en ‘meedenken’ waar 

nodig.  

- "Zeker tevreden, medewerkers zijn makkelijk benaderbaar, vriendelijk en behulpzaam.” 

- “ABSOLUUT! De samenwerking met alle mensen van WS gaat altijd heel goed. Er is altijd 

een servicegerichte instelling, meedenken/denken in mogelijkheden en oplossingen, 

persoonlijk, vriendelijk en warm. Echt een verademing.” 

- “Zeer tevreden over samenwerking. Mooi gebouw, ruime kantoren. Prettige betrokken 

medewerkers, mooie filosofie: er wordt meegedacht aan participatie en 

integratiemogelijkheden. Zeer groot netwerkwerk van vrijwilligers (de zeer goed 

georganiseerde Nieuwjaarsreceptie is daarvan een zeer mooi bewijs!). Een dikke 9!” 

- “Petje af voor het hardwerkende en in mijn ogen wellicht ietwat te bescheiden WS team en 

voor de vrijwilligers die met hart en ziel zich inzetten. Deze kracht, kwaliteit en hun stille 

impact op de wijk en bewoners zou veel meer zichtbaar en gewaardeerd mogen worden door 

management en bestuurders/beleidsmakers, schat ik zo in.” 

Echter, worden er ook zorgen geuit over de impact van de reorganisatie. 

- "Er kan eigenlijk nix meer. Men bezoekt geen GPO overleggen meer. Alle vragen op het 

gebied van welzijn worden slecht beantwoord. Folders worden moeizaam verstrekt. Het 

naslagboek over wat er allemaal kon/kan bij Welzijn is gedateerd. Er lijkt geen geld te zijn om 

een nieuwe update te maken. Zo open en transparant alles ging, zo’n gesloten front lijkt het 

nu. Door de afwezigheid van collega’s Welzijn, en dus wat ze allemaal deden, valt nu op hoe 

kwetsbaar Scheveningen en haar bewoners is. Er is een duidelijk gemis, en bewoners 

proberen d.m.v. shoppen en informeren een nieuwe weg te vinden. Zeer slechte bezuiniging. 

Juist nu er een switch naar Jeugd gemaakt wordt, omdat bij ouderen alles goed geregeld was. 

Er is geen vangnet gecreëerd. Een stabiele pijler is weggehaald met in de toekomst 

……………..? gevolgen.” 

- “De organisatie is nu wel heel erg klein geworden nu een zeer groot deel van het personeel 

weg moest. Ik maak me hierdoor zorgen over het welzijn in Scheveningen, de dienstverlening 

is hier m.i. door geschaad.” 
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8. Conclusie  
 

In 2018 is wederom een hoge tevredenheid onder alle doelgroepen van Welzijn Scheveningen 

geconstateerd. Er zijn dit keer 1939 reacties binnengekomen en er is gemiddeld een 8,6 gegeven. De 

onderzoeken naar de tevredenheid van de vrijwilligers, de deelnemers aan activiteiten, de klanten van 

de vrijwillige dienstverlening, de deelnemers aan Schevenings Ontmoeten, de klanten van het Sociaal 

Werk, de vakkrachten en de samenwerkingspartners scoren allemaal hoog, boven de 8. Beginnend met 

een 8 gegeven door de vakkrachten, oplopend tot een 8,9 gegeven door de deelnemers aan 

Schevenings Ontmoeten, 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 door het grote aantal reacties en de verschillende 

opmerkingen die klanten en deelnemers hebben opgeschreven tijdens het onderzoek (voor een volledig 

overzicht hiervan, zie bijlage 2).  
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Bijlage 1: Vragenlijsten per tevredenheidsonderzoek 

 

Vragenlijst vrijwilligers 

1. Wat is uw mening over Welzijn Scheveningen? 

2. Welk cijfer (tussen de 1 en de 10) geeft u Welzijn Scheveningen? 

3. Opmerkingen/Aanbevelingen? 

 

Cursus/evaluatiefomulier deelnemers aan activiteiten & vakkrachten 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

 

Welzijn Scheveningen vindt het belangrijk dat de activiteiten zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en 

verwachtingen van deelnemers. Wij verzoeken u daarom vriendelijk dit formulier in te vullen.  
 

               

1. Op welke wijze bent u geïnformeerd over deze activiteit? Via (omcirkelen wat van toepassing is ): 

programmaboekje /  website  /   krant  /    kennis  /  oud cursist  

anders, nl…………………………………………………………………………….. 

 

2. Welk cijfer zou u de activiteit geven (een cijfer omcirkelen)? 

1  2  3  4  5  6  7  8 9  10 

 

3. Bent u tevreden over (omcirkelen wat van toepassing is ): 

a. de activiteit?  

zeer tevreden   /   tevreden   /   matig tevreden   /   ontevreden 

 

b. de begeleider?  

zeer tevreden   /   tevreden   /   matig tevreden   /   ontevreden 

 

c.           de sfeer tijdens de les?  

zeer tevreden   /   tevreden   /   matig tevreden   /   ontevreden 

 

d.           de accommodatie ? 

zeer tevreden   /   tevreden   /   matig tevreden   /   ontevreden 

 

e.  de prijs- kwaliteit verhouding? 

zeer tevreden   /   tevreden   /   matig tevreden   /   ontevreden 

 

       Verdere opmerkingen/suggesties 
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Tevredenheidskaartje vrijwillige diensten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tevredenheidskaartje Schevenings Ontmoeten 
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Tevredenheidskaartje Sociaal Werk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email samenwerkingspartners 

Beste samenwerkingspartner, 

Ieder jaar maken wij een jaarverslag voor de gemeente Den Haag waarin de behaalde resultaten 

worden beschreven en tevens de toegekende subsidie wordt verantwoord. De gemeente ziet daarin 

graag informatie opgenomen over de mate waarin onze partners tevreden zijn over de wijze waarop de 

samenwerking met onze organisatie is verlopen.Ook dit jaar zijn we benieuwd naar uw ervaringen. 

Daarom willen wij u vragen om onderstaande vragen kort, via de mail aan 

info@welzijnscheveningen.nl, vóór 15 februari  te beantwoorden.  

1. Bent u tevreden over de wijze waarop de samenwerking met Welzijn Scheveningen in 2018 is 

verlopen? 

2. Welk cijfer (tussen de 1 en de 10) geeft u voor de samenwerking met Welzijn Scheveningen? 

3. Heeft u opmerkingen? 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

 

 

 

  

mailto:info@welzijnscheveningen.nl
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Bijlage 2 Opmerkingen/aanbevelingen per tevredenheidsonderzoek 

Opmerkingen vrijwilligers 

 

 

Cijfer 

Vrijwilligers 

 

Mening 

 

 

Opmerkingen/Aanbevelingen 

  Alles goed   

  Doet goed werk! Dat het vaak niet doorgaat! 

1+8 Goed voor hulpbehoefenden (8), slecht voor 

personeel (1) 

Geen jojobeleid voeren 

5 Ik ben redelijk tevreden Ik vind het vreemd dat er zoveel geld wordt 

uitgegeven aan een buffet, terwijl er diverse 

mensen zijn/worden ontslagen 

5 Nieuwe keuken   

6 Niet goed door de extreme bezuinigingen Ik voorzie problemen op maatschappelijk gebied 

6 Ik vind het toch een leuke plek om de 

gemeenschappelijke leven genieten ervan 

Meer communicatie nodig tijdens 

vrijwilligersdienst 

6 Organisatorisch veel te verbeteren Beter inwerken, betere interne kennisoverdracht, 

duidelijkere richtlijnen 

7 Goede organisatie   

7 Dit is een unieke organisatie   

7 Lijkt erg dienstengericht   

7 Genoeg te bieden voor iedereen Geen 

7 Doen veel voor de ouderen en jongeren   

7 Praktisch   

7 Ze doen veel voor oud en jong Jammer dat de gemeente weer moet bezuinigen 

7 Erg actief   

7 Betrokken   

7 Goede veelzijdige organisatie, die veel doet voor 

(vooral) de ouderen van Scheveningen 

  

7 Met meer geld kan er meer gedaan worden!   

7 Lijkt me een organisatie die nuttig werk doet   

7 Goed   

7 Prima    

7 Prima  Geen 

7 Goede inzet   

7 Goed Behulpzaam 

7 Een club bevlogen mensen met het hart op de 

goed plek 

Geen (vaker uitdragen dat het allemaal 

vrijwilligers zijn en dat er wel eens fouten worden 

gemaakt)? 

7 Fantastisch hoeveel aktiviteiten er worden 

georganiseerd. 

? Ben sinds afgelopen nov. vrijwilliger, dus denk 

dat ik er volgend jaar iets meer over kan zeggen.  

7 Positief Geen 

7 Het lijkt wel of er meer bezuinigd word. Verder is 

het wel fijn dat dat er is.  

  

7 Redelijk Meer duidelijkheid 

7 Jammer dat er niet meer geld is voor personeel   
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Cijfer 

Vrijwilligers 

 

Mening 

 

 

Opmerkingen/Aanbevelingen 

7 Doen goed werk!   

7   Ik vind het prettig werken 

7 Top   

7   Jammer van de ontslagen mensen 

7 Goed   

7 Fijne organisatie, ook erg belangrijk. 

Maatschappelijk sociaal gezien. 

Stop de aangekondigde massa ontslagen! 

7 Goed   

7 Nog geen ervaring mee, maar door particulier 

vervoer prima 

  

7 Het instantie is goed geregeld voor jong en oud. Meer dingen te doen voor moeder & kind rond 

Scheveningen dorp 

7 WS doet goed werk voor veel mensen Bij teruglopende inkomsten zal WS prioriteiten 

moeten stellen! 

7 Top NVT 

7 Wisselende ervaringen Geen goede ervaringen met: klussendienst en 

kledingklus dienst 

7 Het zou allemaal iets beter geregeld kunnen 

worden 

Iets minder verloop van personeel, dan kan de tijd 

die nodig is om in te werken besteed worden aan 

de mensen die het nodig hebben 

7 Een mooie organisatie met prachtig onderkomens. 

Goede sfeer. Maar wel erg groot. Jammer dat 

mijn ouderenwerker alweer weggaat. 

Zo'n massale lunch hoeft niet van mij. Organiseer 

iets per team of een aantal teams maar niet met zo 

héél veel. De bowling vorig jaar was leuk! En zo'n 

uitgebreid kerstpakket kan wel wat minder. De 

paraplu was super. Een fles goede champagne vind 

ik al super. 

7 Gezellig Er zou meer moeten zijn voor de kids en de 

ouderen 

 

7 Heel veel, heel druk, té druk?? Nog steeds geen gezellige gastvrouw bij 

binnenkomst 

7 Momenteel rommelig. Voelt als stuurloos op de 

golven. 

Lijkt losgeslagen. Duidelijke disciplinaire regels 

stellen + handhaven! 

 

7 Goede initiatieven Meer feedback 

7 De stichting is noodzakelijk. Interne beleid is mij 

onbekend! WS wordt ondergewaardeerd door de 

Gemeente Den Haag. 

Communicatie moet beter + sneller 

7 Wordt besproken in gesprek Communicatie   

7,5 Fijn instelling Geen 

7,5 Prima In het kader van de reorganisatie vind ik het 

tegenover de vaste medewerkers een beetje genant 

dat er zoveel voor de vrijwilligers wordt gedaan. 

Had wel een keer iets minder gekund 
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Cijfer 

Vrijwilligers 

 

Mening 

 

 

Opmerkingen/Aanbevelingen 

7,5 Veel leuke mogelijkheden voor bewoners van 

Scheveningen 

Jammer dat Welzijn Scheveningen de laatste tijd 

zo negatief in het nieuws is en dat er mensen zijn 

ontslagen! (Door foutief beleid??) 

8 Goede organisatie, doet goede dingen   

8 Fantastische organisatie   

8 Wereld bedrijf   

8 Goede organisatie  Geen 

8 Goede organisatie Zeer zeker 

8 Uitstekende organisatie   

8 Nuttige organisatie   

8 Top organisatie   

8 Goed georganiseerde organisatie N.v.t. 

8 Organisatie staat Geen 

8 Prettige leuke mensen   

8 Doet goed zijn best alle mensen te bereiken Geen 

8 Heel actief voor alle inwoners in Scheveningen   

8 Onmisbaar in Scheveningen   

8 Fijn dat jullie er zijn   

8 Prima georganiseerde professionele organisatie. 

Laagdrempelig. 

  

8 Goed werk, dat met veel animo gedaan wordt.   

8 Een heel belangrijk iets.   

8 Er zijn meer mogelijkheden dan ik ooit had 

verwacht. 

  

8 Goed georganiseerd en gezellig Geen 

8 Betrokken medewerkers   

8 Veel activiteiten   

8 Ik ben blij dat het er is   

8 Doen veel   

8 Dat het heel leuk is Nee 

8 Altijd gezellig   

8 Heel behulpzaam en zorgzaam   

8 Altijd goede berichten   

8 Doet uitstekend en belangrijk werk   

8 Geweldige chauffeurs   

8 Goed Jammer dat er zoveel weg moeten 

8 Fantastische organisatie, jammer dat er in de 

kosten gesneden moet worden, met al de gevolgen 

vandien 

  

8 Heel fijn voor veel mensen Ga zo door 

8 Goed dat het bestaat! Ga zo door! Beste wensen voor 2019! 

8   Zo doorgaan 

8 Enthousiaste medewerkers Geen 

8 Doen goed werk, is echt nodig Geen 
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Cijfer 

Vrijwilligers 

 

Mening 

 

 

Opmerkingen/Aanbevelingen 

8 Welzijn doet nuttig werk voor ouderen   

8 Jammer dat er veel mensen weg moeten   

8 Zit er nog niet lang maar vooralsnog geen punten   

8 Goede club Geen 

8 Fijn     

8 Goed   

8 Top     

8 Goed   

8 Goed werk    

8 Goed   

8 Doen heel veel voor de bewoners uit de wijk  Ga zo door 

8 Goed Geen 

8 Heel goed Geen 

8 Goed   

8 Goed   

8 Goed   

8 Goed   

8 Goed   

8 Prima    N.v.t. 

8 Goed   

8 Zeer goed  Geen 

8 Goed Geen 

8 Goed   

8 Positief!   

8 Nuttig    

8 Goed  Geen 

8 Goed   

8 Goed   

8 Ben zeer tevreden Ga zo door 

8 Goed   

8 Goed   

8 Goed bezig   

8 Heel gezellig   

8 Geweldig (heel goed) Gaat zo door 

8 Top Niets 

8 Goed   

8 Goede werkgever   

8 Mijn cijfer acht is helemaal terecht, ik schrok toen 

ik hoorde dat WS misschien zou worden 

opgeheven. Daar ben ik 100% tegen!!! 

Telefoon cirkel doe ik al ± 14 jaar                   

8 Goed geregeld Blij dat ik in Scheveningen woon! 
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Cijfer 

Vrijwilligers 

 

Mening 

 

 

Opmerkingen/Aanbevelingen 

8 Wat mijn deel van de aktiviteiten betreft 

(Schappelijk): goed toegesneden op behoefte 

cliënten 

N.v.t. 

8 Attent en vriendelijk   

8 Ze doen goed werk Ik heb er weinig weet van/mee te maken    

8 Tot nu toe is mijn "werk" bij WZ beperkt maar 

mijn indruk is wat betreft de medewerkers 

positief 

  

8 Een stevige ondersteunende organisatie voor de 

Scheveningse bevolking 

De gemeente overtuigen 

8 Prettige organisatie, vriendelijke hulpvaardige 

medewerkers 

Op dit moment geen 

8 Zeer waardevolle organisatie voor het stadsdeel 

Scheveningen met een breed bereik en een grote 

variatie aan activiteiten 

  

8 Lijkt goed georganiseerd! Ik merk daar niet veel 

van. 

Geen 

8 Goed Geen 

8 Goed Ik vind alles geweldig 

8 Prima Niets 

8 Ze zijn altijd voor me als ik hulp nodig heb Vriendelijke mensen 

8 Met het Hopje v. St. Aldegondeplein hebben we 

de samenwerking met Welzijn Scheveningen als 

zeer prettig ervaren. 

Zo jammer dat er zoveel betaalde krachten 

ontslagen worden/contract niet verlengd. 

8 Ik vond het altijd een prima organisatie, maar 

gezien de ontwikkelingen de laatste maanden heb 

ik er een hard hoofd in!! 

  

8 Dat het heel jammer is dat er minder profesionele 

krachten werken en dat er steeds meer geleund 

wordt op vrijwilligers, vooral vrouwen! 

  

8 Tekort aan personeel!   

8 Ik kom er graag Ben bezorgd over bezuinigingen/ontslagen 

8 Positief  Zijn er dingen/acties waarbij ik incidenteler kan 

assisteren/vrijwilliger zijn? 

8 Prima Wat meer opletten hoeveel mensen er zijn bij de 

lunch 

8 Doen goed werk  Geen 

8 Ze doen heel veel voor de mens. Gezellige 

mensen 

Ze worden heel erg gekort door de gem.Raad en 

tegen gewerkt. Schandalig 

8 Heel erg fijn dat Welzijn Scheveningen zich zo 

inzet voor de uderen 

  

8 Prima fijne organisatie   

8 Goed   

8 Prima organisatie   

8 Goede organisatie voor jong en oud   
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Cijfer 

Vrijwilligers 

 

Mening 

 

 

Opmerkingen/Aanbevelingen 

8 Goed ? 

8 Goed werk, zeker als je ziet hoeveel mensen 

plezier hebben. 

Draait heel erg veel op vrijwilligers 

8 Actieve, dynamische organisatie. Grote 

betrokkenheid vrijwilligers en medewerkers. 

  

8 Goed   

8 Goede inzet op een breed front   

8 Prima organisatie Geen 

8 Uitstekend    

8 Goed   

8 Een goede en zee nuttige maatschappelijke 

organisatie voor een ieder die goed advies of 

ondersteuning kan gebruiken. 

Behalve de jaarlijkse kerstreceptie, door het jaar 

heen kan meer gezellige en leuke bijeenkomsten 

voor de vrijwilligers organiseren 

8 Goede instelling!   

8 Positief! Enquête met naam op de voorkant: sociaal 

wenselijk gedrag (!) 

8 Af en toe stressvol/rommelig Beetje strenger v.d. gastvrouwen 

8 Goed zichtbaar Werk aan brede doelgroep 

8 Jammer dat betaalde krachten weg gaan. En 

alsmaar meer vrijwilligers komen. 

  

8 Dat zij het maximale doen binnen hun vermogen 

voor het welbevinden van de bewoners van 

Scheveningen 

Wellicht meer een constatering: ik  werk als 

eenling bij iemand thuis daardoor heb ik weinig 

feeling met Welzijn Scheveningen. De initiatieven 

met mijn contactpersoon komen van mij af. Ook 

min of meer vanuit mij. Wellicht is het goed dat 

een contactpersoon minimaal 2x p.jaar telefonisch 

contact opneemt met de vrijwilligers over hoe het 

verloopt. 

8 Er wordt een grote groep wijkbewoners geholpen 

door enthousiaste vrijwilligers, maar helaas heeft 

het management boven zijn stand geleefd.  

Ik vrees dat veel activiteiten in dit jaar zullen 

moeten stoppen door geldgebrek. Hanteer een 

fluwelen bijl! 

8 Ze doen goed werk Dat het de komende tijd de hulp voor ouderen net 

zo goed mag gaan, maar ook voor jongeren, 

gezinnen met kinderen, dus voor alle leeftijden (de 

zwakkeren) 

8 Pleisterplaats voor de buurt/omgeving Erg jammer dat er o.a. gekort wordt op 

maatschappelijk werk, deskundige kennis en het 

bekend zijn met de omwonenden is van groot 

belang 

8 Aktief, zorgzaam, attent, verzetten veel werk Vaste medewerkers aantrekken, veel meer 

aandacht voor eenzame onder ons. 

8 Goed. Jammer van de bezuinigingen Betere opvang van nieuwe vrijwilligers. Nu soms 

na 1 keer weer weg. 

8 Goed Er moet meer gedaan worden in de middag 

8 Belangrijke organisatie voor de ouderen in de Meer bekendheid onder de ouderen 
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Cijfer 

Vrijwilligers 

 

Mening 

 

 

Opmerkingen/Aanbevelingen 

wijk 

8 Goede zorg voor ouderen Meer doen voor vrijwilligers 

8 Zinvolle organisatie 

 

 

Jullie doen veel, maar niet altijd duidelijk wat 

allemaal 

8 Mijn algemene mening is goed. U helpt mensen 

met lagere inkomen en geeft/hebt genoeg werk 

voor vrijwilligers die willen helpen 

Meer diversiteit in cursusaanbod 

8 Sommige zaken kunnen beter georganiseerd 

worden 

  

8 Over 't algemeen goed. De laatste tijd wat 

rommeliger door bericht bezuinigingen Gemeente 

Wat klussendienst betreft meer onderling cohesie 

kweken en m.n. naar buiten toe. 

8 Goed Geen jarenlange vaste krachten (goede) ontslaan 

voor (soms) slechte stipkrachten. 

8 Onontbeerlijk voor met name het ouderenwerk in 

Scheveningen 

Wellicht een raad van advies met een goede kijk 

op fin. Aangelegenheden 

8 Goed voor de klanten.    …. ?? bij het matchen Sneller reageren op aanvragen 

8 Goed lopende organisatie Wat meer contact/samenkomsten van de mensen 

die cliënten helpen met de administratie 

8 Succes met de subsidie-perikelen Stuur geen documentatie als "bijlage"via email. 

Niet te openen en dus niet leesbaar 

8 Ik heb een hoop vraagtekens   

8 Geweldig   

8 Welzijn heeft de kennis in huis om waar nodig 

hulp/ondersteuning te bieden 

  

8 Positief. Faciliteit ook waar mogelijk   

8 Heel verzorgd Geen 

8,25 Moet blijven Geen 

9 Goed Geen 

9 Goede organisatie die zich 100% inzet voor 

welzijn van/voor scheveningers 

N.v.t. 

9 Goede organisatie!   

9 Goede organisatie   

9 Goede organisatie   

9 Goede organisatie Ga zo door 

9 Hele actieve organisatie   

9 Doet fantastisch werk   

9 Goede doelgerichte organisatie met hart voor de 

cliënten 

Geen 

9 Ken alleen de Vervoersdienst   

9 Actieve, inspirerende organisatie. Prettige sfeer.   

9 Prima organisatie, goed werk voor Scheveningers   
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Cijfer 

Vrijwilligers 

 

Mening 

 

 

Opmerkingen/Aanbevelingen 

9 Ontvang opdrachten van zeer aardige 

Dienstencentrum medewerkers 

  

9 Zeer tevreden   

9 Zover ik het kan beoordelen loopt het als een trein   

9 Voortreffelijk werk   

9 Rots in de branding   

9 Prima   Geen 

9 Goed en leuk met de mensen om te gaan Goed, niets te klagen 

9 Heel leuk! Mensen vinden het fijn om te komen. Gewoon zo doorgaan! 

9 Goede organisatie, ook in begeleiding van haar 

vrijwilligers. 

Zo doorgaan! 

9 Dat men zich met hart en ziel inzet   

9 Goed georganiseerd, sociaal instelling   

9 Leuk, goed ? 

9 Gezellig en leuk   

9 Goed    

9 Goed   

9 Prettige samenwerking   

9 Erg prettig en goed - 

9 Goed   

9 Goed   

9 Leuke werkplek   

9 Goed   

9 Prima Geen 

9 Goed   

9 Nuttig   

9 Goed!   

9 Fantastisch   

9 Goed bezig Zo doorgaan  

9 Erg goed dat het bestaat Ik ontmoet veel medewerking 

9 Prettige omgeving, leuke mensen. Bezuinigen en reorganisatie moeizaam 

9 Een goede organisatie voor Jong en Oud, met heel 

veel aanbod van activiteiten 

Zie hierboven opmerking 

9 Efficiënte en gedreven organisatie. Onmisbaar 

voor Scheveningen t.b.v. eenzaamheidsbestrijding 

en saamhorigheid 

Ga zo door 

9 Staat midden in de samenleving en kent de 

behoeften van de bewoners op Scheveningen 

  

9 Goed geregeld voor de mensen Fijn bij jullie vrijwilligers werk te doen 

9 Zichtbaar, veel activiteiten voor jong en oud. Een 

hele positieve bijdrage in de buurt! 

  

9 Voorziet in behoefte aan sociale contacten van 

mensen door cursussen, inloop en andere 
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Cijfer 

Vrijwilligers 

 

Mening 

 

 

Opmerkingen/Aanbevelingen 

activiteiten 

9 Het is (een heel belangrijk) centrum voor, vooral 

eenzame mensen. Een welkome toevluchtoord 

voor behoeftige. 

Jullie zijn goed bezig. Elke bezuiniging in deze, is 

een absoluut nulpunt. Laten we daar tegen 

vechten. 

9 Goede organisatie Geen 

9 Actief centrummet zeer divers aanbod! Ga zo door. Hoop dat de Riksja behouden kan 

blijven qua subsidie + nog meer ritjes krijgt. 

9 Hele goede organisatie Jammer dat er zoveel mensen weg moesten! 

9 Heel positief, veel aandacht voor zijn vrijwilligers   

9 Is het goed ten goeden voor de mensen elkaar te 

helpen! 

  

9 Prima club met veel inzet Geen 

9 Heel positief, wist niet dat er zoveel mensen zich 

vrijwillig inzetten. 

Hoop dat dit nog lang blijft bestaan 

9 Fijne organisatie Geen 

9 Fijne plek om vrijwiligerswerk te doen   

9 Belangrijke organisatie in Scheveningen   

9 Positief, hulp en ondersteuning voor de 

medemens, soms op leeftijd, soms in nood 

Houden zo! 

9 In ieder geval een zeer attente organisatie naar de 

vrijwilliger toe 

  

9 Prima, zeer veel keus in cursussen Zeker een keer komen kijken 

9 Enige dag dat ik er ben! Alles goed geregeld en 

prettig! 

De tafel met overtollige artikelen bij 't raam. Heel 

goed/nuttig!! 

9 Fijne organisatie met het hart op de goede plek   

9 Prettige mensen. Mooie lokaties en goede 

ondersteuning bij vragen. 

Rustig afwachten tot de volgende verkiezingen. 

Dan hopen dat er niet meer respect gekeken wordt 

naar de zinzet van jullie voor onder andere het 

bejaardenwerk. 

9 Een zeer positieve en sociale organisatie Meerdere activiteiten voor vrijwilligers 

9 Een zeer behulpzame organisatie met veel 

activiteiten 

Meer organiseren voor vrijwilligers zodat de 

stimulans blijft om wat zij vrijwillig doen 

9 Ik vind het indrukwekkend hoeveel cursussen en 

activiteiten er staan 

Misschien kan het programma nog beter worden 

bekend gemaakt 

9 Goede organisatie die veel voor mensen doet Wat meer bekendheid voor jong volwassen 

activiteiten promoten 

9 Een goede samenwerking met de locatiemanager 

van het Kalhuis. Ik voel mij gewaardeerd als 

vrijwilliger en krijg de kans om zelf 

verantwoordelijkheid te nemen binnen het 

vrijwilligerswerk. 

Naast de bbq/borrel, vrijwilligers cursussen 

aanbieden / opleidingsbeleid voor vrijwilligers? 

9 Zeer sociale en behulpzame organisatie Ik vind dat er voor vrijwilligers meer per jaar 

georganiseerd moet worden om de vrijwilligers te 

stimuleren met wat zij vrijwillig doen voor de 

organisatie 
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Cijfer 

Vrijwilligers 

 

Mening 

 

 

Opmerkingen/Aanbevelingen 

9 Positief  Website sneller actualiseren indien nodig 

10 Fantastisch dat het bestaat! Geen 

10 Het is een fantastische organisatie   

10 Zeer goede organisatie met een hart voor ouderen   

10 Prima organisatie   

10 Goede zorg voor ouderen   

10 Mooie organisatie met vele goede vrijwilligers   

10 Heel positief   

10 Wordt heel veel goed en belangrijk werk gedaan Ga zo door! 

10 De beste center in Den Haag   

10 Heel goed   

10 Top! Geen 

10 Top    

10 Goed  N.v.t. 

10 Goed   

10 Goed   

10 Goed   

10 Goed   

10 Heel leuk   

10 Prima, geweldig De sfeer is bijzonder goed! 

10 Jullie krijgen van mij een 10   

10 Open communicatie N.v.t. 

10 Mooie organisatie   Subsidie aanvragen bij Europese Parlementium 

bezuiniging van de gemeente Den Haag 

10 Het is jammer dat vaste krachten uit moeten! Dat 

zou niet moeten gebeuren! Zijn de rots in de 

branding! 

  

10 Zeer nuttig voor ieder Ga zo door  

10 Na jaren hier vrijwilligerswerk te doen vind ik het 

nog steeds een hele fijne plek 

Geen 

10 Voor mij is goed   

10 Super   

10 Een sterke gemotivie Jammer dat er zoveel veranderingen zijn 

10 Zo nodig Ga zo door 

10 Hulp zonodig Goede bekendheid is belangrijk 

10 Welzijn Schev. doet erg veel voor de mensen! Ik 

vind het echt onbegrijpelijk dat er gestopt is met 

de subsidie! 

Ik ben een "maatje aan huis", graag zou ik zien dat 

er regelmatig een middag/ochtend kan komen om 

ervaringen uit te wisselen. 
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Deelnemersactiviteiten 

Cijfer Opmerkingen Couvéehuis 

6,0 Dit jaar glazuur eruit gehaald, jammer en dat nu geen witte klei, omdat er verkeerd is ingekocht. 

6,0 Ik geef een 6 omdat het laatste jaar de klei een slechte kwaliteit heeft, en er vaak geen witte klei 

is. 

7,0 Fijn dat er koffie en the wordt gemaakt door de vrijwilligers. 

7,0 Fijn dat er ov in de buurt stop, leerzame cursus, jammer dat je moet betalen voor de thee, lokaal te 

koud/of te warm 

7,0 Fijn, doorgaan. 

7,0 Ga zo door. 

7,0 Graag een bordje met stilte ophangen voor de yoga. 

7,0 meer leden aantrekken. 

7,0 Rommelig lokaal, waar vorige gebruikers niet eens de tafels aan elkaar schuiven. 

7,0 teveel cursisten in de klas. 

7,0 Teveel gele klei gekocht, terwijl 80% witte klei gebruikt. 

8,0 10 voor A. 

8,0 Alles is prima. 

8,0 Als alleenstaande moeder is dit een steuntje in de rug. 

8,0 Altijd heel gezellig. 

8,0 A. is prima docent. 

8,0 beetje minder praten, vooral als er veel cursisten zijn. 

8,0 Ben blij dat het couvéehuis er is, met een ruim aanbod, ga vooral zo door. 

8,0 D. is super. 

8,0 Dank u. 

8,0 De verlichting is tevel voor bij yoga. 

8,0 De zaal zou netter onhouden kunnen worden. 

8,0 Dit moet blijven. 

8,0 Een uur les is wat kort. 

8,0 Erg gezellig. 

8,0 Fijn dat dit soort activiteiten geboden worden voor een leuke bijdrage. 

8,0 Fijn dat het op deze mannier mogelijk is mindfullnes te volgen, voor iedereen toegankelijk. 

8,0 Ga zo door, dank voor alle medewerkers. 

8,0 Ga zo door, dank voor alle medewerkers. 

8,0 Ga zo door, ik ben blij met het Couvée huis. 

8,0 ga zo door. 

8,0 Ga zo door. 

8,0 Gewoon zo doorgaan. 

8,0 Goed om te zien dat de opmerkingen van vorig jaar zijn opgepakt en positief uitwerken. 

8,0 Graag der juiste klei, dat zou erg fijn zijn. 

8,0 Graag een to do lijst voor aankomende weken, ik ben er namelijk niet iedere week. 

8,0 Graag rekening houden met Yoga i.v.m. geluidsoverlast. 



27 

 

Cijfer Opmerkingen Couvéehuis 

8,0 Grotere oven. 

8,0 Heel fijn dat ik dit ondekt heb. 

8,0 Heerlijk eten. 

8,0 Helemaal goed. 

8,0 Helemaal prima. 

8,0 Ik ben heel blij. 

8,0 Ik heb genoten van de lessen met E. 

8,0 Ik heb het tijdens diner zondag prima naar mijn zin. 

8,0 Ik vind het heel leuk om hier te eten. 

8,0 Jammer dat er niet altijd koffie/thee is. 

8,0 Jammer dat we op zo'n verdrietige manier moesten stoppen met de lessen van E. 

8,0 Leuk en leerzaam, het heeft ook een sociale functie. 

8,0 Leuk, gezellig en leerzaam. 

8,0 Liever 13.00 beginnen. 

8,0 meer reklame voor nieuwe leden. 

8,0 Meer reklame voor nieuwe mensen. 

8,0 misschien 1 1/2 uur les ipv 1 uur. 

8,0 Misschien een activiteit ondernemen, bij een russische vereniging, toneel of muziek. 

8,0 Misschien kan de ruimte prettiger ingericht worden, de tafels sluiten niet aan, weinig ventilatie. 

8,0 mogelijkheid om de kleding te passen. 

8,0 Nieuwe oven, is hard nodig. 

8,0 prettige cursus. 

8,0 Ruimte vaak te warm, te steriel voor activiteit. 

8,0 vervelend dat A. de deur komt dichtdoen zonder te vragen(erg warm in het lokaal) ook doet hij 

voor de les afgelopen is het licht in de gang al uit. 

8,0 Vooral zo doorgaan, Prima. 

8,0 We hebben een leuke groep en erg naar ons zin, we gaan zo door! 

8,0 Wil de vrijwilliger die beneden zit niet het lokaal inlopen voordat de les afgelopen is. 

8,0 Zo door gaan. 

8,0 Zo doorgaan. 

8,0 zo doorgaan.. 

8,0 Zou fijn zijn als we konden pinnen. 

8,5 Er wordt goed les gegeven. 

9,0  goed Scherm om te kunnen omkleden. 

9,0 accommodatie is wat rumoerig,daarom soms wat onrustig, dimlicht zou ook fijn zijn voor de yoga 

les. 

9,0 Alles prima. 

9,0 Als ik langere tijd niet aanwezig ben zou ik moeten kunnen stoppen zonder mijn plek kwijt tezijn 

en door te moeten betalen. 

9,0 Altijd fijn om naar de portugese les te gaan. 

9,0 Bedankt. 
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Cijfer Opmerkingen Couvéehuis 

9,0 Ben zeer tevreden. 

9,0 Bord is altijd erg vies. 

9,0 Deur moet gerepareerd worden. Buitendeur. 

9,0 een half uur later beginnen en eindigen. 

9,0 eten om 18.00 i.p.v.17.30 dan kan ik veel vaker komen. 

9,0 Ga zo door, geweldig. 

9,0 Ga zo door. 

9,0 Gewoon erg tevreden. 

9,0 Goede les met leuke groep. 

9,0 Graag goede schoonmaak artikelen voor de vloer bezem/dweil. 

9,0 Graag iedereen materiaal schoonmaken, ook andere groepen. 

9,0 Het eten op zondag is heerlijk, complimenten voor de vrijwillgers. 

9,0 Het mantrazingen voorziet in een enorme behoefte,begeleiding heeft hoog niv tgv menselijk 

betrokkenheid 

9,0 Het was fantastisch. 

9,0 Ik hoop dat dit koor nog heel lang bestaat. 

9,0 Ik hoop nog lang deze cursus en evt andere activiteiten te volgen. 

9,0 Ik vind A. een prima gastheer, altijd bereid om te helpen. 

9,0 Kan net met deze grote groep in het zaaltje boven. 

9,0 Leuke bridge middag. 

9,0 onwijs belangrijk voor de ontwikkeling van een liefdevolle samenleving. 

9,0 Perfect. 

9,0 Perfect. 

9,0 Prima. 

9,0 Ruimte staat te vol, om te kunnen ventileren moeten we op tafels en stoelen klimmen. 

9,0 scherm om te passen. 

9,0 S. geeft de les met enthousiasme en goede kennis van Bridge. 

9,0 sinds betaald parkeren voor mij slechter bereikbaar. 

9,0 spullen om het bord schoon te maken. 

9,0 Tevreden. 

9,0 tijdens les onrustig op de gang, gordijn voor deurraam. 

9,0 Volg deze les al 10 jaar, vind het een fijne les. 

9,0 Zeer prettige sfeer, keurig verzorgd. 

9,5 Ga zo door. 

9,5 Hoop dat het nog lang zo doorgaat. 

10,0 2xper week. 

10,0 A. is prima gastheer. 

10,0 A. is super vriendelijk. 

10,0 Alles is super! 

10,0 Altijd een fijne middag. 

10,0 Altijd een fijne middag. 

10,0 Ben blij met de activiteiten van welzijn scheveningen, hoop dat dit zo blijft. 

10,0 Dankbaar dat ik hier aan deel mag nemen, een geschenk. 
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Cijfer Opmerkingen Couvéehuis 

10,0 Dat het nog lang door mag gaan. 

10,0 De gele kamer is wat klein. 

10,0 De ruimte is alleen wat klein. 

10,0 De ruimte is vaak te warm, lampen doen het dan wel dan weer niet. 

10,0 Door blijven gaan. 

10,0 Enorm genoten. 

10,0 Ga vooral door op de ingeslagen koers, u doet het fantastisch. 

10,0 Ga zo door H… 

10,0 Geen radio in de keuken aan laten staan. 

10,0 geweldig. 

10,0 Goed initiatief. 

10,0 Goede tekenlessen. 

10,0 Graag diabetes vriendelijk, minder koolhydraten. 

10,0 Graag naailes voor adolecenten, er is vraag naar. (in de namiddag) 

10,0 Gratis drank ! 

10,0 Heel blij met wat er nu is. 

10,0 Heel fijn om hier 1x in de week te zijn. 

10,0 Heel gezellig. 

10,0 Heel gezellig. 

10,0 hele fijne accommodatie. 

10,0 helemaal goed. 

10,0 Het is heel leuk. 

10,0 Ik ben meer dan tevreden over de lessenen in het bijzonder over de lerares,top! 

10,0 Ik hoop dat we nog heel lang kunnen blijven zingen. 

10,0 ik hou van jullie. 

10,0 Ik vind M. een geweldige lerares. 

10,0 In de winter ruimte regelmatig koud, in de ruimte naast de les is het rumoerig,wordt keihard 

gepraat. 

10,0 Is er een kleedruimte te realiseren? 

10,0 Leuke les, fijne werk sfeer, geweldig. 

10,0 M. is top! 

10,0 M. krijgt een 10!! 

10,0 Mooie prettige omgeving. 

10,0 Prettige samenwerking met Couvéehuis. 

10,0 Prima zo, niets aan veranderen. 

10,0 Radio aan laten staan in de keuken terwijl er niemand is, we horen praten tijdens onze stilte 

momenten. 

10,0 super waardevol om ouders samen te brengen, ervaringen uitwisselen, samen leren. 

10,0 super. 

10,0 svp minder koolhydraten. 

10,0 toppie. 

10,0 Toppie. 
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Cijfer Opmerkingen Couvéehuis 

10,0 Uitleg van J. is geweldig,voel me altijd ontspannen na de les ik kijk er de heleweek naar uit. 

10,0 Verzoek aan andere groepen, grrag materiaal schoonmaken na gebruik. 

10,0 vooral zo door gaan. 

10,0 We hebben het hier geweldig naar ons zin, en A. zordt onwijs goed voor alles en iedereen. 

10,0 Zeer blij met deze activiteit, fijne begeleiding zeer hulpvol en leerzaam. 

10,0 Zeer inspirerend! 

10,0 Zo houden. 

Cijfer Opmerkingen Mallemok 

4 Te kleine zaal voor aantal mensen die er gebruik van maken. Apparatuur moet worden nagekeken 

4 Fitnessruimte te klein 

5 Zaaltje is te klein, moeten nu mensen weigeren omdat het te vol wordt 

6 Zaaltje te klein 

7 Ruimte te klein 

7 Te klein ruimte voor te sporten is niet normaal meer 

7 Te weinig ruimte 

7 De zaal is te klein. Teveel mensen voor te kleine ruimte. Onverantwoord 

7 Geweldig voor lijf en geest 

8 De ruimte voor sporten met apparaten is te klein. Wij hebben veel apparaten in moeten leveren 

8 Na de verbouwing is de ruimte voor sporten te klein geworden 

8 Zeer kleine ruimte. Er is ons een grote ruimte afgenomen schandalig 

8 Activiteiten en voorlichting 

8 Voorlichting 

8 Te kleine ruimte yoga 

8 Geen opmerking 

9 Goed eten 

9 Lekker eten 

9 Super gezellig met elkaar 

9 Super gezellig om gezamenlijk te eten 

9,25 Heel gezellig 

9 Op naar de 10! 

9 We hebben het heel gezellig en genieten van ons dorp, zon, zee en koffie en thee naar afloop 

9 Wandelen 

9,25 Een wandelochtend om naar uit te kijken. Goede sfeer geweldige kartrekker en inspirator 

9 Wij willen niet meer gepest worden door J. van ons allen ;) 

9 We worden altijd prettig ontvangen. De voorlichting is vrij goed het eten is lekker 

9 Voorlichting diverse onderwerpen 

9 Voorlichting 
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Cijfer Opmerkingen Mallemok 

9 Graag zou ik een kleedruimte zien er is geen voorziening om te kleden. En de zaal is te klein. 

9 I.v.m. drukte wel kleine ruimte. Prettige en fijne medecursisten 

9 Te kleine ruimte  

9 Te weinig ruimte het wordt steeds minder zeker na de verbouwing 

9 Kwa ruimte zijn wij er na de verbouwing op achteruit gegaan 

9 Geef goed les 

9 Een hele leuke les voor zowel kind als ouer. Super begeleidster! 

9 Er zijn weinig attributen aanwezig die door de ocent kunnen worden gebruikt om de activiteit in 

te vullen 

9 Geweldige les waar daar echt naar uitkijkt. bedankt! 

9 Van een paar jaar geleden wist ik van peutergym, maar vond het via internet moeilijk te vinden 

9 Wij zijn tevreden! Maar zoontje C. gaat met veel plezier naar de peuterdans, dank! 

10 Geen. Mijn dochter geniet elke donderdag ochtend tijdens de les 

10 J. mag nooit weg! 

10 J. mag nooit weg! 

10 Ik hoop dat ik nog heel lang kan gymen op vrijdag 

10 Alles oke 

10 Ok 

10 Weinig ruimte na verbouwing 

10 Maandag of dinsdag ook gym van Jan 

10 Gezellig knutselen en sociale contacten 

10 Gezellig onder elkaar eten en dat je voor 2,50 goed eten krijgt 

10 Nvt 

10 Ik vind het reuze gezellig om met z'n allen te eten. Daar ik alleen ben 

10 Het is gezellig 

10 Prima eten voor een klein prijsje 

10 Gezellig, goed eten! 

10 Top ga zo door!! 

10 Toppie zo doorgaan, erg gezellig en goed eten 

10 Erg lekker veel variatie en altijd erg gezellig 

10 Super gezellig 

10 Goed eten en niet te duur. Ze denken aan minima om voor en klein bedrag lekker mee te eten 

10 Ga zo door 

10 Super leuk! 

10 Goed eten, iedere weeek anders 

10 Prima, altijd lekker en gezellig 

10 Volgend jaar graag weer! 
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Cijfer Opmerkingen Kalhuis 

6 Leuke cursus met leke cursisten en docente. Erg leerzaam 

6 Graag betere matrialen, zoals whiteboard ,bordenwisser en stiften om op whitebord te schrijven 

8 We krijgen goede instructies,de sfeer is fijn de matrialen zijn op orde 

8 Lessen die niet zijn gevoglgd niet of ingehaald,wens ik niet te betalen. 

8 Leuke verrassing ! Had het niet verwacht 

8 Prima vertoeven hier! En top begeleiding. 

8 Prima begeleiding.stimuleert en activeert de activiteit. 

8 Zaal is Koud. 

8 Geen, suggesties, het is een fijne groep met top begeleiding! 

8 Voedselbank minder dromerig laten opstellen: Kalhuis is voor iederee. Riolering vaker door 

zegwaard laten nakijken d.m.v. camera 

8 Doorgaan met cursus! Je komt je zelf tegen….. 

8 Meer sfeerverlichting,zaal voelt soms heel erg koud, beter onderhoud voor locatie 

8 Geen opmerkingen 

8 Geen opmerkingen. 

8 Gezellig samen koffie drinken 

8 Heel gezellig. 

8 Heel gezellig. 

8 Erg gezellig 

8 Gezellig, steken we weer iedere week weer wat vanop, goed voor alle ledematen. 

8 Geen opmerkingen het is alttijd geellig de lessen zijn goed. 

8 Leke, ontmoetingen met andere. 

8 Prima les en gezellig 

8 Wij blijven jong. Door gaan 

8 Slechte verlichting. 

8 Moet nog 

8 Heel goed en gezellig 

8 Vrijwilligers doen reuze veel werk 

8 Helemaal goed 

8 Altijd goed 

8 Blijf zo doorgaan 

8 Blijf zo doorgaan 

8 zo doorgaan 

8 Prima 

8 C. is prima 

8 Geen 

8 Leuke lessen, veel afwisseling, l. vindt het super leuk 

8 Docent zeer creatief, energiek en humor vol 

8 Ga met veel plezier naar deze cursus 

8 Andere stoelen, meer aquarel papier 

8 Geen  

8 Nog lang mee doorgaan!! 

8 Gezellig 
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Cijfer Opmerkingen Kalhuis 

8 Ga zo door 

8 Is een zeer goede ontspanning 

8 Vloer schoonmaken van tevoren 

9 Goede ruimte, goede begeleider 

9 Leuke steer, goede begeleiding ,elke keer weer een feestje om er te zijn 

9 om 19.30 is het lantaarnpaal op de binnenplaats aan. Om 22,00 uur van vertrek is het uit. Dan  is 

het donker op de binnenplaats 

9 Ik vind P. een er goede begeleider hij is professioneel en heeft en geeft veel goede tips. 

9 Graag houden op maandagochtend. 

9 Leuke gezellige lessen. 

9 Mag wel schoner, ruimte iets "aangekleder", is wat steriel 

9 Heel goed!! 

9 Ik  volg de lessen sinds 2012 en ben nog net zo enthousiast als inhet begin! Dit onderdeel mag 

nooit worden wegbezuinigd. 

9 Niet wegbezuinigen S.V.P.!!! 

9 Heb het erg naar mijn zin. E. geeft goede advierzen er heerst altijd een fijne sfeer. 

9 Jammer dat er problemen zijn met de afvoer, het stinkt bijna altijd. 

9 Lof voor de lerares ! Top! 

9 Geen opmerkingen. 

9 Inspirerende les met goede begeleiding en sfeer. 

9 Geen opmerkingen. 

9 Hele fijne gym. Van een geweldige gymlerares 

9 Het is heel gezellig en ze geeft goed les. 

9 Altijd gezellig. 

9 Heel gezellig. 

9 Heel gezellig bij Z. 

9 Prima les, das geenomerkingen. 

9 Goed voor beweging en lichaam.Sociale contacten. 

9 We willen graag wa beter licht hebben 

9 Ongezellige ruimte 

9 Ga zo door 

9 Leuke groep. Erg interactief lessen. 

9 Very good lessons! 

9 prettige enthousiaste en gemotiveerde lerares. Heel plezierig om er te zijn, iets te leren en kijk 

iedere les uit naar deze les. Fantastisch 

9 Vind het elke week weer fijn om naar engelse les te gaan. 

9 Geen opmerkingen. 

9 Heel goed 

9 Pennen voor het bord 

9 Ook heel leuk om te doen . Fijne lessen! 

9 Wat een inzet. Wij zijn heel vrij met haar fijn dat ze dit voor ons doet. 

9 Heel enthousiaste docent 

9 Traplift moeilijk te gebruiken door de spullen  
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Cijfer Opmerkingen Kalhuis 

9 Alles prima 

9 ontevreden over de kleedgelegenheid 

9 Prima 

9 Vooral doorgaan 

9 Fijne les, met aandacht voor iedere deelnemer, geeft energie en ook nog gezellig. Vloer van 

lokaal is koud en niet zo schoon. 

9 Hele fijne les, werkt ontspannend 

10 Kom stijfjes binnen, ga helemaal los in mijn lichaam weer weg!! Top les!!! 

10 Iedere dag anders. Iedere week uitmuntend 

10 Geen opmerkingen. Heel goede lerares. 

10 Heb veel geleerd in korte tijd! 

10 en een abonement nemen. 

10 Het stinkt erg iedere dag. Dat is erg!  

10 In onze lokaal stinkt erg!!! 

10 Leuk juf, leuk groep ik kom altijd met plezier en leer heel veelover tekenen en schilderen. 

10 Elke ker opnieuw leren en ontdekken,helaas wordt het reatieve proces benadeeld door de vieze 

riool lucht die in het lokaal hangt. 

10 Geen opmerkingen. 

10 Perfeckt met plezier 

10 Meer conversatie 

10 Betere verlichting 

10 Betere verlichting 

10 Riet heel positief 

10 Betere verlichting 

10 Licht onvoldoende 

10 Het is gezellig 

10 Betere bordenwisser 

10 Beter bord en borstel 

10 Super gezellig 

10 Hartstikke leuk, mijn dochter kijkt er de hele week naar uit. Te danken aan de lieve juf 

10 Alles gezellig en goed 

10 Fantastische club 

10 zeer tevreden, kan niet zonder 

10 Docent vrolijk 

10 Goede docent, al veel geleerd 

10 Geen  

10 Hoop dat het nog lang blijft bestaan 

  She is the best 

  zo doorgaan 

  Blijf lekker zo doorgaan 

  Het eten is heerlijk en het is gezellig 

  Graag beter schrijfmatriaal voor de Begeleidster. 
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Cijfer Opmerkingen Trefpunt 

8 vooral doorgaan met deze activiteit 

8 gezellig clubje!! 

8 ventilatie blijft een probleem in de zomer benauwd, E. is een vrolijke gezellige topleidster 

8 vooral doorgaan! 

8 betere Ventilatie 

8 prettige mensen lekker eten 

8 Alles is prima 

8 ik ben heel tervreden 

8 Onmisbaar! 

8 gezellig  

8 Heel gezellig 

8 het is heerlijk vooral doorgaan 

8 zo door gaan leuk 

8 erg gezellig goede begleiding altijd goed gevoel naderhand 

8 hele gezelige club mensen altijd erg naar me zin op de body fit 

8 harstikke gezellig je blijft er lekker fit van 

8 zou het niet willen missen goed voor mijn conditie 

8 wat meer reclame voor de maandag avond maken 

8 Airco geen overbodige luxe 

8 Airco geen overbodige luxe 

8 in de zomer erg warm graag Airco 

8 vooral gezellig houden 

8 leuk om te maken 

8 idee dartclub oprichten 

8 idee dartclub oprichten 

8 het is heerlijk vooral doorgaan 

9 ga zo maar door! 

9 ik vind het super gezellig en ik steek er heel veel van op ga zo door! 

9 het is een gezellige club 

9 het is een gezellige middag 

9 fijne lessen zo door gaan 

9 zo door gaan! 

9 dat het altijd lekker is 

9 fijn dat het er is 

9 meer cusisten graag gratis verf aub bezoeken aan musea's bv rijksmuseum 

9 graag Airco in de biljartzaal 

9 graag Airco biljartzaal 

9 Airco geen overbodige luxe 

9 altijd gezellig 

9 we hebben een gezellige club naast kaarten en breien haken we ook 

9 iets meer contibutie heffen voor hapjes kaas worst 

9 theekopjes zijn te klein gebruik 2e kamer is niet fijn 

9 dat het altijd lekker is 
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Cijfer Opmerkingen Trefpunt 

10 oke 

10 subtilere zaalverlichting 

10 gaat goed 

10 geweldig 

10 vooral zo door gaan vrijwilligers Toppi!!!! 

10 steps 

10 svp steps 

10 wij zijn super blij met de juf steps graag moeten nu op de bank staan 

10 altijd heerlijk en gezellig zou vaker mogen! 

10 ze doen altijd hun uiterste best super! 

10 alles lekker 

10 het zijn fijne lessen 

10 meer materialen om les te geven zoals touwen linken om iets op te hangen 

10 leuke lessen leuke collega's 

10 vooral zo doorgaan 

10 de koffie mag wat sterker geen smaak aan veel klachten 

10 parkeer gelegenheid verzorging koffie thee perfect 

10 koffie perfect 

10 Parkeer probleem koffie is prima 

10 Parkeer probleem koffie is prima 

10 gezellig 

10 de groep heeft inmiddels maximum deelnemmers bereikt 

10 altijd heerlijk en gezellig zou vaker mogen! 

10 ze doen altijd hun uiterste best super! 

10 alles lekker 
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Opmerkingen klanten vrijwillige diensten 

Cijfer Opmerkingen/Aanbevelingen 

  PARTICULIERE VERVOERSDIENST 

6 Geen opmerking. Soms goed, soms niet goed. 

7 Geen 

7 Rekening houden met rollator 

8 Wilt u mevr. A. uit uw bestand halen? Zij is overleden. Bij voorbaat dank! 

8 Soms is het wel lastig om te vroeg te "moeten" bellen. 

8 Alle chauffeurs zijn vriendelijk 

8 Alles volgens plan = keurig op tijd! 

8 En soms een 10! 

8 Heel goed 

8 Ik hoop dat u een regeling hebt getroffen voor alle vriendelijke chauffeurs, die soms vroeg voor de 

deur staan, zodat zij géén problemen krijgen met het "betaald parkeren" systeem. 

8 Ik vind het een hele goede vervoersdienst 

8 Jammer 2 dagen van te voren aanvragen. Soms lukt dat de aanvrager niet. Verder heel tevreden. 

8 Jammer dat ik een paar maal mensen moest wegsturen. Ik bel U altijd af!! 

8 Nee, goede service 

8 Prima ervaringen 

8 Wij zijn zeer tevreden! Hr. P. 

8 Zeer tevreden 

9 Overleden J. Lid blijven: M. 

9 Als de telefoniste vraagt of er een rollator mee moet, moet de chauffeur(se)  geen commentaar leveren. 

9 100% tevreden 

9 Altijd op tijd, aardig en voorkomend. Een dikke 9 

9 Erg tevreden en altijd op tijd. 

9 Fijn dat die mogelijkheid er is. Veel dank. 

9 Geen aanmerkingen, alleen erg blij met deze dienst. 

9 Geen; ga zo door! 

9 Geweldig!!! 

9 Geweldige organisatie  

9 Geweldige organisatie. Helpt mijn moeder zo goed! 

9 Geweldige service altijd op tijd, altijd voorkomend! 

9 Hele goede service en leuke, vrolijke, behulpzame chauffeurs! 

9 Hele mooie vervoers mogelijkheid! 

9 Ik ben heel blij met het vervoer naar het ziekenhuis. Dank 

9 Ik ben heel tevreden over uw mensen! 

9 Ik heb te weinig gebruik gemaakt van Welzijn Scheveningen om te oordelen. Maar de keren dat ik het 

vervoer wel heb gebruikt waren naar volle tevredenheid.  
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  PARTICULIERE VERVOERSDIENST 

9 Na een jaar met Connexion verdient de P.V. zeker een 9! 

9 Nee, prima zo! 

9 Prima dat U er bent! Wat een hulp, dhr. C. is een goede zorgvuldige mantelzorger als chauffeur. 

9 Reeds pas 1 keer gebruik van gemaakt en ben zeer tevreden, een correcte dienstverlening! 

9 Vindt het niet zo praktisch dat je 2 dagen van te voren moet bellen en afspreken. 

9 Vlot, welwillend goede service, fijne chauffeurs 

9 Wij zijn heel tevreden over de  vervoersdienst 

9 Zeer tevreden! 

9 Hele aardige mensen! 

10 Uw kaart 2x ontvangen op naam van W. Mijn echtgenoot is eind 2016 helaas overleden. Mijn 

lidmaatschap t.n.v. J. is aan u overgemaakt d.d. 6-2-2019 

10 10 is OK 

10 10+ 

10 Allen die mij tot nu toe ophaalden en thuisbrachten, waren zonder uitzondering zeer stipt! Kwamen 

hun afspraken perfect na. Een 10 waardig! Ook de dams van de receptie zijn bijzonder hartelijk en 

sociaal. 

10 Alles goed geregeld, zo houden, perfect. Hartelijk dank hiervoor. U hoeft dus niet te bellen. 

10 Ben er erg blij mee. 

10 Ben zeer tevreden!!! 

10 Beste mensen, ik wil u nog hartelijk bedanken voor alle diensten en hulp!!! 

10 Chauffeurs zijn altijd keurig op tijd en alles gaat heel goed, ook met 'begeleiding'!! Dank jullie wel!! 

10 Dank U voor uw hulp 

10 De Vervoersdienst is geweldig!! 

10 Fantastisch 

10 Geweldig dat dit bestaat !! 

10 Ik ben heel dankbaar voor alle hulp van de vrijwilligers die ik heb gekregen. 

10 Ik ben heel tevreden, hou het zo. 

10 Neen, ik ben dankbaar, hulde aan deze vrijwilligers. 

10 Nooit probleem gehad! 

10 Prima chauffeurs, correct en kundig! 

10 Superfijn als de chauffeur bereid is om bijv. mee naar binnen te gaan in huis of stadhuis. Bedankt!! C. 

is overleden (is doorgegeven) 

10 Wij wensen U een succesvol jaar toe. 

10 Zo behulpzaam en vriendelijk. Bedankt! 

  Geen gebruik van gemaakt. 

  Bij een voor mij belangrijke afspraak, kwam de taxi niet opdagen! Telefoniste had totaal ander adres 

opgegeven! Heb zelf ander vervoer moeten regelen! 

  Heb hem niet nodig gehad naar mijn mening! Sorry , hoeft niet. 

  GEEN oordeel aangezien wij heel 2018 GEEN gebruik hebben gemaakt van Uw diensten 
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  PARTICULIERE VERVOERSDIENST 

  Ik verleng mijn abonnement niet. Reden: ik heb U nog nooit nodig gehad. 

  Nog geen gebruik van gemaakt. 

  Nog nooit meegeweest 

  Nog nooit gebruik gemaakt van de dienst dus… nog geen mening. Ben wel heel blij met de 

mogelijkheid 

  KLUSSENDIENST 

0 Tweemaal een beroep gedaan: de 1  ͤkeer niets gehoord, de 2  ͤkeer na 6 weken 

1 3x een afspraak gemaakt, mijnheer is niet gekomen! Inmiddels heb ik een andere oplossing gevonden. 

1 5 febr. is de klusjesman geweest. Ik ben niet tevreden deze keer. Ik betaal 4 euro, 8 euro parkeermeter 

en m'n rolgordijnen hangen nog niet enzvrt. Wilt u mij even opbellen? 

4 Helaas, driemaal geen adequate hulp 

4 Ik heb gebeld voor hulp maar er werd niet teruggebeld. 

7 Moest zelf de klus onderbreken, dus niet afgemaakt omdat ik zelf niet in orde was. Bel zelf zodra het 

kan. 

7,5 Alles prima 

8 Ben er heel blij mee, moesten meer mensen gebruik van maken. Ik vind het geweldig. D.U.W. 

8 Fijn dat er gebruik van gemaakt kan worden! 

8 Heel aangename ervaring met deze dienst, goed persoon en het repareren van het defect. 

8 Het is een geweldige hulp! 

8 I.v.m. hulp in de tuin vooral R.!! 

8 Ik ben heel blij met de hulp die wordt gedaan, ik ben blij. Maandag 4 febr. komt iemand voor de TV 

goed zetten. 

8 Nee 

8 Sorry 

8 Zeer goed bevallen! 

9 Because nobody is perfect 

9 De klussendienst kwam heel snel na ons telefoontje om assistentie. De dienst legde het probleem rustig 

en verschillende keren uit en heeft de oplossing op schrift neergelegd. 

9 Fantastisch initiatief, zeer betrouwbaar! Dank u wel. 

9 Geweldig deze klussendienst. Voor die man was mijn klus een kleinigheid. Voor mij een groot 

probleem al tijden! Bedankt. 

9 Ik ben zeer tevreden over de klussendienst en hun werk die ze verrichten. 

9 Ik heb laatst een timmerman gehad van de klussendienst die deed zijn werk goed. Zelf ben ik alleen. 

Als zij er toch niet waren. Een compliment namens mij. 

9 Medewerker is heel erg vriendelijk en erg behulpzaam. 

9 M. heeft ons erg goed geholpen - nogmaals hartelijk dank! 

10 Alles wordt netjes opgeruimd. 

10 Een aardige man en voortreffelijk werk. 

10 Fijn geholpen! 

10 Gauw geholpen 

10 Geen 
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  KLUSSENDIENST 

10 Ik ben heel erg blij met de heren v.d. klusjesdienst. Geweldig dat U hier op Scheveningen zo'n dienst 

heeft. Fijn dat er heren zijn die zo belangeloos willen werken! Dank. 

10 Super!! Symphatieke m.n. W.!! Vakkundige hulp i.v.m. niet brandende lampen. 

10 Zeer tevreden 

  BOODSCHAPPENDIENST 

7 Nee! Ik ben zeer tevreden 

8 Beste medewerkers, de heer C.  is helaas op 22 januari overleden. Denk wel dat hij tevreden was. 

9 Behulpzame en gewillige vrijwilliger met eigen initiatief. Erg tevreden! 

9 Heb de Boodschappendienst tijdens ziekte gevraagd. P. heeft mij tot volle tevredenheid geholpen. 

9 We zijn heel tevreden over de boodschappendienst 

10 10+ 

10 Heel tevreden! Vervoer personen ook 10!  

10 Meer dan tevreden over deze zeer goede service. 

  BEZOEK AAN HUIS 

8 Bezoek aan huis welkom! 

8 Nee 

8 Nee 

8 Tijdsduur 

10 Graag aan te bevelen. 

10 Hr. V. komt al jaren wekelijks bij mij op bezoek. Alle respect, ik ben er blij mee. Dank U. 

  DE TELEFOONCIRKEL 

7 Beter doorvragen - het is de bedoeling dat gesignaleerd wordt als er iets met iemand is. 

"Goedemorgen!" - "Hallo!" "Alles goed?" -  "Niet zo" -  "Nou, maak er toch maar het beste van. Het is 

mooi weer. Tot morgen!"  

8 Geen 

8 Het zou fijn zijn als ik ook op zondag gebeld word. 

10 Geen. De dames zijn altijd uiterst vriendelijk en zijn altijd zeer geïnteresseerd in de gang van zaken! 

Ben er zeer blij mee! 

10 Ik ben heel blij met de Telefooncirkel en ik vind het een geweldig, goed, veilig initiatief! Dank U. 

  Mw. A. zit in M; ze ze maakt al geruime tijd geen gebruik van de telefooncirkel. Deze kaart vond ik in 

haar post, zit er misschien al weken in. Vandaar de late reactie. C.L. 

  HULP BIJ MANTELZORG 

9 D. is een fijne gesprekspartner. 

  HULP BIJ ADMINISTRATIE 

10 Gaat goed zo. 

9 J. heeft mij 2 jaar lang grandioos geholpen. Vette pluim voor jullie allemaal. 

10 Groeten aan de heer H.! 
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  HULP BIJ ADMINISTRATIE 

10 Het nummer 10 zegt alles; mag ik aannemen. Ik ben er erg blij mee!!! 

10 Ik ben buitengewoon tevreden. Waar ik lang tegenop heb gezien is nu bijna allemaal naar tevredenheid 

opgelost. Daar ben ik jullie echt heel dankbaar voor!   

10 Ik ben zeer tevreden met hulp van mevr. M. 

 

Opmerkingen deelnemers Schevenings Ontmoeten  

Cijfer Opmerkingen/Aanbevelingen Schevenings Ontmoeten 

  WIJKWINKEL 

  Het eten is altijd prima, ik ben er heel blij. 

8 Alles prima, eten, spelletjes, gezelligheid 

9 9+  Geen.  

9 Geen opmerkingen, maar alleen goedkeuring voor het wekelijks veranderde menu. Vind het 

fantastisch! 

9 Het eten is altijd fantastisch en de soos ook heel gezellig. 

9 Het eten is altijd voortreffelijk. Alle lof, soos gezellig 

9 Ik vind het altijd fantastisch hier, de maaltijd qua qualiteit en opdiening. De sfeer prima!!! 

9 Niets aan te merken, alles goed. Lekker en gezellig. 

10 10+   Een 10 met een griffel. Geweldige vrijwilligsters 

10 De maaltijden zijn geweldig, iedere week een andere samenstelling + de Bingo niet te vergeten. 

10 Ik kom hier al jaren en het is altijd genoeg. 

  SVC '08 

9 Fantasties 

9 Geen 

9 Geen 

9 Het is hier heel gezellig, we hopen dat het blijft bestaan . 

9 Het is zeer gezellig deze dag 

9 Ik vind het fantastisch 

9 Zo doorgaan. Geweldig voor oude alleen mensen. 

10 Het is leuk en gezellig 

10 Voor mij de leukste dag van de week! 

  COUVEEHUIS 

9 Functioneel 

9 Ik ben tevreden, gezellig 

  MALLEMOK - geen opmerkingen 
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  KALHUIS 

8 Altijd héél gezellig samenzijn!! 

8 Jammer dat de club "Ontmoeting"gestopt is. 

10 Heel jammer dat het voorbij is. 

  THUISHAVEN 

8 We hopen dat er iemand blijft van Welzijn. We hebben zoveel gezichten gezien. Maar verder gebeurde 

er niets. 

  THUISHAVEN 

8 Ze vindt het heel gezellig en kijkt er altijd naar uit. 

9 Tevreden over het geheel. 

9 Ik vind het heel erg gezellig. En hoop dat de vrijdag ontmoeting blijft. 

  GEEN LOCATIE 

9 Ongelooflijk goede verzorging, eten is klasse 

 

Opmerkingen klanten Sociaal Werk  

Cijfer sociaal 

werker 

Cijfer geboden 

hulp Zelf verder? Opmerkingen of aanbevelingen 

    

Maak nog geen gebruik van Welzijn 

Scheveningen Indien nodig, bel ik. 

7 7 Gedeeltelijk. Ben doorverwezen.   

8 7 Nee   

8 8 Gedeeltelijk X 

8 8 Ja   

8 9 Ja. Advies gekregen. Kan zelf verder.   

8 9 Ja   

9 8 Gedeeltelijk. Via gemeente MWA   

9 9 Ik denk het wel   

9 9 Gedeeltelijk   

10 9 Gedeeltelijk   

10 10 Ja, Toppers!   

10 10 M., Kalhuis Scheveningen 

Fantastisch mens, goede hulp. Doet 

uitstekend werk, serieus. Ze is een 

eerlijk en oprecht mens. Dat meen ik 

uit mijn hart. 

10 10 

Ja. Mijn echtgenote is 3 weken geleden 

opgenomen in een verzorgingstehuis. Vooral doorgaan op deze weg!  

10 10 Altijd hier is top! Ik kan zeggen: TOP!!! 
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Opmerkingen vakkrachten 

  

Opmerkingen samenwerkingspartners 

 

 

 

Cijfer 

Samenwerkingspartners 

 

Bent u tevreden? 

 

 

Opmerkingen 

0 Het zal u waarschijnlijk niet verrassend overkomen 

dat we als bewonersorganisatie uiterst ontevreden 

zijn over de samenwerking in 2018 met Welzijn 

Scheveningen, die ons alleen maar wist te bestoken 

met aangetekende schrijvens, rechtsgang en 

advocaten, zonder op voorhand te komen overleggen 

om te komen tot hetgeen waartoe we nu gekomen 

zijn. Het getuigt - wat ons betreft - van een volledig 

voorbijgaan aan waar bewonersorganisaties (groepen 

vrijwilligers, die voor de leefbaarheid van hum 

woonomgeving opkomen) mee bezig zijn. Temeer 

daar zulk soort brieven door Welzijn Scheveningen 

vlak voor de vakantie gestuurd werden waardoor een 

grote groep mensen zich in hun vakantieplezier (na 

een druk vrijwilligersseizoen) gestoord wisten. 

Mijn opmerking is dat bovenstaande niets te maken 

heeft met de betrokkenheid met de staf in de 

Mallemok, waar op een prettige manier mee wordt 

samengewerkt 

Cijfer Mening Opmerkingen/Aanbevelingen 

2 Goed service. Buurthuizen Geen 

7 Prima   

7 Geen idee meer na zo'n lange tijd 

Vakkrachten stimuleren door vegoeding te 

verhogen 

8     

8 Goed  Geen 

8 Goed   

8 Super voor werknemers Nieuwe sponsers zoeken? 

8 Goed Geen 

8 Prima   

8 

Ze timmeren behoorlijk aan de weg! en meer 

regelmaat. 

Ga zo door. Jammer dat ik dinsdagmiddag 

bijna niemand in de kantine zie bv. om even 

koffie te drinken ofzo.  

9 Onmisbaar voor velen Gewoon doorgaan uit naam van velen 

9 

Jammer van de bezuinigingen voor 't 

Ouderenwerk Ouderenzorg is belangrijk! 

10 

Heel veel goede activiteiten, goed 

georganiseerd. Top  Ga zo door  

10 Toppie Geen 

10 Geweldig   
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Cijfer 

Samenwerkingspartners 

 

Bent u tevreden? 

 

 

Opmerkingen 

4 Sinds dat Welzijn haar medewerkers de laan heeft 

uitgestuurd, is de samenwerking slecht. 

Er kan eigenlijk nix meer. Men bezoekt geen GPO 

overleggen meer. Alle vragen op gebied welzijn 

worden slecht beantwoord.  Folders worden 

moeizaam verstrekt. Het naslag boek over wat er 

allemaal kon, kan bij Welzijn is gedateerd. Er lijkt 

geen geld te zijn om een nieuwe update te maken. Zo 

open en transparant alle ging, zo’n gesloten front 

lijkt het nu. Door de afwezigheid van collega’s 

Welzijn, en dus wat ze allemaal deden, valt nu op 

hoe kwetsbaar Scheveningen en haar bewoners is. Er 

is een duidelijk gemis, en bewoners proberen d.m.v. 

shoppen en informeren een nieuwe weg te vinden. 

Zeer slechte bezuiniging. Juist nu er een switch naar 

Jeugd gemaakt wordt, omdat bij ouderen alles goed 

geregeld was. Er is geen vangnet gecreëerd. Een 

stabiele pijler is weggehaald met in de toekomst 

……………..? gevolgen. 

7 Ja. Ik hou hierbij wel een beetje rekening met het feit 

dat het voor een groot deel door vrijwilligers wordt 

gedaan en dat de weinig professionals een zware 

taak hebben.  

Ik hou hierbij wel een beetje rekening met het feit 

dat het voor een groot deel door vrijwilligers wordt 

gedaan en dat de weinig professionals een zware 

taak hebben.  

7 Ja, alleen de onderlinge digitale informatie is voor 

verbetering vatbaar. 

In 2018 hebben wij samen aan het project Gasvrij 

Scheveningen gewerkt, wel vraag ik mij of dit 

project ook de doelgroep van Welzijn heeft bereikt . 

7,5 ja nee 

8 ja nee 

8 Ja, zeer tevreden. Uiteraard zijn er altijd 

verbeterpunten, maar over het algemeen loopt het 

prima! 

De vrijwilligers zijn soms flink op leeftijd en niet 

meer zo flexibel als je idealiter hoopt. Maar dat 

weten we en daar houden we tegenwoordig rekening 

mee. Het is ook juist charmant en heel plezierig dat 

ze hun vrije tijd voor ons opofferen!  

8 Wat mij betreft verliep onze samenerking goed. De 

communicatie tussen ons verliep wat mij betreft 

goed en jullie omgang met onze jongeren is ook naar 

tevredenheid. Ik hoop dat deze samenerking 

voortgezet kan worden in de komende jaren. 

  

8 ja nee 

8 Ja, de V. heeft prima samengewerkt, onze doelen 

(aanreiken van voedsel aan de allerarmsten in onze 

samenleving is goed gegaan. Mede dank zij de 

vrijwilligers uit Scheveningen geef ik met plezier 

een 8 aan onze samenwerking.  

  

8 Jazeker, contact met E., de tekendocente, is heel 

prettig en wij hebben de expositie in overleg met 

haar georganiseerd. 

 Wij hebben overleg gehad om de schilderruimte te 

huren voor de werkbesprekingen van onze amateur 

schilderclub M.. De ruimte is heel plezierig en licht 

en royaal. Graag afspraken op schrift bevestigen, 

zowel de 4 werkbesprekingen M. als de expositie. 

De prijs om de ruimte te huren is heel schappelijk! 

8 Jazeker  
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Cijfer 

Samenwerkingspartners 

 

Bent u tevreden? 

 

 

Opmerkingen 

8 Wij zijn zeer tevreden  over de samenwerking met 

Welzijn Scheveningen/Kalhuis in 2018.     

Er wordt nog wel eens vergeten een afspraak door te 

geven over het gebruik van de diverse ruimten. 

Graag verbetering van deze procedure zodat dubbele 

boekingen in de toekomst kunnen worden 

voorkomen en kunnen wij de eventueel de door 

derden geboekte ruimten ontsluiten en weer 

afsluiten. Dit in verband met de veiligheid op onze 

clubavond. 

8 V. is ruim tevreden over de wijze, waarop de 

samenwerking tussen Welzijn Scheveningen en de 

V. is verlopen.  

  

8 Ja, zeer tevreden. nee 

8 Prima Wij weten elkaar te vinden als het nodig is. 

Inmiddels goede uitwisseling van posters en flyers. 

Wij gaan zo door. 

8 Zeker! Het nieuws van de bezuinigingen heeft een impact 

achtergelaten. In de samenwerking mis ik bepaalde 

personen en voor het plannen van evenementen in 

kwartaal 3 in dit onzeker omdat er nog onvoldoende 

duidelijkheid is. 

8 Ieder jaar maken wij gebruik van Het Trefpunt 

tijdens diverse evenementen. De organisatie en 

vrijwilligers van onder andere de B. heeft de 

samenwerking met Welzijn Scheveningen, Het 

Trefpunt als zeer prettig ervaren en heeft naar alle 

tevredenheid plaatsgevonden.  

Welzijn Scheveningen in het algemeen en locatie 

Het Trefpunt in het bijzonder met al haar 

medewerkers vervullen een belangrijke taak in de 

wijk welke op een professionele en actieve manier 

word vervuld en draagt bij aan een socialere leefbare 

wijk. 

8 Wij zijn zeer tevreden over de snelle en open 

contactlegging, openheid tot samenwerking en 

constructief meedenken 

Jammer dat er interne prpblemen waren waardoor de 

samenwerking even op een laag pitje is komen te 

staan. Gaan we nu weer vol oppakken. 

8 Ja, een heel fijne samenwerking.  Lekker door blijven gaan zo 

8 De samenwerking verloopt heel goed. Geen opmerkingen 

8 We vinden de samenwerking prima en zijn er blij 

mee 

  

8 Ja, tevreden! Er is goed contact met de beheerders van de 

Mallemok. 

8 ja Geen 

8 k heb het contact met jongerenwerkers van Welzijn 

Scheveningen als prettig, professioneel en 

duidelijk/concreet ervaren.  

een opmerkingen. Wij werken in de toekomst graag 

weer samen met Welzijn Scheveningen.  

8 Heel tevreden, prettige samenwerking. Ik heb 

Welzijn Scheveningen ervaren als een organisatie 

die transparant werken. Goed naar de hulpvragen 

kijken en hun diensten hierop afstemmen.  

  

8 ja antwoorden hebben betrekking op de Mallemok 

8 Zonder meer, de samenwerking verloopt prima. 

Korte lijnen en daardoor snelle reactie die 

oplossingsgericht zijn.  

Uit de contacten die wij hebben blijkt dat de 

medewerkers van Welzijn Scheveningen enthousiast 

en gedreven zijn bij het uitoefenen van hun werk. 
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Cijfer 

Samenwerkingspartners 

 

Bent u tevreden? 

 

 

Opmerkingen 

8 De samenwerking verloopt door contacten  doe zijn 

ontstaan vanuit de community builder in Duindorp. 

Daardoor weten we elkaar te vinden. Tevens 

benutten  we het Trefpunt en de Mallemok sa m en 

met de gemeente als overleglokatie 

De samenwerking betreft niet zozeer het 

jongerenwerk alleen maar is breder vanuit het 

onderzoek dat we doen vanuit de H.. 

8 S. heeft goede contacten met St. Welzijn 

Scheveningen. De coördinatoren zijn goed 

bereikbaar en wederzijds zoeken we de afstemming 

met elkaar. De recente veranderingen bij Welzijn 

Scheveningen hebben geleid tot het zoeken naar 

nieuwe manieren om de verbinding aan te gaan, 

zodat de medewerkers van beide organisaties elkaar 

kunnen vinden en kunnen samenwerken rondom de 

cliënten. Hierover is goed overleg mogelijk. Met de 

Klussendienst heeft S. ook goed contact, en hebben 

we een prettige samenwerking ivm cliënten. 

Het is wellicht wenselijk om ook een overleg te 

houden over de praktische kanten van de 

samenwerking, zoals het gebruik van de werkruimtes 

in de wijkcentra. 

8,25 Wij, [..], zijn zeer tevreden over de locatie 

faciliteiten en de medewerkers/vrijwilligers die ons 

begeleiden cq gastvrij ontvangen hebben. 

  

8,5 Zeker tevreden, medewerkers zijn makkelijk 

benaderbaar, vriendelijk en behulpzaam.  

Behalve de prettige samenwerking met de 

medewerkers ben ik heel blij met de locatie, geschikt 

voor de trainingen die ik geef. Dat we de prettige 

samenwerking ook in 2019 maar mogen voortzetten. 

Alvast veel dank! 

8,5 We hebben maar incidenteel gebruik gemaakt (van 

de Salon meen ik) en dat was prima voor elkaar; ook 

de vrijwilligers waren vriendelijk en meedenkend. 

Afspreken kan het best lang van tevoren anders 

zitten jullie vol 

  

8,5 ja nee 

9 Absoluut! Ik ben heel tevreden over de 

samenwerking, de gastvrijheid, de sfeer, de locatie 

en de flexibiliteit. Het enige minpunt was de 

vrijwilliger die ons (niet) hielp met de ICT. Maar 

daarover hebben wij al eerder gesproken en je 

herkende je daarin. 

Ik hoop je dit jaar weer eens te zien bij het 

Couvéehuis! 

9 Ja Alleen dat mensen aan de receptie vertellen de 

mensen die de kamers gebruiken om ze achter te 

laten in dezelfde staat waarin ze het gevonden 

hebben. Soms als ik aankom om mijn werk in de 

Achterkamer te doen, merk ik dat er 10 stoelen in de 

kamer zijn in plaats van 5, of ze hebben de tafel 

verplaatst en niet teruggezet op de plek waar ze 

eerder was, en ik moet haastig dingen doen terug op 

zijn plaats voordat mijn studenten arriveren. Ik denk 

dat het voor alle gebruikers van de kamers duidelijk 

moet zijn dat ze de kamer schoon en georganiseerd 

moeten achterlaten zoals ze die hebben gevonden. 

Dat is wat ik doe. Ik wil anderen niet belasten met 

werk dat ik had moeten doen. Dank je. 
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Cijfer 

Samenwerkingspartners 

 

Bent u tevreden? 

 

 

Opmerkingen 

9 Als huurder ben ik heel tevreden over het 

Couvéehuis en de manager, M.. 

Er is wel een tekort aan sociale en geschikte 

vrijwilligers. 

9 MEER DAN TEVREDEN, KLANTVRIENDELIJK, 

BELOFTES WORDEN NAGEKOMEN, BOEDT 

VERTROUWEN 

NEE IK HOOP WEL DAT HET 

SERVICENIVEAU IN TAKT WORDT 

GEHOUDEN OMDAT WELZIJN 

SCHEVENINGEN EEN ZEER RELEVANTE EN 

ONDERSCHEIDENDE MAATSCHAPPELIJKE 

ROL VERULT 

9 ja Ga zo door! 

9 ja nee 

9 Ja ik ben tevreden over de samenwerking met 

Welzijn Scheveningen. Ook tijdens de vakanties als 

het dienstencentrum gesloten is, wordt er voor 

gezorgd dat de t. daar op woensdag tussen 9.00 en 

9.30 uur patiënten kan ontvangen. Er is daar dan 

altijd iemand aanwezig die voor mij de deur open 

doet. Ook over de ruimte waar ik prik en de 

patiënten moeten wachten, ben ik tevreden. Er is 

genoeg privacy, en de wachtruimte waar mijn 

patiënten zitten is prachtig. Ook zij kunnen er een 

kopje koffie of thee nuttigen. 

En er wordt me ook altijd een kopje thee 

aangeboden, wat ik zeer op prijs stel, daar teer ik dan 

de rest van de ochtend op, als ik in mijn wijk 

huisbezoeken doe. 

9 We hebben in 2018 slechts één keer iets in het 

Kalhuis georganiseerd, in samenwerking et Welzijn 

Scheveningen. Zijn daar zeker tevreden mee: korte 

lijnen, duidelijke communicatie, superbehulpzame 

mensen. Houden zo! We hopen zeker in 2019 weer 

terug te komen!! 

  

9 We zijn erg tevreden met de samenwerking. We 

worden snel en met zorg geholpen. Ook de kosten 

om een ruimte te huren zijn geweldig. Bedankt 

hiervoor. 

Wij hopen op dezelfde voet verder te kunnen gaan in 

2019! 

9 Wij zijn erg tevreden over de samenwerking met het 

Kalhuis. Wij kunnen er jongeren met een taakstraf 

plaatsen terwijl er zorgvuldige begeleiding op de 

werkvloer aanwezig is. M. denkt altijd mee mee over 

de mogelijkheid om een jongere een positieve 

ervaring te laten opdoen tijdens het taakstrafwerk in 

het Kalhuis.  

Wij hopen dat deze samenwerking nog lang zal 

voortduren! 

9 ja Wij hebben een basistraining taalvrijwilligers 

gegeven in Het Kalhuis. De ruimte werd gratis ter 

beschikking gesteld (Via R.). Het ons toegewezen 

trainingslokaal was een les dubbel geboekt. Dat 

werd soepel opgelost. We hebben toen de ruimte 

waar Maatschappelijk Werk spreekuur heeft mogen 

gebruiken. Daar hebben we ook de lessen daarna 

getraind. Dat was fijn. Het grote lokaal met de 

koelkasten achter, werd door de deelnemers als niet 

prettig ervaren voor een training. 

9  We zijn erg tevreden Soms kunnen we door ons enthousiasme niet op tijd 

stoppen en moeten we het pand "te vroeg" verlaten 

omdat we nog bezig zijn. Dat leidt weleens tot 

wrevel. 
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Cijfer 

Samenwerkingspartners 

 

Bent u tevreden? 

 

 

Opmerkingen 

9 Zeer tevreden over samenwerking. Mooi gebouw, 

ruime kantoren. Prettige betrokken medewerkers, 

mooie filosofie: er wordt meegedacht aan 

participatie en integratiemogelijkheden. Zeer groot 

netwerkwerk van vrijwilligers ( de zeer goed 

georganiseerde Nieuwjaarsreceptie is daarvan een 

zeer mooi bewijs!). Een dikke 9! 

Zeer jammer dat er zoveel mensen wegbezuinigd 

zijn afgelopen jaar. Ik kom heel graag naar deze 

locatie en vind dat D. het zeer goed doet. 

9 Heel tevreden! Altijd vriendelijke en behulpzame Collega’s van 

Welzijn Scheveningen! 

9 Ja. Zowel door de locatiemanager als medewerkers 

van de verschillende disciplines ben ik in het 

Trefpunt hartelijk ontvangen en staat iedereen open 

voor samenwerking en/of suggesties. 

9, omdat er altijd ruimte is voor verbetering 

9 ja Nee, ik heb veel mogelijkheden gekregen in om de 

projecten uit te kunnen voeren en er werd / wordt 

altijd erg prettig meegedacht.  

9 ja Nee, ik heb veel mogelijkheden gekregen in om de 

projecten uit te kunnen voeren en er werd / wordt 

altijd erg prettig meegedacht.  

9 ja, ik krijg altijd snel en adequaat antwoord op mijn 

vragen/mailtjes en jullie denken goed mee. 

Ik vond het prettig met jullie samen te hebben 

gewerkt! 

9 Ja, We worden hier erg gastvrij ontvangen. Er is een 

prettige wijze van samenwerken. 

Nee 

9 Ik ben zeer tevreden over de samenwerking 

afgelopen jaar.  

  

9 prima In de gevallen dat ik heb samengewerkt viel mij 

vooral de bereidheid tot echt samenwerken op. 

Goede zaak.  

9 Jawel, ik ben erg tevreden over de samenwerking 

met welzijn Scheveningen. 

De organisatie is nu wel heel erg klein geworden nu 

een zeer groot deel van het personeel weg moest. Ik 

maak me hierdoor zorgen over het welzijn in 

Scheveningen, de dienstverlening is hier m.i. door 

geschaad. 

9 Ja zeker. Altijd goed contact met E., ook als ze bij 

ons in de winkel boodschappen doet. De contact 

momenten zijn voldoende en kwalitatief goed. 

nee 

9,25 Zeer tevreden Mijn antwoord is eigenlijk al bekend gezien mijn 

positieve reacties in de Scheveningse dagbladen te 

lezen valt, over de fijne en goede samenwerking met 

locatie 't Trefpunt c.q. medewerkers en management. 

9,9 Ik ben uiterst tevreden over de manier waarop we 

samenwerken. De faciliteiten zijn goed en daar gaat 

het ons om. 

Er zijn geen minpunten (behalve parkeren voor 

degene die met de auto komt). Ik ben iedere keer als 

ik in het Couvéehuis ben, geraakt door de positieve 

sfeer die er hangt. Dat komt door de medewerkers, 

maar ook aan de andere gebruikers merkt ik dat ze 

blij zijn met de (op sociale basis) geboden 

faciliteiten. Alle activiteiten voldoen aan een 

behoefte en dat merk je in dankbaarheid. 

10 Wij zijn zeer tevreden over de samenwerking inzake 

zaalhuur en service gedurende de georganiseerde 

avond. 

Blijf vooral op deze manier service verlenen. 
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Cijfer 

Samenwerkingspartners 

 

Bent u tevreden? 

 

 

Opmerkingen 

10   Al enkele jaren mag ik gebruik maken van jullie 

mooie keuken in het Couvéehuis. Als ik bel voor een 

reservering wordt ik heel goed geholpen en de 

medewerkers zijn altijd super aardig. Ook op de 

avond zelf is alles goed geregeld. Dank aan alle 

medewerkers en vrijwilligers. 

10 ABSOLUUT! De samenwerking met alle mensen 

van WS gaat altijd heel goed. Er is altijd een 

servicegerichte instelling, meedenken/denken in 

mogelijkheden en oplossingen, persoonlijk, 

vriendelijk en warm. Echt een verademing!  

Petje af voor het hardwerkende en in mijn ogen 

wellicht ietwat te bescheiden WS team en voor de 

vrijwilligers die met hart en ziel zich inzetten. Deze 

kracht, kwaliteit en hun stille impact op de wijk en 

bewoners zou veel meer zichtbaar en gewaardeerd 

mogen worden door management en 

bestuurders/beleidsmakers, schat ik zo in.  

10 ja geen 

10 Ik ben zeer tevreden: er is altijd iemand die bereid is 

mee te kijken naar hoe een dag goed kan verlopen. 

Gastvrij, vriendelijke service , meekijkend naar een 

oplossing 

Ik ben er blij mee gebruik te mogen maken van de 

zolder! en doe dit graag nog het hele jaar door! 

10 Ik ben zeer tevreden over de samenwerking met de 

medewerker van Het Kalhuis. 

De sfeer in Het Kalhuis is prima, de ontvangst 

hartelijk en de medewerkers zijn zeer proffesioneel. 

Ik hoop dat we nog lang met elkaar mogen 

samenwerken. 

10 zeer tevreden is over de samenwerking met Welzijn 

Scheveningen /het Kalhuis 

toelichting: altijd gratis vergaderruimte. 20.000 

flyers hebben wij mogen laten bezorgen. Die worden 

ook nog naar binnen gesleept. Statafels mogen altijd 

geleend worden,  kortom altijd volledige 

medewerking voor alles wat gevraagd wordt. Hulde! 

10 Jazeker. Altijd even aardig.  nee 

10 L.s de samenwerking met de mallemok is erg leuk 

verlopen. Wij hebben geen op of aanmerkingen we 

hopendat de samenwerking in 2019 even goed zal 

verlopen groet j. 

  

10 Zeker – heel tevreden mooi bijneekomsten sman 

georganiseerd als het GNS en scholingsavonden. 10  

was het maar overal zo in het Haagse…..  

Het is extra zuur in 2019 vanwege de in gang gezette 

bezuininging. 

10 Zeer tevreden We hebben een goede samenwerking met het team 

Welzijn Scheveningen. Ze zijn flexibel en goed 

bereikbaar. Zo doorgaan en hopelijk wilt de 

gemeente investeren in de sociale winkel qua schap 

materiaal en koelingen/vriezers.  

  Voor mijn werk; jongeren spreken over school/werk 

is het Kalhuis geschikt qua locatie. 

Gestopt met het oproepen van jongeren in het 

Kalhuis omdat het niet duidelijk was of de 

samenwerking in 2019 kon doorlopen. 

  Onze mediators maken gebruik van uw ruimte. Wij 

horen hier nooit klachten over, dus zijn tevreden. 

  

 

 


