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1. Aanleiding 

 

Het welzijnswerk is actief binnen een transformerend domein. Daarbinnen werkt het aan het 

versterken en verbinden van inwoners, op allerlei manieren, in samenwerking met andere 

maatschappelijke organisaties en partners. Het welzijnswerk werkt, dichtbij mensen, continu aan 

het verbeteren van haar onderscheidende, professionele producten en diensten en streeft naar 

tevreden opdrachtgevers, samenwerkingspartners en klanten. Het periodiek meten van de 

tevredenheid en betrokkenheid van klanten, medewerkers, vrijwilligers en stakeholders is een 

belangrijke stap in het vasthouden en verbeteren van de kwaliteit.  

 

SWOA brengt de tevredenheid en betrokkenheid van haar partners, medewerkers en vrijwilligers en 

klanten structureel in beeld. Zo kan het de ontwikkeling monitoren en de resultaten van het 

uitvoeren van de eigen verbeteragenda zien. 

 

In dit rapport meten we de klanttevredenheid en de door klanten ervaren opbrengst van de 

Maaltijden aan huis. Op deze wijze wil SWOA inzichtelijk krijgen hoe klanten de dienstverlening, het 

eten en de informatievoorziening hierover waarderen en in welke mate ze beoogde opbrengsten 

ervan ook daadwerkelijk persoonlijk ervaren.  
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2. De opdracht en werkwijze 

 

SWOA heeft Denk- en doenetwerk Naar daar gevraagd de klanttevredenheid te meten onder alle 

klanten van Maaltijden aan huis.  

 

2.1 De opdracht en beoogde resultaten 

 

Resultaat van het onderzoek is inzicht in: 

• de tevredenheid van de klanten over diverse aspecten van de dienstverlening van SWOA; 

• de mate waarin klanten door SWOA zelf geformuleerde kwaliteiten van bezorgers ook 

daadwerkelijk herkennen in hun werk; 

• de mening van klanten over aanmelding, huisbezoek, het eten en de informatievoorziening 

over Maaltijden aan huis;  

• de mening van klanten over de belangenbehartiging; 

• de mening van klanten over de door hen persoonlijk ervaren opbrengsten van het gebruik van 

Maaltijden aan huis; 

• de mate waarin de dienst voldoet aan de verwachtingen en zou worden aanbevolen aan 

anderen; 

• de totaalwaardering in een rapportcijfer van 1-10 voor Maaltijden aan huis; 

• de aspecten die klanten per onderdeel het belangrijkste vinden voor hun tevredenheid;   

• acties die de bouwstenen kunnen vormen voor een verbeteragenda. Deze presenteren we in de 

vorm van aanbevelingen. 

 

2.2 De onderzoeksmethode 

 

In een voorbespreking is met SWOA gesproken over de mogelijkheden. Er is gekozen voor een 

kwantitatief onderzoek, zodat alle klanten mee kunnen doen.   

  

Het uitzetten van de vragenlijst 

De vragenlijsten zijn door de bezorgers uitgedeeld aan de klanten van Maaltijden aan huis. Doel was 

voldoende respons om te voldoen aan de ISO-kwaliteitsnormen voor kwantitatief onderzoek. De 

klanten hebben de lijst anoniem kunnen invullen, alleen Naar daar heeft inzage in de ingevulde 

lijsten.   

 

Feedback 

De hier gebruikte onderzoeksmethode onderscheidt zich door het maatwerk. Het traject is met 

SWOA concreet ingevuld en toegesneden op de geuite wensen. Naar daar is als onafhankelijk 

onderzoeksbureau verantwoordelijk voor de inhoud van deze rapportage. 

 

Beschrijving van de resultaten: gebruik schalen 

In de vragenlijst geven de klanten aan in hoeverre ze tevreden zijn over aspecten of in welke mate 

ze het eens zijn met stellingen die op hun eigen situatie van toepassing zijn. Dat doen ze door 

vragen en stellingen op een 5-puntsschaal te scoren, oplopend van 1 (helemaal mee oneens) tot en 

met 5 (helemaal mee eens). Door de formulering van de stellingen, zijn hoge scores positief. Het 

gebruik van 5-puntsschalen is in dit type onderzoek gebruikelijk. Het biedt ze voldoende 
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mogelijkheid genuanceerd een score toe te kennen en het maakt de inzet van statistische 

analysemethoden mogelijk die op een lager schaalniveau niet gebruikt mogen worden. De 

totaalwaardering meten we op een 10-puntsschaal, oplopend van 1 (zeer ontevreden) tot en met 10 

(zeer tevreden).  



 

4 Klanttevredenheidsonderzoek Maaltijden aan huis SWOA 2020 Naar daar  

 

3. Resultaten  
 

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste bevindingen weergegeven. In paragraaf 3.1 bespreken we de 

antwoorden van de in totaal 132 respondenten op de vragen en stellingen die alle respondenten zijn 

voorgelegd. 

 

Presentatie gegevens 

We presenteren de resultaten op een 5-puntsschaal oplopend van ‘helemaal mee oneens’ (score 1) 

tot en met 'helemaal mee eens' (score 5). Een gemiddelde score van 3 betekent dat de klanten het 

gemiddeld even vaak met een stelling eens als oneens zijn, een score van 4 of hoger dat ze het er 

gemiddeld allemaal mee eens zijn. Scores lager dan 3 zijn echte bespreekpunten op, tussen 3 en 3,5 

aandachtspunten, scores tussen 3,5 en 4 zijn ruime voldoendes.  

 

3.1 Respons  

 

SWOA heeft de vragenlijst uitgezet onder alle 220 klanten van Maaltijden aan huis. De vragenlijst is 

door 116 respondenten ingevuld en geretourneerd, een responspercentage van 53%. De respons 

voldoet daarmee ruimschoots aan de ISO-normen voor kwantitatief onderzoek.   

 

In figuren 1 en 2 staat persoonlijke informatie over de respondenten. 
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De figuren 1 en 2 tonen het volgende: 

• Er doen evenveel vrouwen als mannen in het onderzoek mee. De groep 80 jaar en ouder is met 

43% de grootste, die van jonger dan 50 jaar met 9% de kleinste.  

 

 
Figuur 3 laat dit zien: 

• Verreweg de meeste respondenten (96%) maken permanent gebruik van Maaltijden aan Huis. 

 

 

 

Figuur 4 maakt dit duidelijk: 

• Opvallend is dat alle toeleidingskanalen worden genoemd. Dat betekent dat er langs veel 

verschillende kanalen mensen op de hoogte raken van de dienst Maaltijden aan huis. 

• Familie en vrienden (16%), SWOA-medewerkers (16%) en Thuiszorg (15%) worden het vaakst 

genoemd, net als de categorie ‘anders’. Daarbinnen worden vooral andere zorginstellingen 

genoemd. 
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3.2  Aanmelding  

 

De klanten is gevraagd hoe tevreden ze zijn over diverse aspecten van de aanmelding voor 

Maaltijden aan huis. Het resultaat staat in figuur 5. 

 

 
 
De figuur toont het volgende: 

• Alle aspecten scoren gemiddeld een 4 of hoger. Dat betekent dat gemiddeld alle respondenten 

er positief over zijn. De informatievoorziening was duidelijk, het contact met FoodConnect 

verliep goed, ze kregen duidelijke antwoorden op vragen en de aanmelding verliep soepel.  

 

Statistisch significante verschillen 

Naar geslacht: 

• Mannelijke vinden minder vaak (4,2) dan vrouwelijke respondenten (4,5) dat het contact met 

FoodConnect goed verliep. 

 

In tabel 1 staat welke aspecten de respondenten de belangrijkste vinden voor hun tevredenheid over 

het eerste contact. Ze mochten er één kiezen. 

 

Tabel 1: aspecten aanmelding die meeste invloed hebben op tevredenheid  

Positie Aspect Percentage  Score 

1 Ik ben op een duidelijke manier geïnformeerd over de 

Maaltijden aan huis 

33% 4,3 

2 De aanmelding voor de Maaltijden aan huis verliep soepel 27% 4,4 

3 Ik kreeg duidelijke antwoorden op mijn vragen 20% 4,3 

3 Het contact met Food Connect verliep goed 20% 4,3 

 

Tabel 1 maakt het volgende duidelijk: 

• Alle aspecten worden door een redelijke groep respondenten genoemd. De duidelijke 

informatievoorziening wordt het vaakste genoemd (33%), gevolgd door het soepel verlopen 

van de aanmelding (27%).   
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3.3  Informatie 

 

In figuur 6 staat informatie over de mening van de respondenten over de informatie.   

 
De figuur laat het volgende zien: 

• Gemiddeld scoren ook hier alle aspecten boven de 4 gemiddeld, wat betekent dat gemiddeld 

alle respondenten positief zijn over de benoemde aspecten. FoodConnect staat respondenten 

prettig te woord, de website biedt voldoende informatie en ook bij veranderingen is de 

informatievoorziening op orde. 

 

In tabel 2 staan de aspecten die het vaakst genoemd zijn als degene die het belangrijkste zijn voor 

de tevredenheid over de informatievoorziening.  

 

Tabel 2: aspecten informatie die meeste invloed hebben op tevredenheid 

Positie Aspect Percentage 

in top-3 

Score 

1 Als ik bel naar FoodConnect dan word ik op prettige wijze 

te woord gestaan 

52% 4,4 

2 Ik word goed geïnformeerd over veranderingen bij 

Maaltijden aan huis 

43% 4,2 

3 De website van Maaltijden aan huis bood me voldoende 

informatie 

5% 4,0 

 

Tabel 2 maakt het volgende duidelijk: 

• Twee van de drie aspecten steken er bovenuit: de bejegening door FoodConnect (52%) en de 

informatievoorziening bij veranderingen (43%). De website wordt slechts door 5% genoemd.   
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3.4  Het huisbezoek 

 

In figuur 7 staat informatie over de mening over het huisbezoek dat voorafgaand aan de start van 

Maaltijden aan huis wordt afgelegd.   

 
De figuur laat het volgende zien: 

• Gemiddeld zijn alle respondenten positief over de verschillende aspecten van het huisbezoek; 

ze werden op prettige wijze te woord gestaan, er werd goed naar de respondenten geluisterd, 

als iets niet duidelijk was, werd het nogmaals uitgelegd en na afloop van het bezoek waren de 

verwachtingen duidelijk.  

 

In tabel 3 staat welke aspecten het vaakste worden genoemd als meest belangrijke voor de 

tevredenheid over het huisbezoek. De respondenten mochten er één kiezen.  

 

Tabel 3: aspecten huisbezoek die meeste invloed hebben op tevredenheid  

Positie Aspect Percentage 

in top-3 

Score 

1 Ik werd op prettige wijze te woord gestaan 44% 4,3 

2 Na afloop was me duidelijk wat ik van Maaltijden aan huis 

mocht verwachten 

36% 4,4 

3 Als iets niet duidelijk was, legde de medewerker het nog 

een keer uit 

10% 4,5 

3 Er werd goed naar me geluisterd 10% 4,4 

 

Tabel 3 maakt het volgende duidelijk: 

• Twee aspecten springen eruit. De respondenten vinden het belangrijk dat ze op prettige wijze 

te woord worden gestaan (44%) en dat na afloop duidelijk is wat de respondenten van 

Maaltijden aan huis kunnen verwachten (36%). De overige aspecten worden door 10% 

genoemd. 
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3.5  Bezorgers 

 

In figuur 8 staat informatie over de mening over de bezorgers.    

 
De figuur laat het volgende zien: 

• De bezorgers krijgen zeer positieve scores. De bezorgers komen op de afgesproken tijd, zijn 

vriendelijk en attent en het geeft respondenten neen veilig gevoel dat er regelmatig een 

bezorger langs komt.   

 

In tabel 4 staat welke aspecten het vaakste worden genoemd als meest belangrijke voor de 

tevredenheid over de belangenbehartiging. Ook hier mochten de respondenten één aspect kiezen.  

 

Tabel 4: aspecten bezorgers die meeste invloed hebben op tevredenheid  

Positie Aspect Percentage 

in top-3 

Score 

1 De bezorger komt over het algemeen op het afgesproken 

tijdstip 

44% 4,6 

2 De bezorger is vriendelijk en attent 38% 4,7 

3 Het geeft me een veilig gevoel dat er regelmatig een 

bezorger langs komt 

17% 4,4 

 

Tabel 4 laat dit zien: 

• De respondenten vinden het belangrijk dat de bezorger op het afgesproken tijdstip komt 

(44%0 en dat deze vriendelijk en attent is (38%). Zo’n 17% vindt het allerbelangrijkste het 

gevoel van veiligheid doordat er regelmatig een bezorger langskomt.  
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3.6  Eten 

 

De respondenten hebben zich op zes aspecten uitgesproken over het eten. Het resultaat staat in 

figuur 9.  

    
De figuur schets het volgende beeld: 

• Alle aspecten scoren een 4 of hoger gemiddeld, wat betekent dat gemiddeld alle 

respondenten er positief over zijn. 

• De manier van bestellen en de menukaarten zijn voor alle respondenten duidelijk, er is 

tevredenheid over de prijs-kwaliteitverhouding, de keuze in en kwaliteit van het eten en fouten 

worden gemiddeld volgens alle respondenten snel hersteld. 

 

Statistisch significante verschillen 

Naar leeftijd: 

• De 55 tot 70-jarige respondenten (3,5) vinden minder vaak dan de 70-80 jarige respondenten 

(4,4) dat fouten in leveringen snel worden hersteld.  

 

Overige, opvallende verschillen 

Naar geslacht: 

• Vrouwelijke respondenten scoren op alle aspecten lager dan mannelijke. De verschillen zijn 

niet statistisch significant en nergens scoort een aspect lager dan een 3,5 gemiddeld.   

 

In tabel 5 staat welke opbrengsten het vaakste worden genoemd als meest belangrijke voor de 

tevredenheid over het eten. Ook hier mochten de respondenten weer één opbrengst kiezen.  

 

Tabel 5: aspecten eten die meeste invloed hebben op tevredenheid  

Positie Aspect Percentage 

in top-3 

Score 

1 Ik ben tevreden over de kwaliteit van het eten 38% 4,0 

2 Er is voor mij voldoende keuze in het eten 28% 4,1 

3 Ik vind de prijs-kwaliteitverhouding goed 11% 4,1 
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Tabel 5 laat dit zien: 

• De kwaliteit van en de variatie in het eten zijn de vaakst genoemde aspecten. De prijs-

kwaliteitverhouding wordt nog door 11% genoemd. De overige aspecten door 10% of minder. 

 

3.7  Voordelen van Maaltijden aan huis 

 

Maaltijden aan huis worden ook aangeboden met een aantal maatschappelijke doelstellingen. 

Ervaren de respondenten een bijdrage aan die doelstellingen? Figuur 10 biedt inzicht.  

    
De figuur schets het volgende beeld: 

• Gemiddeld kunnen alle respondenten door Maaltijden aan huis langer thuis blijven wonen, 

meer controle behouden over het eigen leven en zich minder afhankelijk voelen van anderen.  

• Een ruime meerderheid voelt zich door Maaltijden aan huis steviger in de schoenen staan.  

 

Opvallende verschillen 

Naar gebruik: 

• De respondenten die tijdelijk van Maaltijden aan huis gebruik maken scoren op alle aspecten 

lager dan de respondenten die er permanent gebruik van maken. De verschillen zijn nergens 

significant en leveren één aandachtspunt op. ‘Door Maaltijden aan huis voel ik me steviger in 

mijn schoenen staan’ scoort met een 2,7 namelijk als enige aspect beneden de 3,5 gemiddeld.   

 

In tabel 5 staat welke opbrengsten het vaakste worden genoemd als meest belangrijke voor de 

tevredenheid over het eten. Ook hier mochten de respondenten weer één opbrengst kiezen.  

 

Tabel 5: ervaren opbrengsten  die meeste invloed hebben op tevredenheid  

Positie Aspect Percentage 

in top-3 

Score 

1 Door Maaltijden aan huis voel ik me minder afhankelijk van 

anderen 

54% 4,3 

2 Door Maaltijden aan huis kan ik langer thuis blijven wonen 32% 4,1 

3 Door Maaltijden aan huis behoud ik meer controle over mijn leven 12% 4,3 
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Tabel 5 laat dit zien: 

• Het minder afhankelijk zijn van anderen is verreweg de vaakst genoemde opbrengst. 

Daarnaast noemt bijna een derde dat ze langer thuis kunnen blijven wonen. Slechts één 

respondent vindt het steviger in de schoenen staan de belangrijkste opbrengst. 

 

3.8  Klantenraad 

 

In dit onderzoek is één vraag gesteld over de klantenraad, namelijk of respondenten van het 

bestaan ervan afweten. Het resultaat staat in figuur 11. Minder dan de helft van de respondenten 

heeft deze stelling beoordeeld. 

    
De figuur schets het volgende beeld: 

• Gemiddeld geeft een meerderheid van de respondenten die de stelling heeft beoordeeld aan 

niet van het bestaan van de klantenraad af te weten.  

 

Statistisch significante verschillen 

Naar geslacht: 

• De 55-70 jarigen scoren met een 1,9 gemiddeld lager dan de groep jonger dan 55 jaar (4,0) en 

70-80 jarigen (3,1). 

 

In totaal gaven vier respondenten aan geïnteresseerd te zijn in deelname aan de klantenraad. 

 

3.9 Samen eten? 

 

We hebben respondenten gevraagd of ze in principe geïnteresseerd zijn om samen met elkaar te 

eten. Als dat weer kan, betaalbaar en in de eigen buurt. Twaalf respondenten hebben deze vraag 

met ja beantwoord, dat is ruim 10%. 
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3.10 Concluderende items 

 

De tevredenheid over Maaltijden aan huis is de resultante van de verwachting minus de ervaring. Als 

Maaltijden aan huis dus aan de verwachtingen voldoet, betekent het dat respondenten er tevreden 

over zijn. De mate waarin het aan de verwachtingen voldoet, is daarmee een erg belangrijke pijler 

onder de klanttevredenheid. In figuur 12 staat de mate waarin Maaltijden aan huis aan de 

verwachtingen voldoet en de mate waarin deelnemers het zouden aanbevelen aan anderen.   

 
De figuur toont het volgende: 

• Gemiddeld voldoet Maaltijden aan huis voor alle respondenten aan de verwachtingen.  Ook 

geven ze aan de Maaltijden aan huis aan te bevelen aan anderen. 

 

3.11  Totaalwaardering en open opmerkingen 

 

De 116 respondenten hebben Maaltijden aan huis een totaalwaardering gegeven, waarbij 1 het 

laagste en 10 het hoogste rapportcijfer is. Het resultaat staat in figuur 13. 

 
 

De figuur toont het volgende: 

• Gemiddeld geven de 116 respondenten Maaltijden aan huis een 7,6 als totaalwaardering. 

 

Er zijn afsluitende open opmerkingen geplaatst. Een overzicht: 

• Positieve opmerkingen over  het eten, de dienst en bezorgers (12 keer). 

• Aanmerkingen ten aanzien van het eten (9 keer). 

• Meer groente, vrije keuze in groenten bij ieder menu, gezonder eten (6 keer). 

• Het verpakkingsmateriaal: lastig eraf te krijgen en milieuonvriendelijk (4 keer). 

• Aanmerkingen ten aanzien van de aardappelen (2 keer). 
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4. Conclusies en aanbevelingen 

 

In dit afsluitende hoofdstuk vatten we de belangrijkste bevindingen samen , in de vorm van een 

aantal conclusies. Deze gelden voor de maximaal 116 klanten die de vragenlijst hebben 

ingevuld. De responsgroep voldoet ruimschoots aan de ISO-normen waardoor de resultaten 

betrouwbare uitspraken doen voor de totale groep klanten van Maaltijden aan huis.   

 

4.1 Conclusies 

 

1. Respondenten tevreden over Maaltijden aan huis 

De belangrijkste conclusie is dat de 116 respondenten door de bank genomen tevreden zijn over 

Maaltijden aan huis. Het voldoet gemiddeld voor alle respondenten aan de verwachtingen en 

gemiddeld zouden ook alle respondenten het aan anderen aanraden. Ook het rapportcijfer van 7,6 

is goed. Er is tevredenheid over deze dienst. Deze tevredenheid is breed gedeeld; er zijn geen 

significante verschillen naar geslacht, leeftijdsgroep, vorm van gebruik en wijze waarop besteld 

wordt. Ook op de items ‘Maaltijden aan huis voldoet aan de verwachtingen‘ en ‘zou u Maaltijden 

aan huis aanbevelen aan anderen’ scoort geen enkele respondentgroep gemiddeld lager dan een 4 

op de 5-puntsschaal. 

 

2. Maaltijden aan huis scoort op alle aspecten goed 

Dat blijkt uit de gemiddelde scores die respondenten toekennen. Nagenoeg alle aspecten scoren 

gemiddeld een 4 of hoger op de gebruikte 5-puntsschaal. Dat betekent dat gemiddeld alle 

respondenten positief over deze aspecten zijn. Het aanmelden verloopt duidelijk en naar 

tevredenheid, de informatievoorziening scoort goed en het huisbezoek is prettig en levert duidelijke 

verwachtingen op. De bezorgers zijn punctueel, vriendelijk en attent en het feit dat ze regelmatig 

langskomen geeft de respondenten een goed gevoel. Niet onbelangrijk; ook het eten zelf wordt 

door de bank genomen positief beoordeeld.  

 

3. Maaltijden aan huis veel meer dan een maaltijdvoorziening 

Draagt de dienst Maaltijden aan huis bij aan de beoogde maatschappelijke doelstellingen? Ervaren 

respondenten meer zelfregie en minder afhankelijkheid van anderen? Het antwoord is: ja. 

Gemiddeld ervaren alle respondenten door Maaltijden aan huis meer zelfregie en minder 

afhankelijkheid van anderen. Ook geven ze gemiddeld allen aan door de dienst langer zelfstandig 

thuis te kunnen blijven wonen. Een ruime meerderheid voelt zich hierdoor steviger in de schoenen 

staan. Waarbij nog aangetekend dat de groep permanente gebruikers in nog grotere mate de 

opbrengsten ervaart dan de groep tijdelijke. Daarmee is Maaltijden aan huis, zeker voor de 

permanente gebruikers, veel meer dan een maaltijdvoorziening. Het stelt mensen in staat zelf grip 

op hun eigen leven te houden. En dat draagt bij aan een positieve beleving van de eigen 

gezondheid.  

 

4. Een overzicht: belangrijkste aspecten Maaltijden aan huis voor tevredenheid 

respondenten 

Bij de aanmelding worden eigenlijk alle aspecten in redelijke mate genoemd. De informatie 

over de dienst, de aanmelding, het antwoord op de vragen en het contact met FoodConnect; ze 

zijn alle van belang voor de tevredenheid van de respondenten. Bij de informatievoorziening 
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draait het vooral om de bejegening door FoodConnect bij telefonisch contact en de 

informatievoorziening bij veranderingen. Bij het huisbezoek springen de bejegening en het 

eindresultaat; duidelijkheid over wat te verwachten van Maaltijden aan huis, eruit. Bij de 

bezorgers is vooral de punctualiteit van belang, naast een vriendelijke en attente houding.  Bij 

het eten draait het om kwaliteit en keuze, bij de opbrengsten om het minder afhankelijk voelen 

van anderen door het gebruik van Maaltijden aan huis. 

 

Al deze aspecten scoren, zonder uitzondering, een 4 of hoger gemiddeld op de 5-puntsschaal. 

Dat betekent dat respondenten gemiddeld allen positief zijn over de aspecten die het 

belangrijkste zijn voor hun tevredenheid.  

 

5. Open opmerkingen: complimenten en opmerkingen over groenten en de 

verpakkingsmaterialen 

Naast individuele opmerkingen over het eten, worden drie opmerkingen vaker gemaakt door 

respondenten. Allereerst zijn ze complimenteus voor de dienst, de bezorgers en het eten (12 

keer), zes respondenten geven aan meer (vrije keuze in) groenten te wensen en gezonder te 

willen eten en vier respondenten maken opmerkingen over het verpakkingsmateriaal; dat is 

niet gemakkelijk te verwijderen en milieuonvriendelijk.   

 

6. Aandachtspunt: klantenraad  

Naast een aantal losse opmerkingen over het eten en de verpakkingsmaterialen (zie conclusie 

5) valt eigenlijk alleen de geringe bekendheid van de klantenraad op. De stelling ‘Ik weet van 

het bestaan van de klantenraad af’ krijgt een 2,6 op de 5-puntsschaal. En die score is dan van de 

52 respondenten die de stelling een score hebben toegekend.  De overige respondenten hebben 

deze stelling geen score toegekend. Ook in eerdere onderzoeken bleek al dat de klantenraad 

niet echt leeft onder gebruikers van de diensten van SWOA.   

 

7. Groot aantal toeleidingskanalen naar Maaltijden aan huis 

Respondenten hebben Maaltijden aan huis langs veel verschillende kanalen leren kennen. 

Familie en vrienden, SWOA-medewerkers en de antwoordcategorie ’anders’ (met veel 

verschillende zorgorganisaties) scoren met 16% het beste. De thuiszorg wordt door 15% 

genoemd en het Wijkteam en Buurtbewoners door 12%. Conclusie: Maaltijden aan huis is breed 

bekend; veel organisaties verwijzen mensen ernaar door.  

 

8. Klein deel respondenten zou graag betaalbaar in de buurt met elkaar eten 

We hebben deze vraag gesteld om de behoefte te peilen. Ruim 10% geeft aan, als het weer kan, 

samen te willen eten. Betaalbaar en in de buurt.   

 

9. Respondentgroep: evenveel mannen als vrouwen, grootste groep is 80-plus en 

permanente gebruikers 

Wie vormen de respondentgroep binnen dit onderzoek? Zo’n 43% van de respondenten is 80 

jaar of ouder, 9% is jonger dan 55 jaar. Ruim 96% maakt er permanent gebruik van, 4% tijdelijk. 

De man-vrouw verdeling is exact gelijk.  
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4.2 Algemene, procesmatige aanbevelingen 

 

Eerste aanbeveling is om intern het vervolgtraject op te pakken: het informeren van klanten, 

stakeholders, medewerkers en vrijwilligers, wat kan via een beknopte samenvatting met de 

belangrijkste resultaten. En vervolgens het opstellen en uitvoeren van een verander- en 

verbeteragenda. Belangrijk is om daar één iemand verantwoordelijk voor te maken. Met deze acties 

borgt SWOA het vervolgtraject. 

 

Tweede aanbeveling is om intern expliciet aandacht te besteden aan de positieve resultaten in het 

rapport. Die zijn er namelijk ruimschoots. Inzicht krijgen in de factoren die hier verantwoordelijk 

voor zijn, maakt het weer mogelijk kwaliteit vast te houden en het huidige tevredenheidsniveau te 

consolideren of uit te bouwen. Het is goed FoodConnect, de bezorgers, de medewerkers die het 

huisbezoek doen en anderen  die het aanbod mede mogelijk maken, hierbij te betrekken.  

 

4.3 Specifieke aanbevelingen 

 

Eerste aanbeveling is om met deze resultaten de publiciteit te zoeken. Richting potentieel 

nieuwe klanten, maar vooral ook richting beleidsmatige en politieke ‘beslissers’. Deze 

resultaten vertellen een verhaal. En dat is niet alleen dat van een goed gewa ardeerde 

maaltijdvoorziening, maar ook van  een dienst die mensen zelfregie biedt. Minder afhankelijk 

maakt van anderen. Waardoor mensen steviger in hun schoenen staan.  Een dienst die bijdraagt 

aan grip en daarmee aan een positieve beleving van de eigen gezondheid. Waarbij ook het 

contact met de vrijwillige bezorger als een waardevol moment in de week wordt beschouwd. 

De ogenschijnlijk gewone maaltijdvoorziening, speelt in de levens van de klanten een 

waardevolle en betekenisvolle rol. Zeker in een tijd waarin de uit de pan rijzende zorgkosten 

een groot vraagstuk is voor gemeenten, is het belangrijk dat SWOA nu onderbouwd kan 

communiceren dat Maaltijden aan huis bijdraagt aan zelfregie en een positieve beleving van de 

eigen gezondheid.  

 

Tweede aanbeveling is om in de PR rondom Maaltijden aan huis de aspecten mee te nemen die 

de respondenten als belangrijkste voor hun tevredenheid noemen als het gaat om de gewenste 

persoonlijke opbrengsten. De allerbelangrijkste is dat ze door Maaltijden aan huis minder 

afhankelijk worden van anderen. Daarnaast vinden de respondenten het belangrijk dat ze 

langer thuis kunnen wonen en zelf de controle over de regie houden. Met Maaltijden aan huis 

hebben ze een zorg minder! Laat klanten dit verhaal zelf vertellen en gebruik die verhalen in de 

communicatie naar buiten.  

 

Derde aanbeveling is om intern het aandeel respondenten te duiden dat best samen met elkaar 

wil eten. Betaalbaar en in de buurt. Wat betekent het dat ruim 10% aangeeft hier wel wat voor 

te voelen. Is het daarmee het proberen waard om er eens in een buurt mee te starten? 

Uiteraard mits corona een en ander weer toestaat. Er zijn in het hele land overigens tal van 

voorbeelden waarbij dit in een behoefte voorziet, onder andere in Nijmegen, met de 

Wijkrestaurants. Daar zou SWOA haar licht eens op kunnen steken.  

  

Vierde aanbeveling is een bekende. Bespreek intern wat SWOA wil met de geringe bekendheid 

van de klantenraad. De cijfers laten zien dat maar weinig respondenten de klantenraad kennen/ 
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Dat hoeft niet te betekenen dat SWOA zelf geen waarde hecht aan de bekendheid van (het 

werk van) de klantenraad. Wel positief is dat ook in dit onderzoek weer vier respondenten aan 

hebben gegeven interesse te hebben om tot de klantenraad toe te treden.  


