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Samenvatting 

 

In totaal zijn 1629 reacties binnengekomen op de rondgestuurde tevredenheidsenquêtes van 

2021 en gemiddeld is een 8,7 gegeven. Er is vorig jaar een hoge tevredenheid onder alle 

doelgroepen van Welzijn Scheveningen geconstateerd, ondanks de coronacrisis. 

 

 

Vrijwilligers 

 

Van de 508 vrijwilligers geven 315 gemiddeld een 8,7 

 
    

 

Couvéehuis 
 

 

304 Deelnemers geven gemiddeld een 8,8 

 
 

 

Mallemok 
 

 

47 Deelnemers geven gemiddeld een 8,9 

 
 

 

Kalhuis 
 

 

120 Deelnemers geven gemiddeld een 9 

 
 

 

Sociaal Werk 
 

413 Klanten geven gemiddeld een 8,6 
 

 

 

Schappelijk 

 

 

31 Klanten geven gemiddeld een 9,6 

 

 

 

Vrijwillige 

dienstverlening 
 

 

284 Klanten geven gemiddeld een 8,7 

 

 

Schevenings 

Ontmoeten 
 

 

25 Deelnemers geven gemiddeld een 8,7 

 

 

Samenwerkings-

partners  
 

 

90 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 ruim 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 2021, begin 2022 heeft Welzijn Scheveningen negen 

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

deelnemers aan activiteiten van de wijkcentra het Couvéehuis, het Kalhuis en de Mallemok, 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 wijk- en dienstencentra en de Sociale winkel 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. 

Ondanks dit bijzondere tweede coronajaar zijn veel reacties binnengekomen op de 

tevredenheidsenquêtes en is er ook in 2021 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 2021 stonden 508 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 508 vrijwilligers zijn 315 (62%) reacties ontvangen. Gemiddeld geven zij de organisatie een 8,7.  

Opmerkingen/aanbevelingen 

Bij veruit de meeste opmerkingen, spreekt men waarderend over het vrijwilligerswerk bij Welzijn 

Scheveningen; vrijwilligers vinden het er ‘leuk’ of ‘fijn’ (39), ‘goed’ of ‘prima’ (27) en ‘fantastisch’ of 

‘geweldig’ (5). Daarnaast spreken vrijwilligers over de positieve werksfeer.  

- “Heel goed, fantastisch dat er zoveel mogelijkheden zijn om jezelf te ontwikkelen en ook nog 

andere mensen te ontmoeten.” 

- “Prima. Soort thuis.” 

- “Tips kan ik nog niet geven, een dikke pluim lijkt me wel op zijn plaats! Alles lijkt zo goed 

geregeld, er zijn zo veel leuke vrijwilligers. In de huidige tijd vind ik dat zo bijzonder!” 

- “Jazeker. Je wordt heel erg gewaardeerd. Het werk is superleuk en lieve collega's.” 

- “Ik heb het hier naar mijn zin, ik heb veel vrienden. Er zijn leuke activiteiten en een goede 

sfeer.” 

 

Ook wordt het belang van contact met anderen genoemd (48), zowel met medewerkers, mede-

vrijwilligers als bezoekers.   

- “Is leuk iets positiefs te kunnen bijdragen aan het leven van de Scheveningse ouderen. Het is 

leuk dit samen met collega vrijwilligers te kunnen doen.” 

- “Vriendelijke en betrokken medewerkers. Dankbare klanten.” 

- “Ik heb het naar mijn zin bij Welzijn Scheveningen. Ik vind het vrijwilligerswerk zinvol en ben 

blij met de korte lijnen naar de coördinator.” 

- “Is leuk vrijwilligerswerk. Welzijn Scheveningen is goed voor zijn vrijwilligers.” 

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 2021 is een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de deelnemers van de activiteiten, zie bijlage 1 

voor de vragenlijst. Welzijn Scheveningen heeft vier locaties waar normaal gesproken (buiten corona) 

wekelijks ruim 300 activiteiten worden uitgevoerd. Deze locaties zijn: het Couvéehuis, de Mallemok, het 

Kalhuis en het Trefpunt. De activiteiten die worden georganiseerd zijn zeer uiteenlopend. Een 

willekeurige greep uit het aanbod: beweegactiviteiten, kinder- en jongerenactiviteiten, sport en spel, 

taallessen, klaverjassen, schilderen en diverse maaltijdprojecten. Echter, vanwege de coronacrisis zijn de 

wijkcentra gedurende 2021 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.  

Het Couvéehuis is het wijk- en dienstencentrum in het Statenkwartier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat 

In het Couvéehuis hebben 304 cursisten gereageerd op het tevredenheidsonderzoek en gemiddeld geven 

zij een 8,8.  

Opmerkingen/suggesties 

Verreweg de meeste cursisten spreken waarderend over het activiteitenaanbod: woorden als ‘leuk’, 

‘goed’, ‘fijn’, ‘prettig’, ‘fantastisch’ en ‘geweldig’ worden hiervoor gebruikt. Ook ‘gezellig’ komt veel 

naar voren. 

- “Goede les met prettige medecursisten, hele goede docente.” 

- “Erg prettig de taaltrainingen te kunnen doen, actief te blijven en het is sociaal gezellig.” 

- “Les van 3,5 uur is geweldig, content met het niveau van lesgeven.” 
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Daarnaast wordt ook lovend over de docenten gesproken. 

- “Reuze leerzaam en fantstische docent.” 

- “Bijzonder leerzame cursus, docent zeer betrokken, Couvéehuis moet blijven.” 

- “Complimenten! Prettige ruimte met vriendelijke onvangst onder leiding van een zeer 

professionele immer optimistische en positief bekrachtigde docent.” 

Een overzicht van alle opmerkingen bevindt zich in bijlage 2. 

 

 

3. Tevredenheid deelnemers aan activiteiten van de Mallemok 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat 

In de Mallemok hebben 47 cursisten gereageerd op het tevredenheidsonderzoek. Gemiddeld geven zij 

een 8,9.  

Opmerkingen/suggesties 

Er zijn te weinig opmerkingen geplaatst om hier een analyse van te geven.  

Een overzicht van alle opmerkingen bevindt zich in bijlage 2. 
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4. Tevredenheid deelnemers aan activiteiten van het Kalhuis 

 

Het Kalhuis is het wijk- en dienstencentrum in Scheveningen-dorp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat 

In het Kalhuis hebben 120 cursisten gereageerd op het tevredenheidsonderzoek. Gemiddeld geven zij een 

9.  

Opmerkingen/suggesties 

De deelnemers zijn vooral zeer lovend over de docenten.  

- “Een prima locatie, uitstekende creatieve docente, gezellig.” 

- “Erg tevreden, professionele begeleiding.” 

- “Inhoud van de les verzorgt C. zorgvuldig, Sfeer is goed en een gezellig leerklimaat.” 

 

 

 

 

Verder wordt waardering voor de activiteiten geuit: er wordt genoemd dat het ‘goede’, ‘leuke’ of 

‘prettige’ lessen zijn en dat het bovenal ‘gezellig’ is. 

- “Het is altijd goede leuke les.” 

- “Fantastische les, leerzaam en prettig.” 

- “Gezellige fijne sfeer, goede les.” 

Een overzicht van alle opmerkingen bevindt zich in bijlage 2. 
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5. Tevredenheid deelnemers aan activiteiten van het Trefpunt 

 

Het Trefpunt is het wijk- en dienstencentrum in Duindorp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wegens een verwerkingsprobleem konden deze resultaten niet worden opgenomen.  

 

 

6. 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 cq. 

vraagverheldering. Waar mogelijk wordt daarna direct afgeschaald naar de vrijwillige dienstverlenng of 

naar de Servicepunt XL-vrijwilligers, die de klant bij de veelal praktische en/of materiële (enkelvoudige) 

vragen op weg helpen. 

Bij afsluiting van het contact evalueert de sociaal werker het advies of traject samen met de klant, en 

wordt de tevredenheid geregistreerd in het cliëntdossier (zie bijlage 1 voor de evaluatievragen). Hierbij 

wordt onderscheid gemaakt tussen cliëntondersteuning en de Servicepunten XL. Voor de 

tevredenheidsonderzoeken worden beide resultaten geanonimiseerd verwerkt. 

Resultaat 

In totaal hebben 127 klanten van het Sociaal Werk hun tevredenheid geuit over de cliëntondersteuning. 

Gemiddeld geven zij een 8,5 aan de sociaal werker en een 8,5 aan de geboden 

cliëntondersteuning/hulpverlening. 

 

In totaal hebben 320 klanten van de Servicepunten XL hun tevredenheid geuit met gemiddeld een 8,4 

voor de geboden informatie en advies. Gemiddeld geven zij een 8,4 aan de sociaal werker en een 8,9 aan 

de vrijwilliger.  
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Opmerkingen/aanbevelingen 

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

geholpen zijn; ze zijn ‘blij’, ‘tevreden’ en/of ‘opgelucht’. Ook wordt vaak dankbaarheid geuit.   

- “Mevrouw geeft aan blij te zijn met de moeite die we erin hadden gestoken en dat we niet meteen 

opgaven. Ze zegt eerder meegemaakt te hebben dat bij andere instellingen snel wordt gezegd dat 

ze niks voor haar kunnen doen. Hier was dat niet, zegt mevrouw.” 

- “Mevrouw is helemaal opgelucht en blij met de geboden praktische hulp bij de vervoersvraag 

die op korte termijn toch geregeld kon worden.” 

- “Mevrouw is blij met de geboden informatie en dat er veel mogelijk is op het gebied van hulp bij 

financiën en administratie. Geeft haar het gevoel dat ze haar zorgen om de situatie van haar 

kennis kan gaan delen en loslaten.” 

- “Zeer veel dank voor de informatie en begrip en fijn dat u mij zo hartelijk te woord staat.” 

 

De prettige houding van de vrijwilligers en Sociaal Werkers wordt regelmatig benoemd.  

- “Wat lief dat u zo uitgebreid de tijd neemt te vertellen over de mogelijkheden van hulp.[…].” 

- “Een betrokken medewerker, die uit zichzelf contact opnam met mij om te vragen hoe het ervoor 

staat. Prettig gesprek en communicatie.”  

- “U bent de eerste die mij vandaag geduldig betrouwbare informatie heeft gegeven.” 

- “E. heeft mij super goed geholpen en liet mij lachen als ik dat al een week niet had gedaan.” 

- “Ze was zeer behulpzaam en nam alle tijd om het probleem op te lossen. Ga zo door met dit 

soort hulpverlening aub.” 

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

klanten (100%) aan dat zij, na de geboden hulp, zelf weer verder kunnen. Bij de Servicepunten XL geven 

315 van de 320 klanten (98%) aan zelfstandig verder te kunnen. 

Zie bijlage 2 voor het totaaloverzicht van alle opmerkingen. 
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7. 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 

31 Klanten van Schappelijk hebben gereageerd en gemiddeld geven zij de Sociale winkel een 9,6.  

Opmerkingen/aanbevelingen 

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

totaal 31 reacties, vinden 26 klanten het ‘excellent’, ‘top’, ‘fantastisch’, ‘super’, ‘geweldig’, ‘heel/zeer 

goed’ en ‘goed/prima’. Nog eens 3 klanten benoemen de vriendelijkheid van de vrijwilligers die bij 

Schappelijk werken.  

- “Super dankbaar voor alles wat er geregeld wordt. Dank voor het geduld na al mijn heftige 

emoties staan julle er toch voor mij, dank!” 

- “Geweldige inzet, mooi initiatief.” 

- “Top winkel en hele aardige mensen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

gegeven. 
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8. 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 en de klussendienst & hulp bij opruimen. 

 

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

het totaalresultaat gegeven en wordt de dienst met de meeste opmerkingen besproken, namelijk de 

particuliere vervoersdienst.  

Resultaat 

Het tevredenheidskaartje is door in totaal 284 klanten ingevuld en gemiddeld geven zij een 8,7 voor de 

vrijwillige diensten. Bij de particuliere vervoersdienst zijn 127 reacties binnengekomen en de klanten 

geven deze vervoersdienst gemiddeld een 8,9.  

Opmerkingen/aanbevelingen 

De meerderheid van de klanten van de particuliere vervoersdienst vindt het een ‘prettige’, ‘goede’, 

‘fijne’of ‘fantastische’ dienst. Zowel de punctualiteit als de goede service komen hierbij naar voren.  

- “Zeer tevreden. Altijd precies op tijd en zeer behulpzaam met in- en uitstappen. Ik heb een 

rollator.” 

- “Mijn man heeft hier jaren gebruik van gemaakt in verband met fysio Parkinson. Was ongekend 

fantastisch!” 

- “De medewerkers van de Vervoersdienst zijn altijd stipt op tijd. En de ritten zeer plezierig.” 

 

 

 

 

 

 

 

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

van de vrijwillige dienstverlening hebben gegeven, per dienst. 
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9. 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, het Couvéehuis, de Mallemok, het Kalhuis, het Trefpunt, Bos en Duin/Respect 

Zorggroep en de Thuishaven/Cardia. 

Resultaat 

Het tevredenheidskaartje is door 25 deelnemers ingevuld en gemiddeld geven zij een 8,7 voor 

Schevenings Ontmoeten. 

Opmerkingen/aanbevelingen 

De meeste opmerkingen gaan over de ‘gezelligheid’ en het ‘lekkere eten’.  

- “Het is altijd gezellig en heerlijk eten. Met dank aan de mensen die hier voor zorgen. Groetjes.” 

- “Ik vind het de gezelligste dag van de week. Ben er heel blij mee.” 

- “De vriendschap en behulpzaamheid tussen deelnemers onderling en de vrijwilligers is 

fantastisch!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Schevenings Ontmoeten hebben gegeven. 
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10. Tevredenheid samenwerkingspartners 

 

De samenwerkingspartners van Welzijn Scheveningen bestaan onder andere uit bewonersorganisaties, 

zorggerelateerde instellingen, huisartsen, politie, vrijwilligersorganisaties, onderwijs, sportinstellingen en 

woningbouwcorporaties. Aan de samenwerkingspartners is een link gestuurd naar een digitaal 

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

Resultaat 

De email is door 90 partners beantwoord en gemiddeld geven zij een 8,5 voor de samenwerking met 

Welzijn Scheveningen. 

Opmerkingen/aanbevelingen 

Er wordt met name gesproken over de goede bereikbaarheid, de snelle reacties en het proactief 

meedenken.  

- […] zijn goed bereikbaar, reageren snel, denken altijd mee. Super samenwerking!” 

- “Flexibel, praktisch en sterk op samenwerken. Ook onderscheidend met het aanbod.” 

- “Goede bereikbaarheid. Pro actieve en positieve samenwerking.” 

- “Fijne kennismaking gehad en het gevoel altijd terecht te kunnen met vragen of kennis 

uitwisselen.” 

 

 

 

 

 

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 

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?  

 

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 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 Servicepunt-XL vrijwilliger? (Met een cijfer van 1 t/m 10) 

3. Hoe beoordeelt u de geboden informatie & advies / hulpverlening / cliëntondersteuning? (Met een cijfer 

van 1 t/m 10) 

4. Kunt u zelfstandig verder? ja/nee 

5. (eventuele) Toelichting / opmerkingen: 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klanten Schevenings Ontmoeten - tevredenheidskaartje 
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Samenwerkingspartners - link naar digitaal enquêteformulier  

https://forms.gle/iJsoSB2XjnNbBBpF8 

1. In welke sector bent u werkzaam?  

 * Huisarts  

 * Zorg en ondersteuning  

 * Welzijn 

 * Onderwijs  

 * Politie  

 * Vrijwilligersorganisatie  

 * Gemeente Den Haag 

 * Anders:   

2. Bent u tevreden over de wijze waarop de samenwerking met Welzijn Scheveningen in 2021 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. Ruimte voor uw feedback en/of opmerkingen.  
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Bijlage 2: Opmerkingen/aanbevelingen per tevredenheidsonderzoek 

2.1 Opmerkingen vrijwilligers1 

 

Bij de vrijwilligers zijn in totaal 315 reacties binnengekomen. Daar waar een opmerking is ingevuld, 

wordt deze hieronder weergegeven.  

 
VRIJWILLIGERS 

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

6 Ja   

7 Eerst weer naar normaal. Nu is het niet normaal. Vaker een berichtje, nu contact niet kan? 

7 Ja ? 

7 Ja Ik vind het geweldig dat (op de 2ᵉ zondag van de maand) T. 

op haar vrije dag komt helpen met de oudjes te 

verwelkomen, de auto's aan te melden en dan ook nog 

komt helpen in de keuken. Petje af voor die inzet. Veel 

dank T. 

7 Ja en nee Nee 

7 Ja hoor Geen speciale opmerkingen 

7 Ja ik heb het naar mijn zin. N.V.T. 

7 Ja is erg gezellig - 

7 Ja vind heel leuk Nee fijne feestdagen allemaal 

7 Ja, er is veel begrip. Nee 

7 Ja, ik doe hier nu sinds anderhalve maand 

vrijwilligerswerk en dat bevalt me goed. Bovendien 

merk ik ook veel waardering. 

Ik vond de start (verwerking VOG en dergelijke) traag. Dat 

had mijns inziens sneller gekund. 

7 Ja, prima. Op dit moment niet. 

7 Ja. Iedereen is zeer gezellig. Nee 

7 Ja. Sociale contacten. Lekker bezig zijn. Vooral doorgaan. 

7 Jawel, door Corona minder contact en dat is jammer. Neen. 

7 Mijn vrijwilligerswerk (boodschappen) is toch 

beetje eenzaam zou leuk zijn om wat van 'team' te 

voelen 

Gezamelijke activiteiten voor het team gevoel 

7 Nog steeds naar me zin bij Welzijn Scheveningen 

omdat ik onder de mensen ben. En het werk leuk 

vind. 

Geen 

7 Prima Nee 

7   Te veel bureaucracy om aan de slag te kunnen als 

vrijwilliger 

8 Allemaal adige mensen Geen 

8 Altijd aardigen mensen die altijd tevreden zijn met 

wat ze krijgen 

  

8 Ben er nog maar kort maar heb hele goede indruk. 

Ken alleen de voedselbankwinkel. Deze ziet er strak 

en goed georganiseerd uit. E. leidt zeer professioneel 

en gestructureerd en is zeer klant en "vrijwilligers" 

vriendelijk. 

Zit er nog te kort om iets toe te kunnen voegen. 

                                                           
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 ideeen/kritische noot? 

8 Bij het Vrijwilligerswerk heb ik het zeker naar mijn 

zin. Ik ben een "maatje aan huis". Ik ben altijd heel 

erg blij met de ontzettende mooie bos bloemen die 

ik altijd krijg voor mijn verjaardag namens Welzijn. 

Ik vind wel dat we ontzettend weinig contact hebben met 

Welzijn Scheveningen. Er wordt bv. Nooit gebeld met de 

vraag hoe het gaat tussen cliënt en mij. Dat geldt ook voor 

de cliënt, die hoort namelijk ook totaal niets. Dat moet wel 

verbeterd worden vind ik.  

8 De enkele keer dat ik er ben, prima!   

8 Doe het nog met net zoveel plezier. In 2021 (door 

Corona) 1 vaste passagier gereden. Zij belt mij 

rechtstreeks. 

  

8 Er is genoeg te doen voor vrijwilligers.   

8 Fijne leiding en dankbaar werk   

8 Geweldig. Nee. 

8 Hartelijk dank voor al jaren mooie kerstborrels en 

kerstpakketten!! Mooie feestdagen en een gelukkig 

nieuwjaar! 

  

8 Heb het zeker naar me zin bij welzijn. Dat de Mallemok veranderd is door een bepaalde persoon, 

jammer genoeg. Hopelijk veranderd dat in de toekomst!  

8 Heb het zeker naar mijn zin. Is een mooie aanvulling 

als je werk is opgehouden en op deze manier nog 

wat mee te helpen 

Er zijn vast dingen die nog beter kunnen maar lijkt mij 

handiger als dit zo is omdat te bespreken met de locatie 

manager. Voor een ieder een goed 2022 

8 Heerlijk sfeer en soepel overleg   

8 Het geeft een ontspannen gevoel in vooral in deze 

moeilijke tijd. 

  

8 Het is een gastvrije plaats in de buurt die het 

mogelijk maakt om te schaken! 

Nee 

8 Ik heb het naar mijn zin omdat de mensen om elkaar 

geven. 

Ga zo door, ik heb het naar m'n zin. 

8 Ik heb het zeker naar mijn zin! - omdat ik oudere 

mensen kan helpen bij het inpakken bij verhuizen  - 

contacten met A. en collega inpakkers verlopen 

goed  - contacten met de collega's van de 

klussendienst verlopen goed! 

Wat ik jammer vind, is dat ik nauwelijks mijn collega 

inpakkers en collega's van de klussendienst ontmoet. Ik 

besef ook dat dat wordt veroorzaakt dat de eindejaars 

bijeenkomsten niet doorgingen vanwege Corona. Ik kom 

dus tot de ontdekking dat ik graag solistisch werk, en toch 

behoefte heb aan dat soort contacten. 

8 Ik heb wel naar mijn zin in Welzijn Scheveningen. 

Ik heb het gevoel dat ik mensen blij kan maken met 

mijn werk. 

Misschien als wij met elkaar eens in het jaar of halfjaar met 

elkaar kunnen ontmoeten en bespreken met al dan niet wij 

gaan doen als vrijwilliger in dezelfde sector. Dan zijn wij 

niet langs elkaar heen met het beleid. Bijv. De Dinier 

Covvee of de bridge per groep. 

8 Ik vind het heel erg leuk bij Welzijn.   

8 Ik werk (een beetje) bij W. Sch. en ik ben erg blij 

dat dat er is. Blijf bij ons, jullie zijn echt belangrijk 

voor veel mensen. 

"Nee" ! 

8 Ik werk pas sinds kort als vrijwilliger en ik vind het 

'n fijne tijdsbesteding 

Momenteel niet 

8 In de regel heb ik weinig contact, maar indien nodig, 

wordt er adequaat gereageerd. 

Wat mij betreft kan het geld voor kerstpakketten of een 

bloemetje, zoals ik deze onlangs kreeg, beter besteed 

worden aan de mensen, die het écht nodig hebben. Ik doe 

dit werk vanuit het hart, niet om er iets voor te krijgen, hoe 

gewaardeerd de attentie ook is. 

8 Is leuk iets positiefs te kunnen bijdragen aan het 

leven van de Scheveningse Ouderen. Het is leuk dit 

samen met collega vrijwilligers te kunnen doen. 
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VRIJWILLIGERS 

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

8 Is leuk vrijwillegers werk. Welzijn Sch. is goed voor 

zijn vrijwilligers. 

  

8 Ja Dat er meer Vergaderingen kunnen zijn over waar en wat 

je mag, kunt doen. 

8 Ja Geen 

8 Ja Allemaal gezond blijven 

8 Ja - tot nu toe duidelijke communicatie & sollicitatie 

was netjes geregeld 

Hand out met checklist voor wandelmaatjes (noodnummers 

& medicijnen vragen - stel dat iemand onderweg onwel 

wordt…) 

8 Ja - wordt goed op de hoogte gehouden en goede 

communicatie. 

  

8 Ja gezellig   

8 Ja heel erg Nee 

8 Ja hoor. Ben onder de mensen. N.v.t. 

8 Ja hoor. Leuke mensen. Ga zo door!! 

8 Ja ik heb het naar mijn zin Nee die heb ik niet 

8 Ja leuk om te doen Nee ga zo door 

8 Ja wil niet meer weg Misschien iets met de inrichting 

8 Ja zeker, 'n leuke activiteit - 

8 Ja zeker, nuttig werk. P.V.   

8 Ja zeker, vindt het fijn om een steentje bij te dragen 

als vrijwilliger. 

Nee 

8 Ja, altijd leuk en gezellig - 

8 Ja, er wordt gewaardeerd wat je doet.   

8 Ja, fijn dat het zo goed door kon gaan.   

8 Ja, gemoedelijke sfeer, ik ben nu 2 maanden 

werkzaam. 

Ik vond het wel een goed idee voor de vrijwilligers en 

vaste medewerkers: een voornaam plaatje of sticker. Zeer 

handig voor nieuwkomers en bezoekers. Maar ik ben/was 

geloof ik de enige.  J 

8 Ja, hard nodig. Zo doorgaan. 

8 Ja, het is een gezellige locatie met leuke mensen Meer centrale organisatie voor vrijwilligers achter de 

receptie 

8 Ja, het is leuk om samen te koken voor oude mensen Soms is de kok nogal bazig. Althans, de kok die er een 

tijdje was. Dat is niet leuk voor de sfeer. 

8 Ja, iedereen is vriendelijk en flexibel. Wellicht een Portal voor Chauffeursdienst? Vaak wordt ik 

gebeld wanneer ik op werk zit, of appen? 

8 Ja, ik ben blij om "iets" te doen of hulp te bieden bij 

degene die het nodig heeft. Bovendien kreeg ik, bij 

mijn vraag, de mogelijkheid te overleggen met 

degene die mij vabuit Welzijn Scheveningen 

begeleidt.  

Nu even niet.  Mooi 2022! 

8 Ja, ik heb het enorm naar mijn zin. Gezelligheid met 

de lieve mensen eenzaamheid verdrijven 

  

8 Ja, ik heb het naar mijn zin bij Welzijn 

Scheveningen. Ik vind het vrijwilligerswerk zin vol 

en ben blij met de korte lijnen naar de coördinator. 

  

8 Ja, ik heb het naar mijn zin, omdat ik er altijd 

gastvrij ontvangen word en leuk werk kan doen! 

Geen ideëen. 

8 Ja, leuk om met een kleine tijdsinspanning iemand te 

helpen 

Nee 
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VRIJWILLIGERS 

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

8 Ja, leuk vrijwilligerswerk. Goede verzorging v/d 

vrijwilligers en feedback. 

  

8 Ja, leuke mensen Nee hoor 

8 Ja, naast de gezelligheid met directe collega's ervaar 

ik een hoge mate van betrokkenheid vanuit de 

managers, Fijn! 

  

8 Ja, omdat o.a. info altijd goed is en sfeer goed   

8 Ja, R. zorgt voor de wijkwinkel en het is leuk! Zeker geen kritische noot, dus Prettige Feestdagen! 

8 Ja, vanwege de autonomie v/d H.   

8 Ja, vriendelijke en betrokken medewerkers. 

Dankbare klanten. 

  

8 Ja. Er wordt naar je inbreng geluisterd! Hopelijk kan er snel weer meer . De beste wensen voor 

2022!!! 

8 Ja. Leuk werk, fijne mensen - 

8 Jawel. Mensen worden mobieler door Welzijn 

Schev. 

  

8 Jazeker  M. moet blijven 

8 Jazeker! Leuk om iets voor de jongeren te kunnen 

betekenen. 

  

8 Jazeker, belangrijk buurtgenoten te ontmoeten en te 

helpen. 

Hopelijk volgend jaar een kerstborrel! 

8 Jazeker; paar uur hard werken, ðblije, dankbare 

mensen! 

Ja ðeen eindverantwoordelijke voor de keuken (voorraad 

en logische indeling maken en up to date houden, 

schoonmaak!) 

8 Laagdrempelige inloop voor de buurtbewoners die 

hulp nodig hebben en een breed scala aan cursussen 

die worden aangeboden. Dit maakt het een 

plezierige werkomgeving. 

  

8 Loop naar wens - 

8 Prima Nee 

8 Prima naar mijn zin. Wekelijks leuke, interessante 

mensen ontmoeten en zorgen dat ontmoeting goed 

verloopt. 

Subsidieperikelen zouden voor vrijwilligers en groepen 

leden niet mogen voorkomen. 

8 Prima naar m'n zin, fantastisch wat jullie doen! Vooral zo doorgaan! 

8 Prima organisatie om voor te werken Ga zo door 

8 Sinds 2013 (jan.) werk ik bij het Kalhuis (keuken 

van sept '13 tot maart 2020 en receptie van '13 - nu) 

Meeste jaren met veel plezier gewerkt, vooral door 

leuke contacten. Laatste jaren enkele mensen 

vertrokken (jammer!) En Corona maakt het werken 

minder leuk 

Het houden v/e cursus Kalligrafie 

8 Sinds 4 maanden vrijwilligster bij DC. Ik heb het 

naar mijn zin. Contact met mensen is prettig. 

  

8 Top lokatie met veel activiteiten   

8 Tuurlijk wel Meer contact over clienten, te weinig contact met 

begeleiders 

8 Vind het nog steeds leuk & nuttig dat ik mijzelf als 

klusser kan inzetten! 

Nee, maar hoop dat Welzijn Scheveningen nog lang zo 

door kan gaan! 

8 Voor de gezelligheid - 
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VRIJWILLIGERS 

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

8 Voor Riksja alle jaren (on)regelmatig 'aan huis' voor 

het halen en brengen van de [..] Riksja. Zeer 

gastvrije omgeving en medewerkers, sfeer prima. 

Dat zie en voel je aan de aanwezige bezoekers 

cursisten. 

Jammer dat de Riksja elders is gestald. Nu mis ik de smalle 

doorgang van deur en entree tuin. Hoop nog een een 

creative cursus te mogen ervaren. Schilderen, tekenen. 

8 Wegens ziekte ben ik dit jaar niet veel geweest. 

Maar vind het een goede organisatie en petje af voor 

alle vrijwilligers. 

  

8 Wel Ga zo door! 

8 Wel, gezellige en leuke organisatie. De laatste periode niet veel vrijwilligers werk gedaan, dit 

vanwege Corona. Hoop in 2022 weer bij de  klanten thuis 

te mogen komen. 

8 Wel, prima organisatie. Helpt veel mensen. Goed 

contact. 

Nee, helaas. 

8 Wel. Veel actieve, gezellige bezigheden   

8 Welzijn is een 'plek' waar iedereen zich thuis en 

veilig kan voelen! Dat moeten we koesteren! 

Probeer meer mensen, ook jongeren, te betrekken voor 

vrijwilligerswerk en deelname aan de activiteiten van 

Welzijn Scheveningen. 

8 Welzijn zet zich meer dan in  in het contact en zorg 

voor de vrijwilliger. Afgezien van aandacht met 

verjaardag e.d. werd er volledig ingezet om een 

schade opgelopen bij dienstverlening door de 

verzekering vergoed te krijgen. 

Houen zo. 

8 W., ja. Goede sfeer, goed team. Jammer dat ik in de PR vaak de Ontmoeting/Ouderensoos 

[…] mis. 

8 Zeer naar mijn zin aller hartelijkste coordinator en 

vele anderen. Eigen verantwoordelijkheid + 

initiatieven wordt op prijs gesteld 

  

8 Zeer naar mijn zin!   

8 Zeer variatie in werk Nee 

8 Zeker heb ik het naar mijn zin bij SWS. Ik kan 

alleen oordelen vanuit mijn rol als particulier 

chauffeur. Alle complimenten voor L. en de 

dames/heren van de dienstencentrale; zeer alert en 

snel met reageren. 

Tip: Misschien een vaste groet of zin bij het opnemen van 

de telefoon (06 én vaste verbinding). Bijv. "goedenmiddag. 

Met Stichting Welzijn Scheveningen. Met R. spreekt u. 

Wat kan ik voor u doen?" Nu maak ik vaak/altijd mee, dat 

men groet met de eigen naam. Dat vind ik wat 'beperkt'. 

8 Zeker wil niet weg Nee 

8 Zeker, bij de fotoclub. Voor de rest maak ik geen 

gebruik van activiteiten 

Zo doorgaan… 

8 Zeker, de medewerkers zijn erg behulpzaam en ik 

vind het werk leuk om te doen 

n.v.t. 

8 Zeker. Altijd hulpzaam, bereikbaar en wat we doen 

helpt mensen. 

  

8,5 Ik ben heel blij dat ik nog vilt les kan geven, en ik 

wil nog mensen ontmoeten 

  

8,5 Ik vind het zo gezellig met B. en G. en nog steeds 

leuk om gastvrouw te spelen. 

  

8,5 Zeker naar m'n zin, prettige collega's! N.v.t. 

9 Aardige medewerkers, leuke cursussen en 

bijeenkomsten. Jammer dat we dit jaar zo weinig 

konden doen! Het blijft heel zinvol. 

  

9 Altijd gezellig   
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VRIJWILLIGERS 

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

9 Altijd gezellig.   

9 Bijzonder - aan iemand gekoppeld te worden - 

9 Constante factor van Welzijn   

9 Doe het al jaren met plezier!   

9 Doen veel voor vrijwilligers   

9 Enorm! De Vrijwilligers, de sfeer, alles eigenlijk   

9 Gemakkelijk toegankelijk Hulp aan statushouders / nieuwe Nederlander blijft 

belangrijk. Het is moeilijk voor Syriërs en Eritreërs om hun 

weg te vinden in Nederland. Contacten met Nederlanders 

zijn helaas schaars. 

9 Goed georganizeerde activiteiten   

9 Heb het naar me zin door de leuke collega's Nee     

9 Heel erg naar mijn zin   

9 Heel erg naar mijn zin!! - 

9 Heel goed, fantastisch dat er zoveel mogelijkheden 

zijn, om jezelf te ontwikkelen en ook nog andere 

mensen te ontmoeten. 

Nee, op dit moment niet.  ♡ 

9 Helaas kan ik niet meer helpen Nee, niet echt. Bedankt voor alle steun die ik ontvangen 

heb.  

9 Helemaal naar de zin   

9 Het is fijn om in een team te helpen en met z'n allen 

te werken om iets op tafel te zetten waar ouderen 

van kunnen genieten. 

  

9 Ik ben bezig sinds ik met pensioen ben   

9 Ik heb een gezellig clubje & 

9 Ja Ok 

9 Ja Focus niet alleen op orde brengen van financiële 

administratie, maar ook op budgettering. 

9 Ja Colega's ontmoeten? 

9 Ja erg naar mijn zin. Fijn om mensen in nood te 

mogen helpen. Samen met fijne collega's. 

Meer reclame maken voor de ooievaarspas en de 

kledingwinkel. 

9 Ja hoor, wij hebben het heel gezellig met elkaar in 

de Buurtkamer 

Zo doorgaan A.U.B.  Bedank voor alles 

9 Ja ik heb het naar mijn zin bij Welzijn 

Scheveningen. Alles is goed geregeld. 

Goede Kerstdagen en een gezond en Covid-vrij 2022 

toegewenst. 

9 Ja ik heb priema naar mijn zin en hoop snel weer te 

kunnen koken. 

Geen 

9 Ja zeer zeker - uit genegenheid naasten   

9 Ja zeker   

9 Ja!   

9 Ja! Fijne collega's! Uitdagend werk! Geen 

9 Ja! Het gevoel welkom te zijn. Iedereen staat voor 

iedereen klaar. Welzijn is de trots van Scheveningen 

en omgeving. 

  

9 Ja, gezellig, lieve mensen   

9 Ja, gezellig. & 

9 Ja, heel erg naar m'n zin. Het riksja-project is zo'n 

leuk project waarmee we zoveel mensen, én onszelf, 

blij kunnen maken! 

  

9 Ja, heel erg!   

9 Ja, het is een geweldige instantie   
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VRIJWILLIGERS 

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

9 Ja, ik heb het naar mijn zin! - gezellige collega's om 

mee te praten - leuke werkzaamheden - ook de 

inwoners zijn vriendelijk! 

Nee 

9 Ja, ik voel me altijd gewaardeerd en waardevol. De 

bloemen thuisbezorgd met verjaardag (prachtige 

boeketten) 't mooie kerstpakket en vele andere 

extra's leuk om zo'n verscheidenheid aan mensen te 

ontmoeten. 

Gaat zo door zou ik zeggen 

9 Ja, leuk werk en aardige collega's - 

9 Ja, prettig contact   

9 Ja, werk geeft veel voldoening. Heb Scheveningen 

veel beter leren kennen. Kom in allerlei milieus, bij 

veel verschillende mensen en doe wat nuttigs als 

gepensioneerde  J! 

WS doet het geweldig goed. Knap hoe zoveel vrijwilligers 

door zo'n kleine organisatie aan de gang worden gehouden. 

En ook enthousiast worden gemaakt en betrokken. Ik vraag 

me alleen soms af, of onze ambities niet meer in 

perspectief moeten worden gezet. Ik weet het: te beginnen 

bij mijzelf, maar geldt ook voor de professionals. 

Voorbeeld: wie op de wachtlijst van BAH terechtkomt, 

moet vaak half jaar of langer op een match wachten. Dan 

beter niet op wachtlijst?? 

9 Ja, zeker. Ga zo door. 

9 Ja. Nu ff niet. 

9 Ja. Organisatie met korte lijnen. - 

9 Ja; anders zou ik het niet meer dan 10 jaar doen!    Ga zo door! 

9 Jawel Neen helaas niet 

9 Jawel prima sfeer, fijne mensen Kijk kritisch naar de part. Vervoersdienst. Waak voor een 

"goedkope taxiservice" imago. 

9 Jazeker! - 

9 Leuk team in Couvéhuis   

9 Nog steeds fijn alleen jammer dat mij lichaam soms 

niet mee werk. Maar doet het met plezier. 

Ja, lijsten voor eten steeds nog niet goed gaan zal mooi 

wezen voor die tijd betalen, dan komen ze wel. Want wordt 

toch op gerekend.  

9 Prima, veel blije klanten in de auto - 

9 Voor ons tachtige een fijn uitje Nee!! 

9 Wel naar mijn zin omdat je samen in contact met 

anderen iets doet! Couveehuis is in alle opzichten 

een toplocatie 

Ook al blijft Covid ons  beperken, laat dit juist een 

inspiratie zijn om met veel energie verder te gaan 

9 Wel volledig Neen 

9 Wel, omdat ik graag wat doe voor mijn medemens, 

ik heb energie genoeg voor.  

Niet, momenteel omdat je zo weinig kunt doen, ik heb 

liever fysiek contact dan on-line. We doen wat we kunnen. 

Iedereen staat machteloos tegenover Corona virussen.  

9 Well, yes. One's "ego"gets boosted when one lifts 

men and women up from their boredom. Like this 

lady (Dutch) at the turn of the century conversant in 

English and French who had followed her director 

[…] husband to the UK and had met queen 

Wilhelmina, to her I was a 'rayon del soleil'.  

There exists a "complex of superiority" between the paid 

personnel and the voluntary workers which mars de co-

existence of the two. 

9 Welzijn scheveninge geeft mij het gevoel dat ik een 

erkende en gewaarde vrijwilliger ben vanaf moment 

1. Alle mensen waarmee ik contact heb en die het 

mogelijk maken om boodschappen te kunnen doen 

zijn aardig, corect & begripvol. 

Op dit moment niet J    Fijne Kerst   

9 Welzijn Scheveningen is een gezellige organisatie.   
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VRIJWILLIGERS 

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

9 Zeer goed. Mensen bij elkaar brengen is belangrijk 

vooral oudere mensen. 

Ik vind dat het werk van al die vrijwilligers goed is. 

9 Zeker naar mijn zin. Gezellige werkomgeving, 

nuttig werk. 

- 

9 Zeker, kom al ruim 7-8 jaar bij mijn client, en heeft 

het nog steeds naar mijn zin. 

  

9   Soms vind ik dat bepaalde werkzaamheden betaald moeten 

worden (in loondienst!) 

10 Absoluut naar mijn zin! Gezelligheid   

10 Altijd gezellig met P. Hopen dat het covid virus snel ophoud zodat we we 

eindelijk met z'n allen weer iets gezelligs kunnen doen! 

10 Altijd gezellig.   

10 Altijd in goed overleg de taken kunnen uitvoeren. Ga zo door! 

10 Blijft gezellig! Nee 

10 Elke vrijdag ochtens is het gezellig in het keuken te 

werken - Elke maandag en zaterdag mag ik pianoles 

geven - Elke woensdag avond mag ik lekker 

musiceren (buiten lockdown…) 

Fijne Feestdagen 

10 Er wordt veel gedaan voor ouderen die daardoor een 

leuke tijd hebben bij het Couvéehuis. Erg 

belangrijk! 

  

10 Erg naar mijn mooi team - alle locatie,s. X 

10 Fijn om iets te betekenen als vrijwilliger J  T. & M. zijn toppers! 

10 Gastvrij, vriendelijk, open, goed communiceren   

10 Geweldig goede sfeer.   

10 Gezellig, veel te doen Prettige kerstdagen en een goed 2022 

10 Heb het erg naar mijn zin, ook fijne collega's   

10 Heel erg naar m'n zin, als vakkracht en vrijwilliger.   

10 Heel leuk in het kookteam waar ik help. Op dit moment niet vind het prima zo. 

10 Helaas zijn de mondkapjes erg benauwd. Hoop op 

betere tijden! 

Dank voor de attenties die we als vrijwilliger krijgen. Een 

bloemetje op je verjaardag! Zo lief. En een prachtig 

kerstpakket. X 

10 I love what you are doing for the communnity, that's 

usefull, helpfull, especially in this hard days. I feel 

like I have a new family here. Keep up the great 

work & thank you to all the TEAM. BIG UP TO 

ALL OF YOU!!! (Kiss to you M. J) I will continue 

for sure.  

Fijn dat u tijd heeft/maakt voor de groep kwetsbare in 

"onze" wijk. 

10 Ik ben hier gelukkig. Ik voel me op mijn gemak. M. 

is altijd beschikbaar op problemen te oplossen. 

  

10 Ik heb het erg naar mijn zin, goed georganiseerd, 

duidelijke informatie. Heel vriendelijke brieven en 

aandacht voor de vrijwilligers. Heel veel dank voor 

het attente dank je wel gebaar kerstpakket! Echt 

leuk. 

De H. gewoon voortzetten als groep van Welzijn 

Scheveningen! 

10 Ik heb het heel erg naar mijn zin op de Balie cb. 

Hoop dat ik het nog heel lang kan doen. 

Het is al perfect hoe het is!  J 

10 Ik heb het hier naar mijn zin, ik heb veel vriendenen. 

Er zijn leuke activiteiten en een goede sfeer. 

Nee, ga zo door!! Fijne Feestdagen. 

10 Ik heb het reuze naar mijn zin, leuke werksfeer Ga zo door! 

10 Ik leer hier veel. Houden zo 
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VRIJWILLIGERS 

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

10 Ik vind het een warm bad. Ik heb het er zeer naar 

mijn zin, omdat zoveel mensen een steentje 

bijdragen en klaar staan voor anderen 

(Geen) 

10 Ja heel erg   

10 Ja iedereen is aardig en behulpzaam, en er is een 

fijne sfeer. En ook erg belangrijk is dat ik mijn 

steentje kan bijdragen. 

Nee, geen. 

10 Ja ik werk er met plezier.   

10 Ja naar mijn zin - ook tijdens mijn ziekteproces 

hebben we fijn contact! 

  

10 Ja zeker - 

10 Ja zeker vind het heel fijn om voor de ouden te 

werken. En als ik vragen of problemen hebt wordt ik 

heel goed geholpen door Welzijn Scheveningen. 

  

10 Ja!! Prettige sfeer   

10 Ja, gezellig   

10 Ja, ik ben zeer tevrede. Ik hoop dat het zo blijf   

10 Ja, ik heb het naar mijn zin als 'nieuwkomer'. Pas 

enkele maanden werk ik voor Welzijn 

Scheveningen. Ik heb veel bewondering voor de 

mensen die dit al jaren doen en vind het erg aardig 

dat ik op 5 november bloemen kreeg en nu alweer 

een kerstpakket. 

Tips kan ik nog niet geven, een dikke pluim lijkt me wel op 

zijn plaats! Alles lijkt zo goed geregeld, er zijn zo veel 

leuke vrijwilligers. In de huidige tijd vind ik dat zo 

bijzonder! 

10 Ja, ik hoop dat ik kan blijven! Ik ben 83 geen 38 

meer! 

Neen 

10 Ja, ik vind het fijn om mensen te helpen. nvt 

10 Ja, met veel plezier. E. 

10 Ja, nvt Als er paketten bezorgd moeten worden bij mensen die niet 

in de gelegenheid zijn deze op te halen, wil ik graag helpen 

bezorgen. 

10 Ja, omdat ik mijn werk luek vindt. Nee 

10 Ja, onzettend naar mijn zin. Gezellige sfeer, leuke 

collega's. Leuke activiteiten voor iedereen 

  

10 Ja, prettige samenwerking Sorry, neen 

10 Ja, vriendelijke mensen. Lekker zo doorgaan. 

10 Ja, want ik vind de mensen heel leuk.   

10 Ja, zeker bij het maaltijdproject o.l.v. H. Ik ben zo blij volgend jaar 20 jaar vrijwillers 

10 Ja.       

10 Jazeker. Ik wil hier nog heel wat jaar blijven Nee 

10 Jazeker. Je wordt heel erg gewaardeerd. Het werk is 

superleuk en lieve collega's. 

  

10 Lieve mensen   

10 Máár: de 'H.' mag niet afgestoten worden! Geen 

10 Mensen altijd aanspreekbaar. Prettige sfeer.   

10 Naar de zin - 

10 Prima! - 

10 Prima!! Altijd gezellig. Gaat de goede kant op, leven van elkaar. 

10 Prima, soort thuis   

10 Service heel goed Geen idee 
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VRIJWILLIGERS 

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

10 Sinds het overlijden van mijn lieve vrouw is Welzijn 

Scheveningen mijn Tweede huis, alles wat ik kan 

doen doe ik er voor. 

Ik bedank Welzijn Scheveningen! 

10 Team malle mok is ontzettend gezellig! Wij zijn er 

met z'n allen om mensen te helpen, ik voel me er 

heel erg thuis. 

Ja een duidelijk briefje aan de deur van de kledingbank. 

Wat de regels zijn ook in het buitenlands 

10 Telefooncirkel fijn contact met de mensen Ik hoop mag niet weer dicht gaan! 

10 Tot nu toe erg naar me zin en leuke collega's Zou leuk zijn als er een brei- en haakactiviteit bij zou 

komen 

10 Zeker - 

10 Zeker blij met het vinden van vrijwilligerswerk - 

10 Zeker wel! Al langer dan 20 jaar werkzaam bij W.S. 

dat zegt genoeg  J 

Nee niet op dit moment 

10 Zeker, ik ben er nog niet zo lang maar hoop er  wel 

lang deel van uit te maken als vrijwilliger! 

Nee. P.S. Ik vind het erg aardig dat ik een kerstpakket 

krijg, maar vind dat ik het niet zo heb verdiend in deze 

Corona-tijd. 

10 Zeker, je wordt als vrijwilliger volop in de watten 

gelegd. 

  

10 Zekers!! Nee, fijne feestdagen! 

10 Zekker! Bedankt! Nog niet 

10   The only suggestion I can have is regarding the language. I 

had to install google chrome to translate your web page; 

HAPPY NEW YEAR. May it be better then this one  J 

10   We zijn supper Blij 

10   Nee geen tips  ideeen 

  Een cijfer geven voor een organisatie doe ik niet. 

Wanneer je als vrijwilliger aangesloten bent dan ga 

je ervoor. Nu ervaar ik zelf dat elke lokatie zijn 

eigenheid heeft (gelukkig maar). 

  

 

2.2 Opmerkingen deelnemers aan activiteiten van het Couvéehuis2 

 

Bij het Couvéehuis zijn in totaal 304 reacties binnengekomen. Daar waar een opmerking is ingevuld, 

wordt deze hieronder weergegeven.  

 
Cijfer Opmerkingen Couvéehuis 

6 Graag meer tijd om de les af te ronden aan het einde . 

7 Een extra dagdeel erbij.. 

7 Gezellig 

7 Lichtelijk chaotisch, maar super enthousiast 

7 prima ik ben 100% tevreden wat de les betreft. 

7 Vind het erg leuk om te converseren in het Spaans 

7 Vooral doorgaan. 

8 A. doet het prima ik ben heel tevreden. 

8 Belangrijke groep, heeft zin 

8 Ben zo blij dat yoga weer kan, hopelijk blijft het zo. 

8 Bevalt nog steeds na 6 jaar 

                                                           
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 complimenten voor de vrijwilligers, ze hebben altijd een glimlach. 

8 De boiler is al een tijd kapot, niemand laat hem repareren. 

8 De docent probeerd goed iedereen aan het woord telaten tijdens de les, docent en deelnemers zijn aardig. 

8 De middagen met A. zijn leerzaam en gezellig 

8 Doorgaan!! 

8 Een gezellige leerzame activiteit. 

8 Fijne docente, formule leuk, graag meer tijd voor kennis ben in leer fase. 

8 Fijne omgeving, jammer dat de boiler het niet doet in de kleikamer. 

8 Gezellige goede sfeer 

8 Goed 

8 Goede les met prettige medecursisten, hele goede docente. 

8 Goede sfeer, enthousiaste mensen 

8 Jammer dat we de tekenspullen steeds mee naar huis moeten nemen. 

8 kip en vis erg lekker, misschien sfeer verlichting en kaarsjes aan. 

8 Kom al 7 1/2 jaar. 

8 Leerzaam en gezellig 

8 Leerzame bijeenkomsten! 

8 les van 31/2 uur is geweldig, content met het niveau van lesgeven. 

8 Leuke groep 

8 Leuke lessen, gezellig. 

8 leuke spontane lerares 

8 Lezen uit de krant en praten erover. 

8 M. is een lieverd waar je veel bij kunt leren. 

8 Mooie nieuwe kasten.. 

8 Multimedia af en toe gebruiken, documentaire. 

8 Prettig gezelschap 

8 Prettige docent. 

8 reuze leerzaam en fantstische docent 

8 S.V.P. houd het Couvéehuis open. 

8 Tijdens corona is het lastig continu les te volgen en vast te houden. 

8 Toujours une bonne amliance 

8 Voor beginners soms wat langzamer verder fantastisch 

9 3 jaar aanwezig zegt al genoeg. 

9 Ben er heel blij mee, ga zo door 

9 Betere advertenties v/d les bijv. kranten /online 

9 De naailes vindt plaats onder een hele gezellige sfeer. Krijg veel hulp en tips. 

9 Erg prettig de taaltrainingen te kunnen doen, actief blijven en sociaal gezellig 

9 Fantastisch altijd gezellig 

9 fijne activiteit, goede sfeer. 

9 Fijne gezellige deskundige lerares. 

9 fijne lessen 

9 Ga zo door, heel blij mee. 

9 Gezellige en kundige docente 

9 Gezellige groep 

9 Goed! 

9 Heel fijn gelijkgestemde te vinden. 

9 Heel prima, dank je. 

9 Hoort bij mijn leven. 

9 Jammer van Lockdown. Normaal zinvol en educatief 
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Cijfer Opmerkingen Couvéehuis 

9 Les lecons sont tres agreables,  ik ben heel tevreden. 

9 Leuke les, met gezellige mensen we krijgen goed les. 

9 Leuke lessen, dichtbij huis, vriendelijke lerares en mensen. 

9 Mooi 

9 Mooi centrum, vriendelijke mensen, je voelt je gelijk thuis. 

9 Ontspannende lessen met goede informatie en hulp. 

9 pretigge sfeer, goede begeleiding. 

9 Prima lerares, Leuke groep. 

9 Prima prima prima 

9 Super docente. 

9 Te warme lokalen. 

9 Veel plezier, altijd gezellig. 

9 Voor mij is het helemaal goed!!! 

9 Wat een kennis heeft M., heel fijn! 

9 We volgen reeds een lange periode deze lessen met veel plezier! 

9 wie heeft er nog kleingeld, voor koffie en thee?? 

9 Wilde eigenlijk een tien geven, maar wil de inspiratie niet wegnemen voor verbetering. 

9 Zeer persoonlijk, toegespitst op ons niveau. 

10 Alles is gezellig en helder 

10 Altijd even interessant en gezellig, goede uitleg. 

10 Altijd gezellig en leerzaam de schilderles, jammer dat er geen warm water is. 

10 Altijd lekker 

10 Ben nu al jaren bij J. en vind het verrukkelijk, heel blij mee. 

10 Bijzonder leerzame cursus, docent zeer betrokken, Couvéehuis moet blijven. 

10 Blij met met M. 

10 

Complimenten! Prettige ruimte met vriendelijk onvangst onder leiding van een zeer professionele immer 

optimistische en possitief bekrachtige docent 

10 Couvéehuis is fantastisch 

10 Dank aan M. 

10 

De speelgroep maakt nuttige sociale contacten mogelijk tussen ouders en kinderen, een grote zaal is wel 

handig. 

10 Dit wil ik niet meer missen :-) 

10 Een bedankje voor alle medewerkers 

10 Er word super les gegeven… 

10 everything is good 

10 Everything is ok 

10 Fijn om samen te zijn, gezellig, ontspannen stimulerend en verrijkend. 

10 Ga zo door 

10 Ga zo door! 

10 Ga zo door, graag meer leerlingen. 

10 Ga zo door, ik vind het erg leuk. 

10 Ga zo door… 

10 Geweldige bijeenkomsten. 

10 Gezellig en leerzaam 

10 Gezellig, ontspannend, gezond een aanrader! 

10 Goede kwaliteit/prijsverhouding, moeilijk betaalbaar voor de gene met alleen aow 

10 Heel fijn, goed van M. les te krijgen. 

10 Helaas geconstateerd dat er de laatstetijd niet naar behoren wordt schaangemaakt. 

10 Helemaal geweldig! 

10 Het gaat prima 
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Cijfer Opmerkingen Couvéehuis 

10 Het is altijd gezellig 

10 Het is echt een goede cursus, ik leer veel ben tevreden, docent geeft goede uitleg. 

10 Het is goed eten, W. is Nr 1 in koken. 

10 Het is goed eten. 

10 Hoop dat de lessen voortgang blijven vinden 

10 ik verheug me elke keer weer.. 

10 Inspirerend en duidelijk 

10 Kom al jaren, nog nooit tegen gevallen, ga zo door door, bedankt hiervoor. 

10 M. is een goede, prettige lerares, onze groep is heel fijn. 

10 M. geeft hele fijne begeleiding. 

10 m. is the best! 

10 Misschien kan er ook een B1B2 ned gramatica les komen. 

10 Neem soms even de tijd voor jezelf tijdens de les m. 

10 Prima 

10 Prima sfeer, goede lessen. 

10 R. is een aardige en uitstekende lerares. 

10 She is the best 

10 Top docente!! 

10 uitermate plezierig!!! 

10 Vooral doorgaan 

10 Wordt super les geven, vooral dat de docent Francaise is. 

10 Zit al jaren op les, gelukkig nu ook fijne mensen bij de receptie. 

 

2.3 Opmerkingen deelnemers aan activiteiten van de Mallemok3 

 

In de Mallemok zijn in totaal 47 reacties binnengekomen. Daar waar een opmerking is ingevuld, wordt 

deze hieronder weergegeven. 

 

Cijfer Opmerkingen Mallemok 

8 

Door dat er niet de juiste ventilatie aanwezig is moeten er ramen open wat niet de juiste temperatuur geeft 

voor de yoga. 

8 Goed, naar mijn zin 

8 Heel leuk en gezellig 

8 Ik zit al jaren op de sport hier 

8 Info bijeenkomst meer kennisspelletjes 

8 Informatie bijeenkomst 

8 Informatie bijeenkomst. Voorlichtichting in het belang van ouderen. 

8 Voorlichting deskundigen. B.v. sociale wetten, uitkeringen. 

8 Zaal heeft niet de goede ventilatie waardoor de ramen open moeten en wij toch enigszins op de tocht liggen 

9 Nee, de koffie is lekker en iedereen is lief. 

9 Slechte klimaatregeling 

9 Vrijdagochtend is het gezelligst. 

9,5 Ik vind het heel leuk hier! 

9,5 Omdat ik veel heb geleer en de juffen zijn goed. Dank je well 

10 Al jaren super goed en gezellig 

10 Altijd vriendelijk en goed geholpen. 

10 De kleding bank is de redding van mensen met AOW en uitkering 

                                                           
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. 
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Cijfer Opmerkingen Mallemok 

10 Ik vind de huiswerkbegeleiding heel leuk ik heb veel geleerd ik ben super trots. Dank je wel allemaal ♡ 

10 Omdat zij is heel goed in Engels en ik ben niet zo goed in nederlands. 

10 Wel een 10, maar sommige attributen zijn wel aan vervanging toe! En de zaal is te klein!! 

10 Ze zijn gewoon lief ik heb geen opmerking. 

10 Zou mooi zijn een loopband er bij 

 

2.4 Opmerkingen deelnemers aan activiteiten van het Kalhuis4 
 
In het Kalhuis zijn in totaal 120 reacties binnengekomen. Daar waar een opmerking is ingevuld, wordt 

deze hieronder weergegeven. 

 
Cijfer Opmerkingen Kalhuis 

7 Erg gezellig dat we tot nu toe kunnen line dancen 

8 Ben net begonnen maar tot nu tevreden. 

8 Door corona merk je hoe gezellig de middagen zijn. 

8 Eigen creativiteit word door docent verder ontwikkeld 

8 Erg leuke les, fijne docente. 

8 Gezellig maar graag betere verlichting. 

8 Gezellige fijne sfeer, goede les. 

8 Goede begeleiding, prettige sfeer. 

8 Graag handoekenrol aanvullen 

8 Graag papieren handdoeken vaker aanvullen. 

8 Hartstikke leuk! 

8 Het is altijd goede leuke les. 

8 Ik heb het prima naar mijn zin. 

8 Ik vind mijn blijdschap meestal met moeite! 

8 Inspirerend creatief 

8 Prettige lessen, leerzaam. 

9 De lessen zijn leuk en leerzaam. 

9 Een prima locatrie, uitstekende creatieve docente, gezellig. 

9 Erg betrokken en sociale docent 

9 Erg prettig 

9 Gezellige lessen en nuttig. 

9 

Goede oefeningen van een kundige docente en een super gezeligge sfeer, ik kijk altijd naar de lessen 

uit. 

9 Goede sfeer 

9 

Ik doe al 10 jaar mee met de schilderles en kom met heel veel plezier naar het Kalhuis, E. is een 

ongelooflijke inspirende docent en super vrouw. 

9 Inhoud v.d. les verzorgt C. zorgvuldig, Sfeer is goed en een gezellig leerklimaat. 

9 Leuke lessen, gezellig en goede uitleg 

9 Prettige lessen 

9 Prettige lessen, goede begeleiding. 

9 Prima!!! 

9 Reuze gezellig bij K. 

9 uitstekende en inpirerende docente 

10 Complimenten met de anticipatie in coronatijd! 

10 Een geweldige les, en docent. 

                                                           
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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Cijfer Opmerkingen Kalhuis 

10 Erg Gezellig 

10 Erg tevreden, professionele begeleiding. 

10 Exellente docente 

10 Fantastische les, leerzaam en prettig. 

10 Fijn dat ik deze cursus gevonden heb. 

10 Geweldige begeleiding. 

10 Graag beter verlichting 

10 Graag deze activiteit behouden 

10 Heerlijke morgen, fijne docent erg veel geleerd, en nog steeds leren. 

10 Ik ben erg blij met de zumba lessen, de lerares is er aardig, de sfeer is leuk. 

10 langere lessen  

10 Lekker doorgaan op deze wijze 

10 

More than learning how to draw or paint the lessons of e. help to open your mind wich is a very 

empowering experience in a fun atmophare. 

10 Prima 

10 Prima instructie, gezellige les, veel aandacht, fijn dat we weer mogen. 

10 Wij vinden het heel leuk, steeds andere technieken te leren en het is altijd heel gezellig. 

10 Zeer goed 

 

2.5 Opmerkingen klanten Sociaal Werk5 
 

Bij het Sociaal Werk - cliëntondersteuning zijn in totaal 127 reacties binnengekomen. Bij de 

Servicepunten XL zijn in totaal 320 reacties binnengekomen. Daar waar een opmerking is ingevuld, 

wordt deze hieronder weergegeven.  

 

Opmerkingen Sociaal Werk 

Servicepunten XL & Cliëntondersteuning 

Alles is zo snel en vakkundig gedaan. Dat hadden wij zelf nooit voor elkaar gekregen. 

Als ik een 11 mocht geven had ik dat gedaan. 

Ik ben heel erg geholpen. 

Wat lief dat u zo uitgebreid de tijd neemt te vertellen over de mogelijkheden van hulp. Wij zijn wel oud en 

krakkemikkig, maar hopen er voorlopig geen gebruik van te maken. 

100% Hartelijk dank 

8+ 

Blij met de heldere uitleg. kan zelf verder. 

Corona crisis doet haar goed. Eindelijk eens het gevoel dat ze ' niets hoeft' Thuis gaat alles goed tussen haar en zoon 

vertelt ze. 

Dank voor het bijzonder prettige gesprek en overleg. 

Dank voor je antwoord en dat je mij verder hebt geholpen! 

Dhr vindt het vreemd niks meer gehoord te hebben van ZoSamen, maar bedankt mij voor de info en telefoonnummers. 

Dhr. was ons heel erg dankbaar! 

Dochter geeft aan een stap verder te zijn geholpen. 

Een betrokken medewerker, die uit zichzelf contact opnam met mij om te vragen hoe het ervoor staat. Prettig gesprek 

en communicatie. 

eigenlijk een 9,5 

Eindelijk rust 

                                                           
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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Opmerkingen Sociaal Werk 

Servicepunten XL & Cliëntondersteuning 

E. heeft mij super goed geholpen en liet mij lachen als ik dat al een week niet had gedaan. 

Meneer geeft aan zich gehoord te voelen door mij en is blij met de stappen die ik heb gezet en inzet die ik voor hem heb 

getoond. 

Erg blij met de geboden informatie en gaat voor de verdere hulp naar het SP-XL 

Erg blij met de hulp. 

Fijn om mijn/ons verhaal te kunnen doen. 

Fijne ondersteuning en aansluiting op wat ik wilde. 

Geweldig. 

Goede service en heel snel terug gebeld. 

Heeft ons bedankt voor het aanbieden van de hulp. 

Hij vond dat ik een open houding had en heel helder sprak. 

Hulpverlening is gelopen als hoe ze het had verwacht/gewild 

Ik ben fijn geholpen en ik heb het gevoel dat ik altijd langs mag komen met vragen of voor een praatje. 

Ik ben zo blij te horen dat er zoveel mogelijk is. Zou er zelf nooit op gekomen zijn! Ik bel u zeker terug als ik nog eens 

een vraag heb. 

Ik weet niet waarom een 5. Ik heb nu een WMO-begeleider. Die gaat mij helpen. 

Je hebt me goed geholpen 

Jij krijgt van mij een dikke 10 en dat komt vooral omdat alles binnen een week geregeld was en voor de goede nazorg. 

Kaartje aan mevr. meegegeven. 

Kaartje meegegeven. 

kan helaas weinig helpen bij volkshuisvesting. 

Kan zelf verder, bedankt voor het luisteren. 

meneer bedankt voor de uitgebreide informatie en verwijzing waar hij zijn zorgmelding kan doen. 

Meneer belt het vaste nummer als hij nog vragen heeft. 

Meneer en mevrouw geven aan voor nu meer genoeg info te hebben, zijn blij met de uitgebreide toelichting en; ' 'We 

bellen zeker terug bij verdere of nieuwe vragen, u krijgt een 10!'. 

Meneer gaf aan tevreden te zijn met de hulp. 

Meneer is erg blij met de inzet van de particuliere vervoersdienst! 

meneer is heel blij dat er weer open inloop is en hij met zijn vraag terecht kon! 

Meneer is opgelucht en blij met de geboden info (over de diverse hulpmogelijkheden) en gaat zelf bellen voor een 

afspraak bij het SP-XL in zijn eigen buurt. 

Meneer staat onder bewind en dat gaat goed. Hij ervaart minder stress en staat positiever in het leven. 

Mevr. vond het heel fijn om met mij te kunnen praten en bedankte mij daarvoor. 

Mevrouw gaat de gegeven en toe te sturen informatie lezen en kiest dan of ze van het rolstoelvervoer gebruik gaat 

maken. 

Mevrouw is blij met de geboden informatie en dat er veel mogelijk is op gebeid van hulp bij financiën en administratie. 

Geeft haar gevoel dat ze haar zorgen om de situatie van haar kennis kan gaan delen en loslaten. 

Mevrouw is blij met de info tot nu toe en dat zij wordt teruggebeld door de betreffende collegae. 

Mevrouw is heel blij met de gegeven informatie over waar zij hulp kan krijgen bij haar vraag. Blij gelijk iemand aan de 

telefoon te hebben die kon adviseren, na in haar eigen stadsdeel al paar dagen zoekend naar wie / waar zij terecht kan.. 

Mevrouw is helemaal opgelucht en blij, met de geboden praktische hulp bij vervoersvraag die op korte termijn, nu toch 

geregeld kon worden. 

Mevrouw is niet blij dat ze geen afspraak krijgt, maar bedankt toch voor het aanhoren van haar verhaal. 

Mevrouw noemt uit zichzelf bij afronding van het telefoongesprek. 'zeg maar tegen uw begeleider dat u van mij een 10 

krijgt voor het prettige gesprek en de informatie die u zo snel gelijk hebt gegeven'. 

mevrouw voelde zich niet direct geholpen en vond het derhalve ietwat onvriendelijk. 

Mevrouw vond onze aangeboden hulp goed. 

Mr. gaf aan dat hij blij was met de informatie van de organisaties. Ook gaf meneer terug dat hij het fijn vond dat er snel 

weer contact werd opgenomen met hem om de informatie door te geven. 
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Opmerkingen Sociaal Werk 

Servicepunten XL & Cliëntondersteuning 

Mw bedankt mij voor het terugbellen en de benodigde informatie 

Mw gaat zelf bellen om afspraak te maken bij sociaal raadslieden. Is heel blij met de geboden informatie en verwijzing. 

Opgelucht dat ze nu weet waar ze terecht kan. 

Mw is blij dat ik mijn best voor haar heb gedaan waardoor de zaken bij de aanvraag AV070 nog wat versneld zijn. Mw 

is erg tevreden over de PVD en over de manier waarop ritaanvragen daar behandeld worden. 

Mw. geeft aan blij te zijn met de moeite die we erin hadden gestoken en dat we niet meteen opgaven. Ze zegt eerder 

meegemaakt te hebben dat bij andere instellingen snel wordt gezegd dat ze niks voor haar kunnen doen. Hier was dat 

niet, zegt mw. 

Mw. geeft aan dat ze de hulpverlening als goed heeft ervaren 

Mw. heeft de hulpverlening als heel goed ervaren. Vind het fijn dat ik ervoor gezorgd heb dat individueel begeleider bij 

haar kon komen. Mw. geeft aan zich op haar gemak gesteld te voelen door mij. 

Mw. heeft gesprekken aangevraagd met de POH voor psychosociale ondersteuning. 

Mw. is zeer tevreden, maar kan alleen niets toepassen in praktijk vanwege de corona maatregelen. Helaas voelt het 

daardoor ook een beetje dat zij geen stap vooruit heeft gezet. Mw. kan nu wel zelfstandig verder wanneer het weer 

mogelijk is en ook wil zij zich richten op haar behandeling. 

Mw. kan voor nu zelf verder. Ze gaat zelf dingen opzoeken. Als ze er niet uitkomt belt ze weer. 

'Niet meer laten gaan, gulden kracht!' 

'Precies zoals ik het wilde en ook goed geleerd hoe ik dingen moet checken alleen! Super bedankt!' 

Super fijn! 

Super service hier! 

Tevreden 

'tevreden' 

Tevreden over de geboden informatie en advies. Kan hier zelf verder mee. Neemt contact op bij evt. vervolgvragen. 

tevreden over de geboden informatie mbt vervoersvoorzieningen 

U bent de eerste die mij vandaag geduldig betrouwbare informatie heeft gegeven. 

verkeerde afstemming in wederzijdse verwachtingen vh hulpaanbod. Mevrouw was flink geschrokken van de 

benadering van de vrijwilliger. 

Vervolgcontact voor uitgebreidere informatie zal plaatsvinden waarna aanvraag WMO-voorzieningen . 

Vind het jammer dat maatschappelijk werk geen ander huis kan regelen voor hem; begrijpt het wel. 

vind het jammer nu maar steeds 1 afspraakje te kunnen maken op SP 

Vindt de hulp fantastisch 

Voor nu verwezen naar daklozenloket. 

Voorlopig wel. Meneer was blij dat er het eea geregeld was. 

We hebben je e-mails in goed orde ontvangen. Graag willen we je dankzeggen voor de tijd die je afgelopen 

dinsdagmorgen 1 juni hebt willen besteden om ons het een en ander toe te lichten met betrekking tot de diverse Zorg-

mogelijkheden in Scheveningen en Den Haag. Met jouw gespreksnoteringen zijn wij het eens, deze zijn correct. Wat 

betreft onze clienttevredenheidsverklaring zijn zowel de MW als de hulpverlening / clientondersteuning volgens ons tot 

nu toe uitstekend geweest: een 10. Ja, wij kunnen nu zelfstandig verder. Dankjewel. 

'ze is een luisterend oor. Mag ook wel gezegd worden. Belangrijk.' 

Ze waren erg dankbaar voor feit dat ze zo vriendelijke geholpen zijn. 

Ze was zeer behulpzaam en nam alle tijd om het probleem op te lossen. Ga zo door met dit soort hulpverlening aub. 

zeer prettig contact en echt wat aan gehad. 

Zeer tevreden 

Zeer tevreden over de fijne hulp en blij dat de aanvraag gedaan is. 

zeer veel dank voor de informatie en begrip en fijn dat u mij zo harelijk te woord staat 

Zoals je kan zien op de foto onderaan de mail is dhr. erg blij met zijn duurzame koelkast! 
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2.6 Opmerkingen klanten Sociale winkel Schappelijk6 

 

Bij de Sociale winkel Schappelijk zijn in totaal 31 reacties binnengekomen. Daar waar een opmerking is 

ingevuld, wordt deze hieronder weergegeven.  

 

SOCIALE WINKEL SCHAPPELIJK 

Cijfer Mening Opmerkingen/suggesties 

8 Zeer goed   

8 Vriendelijk en heel fijn Ga zo door 

8 Heel goed Het is heel erg verzorgd. 

8,25 Positief Geen 

9 Top   

9 Super   

9 Goed Heel blij mee 

9 Heel goed Heb ik niet 

9 Super dankbaar voor alles er geregeld wordt Dank voor het geduld na al mijn heftige emoties staan 

jullie er toch voor mij dank! 

9 Goed Heel goed systeem, voedselbank zou dit ook zo doen om 

minder voedsel te verspillen 

10 Top!   

10 Prima   

10 Goed   

10 Excellent   

10 Super   

10 Goed   

10 Top   

10 Zeer goed   

10 Heel goed aardig   

10 Geweldige inzet, mooie initiatief n.v.t. 

10 Ik vind zijn vrouwlijk-en lief   

10 Heel goed Geen opmerkingen 

10 Geweldig Mag blijfen 

10 Goed Zijn erg vriendelijk 

10 Fantaschtise hulp  ☺ Helemaal tevreden, geen negatieve opmerkingen! 

10 Top Graag grote pot appelmoes en witte normale suiker. Dat 

mis ik. 

10 Alles is goed Het is heel prettig om in het winkeltje zijn 

10 Top winkel en hele aardige mensen   

 

  

                                                           
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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2.7 Opmerkingen klanten vrijwillige dienstverlening7 

 

Bij de vrijwilllige dienstverlening zijn in totaal 284 reacties binnengekomen. Daar waar een opmerking is 

ingevuld, wordt deze hieronder weergegeven.  

 

PARTICULIERE VERVOERSDIENST 

Cijfer Opmerkingen 

  Geen gebruik van gemaakt 

  Nog geen werk van gemaakt 

  Ik heb er in 2021 geen gebruik van gemaakt. 

  Nog maar één keer gebruik van gemaakt. Nog geen mening. 

  Ik heb hier in 2021 géén gebruik van gemaakt! 

  Wij hebben er nog geen gebruik van gemaakt. Met vriendelijk groet. 

  

L.S. Beoordeling v/d Part. Vervoersdienst kan ik niet geven. I.v.m. Corona geen gebruik van gemaakt afgelopen 

jaar. 

  

Het is te vaak mis gegaan, geen auto kwam. Ook als ik 2 dagen ervoor opgebeld had! Hoop dat het nu beter gaat 

dit jaar. 

  

Ik heb al heel lang geen gebruik gemaakt van de Part. Vervoers dienst omdat ik heel slecht loop, alleen met de 

rollator. Ik zou willen weten of ik desondanks gebruik kan maken met de dienst. 

7 Uw vrijwilligers zijn punctueel! Het was prettig om van hun diensten gebruik te maken. 

8 Ga zo door 

8 Vriendelijk personeel 

8 Fijn dat jullie er zijn! 

8 Nee, ik heb geen opmerkingen. Ik ben nog niet zolang lid, maar prima. 

8 Heb nog geen vervoer tot op heden nodig gehad. Maar heb vele goede reacties gehad van kennissen. 

8 De Particuliere vervoersdienst is buitengewoon goed, handig en zeer betrouwbaar! 

8 De vrouwelijke en de man lijke chauffeurs doen het heel goed, Ben meer dan te vreden. Service in top! 

8 N.B. Nog te weinig ervaren, maar de keer meegeweest ben. Prima en gezellig, (i.v.m. corona) niet zelf. Corona. 

8 

Zaterdags, zondags, maandags en dinsdags kan ik niet vervoerd worden als ik vrijdagavond of in het week-end 

met een  vervoersprobleem wordt geconfronteerd. Dat is jammer! 

8 

Ik maak me zorgen over de contant betaling. Het was (voor mij) al moeilijk papiergeld in huis te krijgen maar 

muntgeld is een regelrechte ramp en ik denk niet alleen voor mij. Ik weet ook niet hoe dit is op te lossen maar ik 

wilde het wel even aangeven. 

9 Is oké! 

9 Ga zo door! 

9 Kan niet beter 

9 Prima geregeld 

9 Tot nu toe alles naar wens. 

9 Altijd attent en vriendelijk 

9 Prima organisatie. Ga verder zo. 

9 Het is al zo fijn dat jullie er zijn 

9 Beter kan haast niet 

9 Telefoon contact is soms moeilijk. (anders was het een 10) 

9 Geweldig voor al Hr. T. 

9 Ik heb tweemaal gebruik gemaakt van de Vervoersdienst. Heel plezierig 

9 Heb wat extra's overgemaakt voor een gebakje voor de vrijwilligers! 

9 Afspraken kloppen perfect, zeer aangename sfeer. 

9 !Super service bij vaccinatie bezoeken. M'n lidmaatschap €10 (voor 2022) heb ik 26/12-'21 gestort. 

9 De medewerkers van de Vervoersdienst zijn altijd stipt op tijd. En de ritten zeer plezierig. 

                                                           
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 

9 Enkele keren naar ziekenhuis gebracht en keurig en op tijd gehaald en thuis gebracht. 

9 Zeer tevreden. Altijd precies op tijd en zeer behulpzaam met in en uit stappen. Ik heb een rollator. 

9 Fijn dat jullie weer beginnen. Ik ga graag gebruik maken van jullie vrijwillige Vervoersdienst. 

9 

Destijds maakten mijn man en ik gebruik van de vervoersdienst. Mijn man is overleden en ik heb er geen 

gebruik meer van gemaakt. Maar wij waren zeer tevreden.  

10 Alle lof! 

10 Ben blij met jullie. 

10 Geweldige service. Complimenten! 

10 Fijne bestuurder en fijne rit. Bedankt. 

10 Dit is fantastisch! Met hele fijne mensen, behulpzaam!! 

10 Veel dank voor de lieve en goede hulp. 

10 Prima service en erg vriendelijk en behulpzaam. 

10 Wij zijn reuze blij met Welzijn Scheveningen & Dankbaar. 

10 Ik heb altijd ardig chauffeurs - op tijd - and hulpzaam 

10 Pas 2x gebruik van gemaakt. Zeer tevreden! 

10 Mijn man heeft jaren gebruik gemaakt i.v.m. fysio Parkinson! Was ongekend fantastisch. 

10 Welzijn Scheveningen krijgt van mij een 10. Altijd keurig op tijd. Aan de telefoon altijd even keurig. 

10 

Ben al jaren lid. Gelukkig niet al te vaak gebruik van deze dienst hoeven maken. Maar de keren dat het nodig 

was een 10 voor de service + kosten. 

10 

Lieve mensen, ik ben oud met slechte gezondheid. Ik heb jullie diensten nodig. Ik ben dankbaar voor alles wat 

jullie voor ons doen. Groetjes 

10 

Heb nu 3x gebruik gemaakt van deze dienst. Alle ritten liepen perfect. Ben alleen maar dankbaar en blij dat 

mensen zich zo voor anderen inzetten. 

10 Mijn verontschuldiging dat ik deze kaart niet eerder heb verstuurd. Vr. gr. 

10 

Ik ben meer dan tevreden met uw diensten. Mensen altijd aardig en correct en ook steeds op tijd. Zo fijn dat dit 

kan! 

10 Ze komen altijd op tijd. Top service 

 

BEZOEK AAN HUIS 

Cijfer Opmerkingen 

1 In het afgelopen jaar heb ik geen Bezoek aan Huis gehad. 

8 Het is geweldig! 

8 Gaat allemaal prima! 

8 Vrouwelijke en mannelijke bezoekers zijn geintresseerd in mij, persoonlijk, heel aangenaam. 

8 Helaas contact beeindigd, schaakmaat smorgens slechte gezondheid van ondergetekende 

9 We hebben het heel gezellig samen 

10 Nee 

10 Het is Fantastich. Ik kijk er iedere week er naar uit!! 

 

GROEPS- EN ROLSTOELVERVOER 

Cijfer Opmerkingen 

8 Ga zo door!  ☺ 

9 Heel goed 

 

VRIJWILLIGE BELMAATJES 

Cijfer Opmerkingen 

8 Ben blij dat dit mag bestaan. 

8 Brengt afleiding in eenzaamheid! 

8 Gaat zo door en de Belmaatje is vriendelijk 
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VRIJWILLIGE BELMAATJES 

Cijfer Opmerkingen 

6 

Het is een heel lieve dame. Volgens mij woont ze niet in Scheveningen en weet ze niets van Welzijn 

Scheveningen. Weinig gesprek. 

10 Ik ben heel blij met mijn Belmaatje B. 

9 Ik heb goede ervaring met het belmaatje. Zij is zeer geinteresseerd. 

10 Nee 

10 Schattebaat (oeps) E. 

8 Wordt heel erg gewaardeerd, mn. tijdens corona (lockdowns)! 

10 Zeer tevreden, kan U niet meer missen 

 

HULP BIJ ADMINISTRATIE 

Cijfer Opmerkingen 

8 

Ik ben er even mee gestopt om lichamelijke redenen. Heb enorme bloedarmoede en totaal geen energie om 

papieren op en uit te zoeken. I.v.m. IB-aangifte en aftrek regelingen bel ik, zodra ik mij beter voel met M.! 

8,5 Ze gaat wel langdurig op vakantie! (geintje) en laat mij alleen achter. 

9 Ze is een schat en zij doet het heel goed, en ik blij met S. 

10 Nee 

10 Altijd fijn 

 

DE TELEFOONCIRKEL 

Cijfer Opmerkingen 

10 Heel te vrede. Dank. 

10 Met dank. Groetjes.  ☺ 

10 Ik kan de Telcirkel bij iedereen aanbevelen. Ze zijn allemaal aardig en attent. 

DE BOODSCHAPPENDIENST 

Cijfer Opmerkingen 

  Ik heb tot nu toe nog geen gebruik gemaakt van de boodschappendienst! 

9 Meer dan tevreden! 

9 Ik woon wel op Stadhoudersplantsoen […], maar mijn naam is niet: I. 

10 Heel tevreden. 

10 Heb 1x gebruik van gemaakt tijdens gladheid! 

 

KLUSSENDIENST & HULP BIJ OPRUIMEN 

Cijfer Opmerkingen 

  Goed werk 

0 I waited almost a year for any-one to come after at least 10 telephone calls. Im still waiting!! 

3 Zeer onttevreden. Het werk is niet af gemaakt helaas. 

4 Niet zo tevreden 

7 Met het klussen was ik tevreden! 

7 

Mijheer H. we gebruiken onze voornaam, is gezellig. Ik zie niet vaak wat hij doet maar ik ben wel blij dat hij het 

graf bijhoud met schoonmaken voor mij een zorg minder. Het is een aardige man! Ik kan het niet helaas. 

7 Nee 

8 Geen 

8 Geweldig ben er heel blij mee 

8 Geweldige service 

8 Ik geniet er al jaren met veel plezier van. 

8 Uitgezonderd hulp voor elektriciteit, die persoon was niet kundig! Prutswerk. 

8 Wachttijd verkorten 

8 Was zo tevreden. Sinds 20-01-'21 is Rudolf Steiner Zorg niet meer in relatie tot Welzijn. 
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KLUSSENDIENST & HULP BIJ OPRUIMEN 

Cijfer Opmerkingen 

8,5 

Soms wel laaang wachten (sorry, klinkt ondankbaar maar dat is het niet.) Welzijn Schev. Is er voor de lagere 

inkomens? 

9 Ben erg blij 

9 Geen, ik ben heel tevreden. Heren zijn altijd zo vriendelijk. Ik ben erg blij mee! Veel dank. 

9 Geen, Wel dank! 

9 Ik kan deze Hr. D. 100% aanbevelen! 

9 Mijn complimenten, vriendelijke groet.     

9 Prima! 

9 Tevreden. Fijn dat er deze mogelijkheid is. 

9 Wil ook even of er ook tuinklusjes gedaan worden zoals snoeien en dergelijke 

9 Zeer te vreden ook het vervoer 

10 Geweldig! 

10 Heel tevreden! 

10 Ik ben zeer tevreden! Fijn dat u er bent. 

10 Ik vind de behulpzame, deskundige handelwijze heel prettig! 

10 Meer bekendheid aan geven. 

10 Prachtig dat dit bestaat 

10 Super 

10 Uitstekende service! Compliment. 

10 Zeer tevreden 

10 Zeer tevreden. Dank U. 

10,25 

Één griffel. D., wat een fijne en welbespreekte gentil mann en een goede klusjes man met goude handen. Een 

man met een hart van goud. 

  Nog nooit gebruikt. 

  2021 geen gebruik van gemaakt. 

  Ik heb nog geen gebruik gemaakt van de Klussendienst! 

  Mijn moeder wil hier geen lid van zijn? 

  Tot nu toe nog geen gebruik van gemaakt. 

  Afgelopen jaar geen gebruik gemaakt van de Klussendienst 

  Kan nog geen beoordeling geven, heb er nog geen gebruik van gemaakt. 

  Ik heb de klussendienst niet nodig gehad, dus geen beoordeling 

  Heb nog geen gebruik gemaakt van diensten 

  Heb in 2021 geen gebruik gemaakt van klussendienst. Wil wel geregistreerd blijven. Met dank. 

  

Door de verschillende lockdowns heb ik een tijd geen gebruik gemaakt van de Klussendienst. Bij heel dringende 

zaken kon ik een beroep op de huismeester van Zeewinde van Respect (waar ik nu woon) doen. Goede wensen 

nog voor '22 voor Hr. S. en Mw. F. 

  

Dat er een klussendienst is voor ouderen vind ik zeer te waarderen. Dat zou ik waarderen met een 10. Helaas kon 

de door mij dit jaar gevraagde dienst, niet door de gestuurde medewerker opgelost worden, zodat ik hier geen 

oordeel over heb. 
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2.8 Opmerkingen deelnemers Schevenings Ontmoeten8  

 

Bij Schevenings Ontmoeten zijn in totaal 25 reacties binnengekomen. Daar waar een opmerking is 

ingevuld, wordt deze hieronder weergegeven.  

 

SCHEVENINGS ONTMOETEN 

Cijfer Opmerkingen 

8 

Altijd gezellig, lekker eten met alles erop en eraan. Dan nog gezellige spelletjes. Donderdag een dag om naar uit 

te kijken. 

8 Hartstikke leuk 

8 Het is altijd gezellig en heerlijk eten. Met dank aan de mensen die hier voor zorgen. Groetjes. 

8 Is geadresseerd aan de heer, moet zijn mevrouw C. zijn 

9 Alles oké 

9 De vriendschap en behulpzaamheid tussen deelnemers onderling en de vrijwilligers is fantastisch! 

9 Ik kan alleen over de H. praten 

9 Ik vind het de gezelligste dag van de week. Ben er heel blij mee (Donderdag). 

9 Q. is de grote motor en zij doet het fantastisch 

10 ! 

10 Lieve mensen, behulpzaam. 

10 Neen 

10 Zeer te vreden ook het vervoer 

 

2.9 Opmerkingen samenwerkingspartners9 

 

Bij de samenwerkingspartners zijn in totaal 90 reacties binnengekomen. Daar waar een opmerking is 

ingevuld, wordt deze hieronder weergegeven.  

 

ZORGGERELATEERDE INSTELLINGEN 

Cijfer Tevreden? Opmerkingen? 

9 Zeer tevreden Altijd vriendelijke en snelle reacties terug. 

8 Zeer tevreden denken proi actief mee, fijn team! 

10 Zeer tevreden […] zijn goed bereikbaar, reageren snel, denken altijd mee. Super samenwerking! 

9 Zeer tevreden flexibel praktisch en sterk op samenwerken ook onderscheidend met het aanbod 

8 Tevreden Goede bereikbaarheid. Pro actieve en positieve samenwerking. 

8 Tevreden 

Ik vind de medewerkers van Welzijn Scheveningen goed bereikbaar. Activiteiten 

zijn goed afgestemd op de doelgroep. 

8 Tevreden 

Korte lijnen, prettig samenwerken met […]! Als stakeholder heeft […] een iets 

andere relatie met welzijn Scheveningen dan bijvoorbeeld (zorg) inhoudelijke 

professionals. 

7 Tevreden Meer communicatie van weerszijden 

9 Zeer tevreden Ondanks de beperkingen van corona, toch weer prettig samengewerkt in 2021. 

Inclusief reacties van in totaal 7 huisartsen.  

Plus 20 reacties zonder opmerkingen.  

 

 

 

                                                           
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. 
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? 

10 Zeer tevreden Ik hoop dat deze jaar volledig open zal blijven! 

Plus 8 reacties zonder opmerkingen 

 

POLITIE 

Cijfer Tevreden? Opmerkingen? 

3 Ontevreden 

ik zie de jongerenwerkers maar erg weinig buiten. Daar vindt de overlast plaats. In 

het herfstvakantie heeft de politie de hele vakantie in de avond in Duindorp 

gestaan en extra gesurveilleerd. Ik heb toen geen jongerenwerkers buiten gezien 

terwijl op straat de overlast gebeurt en het is prima dat je wat jongeren binnen hebt 

in een van de centra maar de overlast gebeurt buiten. 

9 Zeer tevreden 

Ik ben wijkagent in Scheveningen en werk regelmatig samen met de medewerkers 

van Welzijn Scheveningen. 

Ik ben zeer tevreden betreft de samenwerking en de manier hoe er wordt gewerkt. 

Ik hoop nog lang te mogen samenwerken. Chapeau!!! Mvg van een zeer tevreden 

wijkagente :-) 

 

VRIJWILLIGERSORGANISATIES 

Cijfer Tevreden? Opmerkingen? 

10 Zeer tevreden Alles volgens afspraak geregeld 

9 Zeer tevreden 

Fijne kennismaking gehad en het gevoel altijd terecht te kunnen met vragen of 

kennis uitwisselen. 

9 Zeer tevreden 

Het werk van een vrijwilligersorganisatie die af en toe presentaties geeft aan 

wijkbewoners, krijgt in het Couvéehuis altijd een warme ondersteuning. 

10 Zeer tevreden 

Hoewel veel lessen niet door konden gaan vanwege corona, is het personeel van 

het Couvéehuis meer dan tegemoetkomend geweest. Het is een genoegen met hen 

samen te werken. 

8 Tevreden 

iets meer ruimte in tijd. Ik moet opruimen en dat lukt me nauwelijks met veel 

stress . Het centrum gaat dan al dicht. 

9 Zeer tevreden klantvriendelijk 

8 Tevreden 

Mbt de keuken in het Couvéehuis: de knoppen op het fornuis functioneren niet alle 

naar behoren. Mn het ontsteken van de branders gaat daardoor moeilijk. 

8 Tevreden We maken gebruik van de ruimte. Wordt fijn meegedacht. Er mag veel. 

Plus 8 reacties zonder opmerkingen 

 

GEMEENTE DEN HAAG 

Cijfer Tevreden? Opmerkingen? 

9 Zeer tevreden altijd beschikbaar, benaderbaar en bereikbaar 

9 Zeer tevreden Altijd een fijne samenwerking met de collega's van Welzijn Scheveningen! 

Plus 11 reacties zonder opmerkingen 

 

WELZIJNSORGANISATIES 

Cijfer Tevreden? Opmerkingen? 

7 Tevreden helaas nog te weinig persoonlijk contact gehad. Wel op afstand en dat ging prima 

Plus 5 reacties zonder opmerkingen 

 

OVERIGE SAMENWERKINGSPARTNERS 

Cijfer Tevreden? Opmerkingen? 

9 Zeer tevreden Klantgericht en professioneel. 

9 Zeer tevreden Dank voor alle betrokkenheid en inzet. We zien uit naar de samenwerking dit jaar! 



 

42 

OVERIGE SAMENWERKINGSPARTNERS 

Cijfer Tevreden? Opmerkingen? 

8 Tevreden altijd prettige samenwerking. 

7 Tevreden 

Erg veel stress over waar koffie te drinken met daarbij vaak onaardige encounters 

met de dames die koken, zeker nu er minder vrijwilligers zijn voel ik me vaak 

onwelkom. 

10 Zeer tevreden M. antwoordt snel op mijn mails en probeert te helpen. 

10 Zeer tevreden Vriendelijke, behulpzam en aardig 

8 Zeer tevreden Doortastend en gastvrij 

9 Zeer tevreden 

Alles is goed uitgelegd, incl de cirona regels en ventilatie. En alles voor een milde 

prijs. Hartelijk dank 

Plus 5 reacties zonder opmerkingen 

 

 


