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Rapportage klanttevredenheid Recreatie en Educatie 2018 
 
Algemeen 
Voor dit klanttevredenheidsonderzoek is er een nieuwe vragenlijst opgesteld. Op basis van 
eerdere ervaringen is er voor gekozen om een beperkt aantal vragen te stellen, om zo de 
respons te verhogen.  
SWOA is in 2016 begonnen met het opknappen van de drie SWOA-locaties. Inmiddels zijn 
De Weldam en De Petersborg gereed, De Gaanderij staat voor 2018 op de planning. Om 
informatie te krijgen over de waardering van de gebouwen is er voor gekozen om er twee 
vragen over op te nemen. Verder zijn er vragen gesteld over hoe het activiteitenaanbod en 
gastvrijheid gewaardeerd wordt, het belang voor de deelnemer, van de activiteit waaraan de 
deelnemer mee doet en het belang van de locatie voor de wijk. Daarnaast zijn er twee open 
vragen gesteld om positieve en verbeterpunten te kunnen benoemen. 
 
Er is voor gekozen om geen onderzoek te doen per activiteit. Het betreffen hier grotendeels 
zelfstandige clubs. Bestuur/ contactpersonen van deze clubs zijn met hun leden 
verantwoordelijk voor tevreden deelnemers. In dit onderzoek wordt de tevredenheid over de 
faciliterende rol van SWOA onderzocht.  
 
Er is geen vergelijkbare rapportage van eerder klanttevredenheidsonderzoek met deze opzet 
beschikbaar. 
 
Respons  
De vragenlijsten zijn verspreid door de projectbegeleiders vrijwilligers onder deelnemers van 
wekelijkse activiteiten op De Gaanderij, De Peterborg, De Weldam en Het Bruishuis. 
Vrijwilligers van de recepties hebben de deelnemers gestimuleerd de vragenlijsten in te 
vullen. Dit heeft geresulteerd in 424 retour ontvangen lijsten. Er komen gemiddeld 467 
bezoekers per week naar de wekelijkse activiteiten op deze vier locaties (peildatum  
11-9-2018). Dit is een respons van 91%.  
Waalstaete en De Wetering zijn niet meegenomen omdat er ten tijde van het onderzoek 
weinig activiteiten plaatsvonden en er geen projectbegeleider vrijwilliger gekoppeld was aan 
deze locaties. Inmiddels is dit wel het geval. 
 
Respons per locatie 
De Weldam  68 
De Petersborg  143 
De Gaanderij  155 
Het Bruishuis  58 
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Beoordelingsaspecten 
 
Schaal van 1 (negatief)  tot 5 (positief) 

Beoordelingsaspect Gemiddelde 
score 

De 
Weldam 

De 
Petersborg 

De 
Gaanderij 

Het 
Bruishuis 

Waardering van 
bereikbaarheid 
gebouw 

3,9 4 4 3,7 3,9 

Waardering  van 
gebouw 

3,5 3,5 3,7 3,3 3,7 

Waardering 
aangeboden 
activiteiten en 
diensten 

3,7 3,1 3,7 3,9 3,9 

Waardering van 
mensen/ 
gastvrijheid 

4,1 3,9 4,2 4,2 4,1 

Belang van 
activiteit  voor 
deelnemer zelf 

4,1 4 4,1 4,2 4,2 

Belang van de 
locatie voor de wijk 

4,3 4,1 4,2 4,5 4,3 

 
 

Beoordelingsaspect Gemiddelde 
score 

De 
Weldam 

De 
Petersborg 

De 
Gaanderij 

Het 
Bruishuis 

Rapportcijfer 
(schaal van 1-10) 

7,8 7,6 7,8 7,8 7,7 

 
 
Verzameling van open opmerkingen 
De open vragen zijn door een beperkt aantal deelnemers ingevuld. Vanwege het beperkt 
aantal deelnemers die de open vragen ingevuld hebben zijn deze opmerkingen niet 
representatief voor de hele groep deelnemers die hebben meegedaan aan dit onderzoek.  
Gastvrijheid wordt op alle locaties het vaakst benoemd in de open opmerkingen. Net als het 
aanbod wordt dit door de deelnemers als positief ervaren. Een aantal keren wordt het gemis 
van schenken van alcoholische dranken aangegeven. 
 
De Gaanderij:  
Goede gastvrijheid 
Gaanderij als ontmoetingsplek, brengt mensen bij elkaar 
Het grote en betaalbare activiteitenaanbod  
Achterstallig onderhoud van het gebouw 
Geen alcoholische dranken verkrijgbaar 
 
De Petersborg: 
Goede gastvrijheid 
Mooie locatie 
Waardering voor de activiteiten 
Slechte akoestiek 
Geen alcoholische dranken verkrijgbaar 
 
De Weldam: 
Goede gastvrijheid 
Goede locatie en bereikbaarheid 
Wens voor meer wijkactiviteiten 
Te weinig keus in drankjes  
 
Het Bruishuis:  
Goede gastvrijheid 
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Waardering voor de activiteiten 
Goede ontmoetingsplek voor de buurt 
Consumpties zijn prijzig 
Faciliteiten kunnen beter (receptie, toegankelijkheid) 
 
Conclusies 
Deelnemers geven een positief rapportcijfer aan zowel de locaties als over het geheel 
(gemiddeld een 7,8). 
Uit de beoordelingsaspecten blijkt dat de gastvrijheid en waardering van de mensen goed 
scoren. Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat de deelnemers de activiteit waaraan zij 
meedoen voor hun persoonlijk van belang is. Ook geven de deelnemers aan dat de locaties 
van toegevoegde waarde zijn voor de wijk. Vooral de Gaanderij springt hier bovenuit, met een 
gemiddelde waardering van 4,5.  
De bereikbaarheid van de locaties wordt ook positief gewaardeerd, maar de waardering van 
de gebouwen scoort minder. Hier is een verschil zichtbaar tussen de locaties. De Gaanderij 
scoort het laagst (3,3), het Bruishuis en de Petersborg worden het best  gewaardeerd (beiden 
een 3,7). Ook in de open opmerkingen wordt er een paar keer gerefereerd aan het 
achterstallig onderhoud. De Gaanderij is de laatste locatie die een metamorfose ondergaat.  
Opvallend is dat de Weldam een stuk lager scoort op waardering van aangeboden activiteiten 
en diensten dan de andere locaties. Dit is te verklaren door ander ruimtegebruik van de 
Weldam na de metamorfose. Wijkactiviteiten vinden als de dagbesteding geopend is nu 
plaats in een andere ruimte, of zijn van tijdstip veranderd.  
 
 
Verbeteracties 

1. Achterstallig onderhoud van De Gaanderij 
In het vierde kwartaal wordt er gestart met de metamorfose van de Gaanderij. Er 
worden ruimtes anders ingedeeld en het pand wordt opgeknapt. 

2. Activiteitenaanbod De Weldam 
Er zijn concrete plannen om meer activiteiten toegankelijk te maken voor de wijk. In 
augustus is er gestart met het gebruik van een strippenkaart, zodat wijkbewoners 
mee kunnen doen met de georganiseerde activiteiten vanuit de dagbesteding. 
Daarnaast is er een pilot gestart rondom de keuken van De Weldam. Een onderdeel 
van deze pilot is om op termijn ook een eetactiviteit te organiseren waar 
wijkbewoners aan mee kunnen doen.  

 
Verbeteracties worden opgenomen en gemonitord via de Q rapportages. 


