Resultaten tevredenheidsmeting gebruikers lokaal dienstencentrum De Welle

Inleiding
Eind Juli 2016 werd een vragenlijst verspreid naar de gebruikers van het LDC. De versie van
2014 werd aangepast op vlak van lay-out en inhoud.
Methode
De vragenlijst werd op drie manieren verspreid naar in totaal 325 personen. 16 klanten van
het seniorenrestaurant konden de vragenlijst online invullen via de laptop die aanwezig was
in de loungebar, 144 personen kregen een e-mail met daarin de link naar de online
vragenlijst en 165 personen kregen de vragenlijst via de post toegestuurd. Deze laatste
groep kon de ingevulde vragenlijst terug opsturen, afgeven of in de bus aan het onthaal van
het CTOZ of het AC achterlaten.
Verstuurd

Ontvangen

Responsgraad

Post

165*

32

19.39%

E-mail

144

53

36.80%

Laptop

16

16

100%

Totaal

325

101

32%

*4 vragenlijsten kwamen terug wegens foutief adres
Ter vergelijking: in 2014 bedroeg de responsgraad 20%.
De vragen werden onderverdeeld in 4 thema’s: algemeen, onthaal, activiteiten en
dienstverlening en communicatie en informatie
De resultaten werden verwerkt door de kwaliteitscoördinator.
Resultaten
A. Algemeen
1)

Andere:
-

Gebruiker seniorenrestaurant (3x)
Bezoeker (2x)
Cursist (2x)
Familielid (4x)

2)

Andere:
3)

Vrijwilligerswerk (5x)
Hobbyclub (3x)
Bezoek familielid (2x)
Tentoonstellingen (1x)
Volgen van lessen (1x)
Gelaatsverzorging (1x)

4)

5)

B. Onthaal
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12) Suggesties/opmerkingen/suggesties/klachten over het onthaal:
- Balie soms te weinig bemand
- Vriendelijk en beleefd
- De mensen die aan hun bureau zitten aan de inkom zeggen altijd vriendelijk
goedendag.
- Bij het onthaal is er soms weinig informatie over de activiteiten, soms is er geen
samenspraak van de verschillende diensten.
- Vriendelijke mensen die hun taak van harte vervullen.

C. Activiteiten en dienstverlening
13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

Andere:
-

Massage
Wandelingen
Praatcafé
Reanimatiecursus
Ontspanningsactiviteiten

20) Suggesties/opmerkingen/suggesties/klachten over de activiteiten en dienstverlening:
- Miek is heel goed in haar job en altijd vriendelijk. Je voelt je onmiddellijk thuis bij
haar.
- Dikke duim voor de vrijwilligers van de bar.
- De herfstwandeling in de Gratiebossen was leuk en leerzaam.
- Ik zou graag BBB doen, jammer dat jullie dit niet aanbieden.
- Genoeg aanbod van activiteiten
- Er mag meer aandacht besteed worden in De Welle aan ontspanning met alle
spelletjes van vroeger en er meer reclame voor maken.
- Het eten in het restaurant is soms lauw, dat is spijtig.
- Het eten laat soms te wensen over.
- Veel activiteiten in het aanbod maar niet altijd haalbaar voor de werkende
mensen.
- De voordracht over lymfedrainage is zeer leerrijk.
- Mogelijkheid om gratis te parkeren bij het volgen van een cursus (+2u).

D. Communicatie en informatie
21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31) Suggesties/opmerkingen/complimenten/klachten over communicatie en informatie:
- De nieuwsbrief is een goede hulp en zekerheid om zich welkom te voelen.
- De lokalen zijn aangenaam, het personeel en de vrijwilligers zijn altijd vriendelijk.
- Jullie zijn heel goed bezig, staan open voor suggesties en houden er rekening
mee. Ik vermoed dat degenen die gebruik maken van de diensten heel tevreden
zijn, en degenen die er geen gebruik van maken hebben ongelijk.
- De enige informatie/communicatiekanalen die ik ken zijn mondeling aan het
onthaal of via de nieuwsbrief.
- Ik volg de computerlessen in het dienstencentrum en het heeft mij aangenaam
verrast dat er zoveel inspanningen gedaan worden om het de (oudere) mensen
naar de zin te maken. Ik wist dat niet. In mijn ogen was de Koevliet het
‘oudemannekeshuis’ en ik ben blij omdat ik weet dat ik mij heb vergist. Ik wil
jullie allemaal een pluim geven.
- De Welle is voor veel Zelenaars een plek voor echt oude mensen. Het wordt een
uitdaging om dit te veranderen in de toekomst.

Evaluatie
Methode
Uit de responsgraad kan geconcludeerd worden dat het online invullen van de vragenlijst
een succes is, de responsgraad van de online enquête ligt beduidend hoger. In de toekomst
zullen tevredenheidsmetingen nog op deze manier verspreid worden.
Algemeen
-

De meeste bezoekers komen voor het seniorenrestaurant en voordrachten of
praatcafés. Ook de bewegingslessen en informaticalessen lokken heel wat
bezoekers.
87% van de bezoekers zou anderen aanraden om naar de Welle te komen. 10%
antwoordde ‘niet van toepassing’. Het zou interessant zijn om in de toekomstige
tevredenheidsmetingen hier meer op door te vragen.
Slechts 3 van de 101 respondenten vinden dat er geen goede sfeer in De Welle is.

-

De meeste bezoekers komen naar De Welle omdat ze er nieuwe mensen leren
kennen, leuke activiteiten kunnen doen en er interessante of nuttige informatie
ontvangen.

Onthaal
-

-

Slechts 1% is niet tevreden over het onthaal. Als opmerking werd er aangegeven
dat er soms weinig informatie aanwezig is over de activiteiten en dat er
onvoldoende communicatie is tussen de verschillende diensten. Ook werd er
aangegeven dat de balie soms te weinig bemand is.
87% van de bezoekers vinden dat ze altijd bij het onthaal terecht kunnen met
vragen en opmerkingen. Voor 11% was deze vraag niet van toepassing. Er kan
gesteld worden dat het onthaal voor de bezoekers een belangrijk eerste
aanspreekpunt is.

Activiteiten en dienstverlening
-

3% van de bezoekers is niet tevreden over de kwaliteit van de maaltijden. Bij de
opmerkingen werd er aangegeven dat de maaltijden soms niet warm genoeg zijn.
5% van de bezoekers is niet tevreden over het aanbod van activiteiten. De
respondenten geven aan dat ze graag volgende activiteiten meer aan bod zien
komen: gezondheid, uitstappen, muzikale- en bewegingsactiviteiten.
Slechts 3% vindt dat de prijs van de activiteiten niet is aangepast aan hun
budget.

Communicatie en informatie
-

-

87% is tevreden over de nieuwsbrief van De Welle, 10% antwoordde ‘niet van
toepassing’ op deze vraag. Het zou kunnen dat deze personen niet weten dat de
nieuwsbrief bestaat of deze niet ontvangen of lezen.
38% is niet op de hoogte van de werking van de centrumraad. 25% antwoordde
‘niet van toepassing’ op deze vraag, het zou kunnen dat deze personen ook niet
weten wat een centrumraad is. De onbekendheid van de centrumraad kan ook
mogelijks verklaren waarom 23% vindt dat hij/zij niet voldoende inspraak heeft in
de werking van De Welle. Het bekend maken van de centrumraad is een
werkpunt.
17% vindt dat het dienstencentrum onvoldoende rekening houdt met de mening
van de gebruikers. Dit kan deels verklaard worden door het aantal personen dat
niet weet hoe hij een melding of suggestie kan uiten, namelijk 15%.
10% is eerder oneens met de stelling: “De welle heeft in de gemeente een goede
naam”. Bij de opmerkingen werd er aangegeven dat De Welle wordt gezien als
‘een plaats voor echt oude mensen’.

