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Samenvatting 

 

In totaal zijn 1310 reacties binnengekomen op de rondgestuurde tevredenheidsenquêtes van 

2020 en gemiddeld is een 8,4 gegeven. Er is vorig jaar een hoge tevredenheid onder alle 

doelgroepen van Welzijn Scheveningen geconstateerd, ondanks de coronacrisis. 

 

 

Vrijwilligers 

 

Van de 501 vrijwilligers geven 292 gemiddeld een 8,6 

 
    

 

Couvéehuis 
 

 

302 Deelnemers geven gemiddeld een 8,6 

 
 

 

Mallemok 
 

 

15 Deelnemers geven gemiddeld een 8,7 

 
 

 

Jongerenwerk 
 

 

29 Jongeren geven gemiddeld een 9,6 

 
 

 

Sociaal werk 
 

291 Klanten geven gemiddeld een 7,8 
 

 

 

Schappelijk 

 

 

39 Klanten geven gemiddeld een 9,1 

 

 

 

Vrijwillige 

dienstverlening 
 

 

289 Klanten geven gemiddeld een 8,7 

 

 

Schevenings 

Ontmoeten 
 

 

41 Deelnemers geven gemiddeld een 8,4 

 

 

Samenwerkings-

partners  
 

 

79 Samenwerkingspartners geven Welzijn Scheveningen gemiddeld een 8,5 
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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 

de nieuwe vrijwilligers en in totaal werken er ongeveer 500 vrijwilligers bij Welzijn Scheveningen. 

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 2020, begin 2021 heeft Welzijn Scheveningen negen 

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

deelnemers aan activiteiten van de wijkcentra het Couvéehuis en de Mallemok, de tevredenheid van de 

jongeren, de tevredenheid van het Sociaal werk, de tevredenheid van de klanten van de sociale winkel 

‘Schappelijk’, de tevredenheid van de klanten van de vrijwillige dienstverlening, de tevredenheid van de 

deelnemers van Schevenings Ontmoeten en de tevredenheid van de samenwerkingspartners.  

Uiteraard zijn de coronacrisis, de bijbehorende maatregelen en de lockdowns ook op Welzijn 

Scheveningen van invloed geweest. De wijkcentra en Schappelijk zijn - binnen de coronarichtlijnen - 

zoveel mogelijk open geweest. Vrijwillige diensten zijn in beperkte(re) mate uitgevoerd en sommige 

vrijwilligers hebben tijdelijk geen vrijwilligerswerk willen of kunnen doen. Wel is er vanwege corona 

een nieuwe vrijwillige dienst ontstaan, namelijk de vrijwillige belmaatjes. Ondanks dit bijzondere jaar 

zijn veel reacties binnengekomen op de tevredenheidsenquêtes en is er ook in 2020 weer een grote 

tevredenheid gemeten. 

In de navolgende hoofdstukken worden de verschillende tevredenheidsonderzoeken belicht. In de 

bijlagen bevinden zich vervolgens de vragenlijsten per onderzoek en de overzichten van de individuele 

opmerkingen van de verschillende doelgroepen.  
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1. Tevredenheid vrijwilligers 

 

Eind 2020 stonden 501 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. Ook dit jaar is een korte schriftelijke 

vragenlijst uitgedeeld aan hen (zie bijlage 1). Dit hoofdstuk geeft een toelichting op de resultaten. 

Resultaat 

Van de 501 vrijwilligers zijn 292 (58%) reacties ontvangen. Gemiddeld geven zij de organisatie een 8,6.  

Opmerkingen/aanbevelingen 

In bijlage 2 bevindt zich het overzicht van alle opmerkingen en suggesties die vrijwilligers hebben 

gegeven. Hieronder een greep uit de meest voorkomende.  

Er wordt vaak waarderend aangegeven dat men Welzijn Scheveningen ‘prima’, ‘goed‘, ‘fijn’, ‘leuk’, 

‘fantastisch’ of ‘geweldig’ vindt en/of dat er een positieve ‘werksfeer’ is. Dit is 85 keer (29%) genoemd.  

- “Ja, goede organisatie. Heeft veel oog voor en goed contact met de wijken.” 

- “Ja, vind het een erg leuke organisatie. Staan open voor nieuwe ideeën en een goed gesprek. 

Wordt leuk met elkaar omgegaan.” 

- “Zeker, naar mijn zin. Ik werk op mijn gemak. De sfeer is gezellig.” 

- “Ik vind het wel leuk om bij Welzijn Scheveningen te werken. De mensen en de sfeer waarin ik 

actief ben, zijn heel leuk.” 

Uiteraard werd corona vaak genoemd (35 keer). De meeste opmerkingen gaan over het feit dat er minder 

werk of minder contact was (9 keer) en/of dat de hoop wordt geuit dat het snel weer ‘beter gaat‘ (7 keer).  

25 Vrijwilligers benoemen het belang van contact met anderen en zijn lovend over hun leidinggevende 

en/of collega’s. 

- “Enorm naar mijn zin, omdat het een fijn team van medewerkers/collega's is met een hart voor 

de medemens!!!” 

- “Het is een geweldige, goede en vriendelijke plek. En deze jaren als vrijwilliger bij Welzijn 

Scheveningen heb ik geweldige mensen ontmoeten en ben met velen bevriend geraakt. Het is een 

welkome ontmoetingsplaats en hard nodig bij omwonenden.” 

- “Ik vind het prettig om één op één te werken op kortstondige klussen en zo mijn naasten in de 

samenleving te kunnen helpen. Het contact met mijn contactpersoon verloopt prettig en ook met 

andere ouderenconsulenten.” 

Een overzicht van alle opmerkingen en suggesties bevindt zich in bijlage 2 
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2. Tevredenheid deelnemers aan activiteiten van het Couvéehuis 

 

In 2020 is een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de deelnemers van de activiteiten. Welzijn 

Scheveningen heeft vier locaties waar normaal gesproken (buiten corona) wekelijks meer dan 330 

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. Echter, vanwege de coronacrisis zijn de wijkcentra gedurende 2020 gedeeltelijk 

open geweest. Tijdens de lockdowns is er, waar mogelijk, op afspraak gewerkt en bij versoepelingen zijn 

activiteiten in aangepaste vorm uitgevoerd, met inachtneming van de coronamaatregelen.  

Om de tevredenheid te meten van de deelnemers aan activiteiten van het Couvéehuis, is hen per email 

een link naar een digitaal enquêteformulier gestuurd. Deze is te vinden in bijlage 1. Het Couvéehuis is 

het wijk- en dienstencentrum in de wijk Statenkwartier. 

Resultaat 

Het formulier is door 302 deelnemers aan activiteiten ingevuld en gemiddeld geven zij een 8,6.  

Opmerkingen/suggesties 

Niet geheel verrassend werd in 38 antwoorden geschreven over corona. 8 Mensen hebben kritiek op de 

naleving van de coronamaatregelen in het Couvéehuis, terwijl 13 mensen hier juist lovend over spreken. 

Verreweg de meeste opmerkingen zijn gemaakt over het gemis van de activiteiten; 19 deelnemers hebben 

geuit dat ze hopen dat het wijkcentrum snel weer open gaat, de lessen snel weer gaan beginnen.  

- “[..] geen of veel te weinig maatregelen werden genomen tegen corona: ruimte was te klein, er 

werd geen raam open gezet en bekenden van elkaar stonden zowat tegen elkaar aan […]. Ik 

wilde er nog bij vermelden dat de leraar hier niets tegen kon doen; hij waarschuwde constant, 

maar zonder resultaat en hij wilde de ramen wel open!!” 

- “[…]. De maatregelen in het Couvéehuis om de besmetting van het coronavirus tegen te gaan, 

zijn duidelijk en er wordt op naleving gecontroleerd.” 

- “Mis door de lockdown mijn boetseren en contact met anderen en hoop dat het Couvéehuis 

binnen niet al te lange tijd weer open kan.” 

De deelnemers uiten hun waardering voor de activiteiten: er wordt genoemd dat het ‘goed’, ‘prima’ of 

‘geweldig’ geregeld is en de activiteiten ‘gezellig’, ‘fijn’ en ‘prettig’ zijn. 

- “Het is jammer dat de bridgelessen weer gestopt zijn, maar begrijpelijk. Hopelijk half februari 

weer. Het is heel fijn voor mensen op leeftijd om dergelijke cursussen te doen. Houdt geest en 

sociale contacten fit! Bedankt daarvoor!” 

- “Ik hoop dat dit huis nog heel lang actief kan blijven, ik vind het er ontspannend en heel 

prettig.” 

- “Het Couvéehuis is een prachtige plek voor de vele activiteiten, die de bewoners van Den Haag 

in hun vrije tijd willen uitvoeren. Bovendien houden de activiteiten een ieder scherp, wat 

noodzakelijk is voor een gezond en evenwichtig ouder worden. Heel fijn dat het Couvéehuis 

behouden blijft voor de vele cursussen; daar is erg veel behoefte aan. Het zou een enorme 

verschraling zijn geweest als het Couvéehuis opgeheven zou worden. Het voorziet in een enorme 

behoefte. Een compliment voor alle vrijwilligers die dit mogelijk maken.” 

Een overzicht van alle opmerkingen bevindt zich in bijlage 2. 
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3. Tevredenheid deelnemers aan activiteiten van de Mallemok 
 

De Mallemok is het wijk- en dienstencentrum in de wijk Geuzen- en Havenkwartier. Ook aan de 

deelnemers aan activiteiten van de Mallemok is een link gestuurd naar het digitale enquêteformulier, zie 

bijlage 1.  

Resultaat 

In de Mallemok hebben 15 cursisten gereageerd op het tevredenheidsonderzoek. Gemiddeld geven zij 

een 8,7.  

Opmerkingen/suggesties 

De vijf gemaakte opmerkingen zijn terug te vinden in bijlage 2. 

 

4. Tevredenheid deelnemers aan activiteiten van het Kalhuis 
 

Het Kalhuis is het wijk- en dienstencentrum in Scheveningen-dorp. Vrijwel alle deelnemers aan 

activiteiten van het Kalhuis hebben geen mailadres (bij ons bekend) of gebruiken deze niet of nauwelijks. 

Daarom levert het versturen van een link per email, zoals wel mogelijk was bij het Couvéehuis en de 

Mallemok, onvoldoende resultaten op. Er is dan ook voor gekozen om de tevredenheid van deze 

deelnemers te meten via de reguliere papieren enquêteformulieren, zodra de activiteiten weer van start 

mogen gaan.  

 

5. Tevredenheid deelnemers aan activiteiten van het Trefpunt 
 

Het Trefpunt is het wijk- en dienstencentrum in de wijk Duindorp. Evenals bij het Kalhuis, hebben de 

deelnemers aan activiteiten van het Trefpunt geen mailadres (bij ons bekend) of gebruiken deze niet of 

nauwelijks. Daarom levert het versturen van een link per email, zoals wel mogelijk was bij het 

Couvéehuis en de Mallemok, onvoldoende resultaten op. Er is dan ook voor gekozen om de tevredenheid 

van deze deelnemers te meten via de reguliere papieren enquêteformulieren, zodra de activiteiten weer 

van start mogen gaan.  

6. Tevredenheid jongeren 
 

Het jongerenwerk van Welzijn Scheveningen organiseert tal van activiteiten voor de leeftijd 10 t/m 17 

jaar. Dit jaar is aan hen een aantal zaken gevraagd om de tevredenheid te peilen. Via Instagram is er een 

enquête uitgegaan met een aantal vragen, zie bijlage 1. 

Resultaten 

De enquête is door 29 jongeren ingevuld, in de leeftijd van 10-16 jaar, en gemiddeld geven zij een 9,6 

voor het jongerenwerk van Welzijn Scheveningen. 

Ook is hen gevraagd naar hun favoriete activiteit. De meest genoemde activiteit is gamen (Fortnite, Fifa 

en lasergamen; in totaal 9 keer genoemd), gevolgd door de Huiswerkbegeleiding (6 keer genoemd) en 

Duinrell (5 keer genoemd). Het gemiddelde cijfer dat de jongeren geven voor hun favoriete actitviteit is 

een 9,4.  
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Verder is gevraagd of zij nog leuke ideeën hebben en veruit de meeste jongeren komen met een pretpark 

(Efteling, Duinrell, Walibi, Drievliet). Enkele jongeren geven gamen aan en verder zijn verschillende 

activiteiten genoemd, zoals: bakken, schilderen, zwemmen, bingo, bootje varen en karten.  

Zie bijlage 2 voor het volledige overzicht van de antwoorden van de jongeren. 

 

7. Tevredenheid klanten Sociaal werk 
 

De Sociaal werkers van Welzijn Scheveningen ondersteunen mensen van alle leeftijden. Zij bieden 

cliëntondersteuning en hulpverlening middels individuele gesprekken en daarnaast zijn er twee 

Servicepunten XL in stadsdeel Scheveningen. Bij deze Servicepunten XL kunnen inwoners terecht voor 

hulp, ondersteuning, informatie en advies bij vragen over werk, zorg en welzijn. Hier vindt het eerste 

contact altijd plaats met een Sociaal werker ten behoeve van de brede vraagverkenning/ 

vraagverheldering. Waar mogelijk wordt daarna direct afgeschaald naar de Servicepunt XL-vrijwilligers 

die de klant bij de veelal praktische/materiële (enkelvoudige) vragen op weg helpen. 

In voorgaande jaren werd de tevredenheid van de klanten van het Sociaal werk gemeten door middel van 

de tevredenheidskaartjes (bij afsluiting van het contact). Echter, dit gaf weinig respons (minder dan 3%) 

en was daardoor niet representatief. Omdat de Sociaal werker de geboden informatie en advies of het 

traject bij afsluiting samen met de klant evalueert, wordt de tevredenheid sinds begin 2020 bevraagd en 

geregistreerd in het cliëntdossier. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen cliëntondersteuning en de 

Servicepunten XL. Voor de tevredenheidsonderzoeken worden beide resultaten geanonimiseerd uit het 

registratiesysteem gegenereerd en verwerkt. 

Resultaat 

In totaal hebben 189 klanten van het Sociaal werk hun tevredenheid geuit met betrekking tot de 

cliëntondersteuning. Gemiddeld geven zij een 7,9 aan de Sociaal werker en een 7,8 aan de geboden 

cliëntondersteuning/hulpverlening. 171 Klanten zeggen zelfstandig verder te kunnen. 

 

In totaal hebben 102 klanten van de Servicepunten XL hun tevredenheid geuit met gemiddeld een 7,9 

voor de geboden informatie en advies. Gemiddeld geven zij een 7,9 aan de Sociaal werker en een 7,7 aan 

de vrijwilliger. 99 Klanten zeggen zelfstandig verder te kunnen. 

 

Opmerkingen/aanbevelingen 

Zowel bij de cliëntondersteuning als bij de Servicepunten XL geven klanten aan dat zij adequaat 

geholpen zijn; ze zijn ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’, ‘blij’, ‘goed’ geholpen en/of vinden de hulp ‘fijn’ of 

‘super’ (resp. 20 en 19 keer).  

- “Mevrouw is tevreden over de gegeven praktische informatie en blij dat zij haar verhaal en zorg 

even (wat uitgebreider) kon delen.” (Servicepunt XL) 

- “Je bent heel benaderbaar, kan goed luisteren en hierop reageren en je geeft concrete en 

praktische adviezen. Ik vond dit heel fijn!” (Cliëntondersteuning) 

- “Fijne en snelle hulpverlening. [De klant] Vond alle tips goed en passend en prettig dat ik dit 

(uitgebreid/ duidelijk) op de mail zette.” (Cliëntondersteuning) 
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Er wordt met veel dankbaarheid gereageerd. Ook de snelheid waarmee wordt gereageerd, wordt 

genoemd. 

- “A. dacht goed mee met de situatie voor mij en mijn zoontje, vroeg goed uit en gaf een passend 

advies. Ik kreeg niet de indruk dat dit een standaard antwoord was. Na een maand wederom 

gebeld en de situatie is flink verbeterd. Snelle reactie, adviezen op de mail en een 

evaluatiemoment. Bedankt!” (Cliëntondersteuning) 

- “Mevrouw herhaalt meermalen haar dankbaarheid, na maanden zelf proberen iets te regelen is 

ze blij dat het nu voortvarend is opgepakt en aanvullend is geregeld dat een ergotherapeut gaat 

langskomen.” (Servicepunt XL) 

- “Bedankte mij voor de snelle hulp, benoemde het fijn te vinden alles terug te kunnen lezen op de 

mail/ hulp op korte termijn/ begrip en snel gezocht naar waar passende hulp te vinden; HA/ 

Kinderpsycholoog.” (Cliëntondersteuning) 

Bij vrijwel alle klanten is de zelfredzaamheid weer toegenomen; bij de cliëntondersteuning geven 171 

van de 189 klanten (90%) aan dat zij, na de geboden hulp, zelf weer verder kunnen. Bij de Servicepunten 

XL geven 99 van de 102 klanten (97%) aan zelfstandig verder te kunnen. 

Zie bijlage 2 voor het totaaloverzicht van alle opmerkingen. 

 

8. Tevedenheid klanten Sociale winkel Schappelijk 
 

De Sociale winkel ‘Schappelijk’ is gevestigd in wijkcentrum de Mallemok en is een supermarkt waar 

klanten van de Voedselbank levensmiddelen kunnen kopen als aanvulling op het Voedselbankpakket. De 

winkel biedt een basisassortiment aan, maar het aanbod is meer gevarieerd en vraaggericht dan de 

huidige voedselbankpakketten. 

 

Resultaat 

39 Klanten van Schappelijk hebben gereageerd en gemiddeld geven zij de Sociale winkel een 9,1.  

Opmerkingen/aanbevelingen 

De ruime meerderheid van de klanten van Schappelijk spreekt lovend over de winkel. Van de in totaal 39 

reacties, vinden 24 klanten het ‘goed’, ‘top’, ‘fantastisch’, prima’ en/of ‘fijn’ en benoemen nog eens 6 

klanten dat ze ‘tevreden’ en blij’ zijn.  

- “Super fijn dat Schappelijk bestaat.” 

- “Goed geregeld. Ben er blij mee en vriendelijke mensen.” 

- “Ik ben elke week erg blij uit zo'n rijk assortiment, zulke goede producten te mogen uitzoeken. In 

deze lastige tijden vind ik dat jullie daar erg attent mee omgaan! HULDE en bedankt.” 
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14 Klanten hebben het over de vriendelijkheid van de vrijwilligers die bij Schappelijk werken; zij vinden 

de medewerkers ‘vriendelijk’, ‘aardig’, ‘behulpzaam’ en ‘dienstbaar’. Daarnaast wordt 3 keer genoemd 

dat Schappelijk hen ‘helpt’.  

- “Het helpt heel erg mee. De mensen zijn erg aardig en behulpzaam.” 

- “Ik ben erg blij met Schappelijk en zeer tevreden. Deze winkel helpt enorm met de 

boodschappen.” 

In bijlage 2 bevindt zich het overzicht van alle opmerkingen die klanten van Schappelijk hebben 

gegeven. 

9. Tevredenheid klanten vrijwillige dienstverlening 
 

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

particuliere vervoersdienst, bezoek aan huis, groeps- en rolstoelvervoer, vrijwillige belmaatjes, hulp bij 

administratie, de telefooncirkel, de boodschappendienst, de klussendienst & hulp bij opruimen, de 

verjaardagsbezoekgroep en de fietsriksja (Fietsen Alle Jaren). 

 

Voor elk van deze diensten zijn tevredenheidskaartjes verzonden (zie bijlage 1). In dit hoofdstuk wordt 

het totaalresultaat gegeven en worden de diensten met de meeste opmerkingen besproken, namelijk de 

particuliere vervoersdienst en de klussendienst.  

Resultaat 

Het tevredenheidskaartje is door in totaal 289 klanten ingevuld en gemiddeld geven zij een 8,7 voor de 

verschillende diensten.  

Bij de particuliere vervoersdienst zijn 138 reacties binnengekomen en deze klanten geven de dienst 

gemiddeld een 8,9. Bij de klussendienst zijn 84 reacties gegeven met een gemiddelde van een 8,7 voor 

deze dienst.  

Opmerkingen/aanbevelingen 

De klanten van de particuliere vervoersdienst en de klussendienst hebben de meeste opmerkingen 

geplaatst over de goede kwaliteit en de klantgerichtheid van de dienstverlening. 

PARTICULIERE VERVOERSDIENST 

De meerderheid van de opmerkingen van klanten van de particuliere vervoersdienst is positief tot zeer 

positief. Er wordt met name gesproken over de ‘fantastische service’ en de ‘vriendelijkheid en 

behulpzaamheid’ van de chauffeurs.   

- “Degenen die je rijden doen het fantastisch! Bekwame chauffeurs en goede service.” 

- “Ik ben heel erg tevreden. Dank u wel. Fijne behandeling, behulpzaam en geduldig, heel 

prettig.” 

- “[…] Ik ben erg blij en tevreden over de particuliere vervoersdienst. Het is echt een uitkomst 

voor mij.” 
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KLUSSENDIENST  

Ook bij deze vrijwillige dienst zijn veel klanten positief en wordt de ‘vriendelijkheid’ en ‘deskundigheid’ 

van de klusjesmannan en -vrouwen genoemd. 

- “Ik was heel erg tevreden toen de timmerman de handgrepen van de trap had bevestigd. Om de 

trap op te kunnen, had ik een stevige houvast nodig.” 

- “Het is een geweldig systeem. De mensen die mij geholpen hebben, hebben het met grote passie 

gedaan!! En goed geholpen!” 

- “Prettige, behulpzame en deskundige mensen!” 

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

van de vrijwillige dienstverlening hebben gegeven, per dienst. 

10. 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/Cardia. 

Resultaat 

Het tevredenheidskaartje is door 41 deelnemers ingevuld en gemiddeld geven zij een 8,4 voor 

Schevenings Ontmoeten. 

Opmerkingen/aanbevelingen 

Opvallend vaak wordt gezegd dat het Schevenings Ontmoeten in 2020 erg is gemist en dat men ernaar 

uitkijkt dat deze dagbesteding snel weer kan beginnen. 

- “In het jaar 2020 ben ik niet naar de soos geweest. Ik vond het moeilijk tijdens corona. Ik heb 

het wel erg gemist (het samenzijn, de bingo en sociaal contact).” 

- “Ik zie er vreselijk naar uit dat we weer beginnen met onze ontmoetingen. Zowel de donderdag-

yoga als de uitjes.” 

- “Ik mis de Bingo en het Klaverjassen. Hopelijk kunnen we het gauw weer oppakken. Heel 

gezellig met z’n allen. Dank dank.” 

In bijlage 2 bevindt zich het volledige overzicht van alle opmerkingen die de deelnemers aan 

Schevenings Ontmoeten hebben gegeven. 
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11. Tevredenheid samenwerkingspartners 

 

De samenwerkingsspartners van Welzijn Scheveningen bestaan onder andere uit bewonersorganisaties, 

zorginstellingen, zorggerelateerde instellingen, huisartsen, politie, vrijwilligersorganisaties, onderwijs, 

sportinstellingen en woningsbouwcorporaties. Aan de samenwerkingspartners is een link gestuurd naar 

een digitaal enquêteformulier met vragen over hun tevredenheid (zie bijlage 1). 

Resultaat 

De email is door 79 partners beantwoord en gemiddeld geven zij een 8,5 voor de samenwerking met 

Welzijn Scheveningen. 

Opmerkingen/aanbevelingen 

De meerderheid van de partners is positief en zeer waarderend over de samenwerking. Er wordt vooral 

gesproken over een ‘prettige/goede/fijne’ samenwerking. Men geeft aan dat er goed wordt ‘meegedacht’ 

en dat er een ‘open houding’ is.  

- "[…]. Buurtbewoners, die zich gezien en gehoord (en dus gesterkt) voelen in coronatijd, door het 

contact dat door Welzijn Scheveningen met hen is onderhouden..... Hoe geweldig is dat! Dat 

verdient een enorme pluim!!” 

- “Super blij met jullie in de wijk! Wat een geweldige netwerkpartner! Geen vraag is teveel en de 

samenwerking is altijd fantastisch.” 

- “Goed bereikbaar, altijd bereid mee te denken en in actie te komen waar nodig, toegankelijk en 

prettig in het contact.” 

- “Gemoedelijke organisatie die dicht bij de jeugd staat. Het professioneel contact is zeer 

aangenaam en wij worden op locatie altijd goed ontvangen.” 

Een overzicht van alle opmerkingen en aanbevelingen bevindt zich in bijlage 2.  
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Bijlage 1: Vragenlijsten per tevredenheidsonderzoek 

 

Vrijwilligers – enquête op papier 

1. Welk cijfer geeft u Welzijn Scheveningen? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Heeft u het naar uw zin bij Welzijn Scheveningen? Waarom wel of niet? 

3. Heeft u nog tips, leuke ideeën of een kritische noot? 

 

Deelnemers aan activiteiten wijkcentra - link naar digitaal enquêteformulier 

https://forms.gle/1kHCtS3diZTiGeKs8 

1. Op welke locatie volgde u de activiteit?  

 *  Couvéehuis  

 *  Mallemok  

 *  Kalhuis  

 *  Trefpunt  

2. Welke activiteit volgde u?  

3. Wie was de begeleider (indien van toepassing)? 

4. Op welke wijze bent u geïnformeerd over deze activiteit?  

 *  Programmaboekje  

 *  Website  

 *  Krant  

 *  Kennis  

 *  Oud cursist  

 *  Anders:   

5. Welk cijfer (tussen de 1 en de 10) zou u de activiteit geven?  

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    

6. Heeft u verdere opmerkingen/suggesties of extra vragen/zorgen m.b.t. corona?  

 

Jongeren – via Instagram 

1. Hoe oud ben je? 

2. Ben je een jongen of een meisje? 

3. In welke wijk woon je? 

4. Welk cijfer zou je het jongerenwerk van Welzijn Scheveningen geven (tussen de 1 en 10)? 

5. Wat is je favoriete activiteit? 

6. Welk cijfer zou je je favoriete activiteit geven (tussen de 1 en 10)? 

7. Heb je nog leuke ideeën? 

 

https://forms.gle/1kHCtS3diZTiGeKs8
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Klanten Sociaal werk: Servicepunten XL (Informatie en Advies), 

Cliëntondersteuning/hulpverlening -registratiesysteem 

De Sociaal werker evalueert samen met de klant de geboden informatie en advies of het traject bij afsluiting van het 

contact. Ook de tevredenheid wordt hierbij, sinds begin 2021, bevraagd en vervolgens geregistreerd in het 

cliëntdossier. Voor de tevredenheidsonderzoeken worden de resultaten geanonimiseerd uit het registratiesysteem 

gegenereerd en verwerkt. De vragen m.b.t. tevredenheid zijn: 

1. Hoe beoordeelt u de maatschappelijk werker? (Met een cijfer van 1 t/m 10) 

2. Hoe beoordeelt u de geboden hulpverlening / cliëntondersteuning? (Met een cijfer van 1 t/m 10) 

3. Kunt u zelfstandig verder? ja/nee 

4. (eventuele) Toelichting / opmerkingen: 

 

Klanten Sociale winkel Schappelijk – enquête op papier 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Welzijn Scheveningen vindt het belangrijk dat de sociale winkel Schappelijk zo goed mogelijk aansluit bij de 

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

1. Wat is uw mening over Schappelijk?  

……………………………………………….. 

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

1  2  3  4  5  6  7  8 9  10 

       3.   Verdere opmerkingen/suggesties 

  _______________________________________________________________________ 

 

 

Klanten vrijwillige diensten - tevredenheidskaartje 
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Klanten Schevenings Ontmoeten - tevredenheidskaartje 

 

 

 

Samenwerkingspartners - link naar digitaal enquêteformulier  

https://forms.gle/kRiAjWPUrrUtmKz36 

1. In welke sector bent u werkzaam?  

 *  Huisarts  

 *  Zorg en ondersteuning  

 *  Onderwijs  

 *  Politie  

 *  Vrijwilligersorganisatie  

 *  Anders:   

2. Bent u tevreden over de wijze waarop de samenwerking met Welzijn Scheveningen in 2020 is verlopen?  

 *  Zeer tevreden  

 *  Tevreden  

 *  Neutraal  

 *  Ontevreden  

 *  Zeer ontevreden  

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

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     

4. Heeft u opmerkingen?  

 

 

 

  

https://forms.gle/kRiAjWPUrrUtmKz36
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Bijlage 2: Opmerkingen/aanbevelingen per tevredenheidsonderzoek 

2.1 Opmerkingen vrijwilligers1 

 

Bij de vrijwilligers zijn in totaal 292 reacties binnengekomen. Daar waar een opmerking is ingevuld, 

wordt deze hieronder weergegeven.  

 
VRIJWILLIGERS 

Cijfer Naar uw zin? Waarom? Tips/leuke ideeën/kritische noot? 

  Hier ken ik geen antwoord op geven   

  Kies maar! Heb 't goed luitjes 

  Ik hou niet van cijfer -geven. Prima organisatie. Bij 

de Part. Vervoersdienst kan ik op een goede manier 

mijn "auto-voor-1-persoon" inzetten om nuttig te zijn 

voor een grote groep mensen. En ik vind het nog 

steeds erg leuk. 

No offence ment, maar: nodig is meer overleg 

tussen coördinator en de rijdende vrijwilligers. 

En ik mis 'n beetje dat ideeen van chauffeurs 

worden overgenomen. Veel dank voor het 

kerstpakket! 

1 Soms Koffie gratis!!! 

6 Al bijna 20 jaar   

6 Ja, maar de waardering is matig. Heb begrepen dat de 

klussendienst niet meer geadverteerd wordt??!! 

Als jullie een folder maken dan graag alle 

vrijwilligersdiensten vermelden 

6 N.v.t. N.v.t. 

6 Het werk vind ik heel leuk om te doen. Betere communicatie-overdracht bij de 

telefoondienst. (niet terug gebeld - niet door 

gegeven) 

7 Ja    

7 Gezellig   

7 Door covid19 maatregelen weinig contact en inzet. Geen. 

7 Mijn band met Welzijn Scheveningen is heel zwak. 

Ik houd mij alleen bezig met riksja-rijden. 

Helaas, nee. 

7 Hoor graag meer over begeleiden kinderen met 

leesachterstand! 

M. 

7 Ik ben nog maar net vrijwilliger, dus ik kan er nog 

niet veel over zeggen.  J 

  

7 Zo lang geleden door Corona, doe wél telefoon cirkel 

→ érg nuttig 

  

7 Heb niet veel of niet met Welzijn Scheveningen te 

maken. Wel met de mensen naar wie ik toe ga. 

  

7 Nu met de Coronaperiode niet bepaald. Ga vooral door voor jong en oud. 

7   Geen  

7 Ja Geen 

7 N.v.t. Nee 

7 Ja Nee 

7 Ja zeker, het is gezellig…..   

7 Lastige vraag in deze Coronatijd. Ja is het antwoord, 

maar mis het telefoonwerk v.d. Dienstencentrale wel. 

Volgend jaar beter hopelijk. 

  

                                                           
1 De opmerkingen van de vrijwilligers zijn hier letterlijk weergegeven om de authenticiteit te behouden, d.w.z. dat ze niet zijn 

gecorrigeerd op spelling en grammatica.  
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VRIJWILLIGERS 

Cijfer Naar uw zin? Waarom? Tips/leuke ideeën/kritische noot? 

7 Jazeker, mijn contacten met de ouderenadviseur zijn 

prettig en direct: snelle reactie op 

vragen/opmerkingen. 

  

7 Ja, heb het naar mijn zin. Maar heb weinig contact 

verder met Welzijn Scheveningen. 

  

7 Vind het werk leuk en ontmoet leuke mensen Advertentie prikbord met gratis afhaalspullen 

voor mensen met een laag budget. 

7 Ja - Omdat ik mijn vrijwilligerswerk kan indelen Helaas kan dat nu niet vanwege corona, alles is 

anders. Hierbij wil ik jullie alvast bedanken 

voor het kerstpakket 

7 Ik vindi het wel leuk om bij Welzijn Scheveningen te 

werken. De mensen en de sfeer waarin ik actief ben 

is hee leuk. 

Het zou heel fijn zijn als er regelmatig een 

ontmoeting komen tussen de vrijwilligers van 

een zelfde soort activiteit om te bespreken over 

de gang van zaken van de activiteit. 

7 Minder als andere jaren. (Dit komt misschien door 

corona, en hoe bij ons, de "vaste" bezoekers zich 

ontevrede uiten en gedragen, alsof alle regels en 

beperkingen tegen hen specifiek, door ons 

(vrijwilligers cq. Welzijn Scheveningen) genomen 

worden.) Ipv. enige dankbaarheid te tonen naar "ons" 

toe. Hier heb ik steeds meer moeite mee. Hopen maar 

dat het nieuwe jaar beter gaat. 

Geen. (Mijn kritiek is tav. mensen die bij "ons" 

komen)   Ps. natuurlijk niet allemaal gelukkig, 

de "goeie" geven me weer het gevoel: "daar 

doe ik het voor". 

7,5 Op het moment niet aan het werk door ziekte. Maar 

alles naar m'n zin. Alle soorten en maten personeel + 

klanten! 

  

8 Ja   

8 Ja   

8 Ja Nvt 

8 Ja   

8 Ja   

8 Ja   

8 Prima N.v.t. 

8 Wel  Nvt 

8 Jazeker Nee 

8 Ja Nee 

8 Naar mijn zin. Geen. 

8 Ja  Nee 

8 Gezellig! Geen! 

8 Ja, geeft voldoening   

8 Gezelligheid   

8 Leuke ideeën voor kids, top! 2021 Weer knallen! 

8 Ja   

8 Ja, mensen helpen met hun problemen Nee. 

8 Ja. Best goede organisatie!   

8 Ja Nee 

8 Prima! Nee    J 

8 Jazeker Nee 

8 Geweldig naar mijn zin! Nee! 

8 Prima organisatie Ga zo door! 

8 Leuke, interessante groep met "oude" ???   

8 Natuurlijk. Geen. 

8 Ik heb het naar de zin   
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VRIJWILLIGERS 

Cijfer Naar uw zin? Waarom? Tips/leuke ideeën/kritische noot? 

8 Ja. Best goede organisatie! Doe ik via een ander kanaal. 

8 Ja, goede werksfeer   

8 Omdat het altijd gezellig is   

8 Geeft een voldaan gevoel, werk in een leuke 

omgeving. 

  

8 Ja, je wordt goed ondersteund   

8 Ja, altijd erg gezellig veel activiteiten meegemaakt. De vrijwilligers een x bijeen laten komen 

binnen eigen organisatie. 

8 Ja hoor, in de Corona tijd zijn we goed op de hoogte 

gehouden. 

  

8 Ja zeker gezellige mensen Nee 

8 Ja, heb het naar me zin door de leuke collega's   

8 Ja altijd sociale en gezellig Leuk als alle coronatijd voorbij is de 

vrijwilligers in zonnetje te zetten 

8 Ja Wordt weinig gebeld voor boodschappen 

laatste tijd.  

8 Heel erg naar mijn zin!   

8 Ja, enorme organisatie die, ondanks stevig 

tegenwind, z'n rug recht houdt. 

Ga zo door! 

8 Ja hoor, ik heb het prima naar mijn zin. De 

moedergroep is fantastisch! 

Geen tips! 

8 Ja, goede organisatie. Heeft veel oog en goed contact 

met de wijken. 

Tip: de consumptiekaarten per consumptie 

indelen en niet in waarden van € 0,05 

8 Zeker. De corona gooit wat roet in het werk. Maar we 

zullen samen het oplossen. 

Fijn dat het Henri Couveehuis mag blijven. 

8 Ja ik heb het naar mijn zin en hoop er volgend jaar 

weer bij te zijn. 

  

8 Prima naar mijn zin Dat de trottoirs eens flink onder handen worden 

genomen!!! Voor ouderen en slecht ziende zijn 

ze in erbarmelijke staat. Gevolg regelmatig 

valpartijen. Het is me dit jaar 2x overkomen! 

8 Ja, als ik even tijd heb haal ik graag boodschapjes 

voor de oudere. 

Ga zo door. Misschien we oudere kunnen 

bellen voor een praatje, in deze lastige tijd 

8 Absoluut wel naar de zin Ondanks corona met afstandmaatregelen eens 

in de zoveel tijd vergaderenmet de groep 

waarvan ik deel uitmaak. (en dan uiteraard op 

1½ meter) 

8 Absoluut positief contact en goede communicatie met 

locatiemanager & personeel 

Een gezond 2021 

8 Ja   

8 Ja zeker.   

8 Ja   

8 Ja Nee 

8 Zeker.   Nee 

8 ja nee 

8 Ja Nee 

8 Prima, leuk team waar ik mee werk.   

8 Prima! Gewoon door blijven gaan. 

8 Zeker. Prettige mede vrijwilligers N.v.t.  

8 Naar de zin goed werk Neen 

8 Ja, je voelt dat je ergens bij hoort   

8 Fijn om dit werk te doen   
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VRIJWILLIGERS 

Cijfer Naar uw zin? Waarom? Tips/leuke ideeën/kritische noot? 

8 Heel erg goed georganiseerd Ga zo door 

8 Ja vind het een prima organisatie Nee 

8 Wel naar mijn zin Geen krit 

8 Ja, gezellig mensen N.v.t.  

8 Prima   

8 Ja, altijd gezellig Hoop dat we snel weer open mogen gaan! 

Prettige Feestdagen. 

8 Naar mijn zin. N.v.t.  

8 Heel gezellig leuke mensen Gaat prima zo 

8 Ja, helaas corona maakt het moeilijk.   

8 Ik voel me nuttig, ondanks corona   

8 Ja. Fijne club! Goede initiatieven.   

8 Zie evaluatie gesprek Niet vandaag 

8 Ja; Ik heb naar mijn zin Nee 

8 Corona sores; er is ook plezier Een deur die niet kapot gaat 

8 Ja hoor   

8 Gezellig om samen te komen   

8 Ja zeker, zo kun je voor iemand iets doen. Er heerst 

een gezellige saamhorigheid. 

  

8 Ik ben tevreden Graag met de luch de zelfde aantal wat besteld 

is 

8   Nee geen gedoe. Het is nu een anderen op 

lossing is er niet 

8 Jazeker, goed georganiseerd Neen 

8 Prettige werksfeer, veel is mogelijk qua ideeën en 

activiteiten. 

  

8 De gezelligheid en de sociale contacten. Alles is naar wens. 

8 Omdat het voor het goede doel is!! Doe ik het met 

plezier. 

Ga zo door!!! 

8 Heb het erg naar mijn zin bij deze organisatie. Er is 

veel te doen op allerlei gebied. Een goede en 

vriendelijke sfeer. 

  

8 Vindt het leuk om voor een ander iets te doen en 

leuke collega's 

Geen 

8 Ja, ik vind het ontzettend leuk om gezellige mensen 

om mij heen te hebben. 

Nee. 

8 Ja, Couveehuis is een heel leuke locatie. Fijn dat het 

voorlopig mag bijven. 

  

8 Heel belangrijk voor de mensen die steun nodig 

hebben. 

  

8 Er zou wat meer aandacht in de evaluatie gesprekken 

moeten komen over ontevredenheid. Persoon 

spiegelen over gedrag. 

  

8 Ja goed verzorgd en begeleid ook in deze moeilijke 

tijd  Bedankt 

  

8 Ja, ik vind het vrijwilligerswerk erg leuk (riksja) Meer bekendheid geven aan alle cursussen en 

activiteiten 

8 Ja, ik kan er mensen ontmoeten, mijn vak uitoefenen, 

Welzijn Scheveningen ondersteund heel veel mensen. 
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VRIJWILLIGERS 

Cijfer Naar uw zin? Waarom? Tips/leuke ideeën/kritische noot? 

8 Ja! Het is prettig om iets voor andere mensen te 

doen! 

Ik vind het erg leuk dat jullie in deze financieel 

moeilijke tijden toch iedereen een kerstdoos 

geven! Bedankt! 

8 Ja Hoor Prima   Jekan altijd terecht met vragen en ze 

helpen je heel fijn 

Nee Hoor alles oké 

8 Ik ben blij met alle activiteiten en als vrijwilliger voel 

ik me gezien. Goed contact met de ouderenadviseurs! 

  

8 Ja, leuk om vrijwilligerswerk te doen. Jammer dat we 

elkaar i.v.m. corna niet kunnen ontmoeten. 

  

8 Ik heb het zeer naar mijn zin. Iedereen heel hartelijk. 

In het bijzonder de administratie en M.! 

  

8 Zeker. Als ik er ben is alles prima geregeld. 

Commicatie kan soms wat beter….in de corona-tijd 

was deze over het algemeen goed. 

Nee 

8 Ja, ik ben al meer dan 5 jaar vrijwiliger is gezellig, 

leuke contacten etc. Hoop dat dit na corona weer zo 

wordt! 

Declaraties gaan erg langzaam. Soms maand 

wachten…. 

8 Ja, zeker  leuk werk (vrijwilliger als chauffeur) Beter doorgeven gegevens klanten bijv. 

rolstoel/begeleiding. Klanten beter uitvragen 

over hoe lang / hoe laat en eventueel hulp, 

begeleiding. 

8 Ik vind het prettig om 1 op 1 te werken op 

kortstondige klussen en zo mijn naasten in de 

samenleving kan helpen. En het contact met mijn 

contactpersoon verloopt prettig en ook met andere 

oudere consulenten 

Geen 

8 Ja, wij hebben goede contacten en zijn blij met 

Welzijn Scheveningen 

  

8 Ja, vind het een erg leuke organisatie. Staan open 

voor nieuwe ideen en een goed gesprek. Wordt leuk 

met elkaar omgegaan. 

  

8 Ik kom vrijwel nooit in het Couvee-huis, maar 

contacten met de medewerkers zijn prima. 

Wat mij betreft hoeft er geen kerstpakket 

gegeven te worden aan ons, de vrijwilligers. 

Beter dat geld aan personen te besteden, die 

een extra attentie écht nodig hebben. 

8 Ja, alhoewel het aantal autoritten dat ik maak 

drastisch is afgenomen door Corona. 

Nee, ik hoop dat alles weer bij het 

"normale"uitkomt in de loop van 2021. Dank 

voor jullie inzet!!! 

8,5 Goede open verstandhouding met leiding en naar 

klanten toe 

Fijn dat jullie kunnen blijven! 

8,5 Goede mogelijkheid voor sociale contacten. Helaas 

moesten we door de corona, afgelopen jaar stoppen 

met de Wenskaarten club omdat de risico's voor de 

deelnemers te groot zou zijn, vanwege de vergevorde 

leeftijden van de meeste deelnemers. Hopelijk 

kunnen we in de loop van 2021 weer starten. 

  

9 Ja   

9 Ja   

9 Lekker rustig    J Nee 

9 Super naar ons zin Hopen dat iedereen volgend jaar gezond weer 

aan de bak kunnen 

9 Ja, is leuk om mensen te helpen   
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VRIJWILLIGERS 

Cijfer Naar uw zin? Waarom? Tips/leuke ideeën/kritische noot? 

9 Ja, doen mooie dingen voor de wijken Nee 

9 Ja, open goede communicatie & waardering 

vrijwilligers 

  

9 Ja zeker. Ik zal er over nadenken. 

9 Ja, leuk werk Geen 

9 Ja heel erg naar mijn zin   

9 Ja, ik vindt het leuk bij Welzijn Scheveningen. Nee 

9 Trefpunt is super goed voor ons Vooral zo door gaan 

9 Zeker, naar mijn zin. Ik werk op mijn gemaak. De 

sfeer is gezellig. 

  

9 Ja, zeer.   

9 Voelen ons welkom en werken gezellig bij Trefpunt Meer goede doelen projecten 

9 Super, heel erg naar m'n zin. Door corona amper 

gewerkt. Ik mis m'n collega's!! 

Op dit moment niet! 

9 Ja Nee 

9 Ja, goed contact. Ga zo door! 

9 Ik heb het reuze na mijn zin   

9 Zeker ? 

9 Prima en nuttig! Krijgen wij ook voorrang bij de covid 

vaccinatie? We hebben tenslotte ook een 

Thuiszorg functie! 

9 Ja, zeker heb ik het naar me zin. Ik kan mezelf zijn en 

ik kan mensen helpen. 

In het nieuwe jaar promotten. 

9 Ja, gezellig, belangrijke functie voor de buurt! Nee 

9 Om de arme te ondersteunen zeker in deze moeilijke 

thijd 

  

9 Ik heb het hier zeker naar mijn zin omdat het altijd 

gezellig is 

Misschien wat nieuwe of meer vragen voor de 

enquête 

9 Trefpunt doet veel voor iedereen Veel gezondheid 

9 Ja, heel erg.  Nu niet maar als ik het heeft dan geeft ik door 

9 Zowel als vrijwilliger als deelnemer aan twee 

geboden activiteiten heb ik het naar mijn zin bij 

Welzijn Scheveningen 

  

9 Ja zeker Ga vooral zo door 

9 Fijne locatie, goede sfeer prima werkgever In rode/roze kamer zit een piep in van 

brandalarm, bij meditatie best storend. Soms 

wat vieze vloer. Rolgordijn deur is verdwenen.  

:-( 

9 Ja, erg veel lieve & gedreven mensen. Hoe gaat het nu tijdens Corona met velen? 

Neemt eenzaamheid onder ouderen & onder 

mobiele mensen toe? Hoe weten we dat? Wat 

te doen? 

9 Ik vind nog steeds voldoening in wat ik doe, al is de 

coronatijd frustrerend. Alles moet per telefoon en dan 

zijn cliënten en vrijwilligers moeilijker "te lezen". 

Maar het werk gaat door en daar gaat het om. 

Ik geef een 9 en niet en 10 omdat er altijd 

zaken beter kunnen. Welke? Voorzover ik kan 

overzien, zou ik het niet weten. Maar zelf 

weten jullie dat vast wel! 

9 Ja   

9 Wel   

9 Zeker Nee 

9 Ja Nee 

9 Ja en ik hoop nog vele jaren   

9 Heel gezellig werk.   
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VRIJWILLIGERS 

Cijfer Naar uw zin? Waarom? Tips/leuke ideeën/kritische noot? 

9 Prima naar m'n zin. Ga zodoor.   

9 Ik vind het Welzijn Scheveningen heel leuk   

9 Ja, prettige sfeer.   

9 Zeker, iedereen doet zijn best Even niet 

9 Alles is gewoon goed geregeld.   

9 Ja Breder ondersteunen bewoners initiatief 

9 Goede en gezellige organisatie. De juiste inzet van de 

vrijwilligers 

N.v.t 

9 Sympathieke mensen. Veel activiteiten.   

9 Jazeker. Ik wordt gewaardeerd. N.v.t 

9 Ja heb het erg naar mijn zin Neen is goed zo 

9 Ja - fijne omgang met een ieder Op dit moment niet eerst maar Pandemie 

voorbij 

9 Ja, vriendelijke medewerkers, dankbare en gezellige 

klanten. 

  

9 Ik heb het naar mijn zin vooral door de goede 

communicatie met Welzijn Scheveningen. 

Corona gauw verleden tijd zodat wij aan de 

slag kunnen. 

9 Welzijn Scheveningen steekt iedereen een hart onder 

de riem! Ga zo door 

  

9 Ja heel erg, mis nu in deze tijd het samen zijn, hoop 

volgend jaar dat het beter is!! 

Nee, zo door gaan, zoals het is!! 

9 Vriendelijke mensen, goede service, je wordt altijd 

goed en op tijd geïnformeerd, fijne sfeer. 

Alcohol voor je handen direkt bij de ingang, 

dan ga je met een schoon gevoel naar binnen. 

9 Helemaal top / leuke groep mensen Geen 

9 Nu weer wel. Betere communicatie en niet iedere 6 

maanden iemand anders 

  

9 Zeker. Fijne sfeer, leuk aanbod, zowel zorg als 

cursussen, mooie locatie 

  

9 Heb altijd zin bij Welzijn Scheveningen. Is geweldig 

met alle aandacht en de liefde die jullie hebben 

gegeven aan ons. 

Op dit moment niet. 

9 10=onfeilbaar (Bestaat alleen voor Paus en 

Mohammed)  Ja. Als chauffeur PV en HBA leuk 

werk. (Bijna altijd) 

Ga zo door! 

9 Gemoedelijke sfeer. De boetzeerclub is heel gezellig 

en er worden mooie kunstwerken gemaakt. 

Ondanks de beperkingen i.v.m. het 

Coronavirus kan er toch nog veel in het 

Couveehuis. 

9 Ik vind het echt leuk om les te geven, het zijn lieve 

mensen en we hebben veel plezier. Prima dat er 

zoveel activiteiten zijn, hopelijk gaat de pandemie 

snel voorbij en alles kan weer plaatsvinden. 

  

9 Ik heb het zeker naar mijn zin bij Welzijn 

Scheveningen. Helaas heb ik minder tijd om mij 

meer in te zettten voor andere, want ik zie hoe het 

wordt gewaardeerd. 

Blijven zoeken naar nieuwe vrijwilligers! 

9 Als vrijwilligsters bij Ouderensoos Wijkwinkel 

Gentsestraat BNS vallen we onder Welzijn 

Scheveningen. Door Corona dit jaar weinig kunnen 

doen. Heb wel erg naar mijn zin.  

  

9 Ja, altijd goed overleg, betrokkenheid , empathie. Nee, nu te druk om van alles te regelen i.v.m. 

Corona! 
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VRIJWILLIGERS 

Cijfer Naar uw zin? Waarom? Tips/leuke ideeën/kritische noot? 

9 Gezellige sfeer. Vele mogelijkheden. De zorg en 

aandacht voor vele kwetsbare/eenzame mensen in de 

buurt. 

  

9 Ik heb het naar mijn zin bij Welzijn Scheveningen, 

omdat het vrijwilligerswerk ondanks het Corona-

virus gewoon uitgevoerd kan worden met hier en 

daar een aanpassing. 

Ik heb géén Tips, leuke Ideëen of een Kritische 

noot op dit moment. 

9 Ja; naar mijn zin. Ondanks de moeilijke 

omstandigheden dit jaar, weet men toch het één en 

ander nog voort te zetten. Daarbij is van groot belang 

de onderlinge saamhorigheid die een "warm gevoel" 

geeft 

  

9 Laatste 10 maanden niets om handen gehad maar wel 

genoten van de manier waarop het bridgen door jullie 

toch mogelijk werd gemaakt. Dat was en is voor vele 

ouderen echt een uitje en ontspanning waar ze 

wekelijks naar uitkijken. 

Ga zo door, de contacten zijn zo belangrijk 

voor de ouderen! 

9 Jazeker, ik heb het naar mijn zin bij Welzijn Sch. en 

hoop spoedig weer mijn bezoeken (v.b.g.) te kunnen  

hervatten. 

  

9 Als oude mensen blij worden van het steentje dat jij 

bijdraagt word je zelf ook blij!   J 

Vwb de part. vervoersdienst: check zo goed 

mogelijk of de gebruikers deze dienst écht 

nodig hebben en het niet beschouwen als een 

goedkope taxirit! Bv. Als mensen een rit naar 

Schiphol aanvragen i.v.m. vakantie of naar 

theater oid vraag dan bij intake waarom niet 

gebruik gemaakt van gewone taxi. 

9 Ja, erg naar mijn zin, omdat zoveel mensen gebruik 

maken van de activiteiten die het Couveehuis biedt 

en dit ondersteund wordt door een professioneel 

team. 

Een wens, dat 2021 ons weer meer "ruimte" 

gaat geven! 

9 Hartelijk dank voor dit mooie kerstpakket! Zeker, ze 

doen heel goed werk en in het bijzonder in deze 

coronatijd. Je wordt altijd goed ondersteund en kan er 

altijd met vragen terecht. Ook voor mezelf! Ze 

hebben mij enorm geholpen in een hele moeilijke 

tijd. Bedankt daarvoor. 

Het is ook heel noodzakelijk dat een instelling 

als deze blijft bestaan. Mensen moeten langer 

thuis blijven wonen dus is Welzijn 

Scheveningen, volgens mij, een onmisbare 

schakel in het geheel. Mensen worden steeds 

ouder, meer zorg, meer bescherming in deze 

ingewikkelde samenleving. Blij dat jullie 

(voorlopig) open blijven! Fijne Feestdagen! 

Zorg voor elkaar! Wees lief voor elkaar! 

Samen sterk! 

9,25 Yes-wel!   

10 Ja   

10 Jawel, altijd goed Zo bezig blijven 

10 Allemaal aardige mensen   

10 Ja   

10 Ja   

10 Ja  Ales goed! 

10 Ja allemaal aardige mensen! Nee 

10 Ja, nog nooit zo een goede werkaanbieder gehad   

10 Top gezellig weinig kunnen doen door kanker.   

10 Ja Niets bijzonder 

10 Ja heel erg fijn Op dit moment niet  

10 Zeker Keep up the good work!!! 
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VRIJWILLIGERS 

Cijfer Naar uw zin? Waarom? Tips/leuke ideeën/kritische noot? 

10 Uitstekend naar mijn zin!   

10 Wel, omdat ik dan bezig ben met de dames.   

10 Ja, omdat ik leuke collega heb Nee 

10 Ja super naar me zin leuke mensen, gezellig. Zou niet 

weg willen gaan 

Nee voor mij is het perfect al 

10 Ja, net begonnen, in de COVID crisistid, maar erg 

leuk om betrokken te zijn bij de wijk. 

Het is een gekke tijd, die vooral aantoont hoe 

belangrijk dit werk is voor kwetsbare ouderen. 

Vooral zo doorgaan. 

10 Ik heb het naar mijn zin, omdat ik het een leuke 

werkplek vind met gezellige collega's. 

Verder geen opmerkingen. 

10 Ja, altijd goede en fijne contacten en ze doen hun best 

voor de jeugd. En fijn dat ik mag helpen. 

Nee 

10 Altijd naar mijn zin, aardige mensen, gezellige 

activiteiten en veel mogelijkheden.   J 

Nog niet, maar misschien wel in 2021  J ! 

Gezondheid! 

10 Omdat de sfeer geweldig is. Alles goed geregeld 

i.v.m. Corona 

  

10 Netjes verzorgd en gezellig. Kant en klaar tosti op een papieren bordje. Er is 

vraag naar.  

10 Zeker. Prettige locatie en goede leiding. Alleen de hoop dat alles volgend jaar beter zal 

gaan als de injecties beschikaar tegen corona 

beschikbaar zijn. 

10 Erg naar mijn zin, sociale contacten, fijn om mensen 

te helpen 

Geen kritiek 

10 Zeer zeker. Het is een dag om naar uit te kijken. Gewoon zo doorgaan 

10 Jazeker erg naar mijn zin en erg leuke mensen.   

10 Prima naar m'n zin, door de "viruscrisis" al lang niet 

meer gewerkt, hoop vlg. jaar de draad weer op te 

pakken. 

  

10 Ja. Ik vind het riksja project een geweldig project! En 

ervaar altijd positiviteit en enthousiasme van de 

medewerkers van het Couvéehuis. Hun bijdrage is 

onbetaalbaar! 

  

10 Wel     

10 Niet No    

10 Wel   

10 Wel   

10 Gezellig, nuttig, Top!   

10 Ja hoor, heb een goed gevoel als ik bij die lieve 

meneer zit. 

Nee 

10 Prima   DE punten inzamelen voor de voedselbank! 

10 Jaaaaaaa, door mijn vrijwilligerswerk voor Welzijn 

Scheveningen blijf ik actief en in form. 

  

10 Ik heb het heel erg naar mijn zin   

10 Ja heel erg! Fijne mensen bewondering voor de 

enorme inzet 

  

10 Wel: om iets terug te doen voor de medemens. Geen tips 

10 Ik heb het heel erg naar mijn zin. Het is fijn om 

mensen blij te maken! 

  

10 10    J Meer PR voor Riksja Scheveningen i.p.v. 

kerstpakket. 
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VRIJWILLIGERS 

Cijfer Naar uw zin? Waarom? Tips/leuke ideeën/kritische noot? 

10 Sinds 4 maanden sta ik achter het buffet. Ik heb het 

erg naar me zin en vind het gezellig om mensen te 

ontmoeten. 

  

10 Samen en welzijn houd ons op de been, zo komen wij 

door de corona heen. 

Welzijn moed blijven. 

10 Enorm naar mijn zin, omdat het een fijn team van 

medewerkers/collega's zijn met een hart voor de 

medemens!!! 

N.v.t. 

10 Ja, vanwege het goede dat ze brengen, en uitstralen. Neen. Wil wel graag nogmaals mijn dank 

uitspreken voor het prachtige boeket en de 

kerstdoos. 

10 Open, vriendelijke sfeer. Altijd een warme plek voor 

de ouder/kind speelgroep. We zijn erg dankbaar. 

  

10 Super organisatie voor ouderen die behoefte hebben 

aan hulp in de vorm ondersteuning en ik draag graag 

daar een klein steentje bij bezoek aan huis. 

  

10 Zekker! Als brasilianse group wij zijn echt dankbaar 

aan deze huis om hier kan studeren. 

Jullie zijn geweldig! Hartelijk Bedankt!!! 

10 Heel erg. Goede voorzieningen. Goede 

ondersteuning. Ook corona aanpak heel zorgvuldig. 

Ben tevreden over jullie. 

10 Ik werk als vrijwilliger a d receptie geweldige sfeer. 

Wat een fantastische organisatie. 

Ik heb geen kritsche noot misschien té leuk! ha 

ha 

10 Ik vind alles heel leuk, mooie activiteiten en 

gezellige atmospheer ook tijdens dit vreemde jaar 

2020. 

De volgende jaar mogen 1-2€ meer betaald 

voor de hele activiteiten. 

10 Ik heb het super naar mijn zin altijd vriendelijk en 

vrolijk in het trefpunt. Ik ben super blij dat ik deel uit 

mag maken van jullie team. 

Blijf zoals jullie zijn. Jullie zijn toppers! 

10 Ja zeker want de mensen waarvoor ik werk zijn altijd 

heel vriendelijk en dankbaar. En als ik vragen hebt 

worden deze snel en goed behandeld. 

Geen 

10 Ik heb het naar mijn zin. Pas ½ jaar ben ik 

vrijwilliger. E., A., R. heel vriendelijk en aardig. 

Alles is heel goed geregeld. Veel dank voor de 

chocoladeletter en het kerstpakket. Heel leuk! 

10 Het is een geweldige, goede en vriendelijke plek. En 

deze jaren als ik vrijwilliger bij Welzijn 

Scheveningen ben, heb ik geweldige mensen 

ontmoeten en met velen bevriend. Het is een 

welcome ontmoetingsplaats en hard nodig bij 

omwonenden. 

Nee, het personeel doet er alles aan om een 

goede sfeer te creëren met veel suggesties. 

10 Ik heb het zeer zeker naar mijn zin bij Welzijn 

Scheveningen. Ik geniet elke week weer van mijn 

"maatje aan huis" werk. Ook nu met Corona blijf ik 

contact houden en breng zo nu en dan een visje of 

iets lekkers voor bij de koffie. Ook regelmatig 

telefonisch contact. Ik hoop dat het binnenkort weer 

anders kan. 

Fijne Feestdagen allemaal en de allerbeste 

wensen voor 2021. Stay Safe! 

10,25 Aardige, behulpzame administratie! Niet op dit moment! 
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2.2 Opmerkingen deelnemers aan activiteiten van het Couvéehuis2 

 

Bij het Couvéehuis zijn in totaal 302 reacties binnengekomen. Daar waar een opmerking is ingevuld, 

wordt deze hieronder weergegeven.  

 
Cijfer Opmerkingen Couvéehuis 

3 Ik weet dat de instructeur de beste bedoelingen heeft, maar dit is geen nederlands niveau 1. Ik 

verwachtte basis nederland. Deze les is voor mensen met enige kennis van het Nederlands. Ik hoop dat 

je een echt Nederland voor beginners aanbiedt. ik zou ook graag wat consistentie en methodologie in 

het onderwijs willen zien. Dank je. Houd u ook aan de regels en handhaaf het verplichte gebruik van 

een gezichtsmasker en goed geventileerde ruimtes en het toegestane aantal personen per kamer. 

5 geen 

6 ging goed met die stellage 

6 ja,ik ben gestopt al voor het dicht ging,omdat er geen of veel te weinig maatregelen werden genomen 

tegen corona,ruimte was te klein,er werd geen raam open gezet,en bekenden van elkaar stonden zowat 

tegen elkaar aan,onveilig gevoel,want zou graag willen dansen. 

Ik wilde er nog bij vermelden dat de leraar hier niets tegen kon doen,hij waarschuwde constant,maar 

zonder resultaat,en hij wilde de ramen wel open!! 

6 Nee 

6 Nee 

6 nee 

7 E. lijkt een prima opvolgster. Nog maar 3-4 lessen gehad. De maatregelingen in het Couveehuis om de 

besmetting van het Coronavirus tegen te gaan, zijn duidelijk en er wordt op naleving gecontroleerd. 

7 Eerder ; In een lokaal (Engels) dat kleiner is dan mijn huiskamer 9 mensen laten verblijven, terwijl ik 

vlg overheidsrichtlijnen op dat moment 2 gasten thuis mocht ontvangen was een situatie die voor mij 

onbegrijpelijk was. Dat zou m.i. In de toekomst beter georganiseerd kunnen worden. Of grotere ruimte 

of vooraf met deelnemers afspraken maken . 

7 Fijn dat de lessen via Zoom kunnen doorgaan, ofschoon live-les vele malen beter gaat. 

7 Fysieke bijeenkomsten hebben absoluut meerwaarde 

7 ga pas bridgen als we weer met allen aanwezig kunnen zijn, niet met 4 tafels met schermen.Zal wel nog 

lang duren.M.,H. en M. zijn op de hoogte 

7 Graag op tijd doorgeven als de lessen weer normaal beginnen 

7 Lokaal niet altijd schoon 

7 nee 

7 Nee 

7 Nee één ministerpresident lijkt me genoeg 

7 Nee, ik vertrouw erop dat we na de lockdown weer gaan beginnen. 

7 Neen 

8 Als het mogelijk is om de tochtsluis niet gelijktijdig, maar een voor een te laten openen zou dit een 

hoop kou kunnen besparen 

8 De groep was niet zo groot 

8 De laatste weken in 2020 via Zoom 

8 Doe voort ende zie niet om. 

8 Door het zodanig rangschikken van de tafels en voldoende ontsmettingsmiddelen konden we toch vaak 

de lessen blijven volgen. 

8 Fysieke bijeenkomsten hebben absoluut meerwaarde 

8 Geen zorgen.Hoop dat de lessen snel weer kunnen beginnen. 

8 Goed geregeld. 

8 Het gaat goed 

8 Hoe groot kunnen/mogen de groepen worden? 

                                                           
2 De opmerkingen van de deelnemers zijn hier letterlijk weergegeven om de authenticiteit te behouden, d.w.z. dat ze niet zijn 

gecorrigeerd op spelling en grammatica. 
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Cijfer Opmerkingen Couvéehuis 

8 Hoop dat de lessen weer snel opgestart kunnen worden. 

8 Hoop dat we weer snel kunnen starten. 

8 Ik ben voor mezelf niet zo zorgelijk over corona denk niet dat ziekte uit te bannen is 

8 ik ben vorig jaar niet geweest. Januari was ik ziek tot april en toen was was de corona al uitgebroken. de 

koorleden wilden voorlopig niet meer komen. 

8 Ik heb in april 2020 laten weten dat ik na de coronaperikelen weer wil deelnemen. 

8 Ik hoop dat de lessen zo snel mogelijk weer door gaan :) uiteraard in alle zorgvuldigheid 

8 Ik hoop dat dit huis nog maar heel lang actief kan blijven,ik vind heter ontspannend en heel prettig 

8 Ik kom terug als ik gevaccineerd ben en ook als de regering de lessen autoriseert 

8 Ik mis mijn gezellige lessen 

8 Ik vind dat jullie het prima doen 

8 Jammer dat het nu niet kan. 

8 Jammer dat het weer dicht is. De bijeenkomst was coronaproof en goed geregeld 

8 maak zoveel mogelijk corona-proof trainen mogelijk! 

8 Mis door de lockdown mijn boetseren en contact met anderen en hoop dat het couveehuis weer binnen 

niet te lange tijd weer open kan. 

8 moet spoedig weer open 

8 n.v.t. 

8 Nadat de cursus weer gestart was na de vorige lockdown, vond ik het erg druk in het gebouw. Ook het 

gebruik van de zaal met zeer korte tussenpauzes vond ik niet prettig. 

8 Nee hoor 

8 nee, Ik vind het niet zo gezellig op afstand 

8 neen 0rima maatregelen 

8 Neen alles begrepen! 

8 Niet genoeg ventilatie 

8 Nvt 

8 Stay safe 

8 was door onze begeleider prima geregeld 

8 Zolang de Corona nog rondwaant ben ik helaas niet in staat te komen 

8 Zolang het virus er is, trek ik mij geheel terug 

9 Geen suggestie 

9 Belangrijk om tijdens Corona toch nog wekelijks yogales online te kunnen volgen en wanneer mogelijk 

in kleine groepjes (max. 4 cursisten + docent en niet 7 personen zoals eerder in 2020 werd 

gesuggereerd) 

9 Bijzonder tevreden 

9 Coveehuis prachtige locatie om te bridgen 

9 D. en het Couveehuis organiseren de 1,5 m afstand en de hygiene prima 

9 De groep werd steeds groter, als iedereen er is past het niet (situatie voor corona). Dat zou niet horen.  

In de corona tijd: de les vond niet altijd op voldoende afstand plaats, ben in najaar op gegeven moment 

gestopt met de les op locatie (voor de lockdown). 

Heel fijn dat I. probeert de les via skype/zoom te gaan doen. 

9 Deze docente is goud waard! Graag zo snel mogelijk weer beginnen met lessen! 

9 Doorgaan van de lessen werd creatief opgelost. 

9 Er wordt goed gehandhaafd voor de Corona . Pluim! 

9 Fijn om online nog yogales te kunnen volgen in Corona tijd 

9 geen 

9 geen opmerkingen anders dan dat de corona maatregelen zeer goed worden uitgevoerd in het 

Couveehuis 

9 Geen, prima verzorgd 

9 Groep misschien opdelen in ochtend en middag sessie ivm 1,5 meter afstand 
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Cijfer Opmerkingen Couvéehuis 

9 heeft niet zoveel zin lijkt me 

9 Het Couvee huis is een prachtige plek voor de vele activiteiten, die de bewoners van Den Haag in hun 

vrije tijd willen uitvoeren. Bovendien houden de activiteiten een ieder scherp, wat noodzakelijk is voor 

een gezond en evenwichtig ouder worden. 

Heel fijn dat het Couvee huis behouden blijft voor de vele cursussen. daar is erg veel behoefte aan. Het 

zou een enorme verschraling zijn geweest als het Couvee huis weg opgeheven zou worden. het voorziet 

in een enorme behoefte. 

Een compliment voor alle vrijwilligers die dit mogelijk maken. 

9 Het is jammer dat de bridgelessen weer gestopt zijn maar begrijpelijk. Hopelijk half februari weer. Het 

is heel fijn voor mensen op leeftijd om dergelijke cursussen te doen. Houdt geest en sociale contacten 

fit! bedankt daarvoor! 

9 Hoop dat het Couveehuis weer zo snel mogelijk open kan. 

9 Ik durf nog steeds niet te komen vanwege corona en nu de engelse variant 

9 Ik wil iedereen alle sterkte toewensen in deze tijd en hopelijk tot spoedig ziens 

9 Is tot nu toe goed geregeld. 

9 Italiaans graag ,overdag 

9 Ivm corona, groep splitsen in ochtend/middag sessie 

9 Jammer dat het niet doorgaat vanwege de corona. 

9 Jammer dat we voorlopig niet kunnen deelnemen aan deze activiteit, maar het is niet anders en wachten 

rustig af. 

9 Laat de maaltijden zo spoedig mogelijk weer doorgaan. 

9 M. en het Couveehuis organiseren de 1,5 m afstand en de hygiene prima 

9 N.v.t. gesloten/ Wellicht is het mogelijk om 1 pak klei op te halen voor thuis boetseren, omdat de 

voorraad in het HC huis blijft luggen en verdroogd? 

9 na de lockdown.. komt het dan weer? 

9 nee, hoop zsm weer te kunnen bridgen in het Couveehuis 

9 niet echt 

9 Nog even de tanden op elkaar en dan hoop ik, dat we snel weer beginnen. 

9 Nvt 

9 S. en het Couveehuis organiseren de 1,5 m afstand en de hygiene prima 

9 Slechte ventilatie in kleine ruimte. 

9 Snief snief 

9 Tai chi op 1,5 meter is geen enkel probleem in het Couvéehuis. 

9 Tijdstip is onhandig voor werkende mensen zoals ik. Met thuiswerken kon ik daar een draai aan geven, 

maar een paar mensen moesten daardoor verstek laten gaan. 

9 Toen de corona maatregelen het toestonden hebben we gedanst met stokken tussen ons in, vaak ook 

mondkapjes op en fikse ventilatie door grote open ramen aan voor -en achterkant. Ik denk niet dat er 

andere of betere maatregelen zijn. 

9 Tot nu toe niet. 

9 Voor zover ik weet, mis iedereen het zingen verschrikkelijk, ik ook. 

9 Wanneer het weer veilig is mbt corona kom ik graag weer boetseren 

9 Wanneer mogen we weer zingen? 

9 weer snel naar normaal.Jammer genoeg zit dat er helaas nog niet in. 

9 Zelf geef ik lezingen over Alg. Geschiedenis. In de loop der jaren was er een vast groepje 

luisteraars/deelnemers ontstaan - Ik tracht dat bijeen te houden door mijn maandelijkse bijdrage per 

email door te sturen naar degenen van de groep, van wie ik een email adres heb. Is er kijk op wanneer 

wij weer bij elkaar kunnen komen? Zomaar een vraag, Ik begrijp wel dat we afhankeliljk zijn van de 

maatregelen, maar ik wil wel laten weten dat ook ik er van mijn kant wel naar uitzie om weer te kunnen 

doorgaan op de manier die we gewend waren, en hoop dat onze groep de band blijft behouden. J. 

10 Alles is prima geregeld, alleen de reinigingsmiddelen voor na afloop van les waren regelmatig niet 

aanwezig in lokaal (papier plus spray) 
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Cijfer Opmerkingen Couvéehuis 

10 Die corona regels binnen het corveehuis mogen van mij wat relaxter... 

10 er werd goed omgegaan met de coronaregels 

10 Geen vragen enz.jammer,maar rustig afwachten.Misschien komen er toch mogelijkheden,hoop ik.Na 

vactinatie ofzo. 

10 Goede voorzorgsmaatregelen zijn er getroffen wb Bridge 

10 H. is een geweldige instructeur voor fietslessen, erg geduldig en vriendelijk. Bedankt H.! 

10 hoop dat het spoedig weer mogelijk is de cursus te volgen in het Couveehuis 

10 ik hoop dat het binnenkort weer mogelijk is om te boetseren 

10 Ik zou graag voortzetting zien van de lessen zoals die recent Corona-proef werden gegeven. Uiteraard 

zijn wij allemaal afhankelijk van de instructies zoals die van hoger hand worden verstrekt en ik hoop 

van harte dat het Couveehuis gauw weer toegankelijk zal zijn. 

Voorts ben ik van mening dat J. niet financieel de dupe moet zijn en ben gaarne bereid de lessen door te 

betalen. 

10 In belang vd bewoners Statenkwartier 

Dat het snel weer open gaat 

10 jullie zijn zeer zorgzaam! FIJN 

10 Kan niet wachten wanneer weer mag beginnen 

10 mondkapje dragen 

10 Nee, ik hoop om meerdere redenen dat we zo snel mogelijk weer mogen starten. 

10 neen 

10 Prima lessen 

10 T. doet het geweldig 

10 T. doet het geweldig! 

10 Tot vaccinatie gegeven is, zal ik geen Mahjong komen spelen, helaas 

10 U doet het met al Uw collega's fantastisch. 

10 Uiteraard is 2020 een heel mager Mahjong-jaar geweest! 

10 Ze hebben met Zoombijeenkomsten goede vervanging 

10 Zingen en Corona zijn geen goede combinatie. Helaas 

10 Zo jammer dat er geen mogelijkheid is om met elkaar te zingen 

 

2.3 Opmerkingen deelnemers aan activiteiten van de Mallemok3 

 

In de Mallemok zijn in totaal 15 reacties binnengekomen. Daar waar een opmerking is ingevuld, wordt 

deze hieronder weergegeven. 

 

Cijfer Opmerkingen Mallemok 

8 Hoop dat de yoga snel weer hervat kan worden. 

8 

Na afloop van de yoga drinken we altijd als afsluiting gezamelijk koffie, is het mogelijk dat de wandel 

club later of eerder terug komt voor koffie, het is nl erg druk als we er gezamelijk koffie drinken en erg 

storend, je kunt elkaar dan bijna niet verstaan 

9 

de erg grote groep wandelaars is vaak gelijk met onze koffietijd, zou beter zijn als zij rekening houden met 

ons en komen als wij weg zijn . wij zijn de yoga groep van 10.30 tot 12 

10 Nee, ergjammer dat het nu niet kan maar we moeten ons aan de regels houden. 

10 

Ik vind het fantastisch hoe de begeleiders er altijd weer zijn voor de kinderen. Ofwel op locatie of on line. 

Ze schakelen snel en staan iedere week weer klaar om de kinderen een leuke en gezellige middag te 

bieden. Mijn complimenten voor iedereen! 

                                                           
3 De opmerkingen van de deelnemers zijn hier letterlijk weergegeven om de authenticiteit te behouden, d.w.z. dat ze niet zijn 

gecorrigeerd op spelling en grammatica. 



30 

 

2.4 Opmerkingen jongeren4 
 
Bij het jongerenwerk zijn in totaal 29 reacties binnengekomen. Daar waar een opmerking is ingevuld, 

wordt deze hieronder weergegeven.  

 
Cijfer 

JW 

Favoriete activiteit Cijfer 

activiteit 

Leuk idee 

8,5 Game on 6,5 Bootje varen 

8,5 VR Bril 9   

9 VR Bril 9 Een toernooi van een game ofzo: Warzone of 

Rocketleague 

9 Weet niet   Miss als Corona klaar is zwemmen ofzo 

9 Op vakantie gegaan 8,5 Naar pretpark 

9 Lasergamen 8 Airsoft 

9 Waterskien 10 Weer tenten kamp 

9,5 Huiswerkbegeleiding en 

meidenclub 

10 Naar Walibi of Efteling met huiswerkclub 

9,5 Duinrell met huiswerkbegeleiding 9 Drievliet 

9,5 Duinrell/laser gamen 11 Walibi met huiswerkbegeleiding 

9,5 Fortnite toernooi 10 Nog een fortnite toernooi, voetballen misschien 

10 Voetbal, Games enzo 10 Karten 

10 Lasergame en gourmetten 10 Ja als Corona weg is leuke dingen doen 

10 Jump XL 9 Park 

10 Meidenclub 10 Filmdag, bakken 

10 VR Brillen 10 Duinrell 

10 Fifa 10 Katjeskelder na Corona (jullie zijn altijd aardig en 

we kunnen altijd spelletjes spelen binnen) 

10 Fortnite en Duinrell met 

huiswerkbegeleiding 

10 Efteling 

10 Huiswerkbegeleiding 10 Met huiswerkbegeleiding naar Efteling gaan 

10 Duinrell met huiswerkbegeleiding 10 Bingo 

10 Duinrell met huiswerkbegeleiding 9,5 Huiswerk, schaatsen, duinrell en naar Efteling 

10 Gewoon bij de mallemok gamen 

enzo, chillen,vlog 

9 Meer activiteiten 

10,25 Meidenclub in het algemeen was 

zo leuk 

8,25 Van alles en nog wat 

11 Waterskien 9 Ja het schilderen van Trefpunt 

 

  

                                                           
4 De opmerkingen van de jongeren zijn hier letterlijk weergegeven om de authenticiteit te behouden, d.w.z. dat ze niet zijn 

gecorrigeerd op spelling en grammatica. 
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2.5 Opmerkingen klanten Sociaal werk5 
 

Bij het Sociaal werk - cliëntondersteuning zijn in totaal 189 reacties binnengekomen. Daar waar een 

opmerking is ingevuld, wordt deze hieronder weergegeven.  

 
Cijfer 

maatsch. 

werker 

Cijfer onder- 

steuning/ 

hulpverlening 

Cliënt kan 

zelfstandig 

verder 

Toelichting van de cliënt 

4 3 Ja Quote van mw: "Ik heb helemaal niks aan jou en de rest van 

Nederland" 

5 5 Ja client vervoegt zich weer bij Parnassia 

7 7 Ja - 

7 8 Ja Dhr. was blij met de geboden hulp. 

7 6 Ja ivm corona was de begeleiding minder. Jammer maar begrijpelijk 

zegt mevr. 

7 7 Ja Mw. vond het erg bijzonder dat de informatie allemaal 'gratis' kan 

worden gegeven. Mw. is gewend om te betalen als er een dienst 

wordt verleend, maar vind het erg mooi om te zien dat het allemaal 

kan. Ook de kennis die ouders heeft wonen in een ander stadsdeel 

beaamde dit. 

7 7 Ja Mw. was samen met een kennis op de eerste afspraak. Kennis vond 

mij een veel leuker maatschappelijk werker dan 

ziekenhuismaatschappelijk werk. Dit vond mw. zelf ook. 

7,5 7,5 Ja Bedankte mij voor de snel gegeven hulp en gaat nu tezamen met zijn 

ex en dochter naar een kinderpsycholoog. 

7,5 7,5 Ja Bedankte mij voor mijn snelle hulp/ verwezen kinderpsycholoog. 

7,5 7,5 Ja Bedankte voor de veelheid aan informatie. Had een pagina 

volgeschreven aan acties waar ze het idee van hadden mee verder te 

kunnen. 

7,5 7,5 Ja Bedankte voor het gesprek die we hebben gehad en ook voor de 

informatie voor het zoeken naar woningen. 

7,5 9 Ja Client is in dit geval verwijzer; VT 

7,5 7,5 Ja De situatie is verbeterd t.o.v. de neefjes en nichtjes en de situatie is 

rustiger. Moeder was hier erg blij mee (en de omgeving ook). 

7,5 7,5 Ja Heb haar na eenmalig contact niet meer te pakken gekregen. 

7,5 7,5 Nee Meneer heeft contact met de woonbond voor ondersteuning. 

7,5 5 Ja mevrouw is tevreden over het (eerdere) telefoongesprek, maar 

ontevreden dat zij geen hulp bij boodschappen van een vrijwilliger 

meer kan krijgen bij ons. opnieuw verwezen naar Respect; daar kan 

mevrouw met al haar (hulp)vragen terecht. 

7,5 7,5 Nee Niet duidelijk hoe de situatie momenteel is. Na meerdere 

contactpogingen is dit niet meer tot stand gekomen. 

7,5 7,5 Ja Samen met impegno opties doorgesproken en zij kan verder met 

mw. 

7,5 7,5 Ja S. weet wat zij het best wel/ niet kan doen in deze situatie en heeft 

mij vriendelijk bedankt voor de hulp en moeite. 

7,5 7,5 Nee Van MW'er: Mw. is terug verwezen naar de WMO voor indiv. 

begeleiding. 

7,5 7,5 Nee Verwezen naar Helpdesk Geldzaken M. 

                                                           
5 De toelichtingen van de klanten zijn hier letterlijk weergegeven om de authenticiteit te behouden, d.w.z. dat ze niet zijn 

gecorrigeerd op spelling en grammatica. 
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Cijfer 

maatsch. 

werker 

Cijfer onder- 

steuning/ 

hulpverlening 

Cliënt kan 

zelfstandig 

verder 

Toelichting van de cliënt 

7,5 7,5 Ja Vond het fijn dat zij mij meerdere malen kon contacteren, nadat de 

casus al was afgesloten. Benoemde het fijn te vinden om (snel) te 

kunnen sparren over haar zoontje en dat ik alles op de mail zette, 

omdat zij dit in 'paniek' na het telefoon gesprek vergat. Ze vond het 

fijn dat ze het rustig terug kon lezen en dit tevens aan netwerk kon 

laten lezen, om één lijn te creëren in de opvoeding. 

7,5 7,5 Ja Wilt meer handvatten, maar na vele pogingen komt er geen afspraak 

tot stand. Vandaar dat ik de casus sluit. 

7,5 7,5 Ja Ziet door de positieve omslag van haar zoon weer een ingang om 

zelf verder te kunnen. 

8 7 Ja * Hulp van sociaal casemanager is ingezet. 

8 8 Nee * Inzet MWA begeleiding 

8 8 Ja betrokken niet gesproken. evaluatiebeoordeling is een inschatting 

van de waardering van zorgpartners. 

8 8 Ja Fijne en snelle hulpverlening. Vond de tips allen goed en passend en 

prettig dat ik dit (uitgebreid/ duidelijk) op de mail zette. 

8 8 Nee Ik heb inderdaad al contact gehad met B.. Zij is echt heel erg 

behulpzaam en proactief. Ik wil jou ook nog bedanken voor wat je 

tot nu toe hebt geregeld en alvast een fijne vakantie en feestdagen! 

Mochten wij zelf ook nog ondersteuning nodig hebben dan kom ik 

zeker weer even op de lijn. 

8 6 Ja jammer dat mw niet kan zorgen voor huisvesting. 

8 8 Ja Je bent heel benaderbaar, kan goed luisteren en hierop reageren en je 

geeft en concrete praktische adviezen. Ik vond dit heel fijn! 

8 8 Nee met hulp GGZ, waarnaar verwezen 

8 8 Ja met inzet van indiv. begeleiding 

8 7 Ja Mevrouw (80 jr) is erg blij met de mogelijkheid om met haar 

enkelvoudige maar voor haar complexe praktische vragen op 

afspraak bij het Servicepunt XL te kunnen komen. Inzet 

cliëntondersteuning daarmee verder niet nodig. 

8 7 Ja no show 

8 8 Nee Ondersteuning wordt nog voortgezet in 2021. 

8 8 Ja Snelle doorverwijzing/ hulp 

8 8 Ja We zitten op dezelfde golflengte. "Medewerkers van Welzijn 

Scheveningen vormen een goede aanvulling op de maatschappij 

voor mensen die hulp behoevend zijn. Dit soort mensen zijn de stille 

krachten achter de extravert ingerichte samenleving." 

8 8 Nee Wordt doorverwezen voor meer passende hulp 

8 8 Ja Wordt verder geholpen vanuit Impegno. 

8 8 Ja Zelf reageren op woningen 

9 9 Ja A. dacht goed mee met de situatie voor mij en mijn zoontje, vroeg 

goed uit en gaf een passend advies. Ik kreeg niet de indruk dat dit 

een standaard antwoord was. Na een maand wederom gebeld en de 

situatie is flink verbeterd. Snelle reactie, adviezen op de mail en 

evaluatie moment. Bedankt! 

9 9 Ja Bedankte mij voor de snelle hulp, benoemde het fijn te vinden alles 

terug te kunnen lezen op de mail/ hulp op korte termijn/ begrip en 

snel gezocht naar waar passende hulp te vinden; 

HA/Kinderpsycholoog. 

9 9 Ja Benoemde dat de tips werkte, bedankte mij en kan zelfstandig 

verder. 

9 9 Nee C. van het CJG zal dit gezin verdere hulpverlening bieden. 

9 9 Ja Cl. was blij met de aandacht 
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Cijfer 

maatsch. 

werker 

Cijfer onder- 

steuning/ 

hulpverlening 

Cliënt kan 

zelfstandig 

verder 

Toelichting van de cliënt 

9 9 Ja E. benoemde mij heel dankbaar te zijn voor de geboden hulp. Dit 

aangezien zij zowel door de leidsters als door de pedagogisch coach 

te P. niet werd ondersteund. D.m.v. mijn twee observaties te P., de 

bijbehorende geformuleerde adviezen voor zowel thuis als op de 

KOV kan E. zelfstandig verder. Tevens tezamen besloten dat J. naar 

een andere KOV gaat en haar ondersteunt in hoe zijn 'ongewenste 

gedrag' te benoemen naar Kindergarden e.d. 

9 9 Ja Fijne gesprekken, veelvuldig gebeld en goede stok achter de deur 

om zo door te gaan. Prettig dat er altijd contact opgenomen kan 

worden. 

9 9 Ja Mw. is zeer tevreden met de ondersteuning vanuit het 

maatschappelijk werk en vrijwilliger F. (HBA). 

9 9 Ja Verder met behulp van stichting Jeugdformaat, casus bleek niet 

passend voor de Opvoedsteun. Met P. werkte het eerste gesprek niet 

zo, zodoende de overige twee gesprekken gevoerd met D., zij 

benoemde de gesprekken heel fijn te vinden en fijn om de adviezen 

op de mail rustig terug te kunnen lezen. Ze vond het ook fijn om me 

te allen tijde te kunnen bellen, indien er iets mis zou gaan thuis 

tussen de geplande afspraken in. 

9 9 Ja Ze bedankte mij vriendelijk voor mijn hulp. Heeft mij als 

hulpverlener een 9 gegeven en ook voor de hulpverlening. Ze 

benoemde het als heel positief en fijn te hebben ervaren, zich meer 

bewust is gaan worden van haar eigen houding en handelen, het 

passend bij hen als gezin was en het gaf hen richting en rust. Ze 

vond dat ik haar door de corona periode heen heb geholpen, zeker 

toen de kinderen beiden thuis zaten. 

10 10 Ja * Middels begeleiding van Anton Constandse. 

10 10 Ja Een dikke 10! De vragen die ik had, heb je allen beantwoord. Je hebt 

me tools gegeven, waarmee ik direct aan de slag kon en welke 

zichtbaar hielpen. Je kwam alle afspraken na, dus echt super! 

10 10 Ja Mw. geeft aan erg tevreden te zijn alleen kan zij het helaas niet in 

praktijk toepassen vanwege corona en alle maatregelen. 

10 10 Ja Snelle hulp en na één contact goed geholpen/ vooruitgang! 

10 10 Ja S. heeft mij op beiden punten een 10 gegeven. Zij voelde zich 

opgelucht na onze gesprekken, ik heb haar ogen geopend, zij voelde 

zich sterker in haar schoenen staan, zowel tegenover de kinderen als 

tegenover haar ex man, zij is tezamen met hem naar de psycholoog 

gegaan, gaat aan haarzelf werken, zal de situatie meer accepteren 

zoals het is en dingen proberen los te laten voor haar eigen 

gemoedstoestand en de adviezen rondom de kinderen hebben tevens 

geholpen. S. benoemde ontzettend dankbaar te zijn en vond mijn 

hulp erg fijn. 
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Bij het Sociaal werk – Servicepunten XL zijn in totaal 102 reacties binnengekomen. Daar waar een 

opmerking is ingevuld, wordt deze hieronder weergegeven.  

 

Cijfer 

maatsch. 

werker 

Cijfer 

vrijwilliger 

(SP-XL) 

Cijfer 

info& 

advies 

Cliënt kan 

zelfstandig 

verder 

Toelichting van de cliënt  

        “Ik ben zo blij! Het fundament van een nieuwe start in mijn 

leven is geplaveid met zacht tapijt ?? . Ik kan nu lekker met 

mijn blote voetjes rondlopen in mijn eigen huisje. ????? Ik 

voel weer grip op mijn EIGEN leven!” 

7,5   7,5 Ja Bedankte voor de hulp 

7,5   7,5 Ja Blij met de geboden informatie, snelle reactie op de 

vraag/terugbelverzoek en het snel intern schakelen naar de 

passende vrijwillige dienstverlening 

7,5   7,5 Ja blij met snel regelen tijdelijke ondersteuning. kan nu verder 

met hulp van zorgaanbieder en hulp schappelijk/voedselbank 

    10 Ja Echt geweldig!! Meneer is helemaal blij en ik ook ;) Met 

vriendelijke groet, N. Maatschappelijk werker 

7,5   7,5 Ja Heel blij met de geboden hulp 

7,5   7,5 Ja Helaas niet concreet iets voor meneer kunnen betekenen, maar 

fijn dat ik het wilde proberen. Meneer gaat zelf verder. 

7,5   7,5 Ja Is langsgekomen op het Trefpunt om mij te bedanken. Het 

tarief van de zorgverzekering zou nu weer kloppen. 

8   8 Ja meneer is blij met de ontvangen huisraad, en onze 

bemiddeling daarin tussen hem naar de gever. 

8   8 Ja met gegeven informatie en mogelijkheden tot inzet VB op 

korte termijn kan overbrugging plaatsvinden tot de MWA-

begeleiding aan de slag gaat. 

7,5   7,5 Ja Mevrouw bedankte voor het gesprek en wilde graag mijn 

naam weten. Mochten wij elkaar ooit in het echt ontmoeten, 

dan weet ze met wie ze gesproken heeft. 

9   9 Ja Mevrouw herhaalt meermalen haar dankbaarheid, na maanden 

zelf proberen iets te regelen is ze blij dat het nu voortvarend is 

opgepakt en aanvullend geregeld is dat een ergotherapeut gaat 

langskomen. 

8   8 Ja mevrouw is tevreden over de gegeven praktische informatie 

en blij dat zij haar verhaal en zorg (wat uitgebreider) even kon 

delen 

8   9 Ja mevrouw uit zich zeer tevreden over de geboden informatie 

over de passende voorliggende voorzieningen/cursussen en 

gaat zelf verder kijken naar het aanbod. belt terug wanneer dit 

(door corona/aanbod beperkt) niet voorziet in antwoord, dan 

kijken we verder naar evt inzet vrijwilliger aan huis. 

8   8 Ja mevrouw uit zich zéér tevreden over de informatie, ook over 

de coronamaatregelen/richtlijnen en wacht het 

vervolgtelefoontje van de vrijwilliger af. 

7   7 Ja Mw. Bedankte voor de hulp en het luisterende oor. Ook 

namens haar bedankt aan de collega(s) waar ik nog even mee 

heb overlegd. 

7,5   7,5 Ja Mw. kwam eerst bij het HTM punt terecht, daar konden ze 

haar niet helpen. Toen is ze naar de gemeente geweest die 

haar weer doorverwezen naar ons toe. Mw. geeft aan eindelijk 

het idee te hebben geholpen te zijn. En blij te zijn dat het nu is 

opgelost. 
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Cijfer 

maatsch. 

werker 

Cijfer 

vrijwilliger 

(SP-XL) 

Cijfer 

info& 

advies 

Cliënt kan 

zelfstandig 

verder 

Toelichting van de cliënt  

8   8 Ja Mw. uit zich zeer tevreden over de uitgebreid gegeven 

informatie. in hoge mate gerustgesteld nav hoe we 

richtlijnen/maatregelen hanteren mbt corona. Overweegt nog 

of ze de PVD 'durft' te gaan gebruiken. 

7,5   7,5 Ja Mw.bedankte voor de hulp 

7 7 8 Ja nee 

9   9 Ja neemt contact op bij behoefte 

    7 Ja netwerkpartner gaat verder met de gegeven tips t.b.v. haar 

cliënte 

8   8 Ja netwerkpartner info en advies geboden. daarover zeer 

tevreden, met name over hoe snel haar klant bij ons terecht 

kan voor een intake (binenn 2 werdagen) 

9 9 9 Nee 'R., M., L. en u helpen goed en professioneel' 

8   8 Ja Tevreden over de geboden info en verwijzing met 

terugbelverzoek, 

8   8 Ja tevreden over de snelle reactie en geboden informatie 

8   8 Ja tevreden over het meedenken en de geboden tip en info. 'echt 

super!" 

7,5   7,5 Ja Was vooral ook erg blij met de maaltijden die aan moeder en 

broer geleverd kunnen worden gedurende deze (corona)crisis. 

 

2.6 Opmerkingen klanten Sociale winkel Schappelijk6 

 

Bij de Sociale winkel Schappelijk zijn in totaal 39 reacties binnengekomen. Daar waar een opmerking is 

ingevuld, wordt deze hieronder weergegeven.  

 

SOCIALE WINKEL SCHAPPELIJK 

Cijfer Mening Opmerkingen/suggesties 

7 Heel goed gezorgd Geen commentaar, ik ben tevreden 

7 Geen klachten Hopen dat we weer snel gewoon kennen komen 

wanneer we willen 

8 Top! Top team! 

8 Goed. Ga zo door. 

8 Fantastish   

8 Goed initiatief Geen. 

9 Zeer tevreden Nee 

9 Prima Ga zo door, dames 

9 Heel goed.   

9 Goed geregeld. Ben er blij mee en vriendelijke 

mensen. 

  

9 Fantastisch, goede producten, gezellige 

medewerkers 

  

9 Respect, ik vind het knap hoe ze alles voor 

elkaar hebben. 

Een 9 is veel fijner dan een 10 

                                                           
6 De opmerkingen van de klanten zijn hier letterlijk weergegeven om de authenticiteit te behouden, d.w.z. dat ze niet zijn 

gecorrigeerd op spelling en grammatica. 
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SOCIALE WINKEL SCHAPPELIJK 

Cijfer Mening Opmerkingen/suggesties 

9 Het helpt heel erg mee. De mensen zijn erg 

aardig en behulpzaam. 

Blijf zo doorgaan. 

9 Mijn mening over Schappelijk is meer dan 

positief. 

Ik ben elke week erg blij uit zo'n rijk assortiment, 

zulke goede producten te mogen uitzoeken. In deze 

lastige tijden vind ik dat jullie daar erg attent mee 

omgaan! HULDE en bedankt. 

10 Goed   

10 Helemaal Top Ze zijn lief!! 

10 Wordt altijd vriendelijk geholpen   

10 Heel goed, meneer is blij, mdw zijn vriendelijk   

10 Lieve mensen. Heel fijn.   

10 Heel erg belangerijk voor ons! Geen aanmerkingen 

10 Goed Goeie uitleg, aardig personeel 

10 Top, zeer attente medewerkers/dienstbaar. Geen. 

10 Hardstikke goed   

10 Leuke mensen op donderdag NVT 

10 Alles is prima Dank jullie wel, heel aardige mensen  ♥ 

10 Very good service and friendly staff Very good service 

10 Ik ben heel blij , goed. Wat ik wil je altijd krijg 

10 Vind het top geregeld Het is allemaal goed geregeld 

10 Super fijn dat Schappelijk bestaat. Vooral doorgaan! 

10 Ik vind mooi en aardig Vervoer is lastig voor mij om met bus te komen met 

kindren. 

10 Goed Donderdag Topperdag met leuke mensen. 

10 Zeer vriendelijke benadering. Erg fijn dat je hier zelf bruikbare dingen kan kiezen. 

Ook een lekker extratje. 

10 Ik ben erg blij met de Schappelijk en zeer 

tevreden. Deze winkel help enorm voor de 

boodschappen. 

  

 

2.7 Opmerkingen klanten vrijwillige dienstverlening7 

 

Bij de vrijwilllige dienstverlening zijn in totaal 289 reacties binnengekomen. Daar waar een opmerking is 

ingevuld, wordt deze hieronder weergegeven.  

 

PARTICULIERE VERVOERSDIENST 

Cijfer Opmerkingen 

5 Alleen maar kunnen bellen tussen 10 en 13 uur, vind ik erg weinig. 

6 Neen 

7 Door een misverstand heb ik hier nog geen gebruik van gemaakt. 

7 Problemen met communicatie. Rijden 's avonds liever niet 

8 Alleen dat ik heel blij ben met de P.V. al maak ik er maar weining gebruik van. I.v.m. eigen auto! 

8 Een Geruststellend idee, dat U er bent in Noodsituaties!  

8 Geweldig fijn dat ze er zijn! 

                                                           
7 De opmerkingen van de klanten zijn hier letterlijk weergegeven om de authenticiteit te behouden, d.w.z. dat ze niet zijn 

gecorrigeerd op spelling en grammatica. 
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PARTICULIERE VERVOERSDIENST 

Cijfer Opmerkingen 

8 Geweldige chauffeurs heel behulpzaam 

8 Geweldige organisatie. 

8 I.p.v. de bekende foto een kleine stadsdeel-plattegrond, met duidelijk omlijnd het deel Scheveningen. 

8 Ik hoop dat deze fantastische dienst nog lang blijft bestaan! 

8 Is niet altijd beschikbaar. Wel te begrijpen in deze tijd. 

8 Ondanks Corona gewoon doorgaan! 

8 Vooral zo doorgaan! Super. 

8 Voorlopig heb ik geen vervoer nodig. 

8 Ze zijn heel aardig. Ze wachten geduldig. Ze komen op tijd. 

8 Zeer tevreden. 

8,5 Blij dat jullie er zijn! 

8,5 Per 9/3.  €10,= overgemaakt 

9 "Altijd paraat" 

9 Alles prima! Heel tevreden! 

9 Als in de toekomst alles zo goed gaat, als het verleden. Prima! 

9 Als particuliere vervoersdienst ter sprake komt, beveel ik jullie van harte aan. 

9 Ga zo door! 

9 Geen. 

9 Heel erg teverden  Dank voor de goede zorgen 

9 Ik geef een cijfer 9 omdat als je een afspraak maakt ik er van op aan kan, en is altijd keurig op tijd. 

9 Ja 

9 Prima geregeld zeer correcte heer. 

9 Prima geregeld!! 

9 Prima! 

9 Toen mijn man nog leefde en ik niet mocht autorijden, heb ik Uw vervoersdienst meermalen bij vrinden 

aangeprezen. 

9 Vóórdat de Coronatijd aanbrak, heb ik regelmatig gebruik gemaakt van uw Vervoersdienst. Hulde 

hiervoor! De vrijwilligers waren altijd op tijd en de ritten waren zeer plezierig. Veel dank! 

9 Zeer nuttig, maak er erg graag gebruik van 

10 Altijd goed geregeld 

10 Altijd op tijd. Vriendelijke medewerkers/sters 

10 Ben zeer tevreden 

10 Degene die je rijden, doen het fantastisch! Bekwame chauveurs en goede service. 

10 Fantastisch 

10 Fantastische service!! 

10 Geen. 

10 Géén. Weet niet meer wanneer ik hier het laatst gebruik van heb gemaakt (2018?). Blijf echter lid, want 

je weet maar nooit! 

10 Goed 

10 Heel ardig chauffeurs altijd op tijd 

10 Het is vantastis. Ben er Blij mee ook een 10 

10 Ik ben erg tevreden. Dank U wel Fijne benadering en erg zorgvuldig dank. 

10 Ik ben heel erg tevreden. Dank u wel. Fijne behandeling, behulpzaam en geduldig, heel prettig. 

10 Ik ben super Dankbaar 

10 Ik zou het niet willen missen! 

10 L.S. ik heb u al gesproken maar nogmaals. Ik ben erg blij en tevreden over de particuliere 

vervoersdienst. Het is echt een uitkomst voor mij. 

10 Meestal vriendelijke chaefeur 

10 Misschien in toekomst?! 

10 Nee 

10 Neen 
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PARTICULIERE VERVOERSDIENST 

Cijfer Opmerkingen 

10 Op vrijdag 5/3 2021 ik moest met vervoersdienst van Welzijn Scheveningen naar s'Gravenzande voor 

vaccinatie-prik. Mijn chauffeur was tegelijk ook mijn begeleider en heeft goed geholpen. Ik ben 

dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan. Zo een lieve mens!!! Groetjes! 

10 S. is de beste! 

10 Zeer goede vervoersdienst 

  Aangezien wij ook het afgelopen jaar geen gebruik hebben gemaakt van Uw diensten, kunnen wij ook 

geen oordeel geven 

  Door "Corona" nog geen gebruik van gemaakt. Dit jaar zal het er wel van komen! 

  Door corona nog geen gebruik van kunnen maken. Dit jaar zal het wel lukken 

  Heb 1x gebruik gemaakt van deze dienst. Auto kwam niet, telefoniste had verkeerd adres doorgegeven! 

Moest ergens precies op tijd zijn, heb buren moeten vragen. 

  Het weerhoudt me om te bellen omdat altijd de discussie ontstaat dat ik niet onder Scheveningen val!! 

Was jaren ok en opeens niet meer!! 

  Ik heb er nog geen gebruik van gemaakt 

  Ik heb er vorig jaar geen gebruik van gemaakt. Maar de andere jaren was het prima! 

  Ik heb nog geen gebruik gemaakt van Uw particuliere vervoersdienst 

  Kan geen beoordeling geven omdat ik nog nooit gebruik heb gemaakt van deze dienst 

  Nog geen gebruik van gemaakt. 

  Omdat ik nog geen gebruik heb gemaakt van de Vervoersdienst kan ik geen beoordeling geven 

  Prima geholpen. 

 

BEZOEK AAN HUIS 

Cijfer Opmerkingen 

1 

Eerlijk gezegd heb ik de afgelopen maanden weinig of niets van uw dienst gemerkt. Geen telefoon, geen 

mail niets. Tot voor enkele maanden werd ik incidenteel gebeld door een stagiaïre. Sinds beëindiging van 

haar stage niets meer gehoord. Ik mis haar niet, wel belangstelling. 

8 Het is wel ¾ jaar geleden dat ik bezoek kreeg! Daardoor heb ik een schaakmaatje gekregen. 

10 Hartstikke fijn!!! 

10 Hartelijk dank daarvoor. 

10 M., je had mij geen betere buddy kunnen toekennen! Dank! 

10,25 M. doet het geweldig, zeer tevreden! 

  Heb geen bezoek aan huis.    

  Er is nog geen contact opgenomen met mijn moeder.    

  

Ik ben blij met mijn vrijwilliger. Tot nu toe elkaar nog niet getroffen, dat vind ik jammer. Er zit ook geen 

regelmaat in, ik weet niet wanneer ik contact kan verwachten.      

 

GROEPS- EN ROLSTOELVERVOER 

Cijfer Opmerkingen 

10 Fantastisch dat vervoer alleen voor jou is en niet nog meer mensen weg moet brengen.  Veel fijner.  Kunt u 

dit ook opzetten in de wijk Mariahoeve daar wonen veel oude mensen. Ze hebben wijkbus alleen voor 

mobiele mensen niet voor rolstoelvervoer. Ik zou vrijwillig willen helpen opzetten.  

 

VRIJWILLIGE BELMAATJES 

Cijfer Opmerkingen 

5 Weet te waarderen dat een jonge student een veel oudere medemens wil contacten. Alleen is dit 

eenmalige contact beetje teleurstellend verlopen. Afspraak voor volgend contact werd niet nagekomen. 

Heb liever contact met generatie genoot. 

8 "Altijd Welkom" 

8 Het zijn lieve mensen! 

8 De dame die mij belt woont niet in Scheveningen en weet niets van Welzijn Scheveningen. Dat vind ik 

raar. 
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VRIJWILLIGE BELMAATJES 

Cijfer Opmerkingen 

9 Het is heel gezellig even belangstelling te krijgen. Hartelijk dank. 

9 Toen de klusjesman mijn plafondlamp had gerepareerd, kon ik in de zitkamer weer beter kijken, nog 

bedankt. 

9 Is een gezellig contact, heel trouw wordt ik gebeld, al maanden lang. Ik waardeer dit zeer, zeker nu 

allerlei gezondheidskwesties plotseling spelen. 

10 Ik ben heel blij met mijn Belmaatje B. 

10 Dat ik regelmatig gebeld wordt vind ik erg fijn. 

10 Fijn te merken dat men naar ons omziet. 

10 Heel fijn een babbeltje te maken. 

10 Deze gesprekken monteren mij iedere keer weer op en ik ben F. zeer dankbaar. 

10 Ik vind het een mooi initiatief tijdens de Corona periode, ik geniet er nog van dank. 

  Nog geen gebruik van gemaakt. 

 

HULP BIJ ADMINISTRATIE 

Cijfer Opmerkingen 

  Nee  

 

DE TELEFOONCIRKEL 

Cijfer Opmerkingen 

8 Waarom op zondag geen telefoon? 

10 Heel fijn 

10 Met dank, groetjes.  J 

 

DE BOODSCHAPPENDIENST 

Cijfer Opmerkingen 

0 Niets van gemerkt. 

10 M. is geweldig 

10 Heel goed mens, hr. B. Dank daarvoor. 

  Ik heb tot nu toe nog niet van de boodschappendienst gebruik gemaakt. 

 

KLUSSENDIENST & HULP BIJ OPRUIMEN 

Cijfer Opmerkingen 

5 Weinig kennis om de klus te doen. 

5 Klusser kwam meer voor de gezelligheid dan voor de klus. 

7 Ik heb al een paar jaar geen klussenman gehad. Jammer. 

8 Nee 

8 Prima 

8 Neen 

8 Top! 

8 Aardige man maar probleem gedeeltelijk terug 

8 De klussenman was beleefd, netjes èn een vakman 

8 Vriendelijke, welwillende en meestal capabele mensen. Blij dat ze er zijn. 

8 Deze beoordeling is van toepassing op slechts 1x inspringen door de klussendienst en dat was een zeer 

pos. ervaring.  

8 LS  Kunt u me helpen bij het vervangen van een TL-buis in de keuken? Bvb dank. 

9 Tevreden 

9 Dank voor de service! 

9 Nee, geen opmerkingen of aanbevelingen. 

9 Zal er zo nodig graag weer gebruik van maken. 

9 Altijd supersnel geregeld als ik hulp nodig heb. Dank 
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KLUSSENDIENST & HULP BIJ OPRUIMEN 

Cijfer Opmerkingen 

9 Ben er heel blij mee hele fijne mensen heel behulpzaam 

9 Het is een geweldig systeem. De mensen die mij geholpen hebben, hebben het met grote passie 

gedaan!! En goed geholpen! 

9 Ik was heel erg tevreden, toen De Timmerman de Handgrepen van de trap had bevestigd om de trap, op 

te kunnen. Had ik een stevige houvast nodig. 

9 Dhr. V.   Goud Waard!! Zodra het kan zou het fijn zijn als hij me nog een keer kan komen helpen met 

diverse klusjes. 

9 Ik ben heel erg tevreden en dankbaar. De heren zijn heel deskundig, jullie als Welzijn kiezen de mensen 

met een technische vaardigheid. HEEL ERG FIJN. 

10 Nee 

10 Nee 

10 Zeer tevreden! 

10 Aardige man A… 

10 Zeer goed 

10 Wij zijn zeer tevrede 

10 D. is een geweldig. 

10 DANK voor ALLE HULP 

10 Ben Zeer Tevreden. 

10 Prettige, behulpzame en deskundige mensen! 

10 Heb pas 1 maal klussendienst gehad maar dat was zeker een 10 waard. Zijn naam was W. 

10 Heel goed dat er mensen zijn, die je komen helpen als er iets is. Want als vrouw kun je sommige dingen 

niet. 

10 Enige tijd geleden is er iemand geweest om ons wegwijs te maken in bediening magnetron etc. Weet 

niet of de Thuishulp ook onder jullie valt, maar die hadden we laatst nodig. Dat was uitstekend! 

10 D.een goede en lieve man uit scheveningen - Doet al de klusjes zo goed in mijn huis duizend maal 

dank. 

  Nee 

  Er is nooit iemand geweest! 

  Vorig jaar geen gebruik van gemaakt. 

  Niet van toepassing afgelopen jaar 

  Ik ben tamelijk tevreden wat ze doen 

  Ik heb nog geen gebruik gemaakt van de Klussendienst! 

  Heb de klussendienst niet nodig gehad! Ben wel blij dat het er is!!! 

  De klussendienst is een grote zegen voor mij. Ik ben blij dat ik bij jullie hulp kan vragen. 

 

2.8 Opmerkingen deelnemers Schevenings Ontmoeten8  

 

Bij Schevenings Ontmoeten zijn in totaal 41 reacties binnengekomen. Daar waar een opmerking is 

ingevuld, wordt deze hieronder weergegeven.  

 

SCHEVENINGS ONTMOETEN 

Cijfer Opmerkingen 

2 15 jaar Kalhuis en dan weten jullie niet eens wie je bent 

7 Voor soep via welzijn die we in deze tijd mogen ontvangen een 10 

8 Dat we elkaar weer snel kunnen zien. 

8 Hartelijke groeten, en dank voor de belangstelling. 

8 Het is altijd gezellig. J. is wel een beetje druk. 

                                                           
8 De opmerkingen van de deelnemers zijn hier letterlijk weergegeven om de authenticiteit te behouden, d.w.z. dat ze niet zijn 

gecorrigeerd op spelling en grammatica. 
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SCHEVENINGS ONTMOETEN 

Cijfer Opmerkingen 

8 Vind alles oké en fijn dat er wat geregeld word 

8 We komen niet bij elkaar, maar houden 2x in de week contact via zoom 

9 Alles weer oppakken na Corona 

9 Het is fantastisch wat er iedere week voor ons gedaan wordt. 

9 Ik vind de tegenwoordige locaties ook goed maar Clingendaal gaat bovenal. Ook wegens oude 

herinneringen en de omgeving fantastish, ik mis het. Jullie doen heel goed werk voor de ouderen. 

9 Ik zie er vreselijk naar uit, dat we weer beginnen met onze ontmoetingen. Zowel en donderdag-yoga als 

de uitjes. 

10 Gedurende ca. 6 maanden zijn er vrijwel iedere week berichtjes gestuurd oid. erg goed, met kerst leuke 

ster met pasen leuke kindertekening vorig jaar met 2 kuikentjes staat weer in de kamer  met pasen 

10 Het gaat goed zo. 

10 Het is een grote ondersteuning voor mij. 

10 L.S.  Ik heb er nog nooit van gehoord!  Wel de Soos Wijkwinkel. 

10 Wat jullie op Scheveningen voor elkaar doen is geweldig 

10 Wij missen het momenteel is een goed initiatief. 

  Dit jaar geen gebruik van gemaakt   

  I.v.m. officiële afstand 1,5 m is dit smalle gebouw ongeschikt om klanten en bezoekers te ontvangen. 

Teveel risico (besmetting). Wie heeft de leiding? 

  Ik mis de Bingo en Klaverjassen. Hopelijk kunnen we het weer gauw weer oppakken. Heel gezellig met 

z'n allen dank dank.     

  In het jaar 2020 ben ik niet naar de Soos geweest ik vond het moeilijk tijdens Crona. Ik heb het wel erg 

gemist (het samenzijn, de bingo en sociaal contact).     

 

2.9 Opmerkingen samenwerkingspartners9 

 

Bij de samenwerkingspartners zijn in totaal 79 reacties binnengekomen. Daar waar een opmerking is 

ingevuld, wordt deze hieronder weergegeven.  

 

ZORGGERELATEERDE INSTELLINGEN 

Cijfer Tevreden? Opmerkingen? 

7 Tevreden Weinig mogelijkheden voor mensen wiens dagbesteding/dagactiviteiten zijn 

stil komen te vallen. Zie veel eenzaamheid en weinig passende oplossingen 

hiervoor. 

7 Tevreden xx 

8 Zeer tevreden Het is fijn dat we elkaar van 2 kanten weten te vinden! 

9 Zeer tevreden prettig dat ondanks de beperkingen in mogelijkheden wordt gedacht 

9 Zeer tevreden Wat een prettige ketenpartners! 

10 Zeer tevreden Super blij met jullie in de wijk! Wat een geweldige netwerkpartner! Geen 

vraag is teveel en de samenwerking is altijd fantastisch 

    Vandaar aan jullie Loud and Clear mijn 100% tevredenheid bevinding over 

samenwerking 2020 met Welzijn Scheveningen! 

Plus 18 reacties, van wie 2 huisartsen, zonder opmerkingen 

 

 

 

 

                                                           
9 De opmerkingen van de samenwerkingspartners zijn hier letterlijk weergegeven om de authenticiteit te behouden, d.w.z. dat ze 

niet zijn gecorrigeerd op spelling en grammatica. 
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ONDERWIJS 

Cijfer Tevreden? Opmerkingen? 

8 Tevreden We werken vooral samen met het Kinderwerk en dat werkt echt heel prettig, 

omdat we elkaar wederzijds opzoeken. 

9 Tevreden Het is moeilijk als de Couveehuis gaat dicht, maar, it is what it is. Bedankt 

Plus 11 reacties zonder opmerkingen 

 

POLITIE 

Cijfer Tevreden? Opmerkingen? 

1 Zeer 

ontevreden 

Ik zou vooral met jongerenwerkers contact moeten hebben en een 

vertouwensband moeten hebben met hen. Ik ben in een andere gemeente 

gewend dat de politie soms zelfs samen surveilleerd, samen overleg heeft en 

hierbij vertrouwelijke info gedeeld wordt.  

Hier ken ik 1 jongerenwerker in Duindorp en voor de rest niet en zie ik ze ook 

nooit. Stellen ze zich niet voor en zijn misschien niet eens veel op straat te 

vinden. Ik heb ze ook niet gezien de afgelopen zomer toen er veel meer mocht. 

Door een goede samenwerking waarbij onderling vertrouwen is kunnen we de 

jongeren helpen. Ik denk dat dit niet gaat gebeuren zo lang de jongeren in hun 

eigen wijk werken dan is de kans dat je dingen doorvertelt aan vrienden en 

familie in die wijk erg groot. Ik zou graag willen dat de samenwerking zou 

verbeteren. Ik heb overigens het idee dat er alleen jongerenwerkers in 

Duindorp zijn en de overige wijken niet of nauwelijks bezocht worden. 

10 Zeer tevreden Uit ervaring altijd een goede samenwerking met de medewerkers van Welzijn 

Scheveningen! Zijn toppers!!! 

10 Zeer tevreden Uit ervaring een ontzettende fijne samenwerking met de partners van Welzijn 

Scheveningen. 

 

VRIJWILLIGERSORGANISATIES 

Cijfer Tevreden? Opmerkingen? 

7 Neutraal Gezien de Corona perikelen zijn er geen activiteiten gezamelijk geweest 

8 Tevreden De samenwerking over 2020 is alleen wat kort geweest door de Corona-

perikelen. Ik hoop dat het in 2021 wat langer mag zijn. 

9 Zeer tevreden Belangrijk sociaal punt in de wijk; dit soort instellingen mag nooit verloren 

gaan! 

9 Zeer tevreden de open houding van de medewerkers van Welzijn Scheveningen bieden veel 

kansen om samen te werken binnen het sociaal domein 

9 Zeer tevreden Fantastische medewerkers, behulpzaam, medelevend en inlevend. 

9 Zeer tevreden Jammer wanneer het Couvéehuis dicht moest, goede maatregelen getroffen 

wanneer het weer open mocht. 

9 Zeer tevreden Nee, alles naar wens verlopen in de samenwerking. 

9 Zeer tevreden Prettige en constructieve samenwerking. 

9 Zeer tevreden Soepele afspraken mogelijk ten gevolgd van de Corona omstandigheden. 

9 Zeer tevreden Wij konden in deze coronatijd in het Couveehuis een prachtplek krijgen om 

als [...] bijeen te komen. En nu het tijdelijk vanwege de lockdown gesloten is, 

krijgen wij steeds up to date berichten door. 

Fijn dat het Couveehuis er is voor ons en vele anderen en dank aan allen die 

dit mogelijk maken. 

Namens [...] hartelijk dank. 

10 Zeer tevreden Beoordeling is gebaseerd op 'van horen zeggen'. Buurtbewoners, die zich 

gezien en gehoord (en dus gesterkt) voelen in Coronatijd, door het contact dat 

door Welzijn Scheveningen met hun is onderhouden..... Hoe geweldig is dat! 

dat verdient een enorme pluim!! 

Plus 6 reacties zonder opmerkingen 
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OVERIGE SAMENWERKINGSPARTNERS 

Cijfer Tevreden? Opmerkingen? 

7 Tevreden Geen aanvullende opmerkingen. 

7 Tevreden Ik heb ervaren dat er wordt meegedacht vanuit een betrokken houding. Dat is 

erg positief. Een verbeterpunt is een WMO aanmelding, die kunnen (te) lang 

op zich laten wachten. 

7 Tevreden Nee 

7 Tevreden zijn altijd leuk activiteiten. Zou graag op structurele basis een 

sportprogramma willen aanbieden, maar weet dat dat lastig is. 

8 Tevreden Ben blij met de gastvrijheid! Maar vindt het bonnensysteem voor een drankje 

niet fijn (maar snap het wel) 

8 Tevreden Ondanks dat wij niet veel samen organiseren, vind ik wel dat als er een 

mogelijkheid tot samenwerking is, wij elkaar zeker weten te vinden. 

9 Zeer tevreden Dankbaar voor de bereidwilligheid en enthousiasme van uw Team 

9 Zeer tevreden Goed bereikbaar, altijd bereid mee te denken en in actie te komen waar nodig, 

toegankelijk en prettig in het contact 

10 Zeer tevreden Ga zo door! 

10 Zeer tevreden Gemoedelijke organisatie die dicht bij de jeugd staat. Het professioneel 

contact is zeer aangenaam en wij worden op locatie altijd goed ontvangen. 

10 Zeer tevreden Zeer leuk personeel. 

Plus 10 reacties zonder opmerkingen 

 


