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1.INLEIDING
 

 
 
IEDEREEN WIL FIJN EN GELUKKIG LEVEN EN
WONEN.

Tevredenheid staat en valt met hoe leuk het is om
ergens te leven en te wonen. Zijn bewoners van
serviceflat De Luchte tevreden met het aanbod van
diensten, de mate van service, voorzieningen en
faciliteiten. 
 
Bij serviceflat De Luchte wordt continu gewerkt aan de
verbetering van de dienstverlening en wordt geprobeerd
waar mogelijk in te springen op trends, nieuws en
vragen uit de markt. Kwaliteit en ontwikkeling staan bij
serviceflat De Luchte hoog in het vaandel. Verbeteren
kan door inzicht te krijgen in de wensen en behoeften
van de bewoners. Wat is de mening van de bewoners die
in De Luchte wonen? Hoe tevreden zijn zij over het
wonen in een serviceflat?

"HARTELIJK
DANK AAN DE
LUCHTE VOOR
DIT INITIATIEF!"

S E R V I C E F L A T  D E  L U C H T E

 



"EEN TIEN MET EEN
GRIFFEL!"

Dit jaar is ervoor gekozen om een Bewoners
tevredenheidsonderzoek (BTO) uit te zetten.
Zodoende is er inzicht verkregen in diverse
onderwerpen. De enquête is onderverdeeld in zes
thema’s met een logische volgorde. Dit is gedaan
om een overzichtelijke en aantrekkelijke enquête te
krijgen, waardoor bewoners zin krijgen om mee te
werken en hun oprechte mening te geven. 
 
In de enquête konden scores worden gegeven van
onvoldoende tot zeer goed. Zodoende hebben
bewoners een mate van tevredenheid over de
verschillende thema’s af kunnen geven. Hierdoor
krijgen we inzicht in het welbevinden van de
bewoners en de mate van betrokkenheid bij
serviceflat De Luchte. Des te meer wij weten over de
wensen en de mate van tevredenheid van bewoners
des te gerichter kunnen wij ervoor zorgen dat
bewoners tevreden blijven.
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2. BEWONERS
TEVREDENHEIDSONDERZOEK

Voor de totstandkoming van de enquête zijn er
verschillende ontmoetingen geweest om de thema’s te
selecteren. Door de enquête in zes thema’s te
verdelen wilden we de enquête overzichtelijk houden
en voorkomen dat er onduidelijkheden ontstonden.
Hieronder zijn activiteiten, producten en diensten
benoemd om te classificeren.
 
1)     Algemeen
2)     Veiligheid
3)     Service
4)     Activiteiten
5)     Huishoudelijke hulp en Huismeester
6)     Partners van De Luchte
 
Er is voor een georganiseerde volgorde gekozen, eerst
een kort stukje algemeen, waarna we in zijn gegaan op
de belangrijkste waarden van serviceflat De Luchte. De
reden waarom mensen kiezen voor het wonen in een
serviceflat: zelfstandig wonen met voorzieningen.
Voorzieningen zoals: veiligheid, service, faciliteiten en
georganiseerde activiteiten. In de eerste bijlage is de
enquête te vinden
 
Na de eerste opzet is de enquête als proef aan een
aantal bewoners voorgelegd om eventuele foutjes
eruit te halen en er een frisse blik op te werpen. Na
deze eerste proef kwamen er nog een paar kleine
verbeteringen naar boven. Deze hadden vooral
betrekking op de vorm van vraagstelling en gebruik
van vakjargon. Ook kwam hierdoor naar boven dat
sommige vragen een extra verwijzing verdienden.
 
 

2.1. De enquête

Gegarandeerd vertrouwelijk =>
meermaals benoemd:
begeleidende brief, in de korte
toelichting, dinsdagochtend
koffie en een algemene
brievenbus om de enquête in te
leveren. 
Helder en beknopt => korte,
duidelijke vragen en een
georganiseerde opsomming.
Voorkomen van het gebruik van
vakjargon.
Aantrekkelijk => mooie uitstraling
waardoor mensen zin krijgen om
mee te werken, mede door
gebruik van De Luchte 'kleuren'
en gebruik van foto’s.
Invultijd laag houden =>
maximaal 5 minuten voor een
volledig afgewerkte enquête.
Maximaal 2 pagina’s met vragen,
daarnaast nog wel ruimte voor
aanvullingen en opmerkingen.
Gebruik gemaakt van één soort
vraagstelling, waardoor je er
gemakkelijk doorheen werkt.

In gezamenlijk overleg is
ervoor gekozen de wensen,
behoeften en de mate van
tevredenheid van bewoners
van De Luchte te peilen met
behulp van een enquête. Aan
de enquête zijn de volgende
voorwaarden gesteld:
 



BEWONERS
TEVREDENHEIDS
ONDEZOEK:
REACTIEPERCENTAGE
VAN 83%

Daarnaast hebben we nog een aantal aanvullende
vragen opgenomen om een beeld te krijgen hoe
bewoners staan ten opzichte van nieuwe ideeën, zoals
bijvoorbeeld een centraal inzamelpunt voor
pakketjes. Alle aanvullende opmerkingen en
suggesties zijn terug te vinden in bijlage 12. Bewoners
hebben ook de kans gekregen om De Luchte een cijfer
te geven voor de algehele ervaring van leven en
wonen in De Luchte.
 
 
 
Er zijn 101 enquêtes uitgezet, de enquête is op
donderdag 9 januari bezorgd bij de bewoners. In de
begeleidende brief is aangegeven dat de enquête tot
en met woensdag 22 januari ingeleverd kan worden.
Voor het inleveren is een speciale brievenbus
gecreëerd in de centrale hal. Dit om de anonimiteit
van de respondenten te waarborgen. De bewoners
hebben twee weken gekregen om mee te werken aan
het onderzoek. Margreet Vink heeft tijdens de
dinsdagochtend koffie (nieuwtjes met Margreet Vink)
de verspreiding van de enquêtes extra aangekaart,
met een vriendelijke oproep dat medewerking enorm
zou helpen.
 
Van de enquêtes die zijn verstuurd zijn er 84 ingevuld
geretourneerd. Een reactiepercentage van 83%.

De enquête is bezorgd bij alle
bewoners met een begeleidende
brief van Margreet Vink
(directeur). Deze brief is
opgenomen in bijlage 2. Hierin
wordt het doel van de
vragenlijst uitgelegd en de
uiterste aanleverdatum van de
enquête aangegeven.
 
Serviceflat De Luchte beschikt
over 113 huurappartementen.
Waarvan er 2 worden gebruikt
als logeerkamers ten behoeve
van verhuur voor familie,
vrienden en/of kennissen van
bewoners van De Luchte, 1
appartement is verhuurd aan de 
ViVa Zorggroep (thuiszorg) en 1
appartement is in gebruik door
De Luchte voor de slaapwacht
(onderdeel van de 24-uurs
alarmopvolging). Van de
resterende 109
huurappartementen waren er op
het moment van het verspreiden
van de enquête 8
appartementen niet in gebruik.
Hiervoor zijn verschillende
redenen zoals: mutatieleegstand
en de tijdelijke opname van een
paar bewoners in een
zorginstelling.

2.2. Uitgezette enquêtes en responsgegevens



3 .  R E S U L T A T E N   A L G E M E E N
ONTVANGST AAN DE RECEPTIE

G E E N  A N T W O O R D

De eerste vraag van de enquête is vaak
overgeslagen door de respondenten. In
verhouding tot de andere vragen die zijn
gesteld onder het kopje ‘algemeen’, is de
eerste vraag 14 keer niet beantwoord:
17%. De rest van de vragen hebben een
veel lagere score op geen antwoord. Bij de
maandnota’s is de score weer iets hoger,
maar dit zou kunnen komen doordat
respondenten hier geen gebruik van
maken en het op hen dus niet van
toepassing is.

Ontvangst:
 

31% goed

66% Zeer goed

Naarmate Nederlanders ouder worden
verandert de belangrijkste nieuwsbron.
Het gebruik van televisiejournaal en
papieren dagbladen wordt belangrijker
dan online nieuwssites en social media.
Ouderen richten zich meer op traditionele
nieuwsbronnen.

O N T V A N G S T  R E C E P T I E

Echter van de respondenten die de vraag
wel hebben ingevuld, te weten 70
bewoners, geeft 66% aan de ontvangst
bij de receptie als zeer goed te ervaren.
31% geeft een goede score en 3% heeft
niet van toepassing als antwoord
gegeven. 

I N T R O D U C T I E

De vraag is of veel bewoners de eerste
vraag over het hoofd hebben gezien.
Ondanks de generale repetitie, waarbij
met een proef is gekeken naar de logica
en indeling van de vragen. De logica van
overslaan zou kunnen komen door de
gecombineerde vraag 2, waarbij gebruik
is gemaakt van een opsomming van
nieuwsbronnen. Het kan dat het gebruik
van een cijferreeks voor het overslaan
van de eerste vraag heeft gezorgd.

"Ik ben elk dag weer blij hier

te wonen, alle

personeelsleden zijn even

vriendelijk."

BTO

5



I N C A S S O ' S

De incasso’s van de huur- en
servicekosten en de maandnota’s
worden door de respondenten
voornamelijk als goed tot zeer goed
ervaren. Bij de maandnota’s is het
percentage dat geen antwoord geeft, of
aangeeft dat het niet op hem/haar van
toepassing is een stuk hoger dan bij de
incasso's van de huur- en
servicekosten: 10% ten opzichte van
31%. Te verklaren doordat alle
bewoners incasso’s ontvangen voor de
huur, maar minder bewoners gebruik
maken van de diensten die in de
maandnota's worden verrekend.

D E  L U C H T E  N I E U W S

Van deze drie informatiebronnen wordt
De Luchte Nieuws als beste beoordeeld.
Een percentage van 55% geeft aan deze
bron als zeer goed te ervaren. De Luchte
Nieuws is de enige informatie die ‘aan
huis’ wordt geleverd, bewoners hoeven
er relatief weinig moeite voor te doen
om deze informatie te verkrijgen. De
nieuwsbrief is een erg persoonlijk en
gericht communicatiemiddel met een
hoge attentiewaarde. Een tastbare,
persoonlijke brief ervaren mensen als
persoonlijker en belangrijker dan een
digitale nieuwsbrief/email. Het effect
van de brief en de boodschap is groot en
blijft langer hangen dan een digitale
versie.

N I E U W S B R O N N E N

Het aanbod van nieuwsbronnen aan
bewoners van De Luchte bestaat uit
mededelingenborden bij de in- en
uitgangen en in de liften. Een digitale
muurkrant in de centrale hal en een
papieren nieuwsbrief in de persoonlijke
brievenbus.

3 .  R E S U L T A T E N   A L G E M E E N
NIEUWSBRONNEN EN INCASSO'S

BTO



R E A C T I E  N A A R  A A N L E I D I N G

V A N  A L A R M
Ook hier is een grote groep (37%) die ervoor
kiest om geen antwoord te geven of te kiezen
voor de antwoordmogelijkheid: n.v.t. Dit kan,
net als bij de alarmeringsmogelijkheden,
betekenen dat respondenten het (nog) niet aan
de hand hebben gehad. Van de respondenten
die de vraag wel invullen geeft 25% voldoende-
goed, en 37% zeer goed.

A L A R M E R I N G
Uit deze cijfers blijkt dat de slaapwacht het
hoogst wordt gewaardeerd. Het halsalarm, de
vaste unit in het appartement en de slaapwacht
ontvangen geen negatieve beoordelingen. De
rookmelder ontvangt van 3 respondenten een
onvoldoende of matige beoordeling. Als
motivatie valt te lezen dat de rookmelder te
goed werkt en dat de rookmelder op de
verkeerde plek binnen het appartement hangt.
Een ander advies is om een (extra) rookmelder
in de keuken op te hangen.

4 .  R E S U L T A T E N  V E I L I G H E I D
ALARMERINGSMOGELIJKHEDEN EN VEIIGHEIDSMIDDELEN

 

Bij het halsalarm en de vaste unit in het
appartement zijn de scores onder niet van  
toepassing en geen antwoord weer hoger.
Dit zou kunnen worden geïnterpreteerd
als ‘hier maak ik (nog) geen gebruik van’.

"De

aanwezigheid van de

slaapwacht geeft een

veilig gevoel."

V E I L I G H E I D S M I D D E L E N

Van de twee veiligheidsmiddelen waarnaar
gevraagd is komt de aanwezigheid van de
AED in de centrale hal als beste naar boven.
Bij de brand- en blusmiddelen wordt vaker
gekozen voor voldoende (4%) en goed (39%),
dan voor zeer goed (37%). Bij de AED zien we
een grotere groep kiezen voor de
mogelijkheid: zeer goed (56%).

BTO



"EEN HEREN EN

DAMES KAPSALON IN

HU IS ."

" IK  BEWONDER DE

INZET  VAN

MEDEWERKERS EN

D IRECT IE ."

"EEN D IG ITALE

HELPDESK EN EEN

BEWONERS PR IKBORD ."

S U G G E S T I E S  E N  O P M E R K I N G E N

" B I J  G E L E G E N H E D E N  M U Z I E K . "

I N  B I J L G A G E  1 2  S T A A N  A L L E  A A N V U L L E N D E  O P M E R K I N G E N  E N
S U G G E S T I E S  V A N  B E W O N E R S .



B E S T E  U I T  D E  T E S T

In de grafieken hieronder zien we de
resultaten die onder het thema service
vallen. Vooral twee voorzieningen komen
als zeer goed naar voren: de koffie/thee
mogelijkheid in de recreatieruimte en
het wekelijks ophalen van het huisvuil.
Wat verschillende bewoners wel
aangeven in de aanvullende informatie
of ze hebben het bij de vraag zelf
opgeschreven is dat zij voorstander zijn
van het apart inzamelen en ophalen van
plastic.

I N T R O D U C T I E

Onder het thema service is naar
verschillende voorzieningen gekeken die
De Luchte heeft voor haar bewoners.
Voorzieningen die het 'verzorgd wonen'
in een serviceflat nog maar eens
onderstrepen.

5 .  R E S U L T A T E N  S E R V I C E
VOORZIENINGEN EN DIENSTEN

T I P S

Sommige bewoners hadden een
aanvulling op het thema service.
 
Een vaker genoemde service is een dames
en heren kapsalon in huis.

Een bewoner geeft aan dat een aparte
ruimte voor een feestje of andere
gelegenheid een toevoeging zou zijn.
 
Wesselius krijgt vaker als tip dat meer
groenten bij de maaltijden gewaardeerd
zou worden.

Verschillende bewoners geven aan dat zij
voorstander zijn van het apart inzamelen
van plastic.

BTO



L O G E E R K A M E R S

Een service waar ook minder gebruik
van wordt gemaakt is de huurmogelijkheid
van de logeerkamers. Bijna de helft van de
ondervraagden geeft aan dat dit niet op hen
van toepassing is, of heeft de vraag open
gelaten. Echter, de bewoners die wel gebruik
maken van de logeerkamers of in ieder geval
op de hoogte zijn van de mogelijkheid tot het
huren, vinden dit een positieve toevoeging.
Ook hier geen negatieve beoordelingen en
een enorme score op goed en zeer goed:
53%.

H U I S R E S T A U R A N T

Veel bewoners maken geen gebruik van het
huisrestaurant, dat is te zien aan de hoge
score op niet van toepassing en geen
antwoord gegeven: 68% geeft aan hier geen
mening over te hebben of geen gebruik van
te maken. De resterende 32% beoordeelt het
huisrestaurant vooral als goed en zeer goed.
Het huisrestaurant krijgt geen negatieve
beoordelingen.

5 .  R E S U L T A T E N  S E R V I C E
VOORZIENINGEN EN DIENSTEN

S C H O O N M A A K  &

G L A Z E N W A S S E R  &

T U I N O N D E R H O U D

De schoonmaak van de algemene
ruimtes wordt door de meeste respondenten
als goed tot zeer goed ervaren. Hoewel ook
enkele bewoners aangeven dat dit beter zou
kunnen.
 
De glazenwasser en het tuinonderhoud
scoren het minst, wel is deze vraag erg goed
beantwoord door alle bewoners
(glazenwasser: 95,2% en (tuinonderhoud:
97,6%), slechts enkelen geven geen
antwoord of kiezen voor niet van toepassing.
Bij deze vragen kiezen veel bewoners voor
de optie voldoende. We zien dat er bij
andere vragen veel minder vaak voor deze
mogelijkheid gekozen wordt. Bij deze vragen
vinkt 17% van de ondervraagden dit hokje
aan. Een groot verschil als je ziet dat bij veel
andere vragen al snel voor de mogelijkheid
goed tot zeer goed wordt gekozen. Bewoners
beoordelen deze twee diensten kritischer
dan de andere diensten. Bij het
tuinonderhoud gaan ze nog iets verder en
wordt er door 8% van de respondenten voor
onvoldoende/matig gekozen. In vergelijking
met de positieve beoordelingen in de rest
van de enquête, kunnen we stellen dat deze
twee punten als verbeterpunten kunnen
worden aangemerkt.

K R A N T E N B E Z O R G I N G

Mits bewoners gebruik maken van een
abonnement en krantenbezorging
dagelijks ondervinden, vinden zij dit een
goede tot erg goede service: 74% van alle
respondenten vult hier goed en zeer goed
in.

BTO



R E C R E A T I E C O M M I S S I E

Bij de uitstapjes is er een grote
groep bewoners die geen antwoord
geven of zeggen dat het niet van
toepassing is op hen, dit is te verklaren
door het beperkte aantal plaatsen bij
deze uitstapjes. Er wordt door de
recreatiecommissie met een inschrijflijst
gewerkt en een vol is vol principe. Het
aantal mogelijke inschrijvingen is gelijk
aan het aantal plekken in de touringcar
(+/- 50). 
 
De bewoners die wel mee zijn geweest
op de uitstapjes geven deze een erg
goede waardering, het wordt dus als een
erg leuke activiteit gezien. 
 
De thema avonden, modeshows en de
kleding/schoenen verkoop worden vaker
beoordeeld dan de uitstapjes, hier zijn
meer respondenten die een score geven.
Vooral de thema avonden worden als
zeer goed beoordeeld. De bewoners die
van de verschillende activiteiten gebruik
maken, zijn hier zeer tevreden over.

I N T R O D U C T I E

De activiteiten die de
recreatiecommissie organiseert vinden
we terug bij de eerste zes vragen onder
het thema activiteiten. De
recreatiecommissie organiseert
verschillende activiteiten door het hele
jaar heen.Thema avonden zoals lezingen
en muziekavonden, uitstapjes naar een
bezienswaardigheid, modeshows en
kleding/schoenen verkoop.

6 .  R E S U L T A T E N  A C T I V I T E I T E N
RECREATIECOMMISSIE

BTO



D I N S D A G O C H T E N D  K O F F I E

De koffieochtend is er elke morgen,
alleen op dinsdag is er een informatieve
ochtend met nieuwtjes met Margreet
Vink. Dan is er ook de mogelijkheid om
vragen te stellen en suggesties en ideeën
aan te dragen.
 
De informatieve koffieochtend wordt
heel goed gewaardeerd. Vooral de
nieuwtjes met Margreet Vink wordt zeer
goed gewaardeerd. Deze activiteit wordt
als beste gewaardeerd van alle
activiteiten (57% zeer goed en 21%
goed).

6 .  R E S U L T A T E N  A C T I V I T E I T E N
WEKELIJKSE ACTIVITEITEN

W E K E L I J K S E  A C T I V I T E I T E N

Bij de verschillende wekelijkse activiteiten is
duidelijk te zien dat een groot deel van de
respondenten hier niet aan meedoet. De
filmavonden scoren het beste in
opkomstcijfers, bij de andere drie
activiteiten is het bijna de helft van de
respondenten die hier niks over te zeggen
heeft.

I N T R O D U C T I E

De recreatiecommissie coördineert ook het
wekelijkse activiteitenprogramma. Van
sportactiviteiten zoals de gymnastiekclub
tot en met de klaverjasavonden. Vier
activiteiten zijn centraal gesteld, waaronder
de verschillende georganiseerde activiteiten
vallen.

"minder algemeenheden

bij klachten."

BTO



H U I S M E E S T E R

Bij de huismeester is het percentage dat
geen antwoord geeft of niet van
toepassing een stuk lager dan bij de
huishoudelijke hulp. Bij de huismeester
ligt het bij de verschillende vragen
tussen de 12% - 15%. 
 
Alle bewoners krijgen bij aankomst in De
Luchte met de huismeester te maken. Er
zijn meer bewoners die contact hebben
met de huismeester dan bewoners die
een servicepakket met huishoudelijke
hulp afnemen.
 
De huismeester wordt voornamelijk met
goed en zeer goed beoordeeld, zowel bij
het melden van klussen (81%) als de
uitvoering van de klussen (84%). Vooral
de uitvoering scoort erg hoog op zeer
goed (51%). De bewoners zijn erg
tevreden over de huismeester bij De
Luchte.

H U I S H O U D E L I J K E  H U L P

Bij de huishoudelijke hulp is er een
percentage van 25% die hier geen mening
over geeft. Bewoners kunnen kiezen of ze
een servicepakket met huishoudelijke hulp
afnemen. Er blijkt dat van de bewoners die
huishoudelijke hulp afnemen, zowel de
kwaliteit van de werkzaamheden als het
persoonlijk contact met de medewerkers als
goed en zeer goed wordt gewaardeerd. 
 
Kwaliteit scoort 67% op goed en zeer goed
en het persoonlijk contact 66%.
 
Een heel groot deel van de bewoners die de
enquête hebben ingevuld zijn erg tevreden
over de huishoudelijke hulp in zijn
algemeen.

7 .  R E S U L T A T E N  H U I S H O U D E L I J K E

H U L P  E N  H U I S M E E S T E R
KWALITEIT, UITVOERING EN PERSOONLIJK CONTACT

BTO



B L O E M E N M A N

De boodschappen- en wasservice scoren
hoog in onbeantwoorde vragen. Hier
hebben weinig bewoners een mening
over of er maken weinig bewoners
gebruik van. Bij de thuiszorg en de
maaltijdservice ligt dit percentage rond
de helft van de bewoners. Bij de
bloemenman wordt het vaakst een
mening gegeven.

W E S S E L I U S

Meer groenten bij de maaltijden wordt
op prijs gesteld.
Mogelijkheid tot bestellen van halve
porties.
Het zou voor de toekomst geweldig
zijn als themadiners (kerst) op het
appartement gebruikt kunnen
worden.

Voor de maaltijdservice Wesselius komt
er een aantal suggesties naar boven met
betrekking tot het huisrestaurant en
eventuele themadiners in de toekomst:

I N T R O D U C T I E

Er zijn verschillende externe partijen die De
Luchte inhuurt voor verschillende diensten.
Er is een selectie van vijf partners gemaakt,
er zijn hier flinke verschillen te zien tussen
bewoners die de vraag wel en niet
beantwoorden.
 
Als de onbeantwoorde enquêtes buiten
beschouwing zouden worden gelaten, dan is
te zien dat alle partners goed en zeer goed
worden beoordeeld. Echter, bij sommige
vragen valt op dat erg weinig bewoners een
mening geven.

8 .  R E S U L T A T E N  P A R T N E R S  V A N

D E  L U C H T E
 

BTO



P A K K E T J E S

Indien De Luchte een centraal
inzamelpunt voor pakketjes zou creëren,
zou u hier dan gebruik van maken, was
één van de aanvullende vragen. Van de
75 bewoners die antwoord hebben
gegevens op deze vraag geeft 75% aan
hier zeker gebruik van te maken,
tegenover 25% die hier geen behoefte
aan hebben. Negen respondenten
hebben deze vraag niet beantwoord,
sommigen hebben ook een groot
vraagteken bij de vraag gezet. Dus een
deel hiervan zal de vraag niet hebben
begrepen. Bij de 75% aan positieve
reacties, is er een aantal bewoners die
wel de toevoeging geven: "Als De Luchte
de pakketjes op de appartementen zou
willen bezorgen."

I N T R O D U C T I E

Als aanvulling op de gesloten vragen hebben
we nog enkele losse vragen toegevoegd en
aan de respondenten gevraagd om een cijfer
te geven voor De Luchte in zijn geheel. Deze
cijferlijst is terug te vinden in bijlage 10. Ook
hebben we hier ruimte gecreëerd om nog
een eigen toevoeging te geven of gewoon om
iets te zeggen dat van het hart moet. 
 
Bij deze vragen is het mooi om te zien dat er
volop wordt meegedacht door de bewoners.
Veel mensen kiezen ervoor een aanvullende
opmerking of compliment te plaatsen. Er zijn
in totaal 39 ideeën, motivaties en/of
complimenten binnengekomen. Alle
aanvullingen zijn opgenomen in bijlage 12.
 
Er is een hoge mate van betrokkenheid bij de
bewoners, 84 hebben de moeite genomen
om de enquête in te vullen en daarbij zijn
nog veel reacties (23 bewoners) binnen
gekomen. Het wijst erop dat het onderzoek
serieus is genomen door veel bewoners en
dat zij graag hun mening geven.

9 .  R E S U L T A T E N  O V E R I G E  V R A G E N
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"pakketjes centraal:

geweldig!"



A A N R A D E N

G E Ï N T E R E S S E E R D E N

De vraag of bewoners De Luchte zouden
aanraden aan eventueel geïnteresseerden is
heel goed beantwoord: 79 van de 84
bewoners geven hier een antwoord op. Van
deze 79 zeggen 78 De Luchte aan te raden
aan geïnteresseerden.
 
Een super positief resultaat, waaruit blijkt
dat bewoners zeer tevreden zijn over De
Luchte. Een groot gedeelte van de bewoners
zijn ambassadeurs van de organisatie.
Loyale en tevreden bewoners die anderen
wijzen op de voordelen van het wonen in De
Luchte en bij eventuele kritiek ook het merk
De Luchte zullen verdedigen.

A M B A S S A D E U R S

Mensen vertrouwen organisaties niet zomaar,
zeker als ze het idee hebben dat er een mooi
verhaal wordt opgehangen. De gebruikers van
een product vertrouwen we eerder dan een
verhaal op social media. Aanbevelingen worden
serieus genomen en doordat bewoners hier zelf
enthousiast over vertellen geeft het de
organisatie een eigen gezicht. 
 
Ambassadeurs zijn extern belangrijk maar zeker
ook intern. Het zorgt voor een groepsgevoel en
mensen die enthousiast zijn werken inspirerend.
Loyale ambassadeurs zijn belangrijk voor een
bedrijf: onder andere voor de naamsbekendheid
en acquisitie (mond tot mond reclame). De
Luchte heeft een enorm potentieel aan loyale en
tevreden ambassadeurs rondlopen.

9 .  R E S U L T A T E N  O V E R I G E  V R A G E N
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V E R D U U R Z A M I N G

De laatste vraag is de vraag of bewoners
geneigd zijn extra mee te betalen aan
verduurzaming, bijvoorbeeld door een gift of
donatie. Deze vraag is het minst beantwoord
van alle overige vragen, het kan zijn dat het
begrip verduurzaming te vaag is voor een
aantal bewoners of dat ze hier liever geen
uitspraken over doen. 
 
De groep die de vraag wel heeft beantwoord
bestaat uit 60 bewoners. Een percentage van
71% geeft een antwoord op de vraag en 29%
niet. Van het aantal bewoners geeft 40% aan
hier positief tegenover te staan.
 
Sommigen geven wel als aanvulling dat het
ervan afhangt waar het geld aan wordt
besteed. 30% geeft aan hier negatief
tegenover te staan, ook hier geven sommige
respondenten als kanttekening dat ze hier
gewoonweg geen geld voor hebben. Een
persoon geeft als advies om de
verduurzaming in de servicekosten mee te
nemen.

A A N V U L L E N D E

O P M E R K I N G E N

Een interne kapper voor dames en
heren.
Plastic apart inzamelen en ophalen.
Muziek bij gelegenheden.
Centraal prikbord voor bewoners.
Aparte ruimte voor feestjes/partijen
Vervoersmogelijkheid naar
ziekenhuis/dokter.
Winkeltje voor kleine boodschappen
in huis.
Fruitvoorziening in De Luchte.

Bij de vraag of er aanvullingen zijn op de
dienstverlening van De Luchte zeggen
veel respondenten hier geen aanvulling
op te hebben. 23 respondenten geven
aan een aanvulling te hebben, welke
naar boven komen zijn:   
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Conclusies
aanbevelingen



De ontvangst bij de receptie is heel goed, bewoners waarderen
dit. De beste nieuwsbron is De Luchte Nieuws, de thuisbezorgde
nieuwsbrief. Hier hebben bewoners geen aanmerkingen op.
 
Bij de veiligheidsmaatregelen komt de slaapwacht als beste
naar voren, een bewoner kiest er zelfs voor hier aan te vullen dat
de slaapwacht een veilig gevoel geeft. Veiligheid scoort sowieso
erg hoog in het onderzoek (44% zeer goed).  Bij de middelen is het
de AED die de bewoners als beste waarderen.
 
Uit het thema service valt op te maken dat de bewoners de
koffie/thee die wordt aangeboden in de recreatieruimte en de
huisvuildienst als erg goed waarderen. Er zijn hier echter ook
voorzieningen waar we naar hebben gevraagd waar mensen geen
of weinig gebruik van maken, waardoor de scores op geen
antwoord of niet van toepassing hoog uitvallen. De glazenwasser
en tuinonderhoud scoren het laagst bij deze vraag. In plaats van
voor de positiefste keuzen goed en zeer goed te kiezen, vullen
bewoners hier vaker voldoende in, ook wordt hier voor matig en
onvoldoende gekozen. Dit zijn wel de hoogst scorende vragen,
wat betreft het geven van een score en antwoord.
 

10. Conclusies en aanbevelingen

Wat direct opvalt bij de uitwerking van de enquêtes is dat de
bewoners erg tevreden zijn over serviceflat De Luchte. Over de
hele vragenlijst genomen zijn de bewoners zeer positief. Er wordt
bij het beantwoorden vaak voor de opties goed en zeer goed
gekozen, veel minder voor voldoende en nog minder vaak voor
matig en onvoldoende.

bij de thema's algemeen,

huishoudeijke hulp &

huismeester en veiligheid

zijn de meeste positieve

antwoorden geteld.

VAN ALLE VRAGEN IS DE

VRAAG OVER TUINONDERHOUD

HET BESTE BEantwoord.

slechts 2 mensen geven

geen mening.

bIJ DE AANVULLENDE

OPMERKINGEN WORDEN

DE KAPPER EN PLASTIC

SCHEIDEN HET VAAKST

GENOEMD.

79 van de 84

respondenten geeft

aan de luchte aan te

raden bij

geïnteresseerden.

de luchte ontvangt een

8,5 als gemiddelde van de

bewoners. 76 bewoners

gaven een cijfer. 



Op de huismeester en de huishoudelijke dienst is weinig aan
te merken. Beide zeer positief, hoewel de huishoudelijke
dienst hoger scoort op niet beantwoord. De huismeester
krijgt meer beoordelingen. 
 
Bij de partners van De Luchte komt duidelijk naar boven van
welke dienst het meest gebruik wordt gemaakt: de
bloemenman scoort het hoogst in waardering. Wesselius en
de ViVa Zorggroep (thuiszorg) hebben een percentage van
rond de 50% die geen gebruik maken van de dienst. Bottelier
en de boodschappenservice van Theo Sneekens scoren laag
in gebruikersaantallen, 30% van de respondenten.
 
De aanvullende vragen waren er om ideeën voor te stellen en
bewoners de ruimte te geven een extra aanvulling te doen.
Bewoners hebben hier veelvuldig gebruik van gemaakt. Het
centrale punt voor pakketjes wordt als een positieve optie
gezien, 19 nee’s tegenover 56 ja’s. Er kiezen 23 bewoners om
een aanvullende opmerking, suggestie of compliment te
geven. De vraag of men De Luchte aan zou raden aan
geïnteresseerden scoort enorm hoog. 
 
Bijna iedereen geeft aan De Luchte aan te raden aan mensen.
De vraag over verduurzaming schept iets meer verdeeldheid.
35 staan hier positief in ten opzichte van 25 die hier niet aan
mee willen werken. Sommigen geven als kanttekening dat het
ervan afhangt waar het aan wordt besteed en sommigen
zeggen dat het gewoon een onderdeel van de servicekosten
moet worden. 24 bewoners kiezen ervoor geen antwoord te
geven op deze vraag.
 
 

De bewoners zijn zeer positief over de activiteiten, zeker voor
wat betreft de thema avonden en andere activiteiten die door
de recreatiecommissie worden georganiseerd. De wekelijkse
activiteiten zijn zeer divers: voor ieder wat wils. Geen
verplichtingen dus een ieder kan zelf beslissen of ze hieraan
willen deelnemen of niet. Over het algemeen zijn de
bewoners zeer positief over alle wekelijkse activiteiten in De
Luchte. De filmavonden komen als best gewaardeerd naar
voren.

A A N B E V E L I N G E N

Bij de glazenwasser en
tuinonderhoud valt winst te
behalen, hier zou in de
toekomst meer aandacht voor
mogen komen.
Winkeltje in huis voor kleine
boodschappen en een
fruitvoorziening.
Scheiden en apart inzamelen
van plastic afval.
Een kapper in huis voor
dames en heren.
Bewoners staan open voor
een centraal inzamelpunt
voor pakketjes.
Bewoners inzetten als
ambassadeurs voor het
enthousiasmeren voor
activiteiten. Ook zouden deze
ambassadeurs een grotere rol
kunnen gaan spelen bij
rondleidingen aan
geïnteresseerden en bij de
jaarlijkse Open Dag.
Verder onderzoek naar
verduurzaming en de
mogelijkheid tot doneren
en/of het geven van een gift. 

Op basis van de conclusies
worden de volgende
aanbevelingen gedaan:

"een enorm

compliment naar

al het personeel!"


