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1. Aanleiding 

 

Het welzijnswerk staat voortdurend in de veranderstand. De samenleving verandert voortdurend, 

evenals de wensen van opdrachtgevers ten aanzien van het welzijnswerk. In die dynamiek 

ontwikkelen welzijnsorganisaties diensten en producten die bijdragen aan het welzijn van inwoners. 

Zodat ze, in de mate die mogelijk is, zo zelfstandig mogelijk hun leven kunnen leiden. Kernwoorden 

binnen dat werk zijn verbinden en versterken inwoners. Dat gebeurt op allerlei manieren en vaak in 

samenwerking met maatschappelijke partners. Het welzijnswerk werkt continu aan het verbeteren 

van haar onderscheidende, professionele producten en diensten en streeft daarbij naar tevreden 

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

betrokkenheid van klanten en vrijwilligers 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. Dit onderzoek is een vervolg op een eerdere meting in 

2017. 

 

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

Maatjesprojecten die SWOA biedt: Vriendendienst Op Stap, Mantelzorgondersteuning, Buddyzorg 

en Activerend huisbezoek. Op deze wijze wil SWOA inzichtelijk krijgen hoe klanten de 

dienstverlening waarderen, of ze gewenste competenties bij vrijwilligers ook terugzien in hun 

handelen en welke bijdrage ze van de diensten ervaren aan de beoogde opbrengsten die met 

opdrachtgevers zijn afgesproken.  
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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 de Maatjesprojecten.  

 

2.1 De opdracht en beoogde resultaten 

 

Resultaat van het onderzoek is inzicht in: 

• het klantenbestand. Wie zijn de klanten?  

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

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

daadwerkelijk herkennen in de performance van de medewerkers; 

• de mate waarin klanten vinden dat de dienstverlening van SWOA aan de verwachtingen 

voldoet en die dienstverlening zouden aanbevelen aan andere potentiële klanten; 

• een totaalwaardering in de vorm van een rapportcijfer; 

• de significante verschillen op deze aspecten, naar geslacht, leeftijd, duur en intensiteit van de 

klantrelatie en de gemeente waarin ze klant zijn; 

• de wensprofielen van diverse klantgroepen: welke aspecten van de dienstverlening vinden ze 

het belangrijkste? 

• de door klanten ervaren bijdrage aan gewenste maatschappelijke opbrengsten van de diverse 

projecten;  

• acties die de bouwstenen kunnen vormen voor een verbeteragenda. Deze zullen in de vorm van 

aanbevelingen geformuleerd worden. 

 

2.2 De onderzoeksmethode 

 

In een voorbespreking is met SWOA gesproken over de mogelijkheden. Voor de Maatjesprojecten 

hebben we de respondenten grotendeels dezelfde vragen en stellingen als in 2017 voorgelegd. 

Daarnaast hebben ze in een maatwerkdeel specifieke stellingen beoordeeld om de door hen ervaren 

maatschappelijke opbrengst in beeld te krijgen. Dit kwantitatief onderzoek sluit het beste aan bij de 

wens om een voldoende groot deel van het klantenbestand bij het onderzoek te betrekken om 

betrouwbare uitspraken over de resultaten te kunnen doen.  

  

Het uitzetten van de vragenlijsten 

De vragenlijsten zijn per post uitgezet onder de deelnemers aan de Maatjesprojecten. Doel was 

dermate respons dat het voldoet aan de ISO-kwaliteitsnormen voor kwantitatief onderzoek. De 

klanten hebben de lijst anoniem kunnen invullen, alleen ons bureau heeft inzage gehad 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. 
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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 (zeer ontevreden, helemaal 

mee oneens) tot en met 5 (zeer tevreden, 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 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).  
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3. Resultaten  
 

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

antwoorden van de in totaal 31 respondenten op de vragen en stellingen die alle respondenten zijn 

voorgelegd, in 3.2 zoomen we in op de maatwerkdelen, waarbij de ervaren bijdrage aan de beoogde 

maatschappelijke opbrengst per project centraal staat.  

 

Presentatie gegevens 

We presenteren vragen en stellingen die door de respondenten zijn gescoord op een 5 puntsschaal 

oplopend van ‘zeer ontevreden’ of 'helemaal mee oneens' (score 1) via ‘neutraal’ (score 3) naar ‘zeer 

tevreden’ of 'helemaal mee eens' (score 5). Een gemiddelde score van 3 op een item betekent dat de 

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

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

3,5 spreken we van aandachtspunten, scores tussen 3,5 en 4 zijn ruime voldoendes en scores van 4 

of hoger gemiddeld zijn scores om te consolideren. Verder presenteren we significante verschillen, 

die tot aandachtspunten leiden (scores lager dan 3,5), naar geslacht, leeftijd, duur en intensiteit van 

de klantrelatie.  

 

3.1 Uniforme delen vragenlijst  

 

SWOA heeft de vragenlijst uitgezet onder alle 73 klanten van de vier Maatjesprojecten.  De 

vragenlijst is door 31 respondenten ingevuld en geretourneerd, een responspercentage van 42%. 

Dat is nagenoeg gelijk aan de 41% in 2017. De respons voldoet daarmee voor de gehele groep aan 

de ISO-normen voor kwantitatief onderzoek voor de gehele groep respondenten. Dat maakt dat we 

voor de resultaten in deze paragraaf betrouwbare uitspraken kunnen doen voor alle deelnemers. 

Niet alle vragen zijn ook door alle respondenten beantwoord waardoor de aantallen in de figuren 

soms afwijken van 31.  

 

Responsgegevens  

In tabel 1 staan de respondenten uitgesplitst naar project.  

 

Tabel 1: respons per project 

Project Aantal 

verstuurd 

Aantal 

respondenten 

(percentage) 

Vriendendienst Op Stap 28 10 (36%) 

Mantelzorgondersteuning 16 8 (50%) 

Buddyzorg 19 9 (47%) 

Activerende ondersteuning 10 4 (40%) 

Totaal 73 31 (42%) 

 

De tabel maakt het volgende duidelijk: 

• Alle projecten zijn, zeker verhoudingsgewijs, redelijk tot goed vertegenwoordigd. De kleine 

aantallen klanten maken het lastig harde conclusies aan de resultaten per project te verbinden; 

deze resultaten, die in paragraaf 3.2 staan gepresenteerd, hebben vooral indicatieve waarde. 
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In figuren 1 tot en met 4 staat informatie over de responsgroep. 
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De figuren 1 tot en met 4 laten dit zien: 

• Net als in 2017 is de meerderheid vrouw (60% tegen 63% in 2017) en ouder dan 65 jaar (73% 

tegen 59% in 2017). Opvallend is het grotere aandeel respondenten van 75 jaar of ouder. 

Mogelijke oorzaak is dat er voor de andere leeftijdsgroepen meer wordt opgepakt in de wijken. 

• Twee derde heeft korter dan een jaar contact. Dat was in 2017 nog 57%.  

• Net als in 2017 geeft in 2021 een grote groep aan eens per week contact te hebben (46% tegen 

45% in 2017). Voor 32% is dat eens per twee weken. 

 

Toeleiding 

In figuur 5 staat op welke manier klanten bij de Maatjesprojecten van SWOA terecht zijn gekomen. 
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Hier zien we het volgende: 

• De respondenten noemen in dit onderzoek het vaakst SWOA zelf als toeleider (44%). In 2017 

waren dat nog zorgorganisaties (34%) en de wijkcoach (22%). Deze opties worden nog maar 

door 15% van de respondenten genoemd. Belangrijkste oorzaak hiervan is een verandering in 

de aanmeldprocedure. Die liep in 2017 via wijkcoaches en in 2021 via de website van SWOA. 

Daarnaast is de klantengroep ouder dan in 2017, waardoor het aannemelijk is dat meer 

deelnemers SWOA al kennen en zo met de Maatjesprojecten in aanraking zijn gekomen.   

• Opvallend is verder dat vier toeleidingskanalen die in 2017 nog wel werden genoemd, internet, 

de gemeente, folders en ‘een andere manier’, in dit onderzoek niet meer worden genoemd. 

 

Tevredenheid over aspecten dienstverlening 

De klanten is gevraagd hoe tevreden ze zijn over diverse aspecten van de dienstverlening. Het 

resultaat staat in figuur 6. 

 
De figuur toont het volgende: 

• De meeste aspecten scoren gemiddeld een 4 of hoger. Dat betekent dat gemiddeld alle 

respondenten er tevreden over zijn. Het eerste contact (4,3), de bereikbaarheid van (4,3) en de 

contacten met de vrijwilligers in het algemeen (4,5) scoren het hoogst. 

• De aspecten die beneden de 4 gemiddeld scoren hebben betrekking op de 

informatievoorziening. Deze aspecten scoren een fractie lager dan in 2017.  

• Opvallend is dat de bereikbaarheid van de vrijwilliger (4,3 tegen 4,0 in 2017) en de contacten 

met de vrijwilligers in het algemeen (4,5 tegen 4,3 in 2017) echt hoger scoren dan in 2017, toen 

de scores ook al prima waren.  

 

Opvallende resultaten 

Naar project: 

• De respondenten namens de Mantelzorgondersteuning zijn significant tevredener over de 

informatie die ze vooraf kregen over de diensten (4,3 tegen 3,9 gemiddeld).  
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• De respondenten namens Vriendendienst op Stap (3,4) zijn minder tevreden dan de 

respondenten namens mantelzorgondersteuning (4,3) over de informatievoorziening als er iets 

gebeurt, verandert of niet doorgaat. 

Naar frequentie van het contact: 

• De respondenten die eens per week contact hebben zijn tevredener over de manier waarop de 

match met de vrijwilliger tot stand is gekomen (4,6 tegen 3,6) en de bereikbaarheid van de 

vrijwilliger (4,8 tegen 3,9) dan de respondenten die eens in de twee weken contact hebben.  

 

Mening over kwaliteiten vrijwilligers 

In figuur 7 staat informatie over de mening van de respondenten over de door SWOA benoemde 

kwaliteiten waarover vrijwilligers beschikken.  

 
De figuur laat het volgende zien: 

• Gemiddeld geven alle respondenten aan dat ze alle door SWOA gewenste kwaliteiten 

terugzien in de wijze waarop de vrijwilligers hun werkzaamheden vormgeven. Alle negen 

stellingen scoren gemiddeld een 4 of hoger. 

• De scores wijken niet veel af van die in 2017. Enige uitzondering is het doorverwijzen naar 

andere mensen die een klant verder zouden kunnen helpen. Dat aspect scoorde in 2017 nog 

een 3,9 en in dit onderzoek, met een 4,4 gemiddeld, een half punt hoger.  
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Opvallende resultaten 

Naar geslacht: 

• Mannen (4,5) geven vaker dan vrouwen (3,8) aan dat vrijwilligers regelmatig vragen of ze 

tevreden zijn over hoe samen aan de gemaakte afspraken wordt gewerkt.   

 

Wensprofiel respondenten 

De 31 respondenten hebben kunnen aangeven welke drie van de in deze paragraaf gepresenteerde 

aspecten ze de belangrijkste vinden voor hun tevredenheid over de Maatjesprojecten van SWOA. In 

tabel 2 presenteren we de vijf aspecten die het vaakst zijn genoemd. 

 

Tabel 2: wensprofiel respondenten ten aanzien van uniforme delen vragenlijst 

Positie Aspect Percentage 

in top-3 

Score 

1 Ik voel me serieus genomen door de vrijwilliger 39% (35%)  4,4 (4,4) 

2 De vrijwilliger houdt zich aan de gemaakte afspraken 35% (57%) 4,5 (4,4) 

3 De contacten met de vrijwilliger in het algemeen 

De vrijwilliger staat open voor mijn suggesties 

31% (41%) 

31% (20%) 

4,5 (4,3) 

4,3 (4,4) 

5 De vrijwilliger is opmerkzaam en heeft het in de gaten als 

ik eens niet lekker in mijn vel zit 

27% (26%) 4,3 (4,2) 

 

Tabel 2 maakt het volgende duidelijk: 

• De aspecten die de respondenten de belangrijkste vinden voor hun tevredenheid scoren 

zonder uitzondering ruim boven de score van 4 gemiddeld. Dat is positief: respondenten zijn 

gemiddeld zeer tevreden over de aspecten die ze zelf de belangrijkste vinden. 

• De vijf aspecten die in 2017 het wensprofiel vormden van de respondenten, doen dat ook in dit 

onderzoek. Opvallend is daarbij wel dat het houden aan de gemaakte afspraken minder vaak 

wordt genoemd dan in 2017 toen het nog door bijna 60% in de top-3 werd geplaatst. In dit 

onderzoek wordt het feit dat respondenten serieus willen worden genomen door de 

vrijwilligers het vaakst genoemd. 

 

Mening over concluderende items 

De tevredenheid over de dienstverlening is de resultante van de verwachting minus de ervaring. Als 

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

over zijn. De mate waarin de dienstverlening aan de verwachtingen voldoet, is daarmee een erg 

belangrijke pijler onder de klanttevredenheid. In figuur 8 staat in hoeverre het contact met de 

vrijwilliger aan de verwachtingen voldoet en in welke mate ze het Maatjesproject waaraan ze 

deelnemen zouden aanbevelen aan andere potentiële klanten.   
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De figuur toont het volgende: 

• Gemiddeld voldoet het contact met de vrijwilliger voor alle respondenten aan de 

verwachtingen. Daarnaast geven gemiddeld alle respondenten aan dat ze de Maatjesprojecten 

zouden aanbevelen aan andere potentiële klanten. 

• De resultaten zijn nagenoeg gelijk aan die in 2017. 

 

Opvallende resultaten 

Naar frequentie van het contact: 

• De respondenten die eens per week contact hebben (4,4) geven vaker aan dat het 

maatjesproject waar ze gebruik van maken aan de verwachtingen voldoet dan de 

respondenten die eens in de twee weken contact hebben (3,7).  

 

Totaalwaardering en open opmerkingen 

De 31 respondenten hebben hun Maatjesproject van SWOA een totaalwaardering gegeven, waarbij 

1 het laagste en 10 het hoogste rapportcijfer is. Het totaalresultaat staat in figuur 9, het resultaat 

per project in figuur 10. 

 
 

De figuur toont het volgende: 

• Gemiddeld geven de 31 respondenten de Maatjesprojecten een 8,0 als totaalwaardering. In 

2017 was dit nog een 8,2.  
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Figuur 11 laat het volgende zien: 

• De Vriendendienst op Stap scoort iets beter dan in 2017, de Mantelzorgondersteuning en de 

Buddyzorg 0,3 punt lager dan in 2017. Grootste verschil is bij de Activerende ondersteuning. 

Dat scoorde in 2017 nog een 8,8 en nu een 7,7. Daarbij twee kanttekeningen. Het betreft de 

waardering van een zeer beperkt aantal respondenten én een 7,7 is nog altijd een mooie 

gemiddelde totaalwaardering.   

 

Er zijn afsluitende open opmerkingen geplaatst. Die hebben betrekking op specifieke 

Maatjesprojecten. Daarom presenteren we deze in paragraaf 3.2. 
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3.2  De ervaren bijdrage aan de beoogde doelstellingen 

 

SWOA biedt de Maatjesprojecten aan met bepaalde beoogde maatschappelijke opbrengsten. Het 

wil bijdragen aan participatie, zelfredzaamheid en wil activeren vanuit eigen kracht van de 

deelnemers. Deze opbrengsten zijn per Maatjesproject in stellingen geoperationaliseerd wat de 

door klanten ervaren bijdrage aan de beoogde doelstellingen inzichtelijk maakt.   

 

Betrouwbaarheid en presentatie van de gegevens 

De resultaten in deze paragraaf hebben indicatieve waarde. Door de kleine aantallen respondenten 

per project, hebben zowel positieve als negatieve uitschieters een flink effect op de gemiddelde 

scores. Ondanks de indicatieve waarde, hebben we er toch voor gekozen de gegevens te 

presenteren. Omdat ze toch enig inzicht geven in de ervaren bijdrage aan de beoogde 

doelstellingen. De stellingen zijn gescoord op een 5 puntsschaal die oploopt van 1, helemaal mee 

oneens, tot en met 5, helemaal mee eens. Voor alle stellingen stond in de vragenlijsten steeds: 

‘Door het contact met de vrijwilliger van het Maatjesproject…’. 

 

Vriendendienst Op Stap 

Deze lijst is door 10 van de 29 klanten ingevuld. De resultaten hebben daarmee een indicatieve 

waarde voor de totale groep klanten. In figuur 11 staat het resultaat.  
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De figuur laat dit zien: 

• Gemiddeld geven alle respondenten aan dat ze, door het contact met de vrijwilliger, hun 

verhaal kwijt kunnen, weten dat ze ergens terecht kunnen als ze met iets zitten, beter voor 

zichzelf zorgen, gemakkelijker hulp durven te vragen, in het dagelijks leven actiever zijn, meer 

dan voorheen weer het idee te hebben mee te doen, meer tevreden zijn over hun sociale leven 

en beter in hun vel zitten. Dat laat zien wat de kracht van contact is. En hoeveel het voor de 

respondenten betekent.  

• Gemiddeld geeft een ruime meerderheid aan door het project gemakkelijker zelf beslissingen 

te nemen, meer zelfvertrouwen te hebben gekregen en de toekomst met meer vertrouwen 

tegemoet te zien.   

• Gemiddeld ervaart een kleine meerderheid weer dingen te doen die ze eerst ook deden.  

• Vergeleken met 2017 zien we door de bank genomen dat respondenten veel vaker een bijdrage 

aan de beoogde doelstellingen ervaren. Dat betekent dat de dienst, nog meer dan in 2017, 

bijdraagt aan de beoogde doelstellingen en betekenisvoller is voor deze groep respondenten. 

• Enige uitzondering is dat respondenten weer dingen doen die ze eerst niet deden. Dat scoorde 

in 2017 nog een 3,9 tegen een 3,3 in dit onderzoek.  

• Positief is dat bij iedere beoogde doelstelling gemiddeld een meerderheid er een bijdrage aan 

ervaart. Alle items scoren gemiddeld immers boven de neutrale score van 3 gemiddeld. 

 

Belangrijkste opbrengsten voor de tevredenheid 

De respondenten hebben kunnen aangeven welke drie opbrengsten ze de belangrijkste vinden voor 

hun tevredenheid over de opbrengst van het project. In tabel 3 staat het resultaat. 

 

Tabel 3: top-3 belangrijkste opbrengsten Vriendendienst Op Stap voor tevredenheid 

Positie Aspect Percentage in top-3 

(2017) 

Score 

(2017) 

1 Kan ik mijn verhaal kwijt 67% (57%) 4,3 (3,6) 

2 Neem ik weer gemakkelijker beslissingen 50% (niet in top-3) 3,9 (3,8) 

3 Weet ik dat ik bij iemand terecht kan als ik 

ergens mee zit 

33% (36%) 4,2 (3,4) 

  

De tabel toont dit: 

• Twee van de drie opbrengsten die deze top-3 vormen, scoren hoger dan een 4 gemiddeld; de 

derde scoort, met 3,9 nagenoeg een 4 gemiddeld. Het betekent dat gemiddeld nagenoeg alle 

respondenten een bijdrage aan deze opbrengsten ervaren. 

• Opvallend is verder dat twee van de drie opbrengsten die het belangrijkst zijn voor de 

tevredenheid van de respondenten, veel vaker worden ervaren dan in 2017. Veel vaker ervaren 

respondenten dus dat ze hun verhaal kwijt kunnen en weten dat ze bij iemand terecht kunnen 

als ze ergens mee zitten. Dat zijn opbrengsten die de respondenten belangrijk vinden voor hun 

tevredenheid over het project.   

 

Totaalwaardering 

Voor gemiddeld alle respondenten voldoet de Vriendendienst aan de verwachtingen. Ook zouden 

ze gemiddeld allen het project aanbevelen aan andere potentiële klanten. Als rapportcijfer geven 

deze 10 respondenten gemiddeld een 8,3. Dat is een fractie hoger dan in 2017 (8,2) en in lijn met de 

overige resultaten. 
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De open opmerkingen 

• Ik heb een hele fijne vrijwilliger en voel me minder alleen! 

• Het traject is nog pril, ik kon niet overal antwoord op geven. 

• Dit is geweldig, dank jullie wel. 

• Mensen die zich hier hebben gemeld elkaar laten ontmoeten tijdens een evenement of 

gewoon, door samen koffie te drinken. 

 

Mantelzorgondersteuning 

SWOA biedt Mantelzorgondersteuning met respijtmaatjes. Dat zijn vrijwilligers die tijd 

doorbrengen met de zorgvrager, zodat de mantelzorger iets anders kan doen. Van de 16 klanten 

hebben 8 de vragenlijst ingevuld. Dat geeft een redelijke indicatie voor de resultaten voor alle 16 

klanten; voor harde conclusies is vervolgonderzoek nodig. De door mantelzorgers ervaren 

opbrengsten staan in figuur 12, die door zorgvragers in figuur 13. 
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Figuur 12 laat dit zien: 

• Gemiddeld ervaren alle mantelzorgers dat ze zich door de ondersteuning meer gesteund en 

gewaardeerd voelen als mantelzorger, er niet alleen voor staan in de zorg, de zorg beter 

kunnen hanteren in de toekomst, meer zelfvertrouwen hebben gekregen als mantelzorgers en 

ergens terecht kunnen als ze met iets zitten. Ook hebben ze nu het idee langer zelfstandig 

samen thuis te kunnen blijven wonen. 

• Daarnaast ervaart ook een ruime meerderheid dat ze gemakkelijker hulp durven vragen, beter 

in hun vel zitten en beter de balans te kunnen bewaken tussen het bieden van mantelzorg en 

het leiden van het eigen leven.   

 

Belangrijkste opbrengsten voor de tevredenheid 

De respondenten hebben kunnen aangeven welke drie opbrengsten ze de belangrijkste vinden voor 

hun tevredenheid over de opbrengst van de ondersteuning. In tabel 4 staat het resultaat. 

 

Tabel 4: top-3 belangrijkste opbrengsten Mantelzorgondersteuning voor tevredenheid mantelzorgers 

Positie Aspect Percentage in top-3 

(2017) 

Score 

(2017) 

1 Weet ik dat ik ergens terecht kan als ik eens 

ergens mee zit 

Heb ik meer zelfvertrouwen gekregen als 

mantelzorger 

Durf ik gemakkelijker hulp te vragen 

Heb ik het idee dat we langer zelfstandig thuis 

kunnen blijven wonen 

40% (75%) 

 

40% (niet in top-3) 

 

40% (niet in top-3) 

40% (niet in top-3) 

4,2 (4,3) 

 

4,3 (3,7) 

 

3,8 (4,0) 

4,0 (3,8) 

 

De tabel toont dit: 

• Deze vier opbrengsten worden door meerdere mantelzorgers genoemd. Het zijn opbrengsten 

die veel respondenten belangrijk vinden en gemiddeld ook door alle of een meerderheid (durf 

ik gemakkelijker hulp te vragen, score 3,8) van de respondenten worden ervaren.  



 

16 Klanttevredenheidsonderzoek Maatjesprojecten SWOA 2021 Naar daar  

 

 
De figuur toont dit: 

• Gemiddeld geven alle respondenten aan dat ze, door het contact met de vrijwilliger, beter in 

hun vel zitten, hun verhaal kwijt kunnen, te weten dat ze bij iemand terecht kunnen als ze eens 

met iets zitten, in het dagelijks leven weer actiever te zijn en meer dan voorheen het idee te 

hebben mee te doen. 

• Evenveel respondenten vinden gemiddeld wel als niet dat het contact eraan bijdraagt dat ze 

weer dingen doen die ze voorheen niet meer deden. 

• Ten opzichte van 2017 zien we dat nu op vijf van de zes opbrengsten gemiddeld alle 

respondenten een bijdrage ervaren van het contact aan de doelstelling. Dat was in 2017 maar 

bij twee opbrengsten het geval. Toen scoorde alleen ‘kan ik mijn verhaal kwijt’ en ‘weet ik dat 

ik bij iemand terecht kan als ik ergens mee zit’ gemiddeld een 4 of hoger. 

 

Belangrijkste opbrengsten voor de tevredenheid 

De respondenten hebben kunnen aangeven welke drie opbrengsten en ze de belangrijkste vinden 

voor hun tevredenheid over de opbrengst van het contact. In tabel 5 staat het resultaat. 

 

Tabel 5: top-3 belangrijkste aspecten voor tevredenheid 

Positie Aspect Percentage in top-3 

(2017) 

Score 

(2017) 

1 Kan ik mijn verhaal kwijt 83% (67%) 4,5 (4,5) 

2 Weet ik dat ik ergens terecht kan als ik eens 

ergens mee zit 

67% (33%) 4,6 (4,2) 

3 Ben ik in het dagelijks leven weer actiever 50% (niet in top-3)  4,0 (3,4) 
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De tabel toont dit: 

• De opbrengsten die het vaakst worden genoemd, scoren het beste; ze worden gemiddeld door 

alle respondenten ervaren. Daarbij hebben respondenten, nog meer dan in 2017, het idee nu te 

weten dat ze bij iemand terecht kunnen als ze eens ergens mee zitten (4,6 tegen 4,2 in 2017). 

• Dat geldt ook voor de derde opbrengst, ‘ben ik in het dagelijks leven actiever’, die met een 4,0 

beter scoort dan in 2017 (3,4).    

 

Totaalwaardering 

Voor gemiddeld alle respondenten voldoet het contact met de vrijwilliger aan de verwachtingen en 

gemiddeld zouden alle respondenten het project aanbevelen aan andere potentiële klanten. Als 

rapportcijfer geven deze 8 respondenten gemiddeld een 8,0. Dat was in 2017 nog een 8,3.  

 

De open opmerkingen 

• Mooi dat er een Maatjesproject is. Moeder en dochter zijn blij met de vrijwilliger. 

• Mijn Maatje heeft een baan waardoor we niet dagelijks contact kunnen hebben. 

• Prima samenwerking! 
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Buddyzorg 

In totaal hebben 9 van de 19 respondenten deze lijst ingevuld. Daarmee geven de resultaten vooral 

een indicatief beeld voor de totale groep klanten. Items die door minder dan 3 respondenten van 

een score zijn voorzien, zijn in de figuur 14 niet meegenomen.  

 
De figuur laat het volgende zien: 

• Gemiddeld geven alle respondenten aan door het contact hun verhaal kwijt te kunnen, te 

weten dat ze bij iemand terecht kunnen, als ze ergens mee zitten en gemakkelijker hulp te 

durven vragen. De scores op deze laatste twee aspecten zijn veel hoger dan in 2017. 

• Daarnaast geeft een ruime meerderheid aan beter voor zichzelf te zorgen. Ook hier is de score 

van 3,5 hoger dan de 3,0 in 2017. 

• Een kleine meerderheid geeft aan meer tevreden te zijn over het eigen sociaal leven. 

• Bij de overige opbrengsten ervaart gemiddeld een meerderheid geen bijdrage van de 

Buddyzorg aan de beoogde doelstellingen. Het gaat dan om het beter in het vel zitten, de 

toekomst met meer vertrouwen tegemoet te zien en weer dingen te doen die ze voorheen niet 

meer deden. Hier zijn de scores (veel) lager dan in 2017.  
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Belangrijkste opbrengsten voor de tevredenheid 

De respondenten hebben kunnen aangeven welke drie opbrengsten ze de belangrijkste vinden voor 

hun tevredenheid over de opbrengst van de Buddyzorg. Twee opbrengsten zijn door meerdere 

respondenten genoemd. In tabel 6 staat het resultaat weergegeven. 

 

Tabel 6: top-3 belangrijkste opbrengsten respondenten voor tevredenheid Buddyzorg 

Positie Aspect Percentage in top-3 Score 

1 Kan ik mijn verhaal kwijt 75% (63%) 4,4 (4,5) 

2 Zorg ik beter voor mezelf 50% (niet in top-3) 3,5 (3,0) 

 

De tabel maakt het volgende duidelijk: 

• Net als in 2017 is het verhaal kwijt kunnen niet alleen de belangrijkste opbrengst, maar scoort 

deze ook het beste. Respondenten willen vooral hun verhaal kwijt kunnen en daar draagt de 

Buddyzorg voor gemiddeld alle respondenten aan mee.  

• Daarnaast willen ze beter voor zichzelf zorgen door het contact. Een ruime meerderheid vindt 

dat de Buddyzorg er ook een bijdrage aan levert.   

 

Totaalwaardering 

Voor gemiddeld een ruime meerderheid van de respondenten voldoet het contact met de 

vrijwilliger aan de verwachtingen (score 3,8) en gemiddeld zouden alle respondenten de Buddyzorg 

aanbevelen aan andere potentiële klanten. Als rapportcijfer geven deze 9 respondenten gemiddeld 

een 7,7, waar dat in 2017 nog een 8,0 was.  

 

De open opmerkingen 

• Heb pas kort een maatje, niet alle vragen zijn nu al van toepassing. 

• Nog te kort om overal een oordeel over te vellen. 

• Kan nog niet helemaal over de baten oordelen, maar ik geniet erg van de gezelligheid en de 

duidelijke klik in het contact. 
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Activerende ondersteuning 

In totaal hebben vier van de 10 respondenten deze lijst ingevuld. Daarmee geven de resultaten een 

indicatief beeld voor de totale groep klanten. Alle items zijn door tenminste drie respondenten van 

een score voorzien. Het resultaat staat in figuur 15.  

 
De figuur laat het volgende zien: 

• Gemiddeld geven alle respondenten aan door het contact hun verhaal kwijt te kunnen, 

gemakkelijker zelf beslissingen te nemen en te weten dat ze bij iemand terecht kunnen als ze 

eens ergens mee zitten. 

• Daarnaast geeft een ruime meerderheid aan meer zelfvertrouwen te hebben gekregen, 

gemakkelijker hulp te durven vragen en meer tevreden te zijn over het eigen sociaal leven. 

• De opbrengsten ‘ben ik in het dagelijks leven weer actiever’, ‘heb ik, meer dan voorheen, het 

idee dat ik weer meedoe’, ‘zie ik de toekomst met meer vertrouwen tegemoet’ en ‘zit ik beter 

in mijn vel’ krijgen de neutrale score 3. Dat betekent dat evenveel respondenten wel als niet 

een bijdrage van de activerende ondersteuning aan deze opbrengsten ervaren.    

• Een meerderheid ervaart niet dat de Activerende ondersteuning bijdraagt aan het beter 

zorgen voor zichzelf en het weer dingen doen die ze voorheen niet deden.   

 

Belangrijkste opbrengsten voor de tevredenheid 

De respondenten hebben kunnen aangeven welke drie opbrengsten ze de belangrijkste vinden voor 

hun tevredenheid over de opbrengst van de Activerende ondersteuning. Twee opbrengsten zijn 

door meerdere respondenten genoemd. In tabel 7 staat het resultaat weergegeven. 



Naar daar Klanttevredenheidsonderzoek Maatjesprojecten SWOA 2021 21 

 

 

Tabel 7: top-3 belangrijkste opbrengsten respondenten voor tevredenheid Buddyzorg 

Positie Aspect Percentage in top-3 Score 

1 

 

Kan ik mijn verhaal kwijt 

Durf ik gemakkelijker hulp te vragen 

67%  

67% 

4,5 

3,7 

 

De tabel maakt het volgende duidelijk: 

• Een van de twee belangrijkste opbrengsten, het kwijt kunnen van het eigen verhaal, scoort 

met 4,5 het beste. Een bijdrage aan de tweede opbrengst, het gemakkelijker hulp durven te 

vragen, wordt door een ruime meerderheid ervaren.   

 

Totaalwaardering 

Voor gemiddeld alle respondenten voldoet het contact met de vrijwilliger aan de verwachtingen en 

gemiddeld zouden alle respondenten de Activerende ondersteuning aanbevelen aan andere 

potentiële klanten. Als rapportcijfer geven deze 4 respondenten gemiddeld een 7,7. 

  

De open opmerkingen 

• Wij vinden dit een geweldige organisatie! 
• Van begin af aan niet duidelijk wat ik van de samenwerking kon verwachten. Halverwege bleek 

dat er een beetje dwingende therapeutische tendens in zat. 
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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 31 klanten die de vragenlijst hebben ingevuld. 

De responsgroep voldoet voor de volledige groep van 73 klanten aan de ISO-normen voor 

kwantitatief onderzoek waardoor we, voor de scores de onderdelen die door alle respondenten 

zijn ingevuld, betrouwbare uitspraken doen voor de totale groep van 73 klanten van de 

Maatjesprojecten. Voorde conclusies per project zijn die aantallen te klein. Daar hebben de 

resultaten indicatieve waarde.  

 

4.1 Conclusies 

Maatschappelijke opbrengsten 

1. Maatjesprojecten zijn betekenisvol: deelnemers kunnen hun verhaal kwijten en ervaren 

weer zelfregie. De projecten zijn preventief van waarde en vergroten het welzijn van 

deelnemers 

De deelnemers aan de vier Maatjesprojecten zitten in een (tijdelijke) kwetsbare fase in hun leven. 

Dan is het belangrijk regie te kunnen blijven houden over je eigen leven, in de mate die mogelijk is. 

Dit onderzoek laat zien dat deelnemers, door de inzet van vrijwillige Maatjes, bij de samenleving 

betrokken blijven, meer het gevoel hebben mee te doen, beter voor zichzelf zorgen, meer tevreden 

te zijn over hun sociaal leven en beter in hun vel zitten. Nog veel belangrijk: ze kunnen hun verhaal 

kwijt en weten dat ze bij iemand terecht kunnen als dat eens nodig is. De Maatjesprojecten 

verbinden en versterken. Niet alleen voor deelnemers, maar ook voor mantelzorgers, die in de tijd 

die Maatjes met hun naaste doorbrengen andere dingen kunnen doen. Op adem komen of even iets 

voor zichzelf doen.   

 

De Maatjesprojecten hebben daarmee voor de deelnemers een belangrijke preventieve functie. 

Door de kracht aan te boren die er (nog), houden deelnemers het stuur zo veel als mogelijk zelf in 

handen. En komen ze niet (definitief) aan de zijlijn te staan. Een even mooi als belangrijk resultaat.  

 

Conclusies uniforme delen vragenlijst 

1. Respondenten zijn overall zeer tevreden over hun contact met SWOA  

De Maatjesprojecten van SWOA krijgen gemiddeld een 8,0 als totaalwaardering en over de 

algemene aspecten van de dienstverlening zijn gemiddeld alle respondenten tevreden. Dat is een 

mooie prestatie. De tevredenheid is breed gedeeld. In de uitsplitsing naar project, blijkt een 7,7 de 

minst hoge totaalwaardering. 

 

2. Gemiddeld voldoet het contact met de vrijwilligers voor alle respondenten aan de 

verwachtingen 

Ook dat is een mooi resultaat. Als iets aan de verwachtingen voldoet, leidt dat tot tevredenheid. Het 

zegt ook iets over de duidelijkheid die SWOA als organisatie voor haar klanten weet te scheppen. 

De dienstverlening voldoet niet alleen aan de verwachtingen, gemiddeld geven ook alle 

respondenten aan dat ze de Maatjesprojecten van SWOA zouden aanbevelen aan andere potentiële 

klanten. Daarmee is het SWOA gelukt haar eigen klanten tot ambassadeurs van de 

Maatjesprojecten te maken.  
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3. Respondenten wensen een gelijkwaardig, prettig contact met vrijwilligers die zich aan 

afspraken houden, open staan voor suggesties en opmerkzaam zijn  

De respondenten hebben deze aspecten het vaakst genoemd in hun top-3 van belangrijkste 

aspecten voor de eigen tevredenheid. De gelijkwaardigheid en het open staan voor suggesties 

sluiten mooi aan bij het streven om zelfregie te houden bij de deelnemers waar dat mogelijk is. 

Ook de deelnemers zelf vinden dat dus belangrijke aspecten voor hun tevredenheid over het 

contact met hun Maatje. 

 

4. SWOA en de vrijwilligers voldoen aan het wensprofiel van respondenten  

De aspecten die in conclusie 3 zijn benoemd, de aspecten die respondenten het belangrijkste 

vinden voor hun eigen tevredenheid, vormen, samen met de door klanten meest gewenste 

opbrengsten per project, het wensprofiel. Dit is feitelijk de door klanten gewenste 

dienstverlening. De aspecten die in conclusie 3 zijn genoemd scoren gemiddeld alle 

ruimschoots boven de 4 gemiddeld op de gebruikte 5 puntsschaal. Dat betekent dat de 

respondenten daar gemiddeld allen positief over zijn; een mooi resultaat.  

 

5. Respondenten kennen de Maatjesprojecten vooral via SWOA zelf 

De zorginstellingen (34%) en wijkcoaches (22%) vormden in 2017 nog verreweg de belangrijkste 

toeleiders naar de Maatjesprojecten van SWOA. In dit onderzoek is dat anders, wat vooral te 

maken heeft met een veranderde aanmeldprocedure. Die liep eerst via de Wijkcoach en nu via 

de SWOA-website. Zorgorganisaties en wijkcoach worden nu nog maar door 15% van de 

respondenten genoemd. Ongeveer 44% van de respondenten noemt SWOA zelf als toeleider. 

Opvallend is dat er minder toeleidingskanalen dan in 2017 worden genoemd. Dat kan komen 

door het in absolute zin kleinere aantal respondenten. Feit is dat internet, de gemeente, folders 

en ‘een andere manier’ in dit onderzoek niet meer als toeleidingskanaal worden genoemd. 

 

6. Open opmerkingen: positieve opmerkingen afgewisseld met aantal kanttekeningen  

De respondenten plaatsen veel positieve opmerkingen. Over de klik met hun maatje, het 

warme contact en het feit dat ze hun verhaal kwijt kunnen. Daarnaast zijn er ook 

aandachtspunten. Het was niet voor alle respondenten even gemakkelijk om de 

Maatjesprojecten ‘te vinden’, gestelde doelen zijn niet altijd helder, aan het contact met het 

Maatje schort wel eens wat en er is minder contact dan gewenst. Maatjes zeggen regelmatig af 

of respondenten hebben het idee zelf tot vrijwilliger uit te groeien. Toch zijn dat vooral 

individuele opmerkingen. Een opmerking die wél vaker wordt gemaakt, is dat respondenten 

niet willen dat ze na twee jaar verplicht van Maatje moeten wisselen. Zeker als er een goede 

band is opgebouwd, gaat er dan veel verloren.   

 

7. Groep die wekelijks contact heeft is op aspecten tevredener dan groep die eens in de 

twee weken contact heeft 

Het onderzoek van 2017 liet een aantal significante verschillen naar leeftijd zien. Dat is in dit 

onderzoek niet meer aan de orde. Nu zien we deze naar project, waar deelnemers aan de 

Mantelzorgondersteuning significant tevredener zijn over de informatievoorziening dan 

deelnemers aan andere projecten, en naar frequentie van het contact.  

Daar zien we dat respondenten die eens per week contact hebben tevredener zijn over de 

manier waarop de match met de vrijwilliger tot stand is gekomen (4,6 tegen 3,6) en de 

bereikbaarheid van de vrijwilliger (4,8 tegen 3,9) dan de respondenten die eens in de twee 
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weken contact hebben. Ook in het rapportcijfer zien we een significant verschil: de 

respondenten die eens per week contact hebben geven een 8,4 gemiddeld, de groep die eens in 

de twee weken contact heeft een 7,0. 

 

8. Mannen kennen over de gehele linie hogere scores toe dan vrouwen, zonder dat 

verschillen significant zijn 

Enige uitzondering is de mate waarin vrijwilligers checken of de deelnemers tevreden zijn over 

hoe samen aan de gemaakte afspraken wordt gewerkt. Daar zijn mannen significant positiever 

over dan vrouwen (4,5 tegen 3,8). Ook kennen mannen een wat hoger rapportcijfer toe (8,3 

tegen 7,9 van vrouwelijke deelnemers).  

 

9. Anders dan in 2017 zijn er nu geen negatieve opmerkingen over matches 

In 2017 werden er door respondenten diverse negatieve opmerkingen geplaatst over matches 

die niet naar tevredenheid waren. In dit onderzoek is er geen respondent die hier expliciet een 

opmerking over plaatst.  

 

Conclusies maatwerkdelen vragenlijst, opbrengsten per project 

Waarbij op voorhand aangetekend dat het steeds om kleine respondentgroepen gaat. De 

resultaten hebben daarmee vooral indicatieve waarde. Voor harde conclusies is aanvullend 

onderzoek nodig. 

 

1. Vriendendienst op Stap: deelnemers kunnen hun verhaal kwijt, weten dat ze ergens 

terecht kunnen als ze met iets zitten, zorgen beter voor zichzelf en zijn ze actiever 

Gemiddeld geven alle respondenten aan dat ze een bijdrage van het project aan deze doelstellingen 

ervaren. Daarnaast durven ze gemakkelijker hulp te vragen, hebben ze meer dan voorheen weer het 

idee mee te doen, zijn ze tevredener over hun sociale leven en zitten ze er beter door in hun vel. Dat 

laat de kracht van welzijn zien. Dat verbindt en versterkt wat er al is. Een ogenschijnlijk kleine 

welzijnsinterventie, het organiseren en faciliteren van contacten van-mens-tot-mens, maakt in de 

levens van de deelnemers een groot verschil.  

 

2. Vriendendienst op Stap: deelnemers willen vooral hun verhaal kwijt kunnen, 

gemakkelijker beslissingen nemen en bij iemand terecht kunnen als ze eens met iets 

zitten 

Deze opbrengsten noemen deelnemers het vaakst als de belangrijkste voor hun tevredenheid over 

het contact. De opbrengsten scoren boven de 4 gemiddeld of, in het geval van het gemakkelijker 

beslissingen nemen, met een 3,9 nagenoeg 4 gemiddeld. De gewenste opbrengsten worden ook 

daadwerkelijk door de deelnemers ervaren. Vriendendienst op Stap levert zo dus op wat 

deelnemers ervan wensen. 

 

3. Mantelzorgondersteuning: mantelzorgers ervaren meer steun en waardering, kunnen 

de zorg beter hanteren in de toekomst en denken langer zelfstandig thuis te kunnen 

blijven wonen door bezoek van vrijwilliger van de Mantelzorgondersteuning  

Net als in 2017 zien we dat liefst acht van de tien in de vragenlijst opgenomen mogelijke 

opbrengsten van de Mantelzorgondersteuning een 4 of hoger gemiddeld scoren. Dat betekent 

dat gemiddeld alle respondenten deze opbrengsten ervaren. Het gaat dan om meer steun en 

waardering voelen als mantelzorger, er niet alleen voor staan in de zorg, de zorg beter kunnen 



Naar daar Klanttevredenheidsonderzoek Maatjesprojecten SWOA 2021 25 

 

hanteren in de toekomst, meer zelfvertrouwen hebben en ergens terecht kunnen als ze met iets 

zitten. Ook hebben ze nu het idee langer zelfstandig samen thuis te kunnen blijven wonen. Ook 

draagt het bij aan de balans tussen de mantelzorgtaken en het leiden van het eigen leven. 

 

4. Mantelzorgondersteuning: zorgvragers ervaren veel meer opbrengsten van het contact 

met de vrijwilligers dan in 2017 

Gemiddeld geven alle respondenten in dit onderzoek aan dat ze door het contact beter in hun 

vel zitten, hun verhaal kwijt kunnen, weten dat ze bij iemand terecht kunnen als ze ergens mee 

zitten, zich actiever voelen en het idee te hebben meer mee te doen dan voorheen. Ten 

opzichte van 2017 zien we dat nu op vijf van de zes opbrengsten gemiddeld alle respondenten 

een bijdrage ervaren van het contact aan de doelstelling. Dat was in 2017 maar bij twee 

opbrengsten het geval. Toen scoorde alleen ‘kan ik mijn verhaal kwijt’ en ‘weet ik dat ik bij 

iemand terecht kan als ik ergens mee zit’ gemiddeld een 4 of hoger. Vooral het verhaal kwijt 

kunnen is belangrijk voor de tevredenheid over het contact. Liefst 83% van de respondenten 

plaatst het in de top-3 van belangrijkste opbrengsten voor de eigen tevredenheid.  

 

5. Buddyzorg: net als in 2017 scoort de verreweg belangrijkste opbrengst voor 

respondenten het beste 

Het gaat dan over het kwijt kunnen van het eigen verhaal. Deze opbrengst wordt door 75% van de 

respondenten in de top-3 van belangrijkste opbrengsten genoemd en scoort met een 4,4 op de 5 

puntsschaal ook zeer hoog. Dat betekent dat gemiddeld alle respondenten de opbrengst ook 

daadwerkelijk in het contact ervaren. Opvallend is dat respondenten minder dan in 2017 aangeven 

dat ze door de Buddyzorg beter in hun vel zitten. Die score was in 2017 nog 3,3, wat betekent dat 

een kleine meerderheid de opbrengst wel ervaart. In 2021 is het gedaald naar 2,8, wat betekent dat 

gemiddeld een meerderheid de opbrengst niet ervaart. Hier weer aangetekend dat het in beide 

onderzoeken maar om kleine aantallen respondenten gaat. De scores hebben dan ook vooral 

indicatieve waarde. 

 

6. Activerende ondersteuning: niet alle opbrengsten worden door deelnemers ervaren   

Waar gemiddeld alle respondenten aangeven door de ondersteuning hun verhaal kwijt te kunnen, 

gemakkelijker zelf beslissingen te nemen en te weten dat ze bij iemand terecht kunnen als ze eens 

ergens mee zitten, geldt voor een ander deel van de beoogde opbrengsten dat die bijdrage van de 

ondersteuning eraan niet wordt ervaren. Zo scoren de opbrengsten ‘ben ik in het dagelijks leven 

weer actiever’, ‘heb ik, meer dan voorheen, het idee dat ik weer meedoe’, ‘zie ik de toekomst met 

meer vertrouwen tegemoet’ en ‘zit ik beter in mijn vel’ krijgen de neutrale score 3 en ervaart een 

meerderheid geen bijdrage van de Activerende ondersteuning aan het beter zorgen voor zichzelf en 

het weer dingen doen die ze voorheen niet deden.   

 

4.2 Algemene, procesmatige aanbevelingen 

 

Deze aanbevelingen gelden feitelijk voor ieder tevredenheidstraject, maar zijn daarmee niet 

minder van belang. 

 

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 het opstellen en uitvoeren van een verander- en verbeteragenda. 
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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. 

 

Derde aanbeveling is om in te zoomen op zaken die in het onderzoek minder positief uitpakken. 

Dat zijn er in dit onderzoek maar weinig. Maak deze acties onderdeel van de verander- en 

verbeteragenda. Verder bieden de specifieke aanbevelingen hiertoe handvatten. 

 

4.3 Specifieke aanbevelingen 

 

Eerste aanbeveling is om de wensprofielen van de diverse respondentgroepen expliciet te 

gebruiken in de communicatie en PR-activiteiten. In de wensprofielen geven respondenten aan 

welke aspecten en opbrengsten ze de belangrijkste vinden voor hun tevredenheid over de 

Maatjesprojecten. Die informatie kan SWOA gebruiken in het zoeken en benaderen van nieuwe 

potentiële deelnemers, maar ook in de werving van nieuwe vrijwilligers: zij kunnen al die 

opbrengsten voor anderen realiseren. 

 

Tweede aanbeveling is om het teruglopende aantal toeleidingskanalen onder de loep te 

nemen. Zijn de Maatjesprojecten breed bekend? In 2017 noemden de (destijds) 50 

respondenten al relatief weinig toeleidingskanalen, de 31 respondenten in dit onderzoek 

noemen er nog vier minder. Veel klanten noemen SWOA zelf. Dat heeft te maken met de 

aanmeldprocedure, die via SWOA verloopt en is daarnaast wellicht een verdienste van 

medewerkers van SWOA die zien wanneer iemand baat heeft bij het contact met een Maatje. 

Anderzijds kan het er ook op duiden dat de projecten onvoldoende op het netvlies staan bij 

andere organisaties. Het is goed om dit resultaat intern te duiden en er eventueel acties aan te 

koppelen. Dat zou kunnen zijn de informatievoorziening en PR richting collega organisaties een 

impuls geven. Zodat potentiële deelnemers en hun naasten de Maatjesproje cten gemakkelijk 

kunnen vinden, langs veel verschillende toeleidingskanalen. 

 

Derde aanbeveling is om intern het verschil in scores te duiden tussen klanten die eens per 

week contact hebben met hun Maatje en klanten waar dit contact eens per twee weken is. 

Klanten die wekelijks contact hebben zijn over de gehele linie positiever over de 

dienstverlening van SWOA en het contact met hun Maatje. Significant zijn de verschillen bij de 

manier waarop de match met hun Maatje tot stand is gekomen en de bereikbaarheid van deze 

vrijwilliger. Overigens zien we deze verschillen niet terug als we alle respondenten vragen naar 

de mate waarin ze de beoogde opbrengsten van hun Maatjesproject ervaren. Niettemin is het 

verschil in gemiddeld rapportcijfer wel weer significant: een 8,4 tegen een 7,0 gemiddeld.    

 

Vierde aanbeveling is om met de resultaten van dit onderzoek de publiciteit te zoeken. Zeker 

in deze tijd waarin welzijn het sociale domein zo opgeschud wordt en iedere organisatie zijn 

plek op het nieuwe speelveld zoekt, is het goed stakeholders te laten weten dat het werk van 

SWOA goed gewaardeerd wordt en bijdraagt aan de beoogde doelstellingen. Dat 
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Maatjesprojecten een belangrijke preventieve functie hebben en de kracht van de deelnemers 

weten aan te boren. Dat ze voorkomen dat deelnemers aan de zijlijn komen te staan.  

Deelnemers ervaren hun verhaal kwijt te kunnen, steun en waardering aan het contact 

ontlenen, meer tevreden zijn over hun eigen sociale leven, er beter door in hun vel zitten en 

weer dingen doen die ze eerst niet meer deden. De totaalwaardering is met een 8,2 hoog, 

gemiddeld vinden alle respondenten dat het contact met de vrijwilliger aan de verwachtingen 

voldoet en dat ze de Maatjesprojecten zouden aanbevelen aan andere potentiële klanten. Dat 

zijn resultaten waarbij de in de sector ingebakken bescheidenheid best even overboord mag. 

 

Vijfde aanbeveling is om intern ook het in absolute zin stevig afgenomen aantal klanten te 

bespreken. In 2017 stonden er nog 123 mensen geregistreerd als klant van de Maatjesprojecten, 

in dit onderzoek zijn dat er nog 2021. Mogelijke oorzaak die weinig knoppen biedt om aan te 

draaien, is de coronapandemie. In dat geval is het goed denkbaar dat het aantal mensen dat 

gebruik kan maken van de Maatjesprojecten op een natuurlijke wijze weer kan stijgen. Mogelijk 

is post-corona dan wel een impuls nodig in de werving van (nieuwe) Maatjes. Ligt de oorzaak in 

de sfeer van teruggelopen financiering, dan is het zaak om deze resultaten onder de aandacht 

te brengen van opdrachtgevers van SWOA. Deze interventie, die met bijzonder weinig 

professionele, betaalde inzet kan worden gerealiseerd, blijkt namelijk van grote betekenis in de 

levens en voor het welzijn van de deelnemers én hun mantelzorgers. Nog los van de niet 

onderzochte opbrengsten die het heeft voor de vrijwillige Maatjes. Alle aanleiding om niet 

minder, maar meer mensen in staat te stellen een match te maken met een Maatje.        

 

 


