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1. Inleiding
In 2013 heeft de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente in opdracht van Stimuland
een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Er is onderzocht hoe tevreden klanten zijn
over de steunfunctietaken die Stimuland in 2012 heeft uitgevoerd.
In dit rapport staat beschreven hoe door middel van online enquêtes en telefonische
interviews klanten naar hun tevredenheid over de dienstverlening van Stimuland is gevraagd.
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de algemene tevredenheid, tevredenheid met
betrekking tot advies en informatieverlening, en tevredenheid met betrekking tot diensten en
projecten. In dit rapport zullen de onderzoeksopzet, resultaten, conclusies en aanbevelingen
worden besproken.
1.1.

Profiel van Stimuland

Stimuland is een onafhankelijke stichting die sinds 2010 steunfunctietaken uitvoert voor de
Provincie Overijssel op het gebied van plattelandseconomie. Daarnaast ontwikkelen ze ook
projecten in samenwerking met gemeenten en maatschappelijke organisaties. Bij deze
projecten en steunfunctietaken staan overheidsparticipatie en burgerkracht op het gebied
van welzijn, wonen en zorg centraal.
1.2.

Doelstellingen onderzoek

De hoofddoelstelling van dit onderzoek was om erachter te komen hoe tevreden klanten zijn
over de projecten en diensten die Stimuland in haar steunfunctietaken uitvoert. Daarnaast
was het doel om te onderzoeken wat de plus- en verbeterpunten van Stimuland zijn.
1.3.

Doelgroep

De doelgroep bestond uit alle klanten die in het jaar 2012 gebruik hebben gemaakt van één
of meerdere projecten of diensten van Stimuland. Deze klanten van Stimuland bestaan
bijvoorbeeld uit opdrachtgevers/provincieambtenaren, samenwerkingspartners,
medewerkers en bestuurders van kulturhusen, gemeenteambtenaren en
gemeentebestuurders.
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2. Onderzoeksopzet
Om de tevredenheid onder klanten over de steunfunctietaken van Stimuland te onderzoeken
is een online enquête gebruikt. Daarnaast zijn er ook vijf telefonische diepte-interviews
uitgevoerd. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de resultaten zijn gerapporteerd en zullen
beide methoden worden toegelicht.
2.1.

Methoden

2.1.1. Kwantitatief onderzoek
Voor het kwantitatieve onderzoek is een online vragenlijst gebruikt. De vragenlijst van
afgelopen jaar is niet hergebruikt maar er is in samenwerking met Stimuland een nieuwe
vragenlijst ontwikkeld (zie bijlagen). Zo is de vragenlijst korter en zijn de schalen in plaats
van “van niet tevreden” tot “heel tevreden” veranderd in een schaal van 1 tot 10. Dit omdat
veel respondenten in de enquête van vorig jaar de antwoordmogelijkheid neutraal aangaven
waardoor weinig conclusies getrokken konden worden uit deze data.
De vragenlijst is via een mail naar alle klanten van Stimuland verstuurd waarin een link naar
de enquête stond. De online vragenlijst bestond uit 19 vragen waarin klanten eerst naar twee
demografische gegevens werd gevraagd, namelijk de gemeente en de soort organisatie
waarin ze werkzaam zijn, vervolgens zijn er vragen gesteld over de onderwerpen advies en
informatie, diensten en activiteiten en overige vragen. Bij alle 10 puntsschaal vragen was het
mogelijk om een toelichting te geven (echter niet verplicht). Tot slot kregen respondenten de
ruimte om opmerkingen of suggesties te geven.
Het streven was om minimaal 30% respons te halen, indien dit niet het geval was zouden
alle respondenten ter herinnering nagebeld worden. Echter was dit niet nodig omdat de 30%
respons al na het sturen van een herinneringsmail gehaald is. Mogelijke redenen voor deze
snelle respons kunnen zijn dat de enquête online was en respondenten deze makkelijk via
een link konden invullen, en dat er in de mail een deadline voor het invullen van de enquête
vermeld is.
De data-analyse van het kwantitatieve onderdeel is gedaan met behulp van SPSS. Er zijn
een aantal respondenten uit het onderzoek weggelaten wanneer ze de vragenlijst niet
volledig hebben afgemaakt (minder dan 50%). Om deze reden zijn 9 van de 73
respondenten uit het onderzoek gelaten. De respondenten die slechts enkele vragen niet
hebben ingevuld zijn wel meegenomen in de data-analyse.
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2.1.2. Kwalitatief onderzoek
Voor de telefonische interviews heeft Stimuland vijf respondenten aangewezen. Deze waren
geselecteerd op basis van variatie in regio’s, soort organisaties en functies binnen deze
organisaties. Deze respondenten zijn vooraf door Stimuland op de hoogte gebracht dat ze
benaderd zouden worden voor een interview. Vervolgens zijn de interviews per telefoon
afgenomen aan de hand van een topiclist welke in de bijlagen te vinden is. De interviews
duurden afhankelijk van de mogelijkheid tot veel doorvragen ongeveer tien tot vijftien
minuten.
De data-analyse van deze resultaten is uitgevoerd per onderwerp in dit rapport. Deze
resultaten zullen dan ook onder de bijpassende koppen en naast de resultaten van het
kwantitatieve onderzoek vernoemd worden. Overige vragen die niet passen onder de
structuur van het kwantitatieve onderzoek zullen onderaan apart behandeld worden. De
resultaten van deze interviews zijn slechts ter indicatie om de resultaten van het
kwantitatieve onderzoek te kunnen duiden. Aangezien er slechts vijf interviews zijn
afgenomen moet er voorzichtig omgegaan worden met het generaliseren of extrapoleren van
deze resultaten naar de gehele klantenpopulatie.
2.2.

Rapportage en leeswijzer

De resultaten van het kwantitatieve onderzoek worden steeds weergegeven in percentages
van de volledige steekproef (n=64). De getallen worden afgerond waardoor het in sommige
gevallen mogelijk is dat de percentages op meer dan 100% uitkomen. Daarnaast waren bij
sommige vragen ook meerdere antwoorden mogelijk waarbij steeds het percentage wordt
aangegeven van het aantal respondenten die de antwoordmogelijkheid wel heeft aangeklikt.
Verder is er bij sommige vragen doorgevraagd wanneer respondenten een vraag met ja
hebben beantwoord waardoor deze vragen logischerwijs door een kleiner aantal
respondenten is ingevuld. De percentages die bij dit soort vragen worden vermeld zijn de
percentages van het aantal respondenten dat de vraag heeft ingevuld.
2.3.

Respons en profiel respondenten

De online vragenlijst is naar 200 mensen verstuurd en uiteindelijk hebben 64 respondenten
de vragenlijst volledig ingevuld, dit is een respons van 32%. Een aantal respondenten heeft
echter niet alle vragen ingevuld. Om deze reden zal per resultaat vermeld worden hoeveel
van de 64 respondenten de betreffende vraag hebben ingevuld en waar dus ook het
resultaat op gebaseerd is. Alleen de respondenten die meer dan 50% van de vragenlijst niet
hebben ingevuld (met uitzondering van de toelichtingmogelijkheden) zijn niet meegenomen
in de resultatenanalyse. Het ging hier om 9 van de 73 respondenten.
7

Klanttevredenheidsonderzoek Stimuland

2012

Aan de telefonische interviews hebben uiteindelijk vijf respondenten meegewerkt. Deze
waren werkzaam bij een Kulturhus, de twee gemeenten Ommen-Hardenberg en TubbergenDinkelland en bij Trimaran Dinkelland. De respondenten hadden ook verschillende functies
bij de organisaties waar ze werkzaam zijn, namelijk medewerker, beleidsmedewerkers,
wethouder en directeur.
Van de respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld, gaven de meeste aan werkzaam te
zijn in een kulturhus (n=16, 27,1%) en de minste bij de ‘gemeente, afdeling
WMO/Ouderen/Zorg’ en bij de ‘gemeente, afdeling Bouwen (fysieke ontwikkelingen)’ (voor
beiden n=1, 1,7%). In de figuur hieronder is te zien hoe de verdeling er over de verschillende
werkvelden eruit ziet.

Percentage aantal respondenten

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Figuur 1. Werkvelden waarin de respondenten werkzaam zijn (n=59, 29,5%)
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De werkvelden die genoemd werden onder overige zijn:
-

Adviesbureau

-

Bedrijfsleider MFA

-

Bestuurslid

-

Duurzaam dorp

dorpsraad/dorpsvereniging

-

Leader

Bestuurder Stichting

-

Provincie Overijssel

Sportbelangen

-

Wethouder

-

Zelfstandig adviseur

-

-

Bestuurslid/medewerker/vrijwilli
ger Plaatselijk belang

Naast het werkveld werd ook gevraagd in welke gemeente de respondenten werkzaam
waren. De spreiding van respondenten over de gemeenten is in figuur 2 weergegeven. Hierin
is te zien dat de meeste respondenten werkzaam zijn in de gemeente Zwolle (n=8, 12%) en
er geen respondenten werkzaam zijn in de gemeenten Enschede, Hengelo, Rijssen-Holten,
Staphorst, Twenterand en Wierden. Daarnaast hebben een aantal respondenten
aangegeven werkzaam te zijn in gemeenten buiten de Provincie Overijssel, namelijk in de
gemeenten Apeldoorn, Neder-Betuwe en Winterswijk (voor elk n=1).

Percentage aantal respondenten

14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
Almelo
Borne
Dalfsen
Deventer
Dinkelland
Enschede
Haaksbergen
Hardenberg
Hellendoorn
Hengelo
Hof van Twente
Kampen
Losser
Oldenzaal
Olst-Wijhe
Ommen
Raalte
Rijssen-Holten
Staphorst
Steenwijkerland
Tubbergen
Twenterand
Wierden
Zwartwaterland
Zwolle

0%

Figuur 2. Gemeenten uit Provincie Overijssel waarin de respondenten werkzaam zijn (n=64, 32%)
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Vervolgens is de respondenten gevraagd hoe ze bekend zijn geraakt met Stimuland. Bij
deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. De meeste respondenten gaven aan via
de provincie in aanraking te zijn gekomen met Stimuland (n=20, 46,2%). Er zijn geen
respondenten die via een andere website dan Stimuland.nl of Kulturhusen.nl met Stimuland

Percentage van aantal respondenten

bekend zijn geraakt.

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Figuur 3. Manieren waarop respondenten bekend zijn geraakt met Stimuland (n=64, 32%)

Bij de antwoordmogelijkheid “Anders” gaven mensen via de volgende manieren bekend te
zijn geraakt met Stimuland:
-

Aanwezig bij de start

-

Netwerk

-

Eigen onderneming

-

OVKK

-

Gemeente

-

Regio meetings

-

Ik heb er gewerkt

-

Variya

-

Initiatief van Stimuland Leader
Salland en modern
Noaberschap
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3. Resultaten
3.1.

Algemene tevredenheid

De algemene tevredenheid over Stimuland is bepaald door het gemiddelde te nemen van
een aantal variabelen, namelijk de ‘tevredenheid over de inhoud en deskundigheid van
adviseurs’, de ‘tevredenheid over de manier waarop de klant geholpen is’, de ‘tevredenheid
over projecten’ en de ‘tevredenheid over diensten (indien hier gebruik van is gemaakt).
Hieruit komt een gemiddeld rapportcijfer van 7,48 (n=60, 30%) waarbij het laagste cijfer een
4,33 en het hoogste cijfer een 10 was. Omdat dit een samengestelde variabele is en
respondenten geen toelichting hebben kunnen geven zullen de toelichten verderop per
variabele apart behandeld worden.
In onderstaande figuur is de spreiding van de gegeven cijfers afgebeeld.

percentage van aantal respondenten

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Figuur 4. Spreiding Algemene tevredenheid op een schaal van 1 tot 10 (n=60, 30%)

Ook is er onderzocht of het soort organisatie waar de respondenten werkzaam zijn invloed
heeft op de algemene tevredenheid. Hierbij zijn de gemeenteafdelingen samengevoegd om
genoeg respondenten per groep te krijgen. Door middel van een One-way Anova test blijkt
dat deze verschillen niet significant zijn (p>0.05). Dit betekent dat in de steekproef de
tevredenheid over alle werkvelden niet significant verschilt.
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Tijdens de interviews is de vijf respondenten ook gevraagd naar hun algemene tevredenheid
over Stimuland maar ook naar de redenen waarom ze wel of niet tevreden zijn. Alle
respondenten gaven aan over het algemeen redelijk tevreden te zijn. Ze hadden een aantal
positieve punten maar er zijn ook aantal verbeterpunten genoemd. Hierbij wordt nogmaals
vermeld dat dit de antwoorden zijn van vijf klanten en daarom niet zomaar gegeneraliseerd
kunnen worden naar alle klanten.
Positieve punten die genoemd werden zijn:
-

Het hebben van veel kennis

-

Altijd zoeken naar alternatieven

-

Veel ervaring

-

Fijn dat ze directe lijnen naar
de provincie hebben

-

-

-

Informeel, makkelijk contact te
leggen

-

Goed begrip van eigen kracht
en samenleving

-

Vervanging bij uitval

Prettige mensen om mee
samen te werken

medewerker meteen verzorgd

-

Betrouwbaar

Ze doen veel onderzoek naar

-

Ze denken altijd goed mee

kernen onder leefbaarheid

-

Snelheid

-

Professionele betrokkenheid

-

Laagdrempeligheid

Vooral de deskundigheid, het informele, laagdrempelige karakter en de goede relatie met de
klant worden zeer vaak genoemd. Dit lijkt dan ook de kracht van Stimuland te zijn. Ook
worden er door de vijf respondenten een aantal verbeterpunten genoemd, hierbij moet
wederom opgelet worden dat onderstaande citaten slechts door één respondent zijn
genoemd en niet generaliseerbaar zijn.
Eén punt is gericht op de projecten en bijeenkomsten, namelijk “er moet meer gefocust
worden op de verschillende doelgroepen, duidelijk maken wat de opbrengst voor hen is”. De
overige genoemde verbeterpunten gaan over het contact met zowel de klanten als het
netwerk:
-

“Bereikbaarheid qua telefoon is niet optimaal. Je wordt niet heel helder ontvangen
als je belt, dit zou ook door de interne organisatie kunnen komen maar daar heb
ik geen kijk op”.

-

“De terugkoppeling van onderzoek naar dorpen is niet heel goed. Nogal wat van
de geïnterviewden uit het dorp zeggen tegen mij zich niet te herkennen in het
afgeleverde rapport, daar zouden ze zeker naar moeten kijken.”
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“De verbinding met het landelijke netwerk van vastgoed kan beter, op de
innovaties van de echte vernieuwingen moeten ze zich nog op richten. Ze denken
goed mee maar gaan nog niet helemaal mee in de vernieuwingen.”

-

“Bij het adviseren over Kulturhusen is het belangrijk dat er altijd ook contact wordt
gezocht met lokale organisaties en naar de rol die zij kunnen besteden in het
voortbestaan van het kulturhus ”

3.2.

Gebruik en tevredenheid advies en informatie

Dit gedeelte van de enquête was gericht op het onderzoeken van de tevredenheid van de
klanten over informatieverlening. Het gaat hierbij zowel om informatieverlening van de
medewerkers van Stimuland als informatievoorzieningen zoals de website Stimuland.nl en
Kulturhus.nl.
3.2.1. Consulent Stimuland
Uit de enquête blijkt dat 90,3% (n=64, 32%) van de respondenten contact heeft gehad met
een medewerker van Stimuland. Aan deze respondenten is gevraagd over welk onderwerp
zij contact hadden met de medewerker. Zoals in figuur 5 te zien hadden de meeste
respondenten contact hadden over Kulturhusontwikkeling (n=33, 58,9%) en de minste over

Percentage van aantal respondenten

Woonservicegebieden/wonen, zorg of welzijn (n=15, 26,8%).
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Figuur 5. Onderwerp waarover contact met een medewerker is geweest (n=56, 28%)
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Aan de respondenten is ook gevraagd op welke manier ze contact hebben gehad. Op deze
vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. In onderstaande figuur is af te lezen dat in de
meeste gevallen het contact door middel van persoonlijk contact is ontstaan (n=44, 74,6%).
In erg weinig gevallen is het contact via de website ontstaan (n=6, 10,2%).

Percentage van aantal respondenten

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Telefonisch

Schriftelijk

Website

Persoonlijk

Anders

Figuur 6. Manier waarop contact tussen respondent en medewerker Stimuland is ontstaan (n=59, 29,5%)

Om de tevredenheid over de inhoud/deskundigheid van de informatie die gegeven is door
medewerkers van Stimuland te beoordelen is respondenten gevraagd hiervoor een cijfer
tussen de één en tien te geven. Het gemiddelde rapportcijfer wat hieruit naar voren komt is:

7,58 (n=57, 28,5%). Het laagste gegeven cijfer is een 4 (n=1, 1,7%) en het hoogste cijfer
een 10 (n=2, 3,5%).
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De spreiding van de gegeven cijfers ziet er als volgt uit:
50%

Percentage van aantal respondenten

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Figuur 7. Spreiding van cijfers door respondenten gegeven voor de inhoud en deskundigheid van de informatie die
gegeven is door de medewerkers van Stimuland op een schaal van 1 tot 10.(n=57, 28,5%)

De respondenten zijn over het algemeen zeer tevreden met de inhoud en deskundigheid die
gegeven is door medewerkers van Stimuland. Positieve punten die vaak genoemd worden
zijn ‘heldere uitleg’, ‘weten wat er speelt en wijzen ook goed op alternatieven’, ‘goede
theoretische kennis van lokale situaties’ en ‘prima samenwerking’.
Een verbeterpunt dat genoemd wordt is dat er goed gekeken moet worden naar de
doelgroep van een bijeenkomst. Voorbeelden hiervan zijn ‘Informatie is vooral gericht op en
voor kulturhusen, voor beleidsambtenaren is de informatie meer praktischer van aard, dan
beleidsmatig/strategisch’ en ‘Doordat we behoren tot de grotere professioneel geleide
Kulturhusen is veel kennis bij onszelf aanwezig. Onze indruk is dat de meerwaarde van
Stimuland voor Kulturhusen vooral bij de kleinere kulturhusen ligt.’
Ook voor de tevredenheid over de manier waarop de respondenten zijn geholpen door de
Stimuland medewerker hebben de respondenten een cijfer op een schaal van 1 tot 10
gegeven. Het gemiddelde rapportcijfer hiervoor is: 7,58 (N=55, 27,5%). Het laagste
gegeven cijfer is een 1 (n=1, 1,8%) en het hoogste een 10 (n=2, 3,6%).
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De spreiding van de gegeven cijfers ziet er als volgt uit:
60%

Percentage van aantal respondenten

50%

40%

30%

20%

10%

0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Figuur 8. Spreiding van door respondenten gegeven cijfers voor de manier waarop ze geholpen zijn door de
medewerkers van Stimuland op een schaal van 1 tot 10. (n=55, 27,5%)

De respondenten geven over het algemeen aan dat ze vinden dat Stimuland goed
bereikbaar is, flexibel in de avonduren, er snelle reacties zijn, afspraken op korte termijn
worden voldaan en Stimuland wordt gezien als erg klantgericht en vriendelijk.
Ook noemen de respondenten een aantal verbeterpunten. Deze zijn echter enkele keren
genoemd en daarom moet er voorzichtig worden omgegaan met het generaliseren van deze
citaties naar alle klanten. Verbeterpunten die genoemd worden zijn:
-

“Stimuland is duidelijk en zorgvuldig in de informatie die ze geeft. De kracht van
Stimuland ligt vooral in vriendelijkheid en verbinden. Daardoor is Stimuland
minder sterk in aanjagen’

-

‘Altijd lastig de informatie om te zetten naar concrete plannen in eigen
organisatie’ en ‘wat onduidelijk met betrekking tot regelgeving’.

De respondent die een 1 gaf heeft als toelichting gegeven: “Het waren
netwerkbijeenkomsten, zonder concrete vraag”. Het is mogelijk dat hij hier bedoelt dat hij niet
geholpen is door een medewerker en daarom een 1 heeft gegeven.
Tot slot is er ook in het kwalitatieve onderzoek gevraagd naar de tevredenheid over de
kwaliteit van de dienstverlening van de adviseurs. Hier gaven de respondenten aan dat ze
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voldoende tot redelijk tevreden zijn met de dienstverlening. Ook hier komen de
deskundigheid en het informele karakter weer terug. Ook is naar de professionaliteit van de
adviseurs gevraagd waarop alle respondenten aangaven hier redelijk tevreden over te zijn.
Ook de effectiviteit van de dienstverlening wordt als prima beschreven, bij één respondent
hebben “enkele projecten hebben wel wat vertraging opgelopen maar dat komt ook vooral
doordat deze projecten vaak experimenten zijn en sommige dingen goed lukken en andere
wat minder”. In de interviews zijn wel een aantal andere verbeterpunten genoemd dan uit het
kwantitatieve onderzoek naar voren kwamen. Twee van de vijf respondenten gaven aan
geen verbeterpunten te hebben, en één gaf aan dat hij/zij zou willen zien dat er nog meer
met de klant meegedacht wordt. Dit is echter vrij tegenstrijdig met de resultaten van het
kwantitatieve onderzoek en is ook maar één oordeel. De twee laatste respondenten gaven
beide aan dat de opvolging en het nakomen van afspraken beter moet. Een voorbeeld dat
hierbij genoemd wordt is: “het advies werd niet vervolgd door iets schriftelijks zoals een
contract, daardoor was er een gebrek aan houvast en liepen dingen langer uit”.
3.2.2. Websites
De respondenten konden bij deze vraag wederom een cijfer geven van 1 tot 10 over hoe
tevreden zij waren over de website Stimuland.nl. 60,9 % van de respondenten (n=64, 32%)
geeft aan de website van Stimuland te kennen.
Van de respondenten die de website van Stimuland kennen krijgt de website een gemiddeld
cijfer van 7,11 (n=38). Het laagste gegeven cijfer is een 6 (n=8, 21,6%) en het hoogste cijfer
een 10 (n=1, 2,7%).
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De spreiding van de gegeven cijfers ziet er als volgt uit:
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Figuur 9. Spreiding van door respondenten gegeven cijfers voor hun tevredenheid over de website Stimuland.nl (n=38,
19%)

De website wordt gezien als een professionele website met heldere informatie. Eén
verbeterpunt dat genoemd wordt is dat er wel een duidelijke link naar de website van
Kulturhusen.nl op mag komen.
Omdat Stimuland veel betrokken is bij kulturhusen en de website van Kulturhus.nl is ook
onderzocht naar de tevredenheid van klanten van Stimuland over deze website. 42,2%
(n=64, 32%) van de respondenten geeft aan de website Kulturhus.nl te kennen. Van de
respondenten die deze website kennen krijgt Kulturhus.nl het cijfer 7,38 (n=26). Het laagst
gegeven cijfer is een 6 (n=5, 19,2%) en het hoogst gegeven cijfer een 10 (n=2, 7,7%).
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De spreiding van de gegeven cijfers ziet er als volgt uit:
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Figuur 10. Spreiding van door respondenten gegeven cijfers voor hun tevredenheid over de website Kulturhus.nl (n=26,
13%)

Deze respondenten beschrijven de website kulturhusen.nl als een professionele en
overzichtelijke website met nuttige informatie. Een verbeterpunt dat een aantal keer
genoemd wordt is dat er meer voorbeelden van Kulturhusen genoemd mogen worden met
bijhorende praktische tips.
3.3.

Gebruik en tevredenheid producten en diensten

3.3.1. Bekendheid en relevantie producten en diensten
Tijdens de interviews is de respondenten gevraagd hoe ze dachten over de zichtbaarheid en
herkenbaarheid van Stimuland. De meeste respondenten gaven aan dat ze Stimuland vooral
kennen via eerdere contacten binnen hun eigen organisatie en verder geen zicht hebben op
de herkenbaarheid en zichtbaarheid buiten hun eigen organisatie. Een aantal citaten zijn “Ik
heb eigenlijk alleen contact via één persoon binnen Stimuland, verder krijg ik er niet veel
mee te maken. Ze zijn bekend via kulturhusen maar verder weet ik er niet vanaf” en “Voor
ons is Stimuland goed te vinden, we hebben regelmatig contact”. Een andere respondent
geeft echter aan “Stimuland is niet heel prominent aanwezig, als je meer klanten wil zou ik
meer op de voorgrond treden als organisatie”. Hieruit valt te concluderen dat de meningen
onder de respondenten verdeeld zijn. Stimuland is binnen de organisaties die al klant zijn in
ieder geval goed bekend, of ze ook zichtbaar zijn voor organisaties die nog niet te maken
hebben gehad met Stimuland is niet uit deze gegevens af te leiden.
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Ook is de vijf interviewrespondenten gevraagd van welke producten en diensten ze gebruik
hebben gemaakt in 2012 en of ze ook op de hoogte zijn welke andere producten en diensten
Stimuland aanbiedt. De respondenten gaven gebruik gemaakt te hebben van het opzetten,
het verdere beheer en de exploitatie van kulturhusen, bijeenkomst over de lokale economie,
advies over digitale zorgverlening, onderzoek, projecten, en hulp bij subsidieaanvragen. Eén
respondent geeft verder aan dat zijn organisatie van vele diensten gebruik heeft gemaakt
maar dat hij niet op de hoogte is van welke. Wat opvalt is dat alle respondenten aangaven
dat ze niet of nauwelijks weten welke producten en diensten Stimuland nog meer aanbiedt
naast de producten en diensten waar ze al gebruik van maken. Echter gaven ook alle
respondenten aan dat er geen diensten of producten zijn waar ze wel van gebruik zouden
willen maken maar welke Stimuland niet aanbiedt. Je kunt je dus afvragen of de
respondenten op de hoogte zijn van alle voor hun relevante producten en diensten of dat hier
voor Stimuland nog een markt is om meer van hun diensten te promoten onder hun klanten.
Tot slot is ook gevraagd naar de relevantie van de producten en diensten van Stimuland.
Over het algemeen vinden de vijf geïnterviewde respondenten de geleverde producten en
diensten redelijk relevant. Echter konden ze niet goed zeggen hoe relevant ze alle
producten en diensten vonden omdat ze zoals juist genoemd niet op de hoogte zijn van de
andere beschikbare producten en diensten. Een aantal citaten die bij de vraag naar de
relevantie zijn genoemd:
-

“Zodra het concrete projecten betreft hebben wij er zeker belang bij, bij het
onderwerp kultuurhusen is het lastig om die kennis over te brengen. Dit komt
doordat er verschillende kulturhusen van omvang en ervaringen zijn met andere
wensen”

-

“De dienst die is afgenomen was relevant. Verder weet ik niet welke diensten ze
nog meer bieden. Ze proberen verbinding te leggen tussen gemeente als
subsidieverstrekker en lokale initiatieven. Positief vind ik dat ze 's avonds
makkelijk aanschuiven bij bijvoorbeeld een vergadering.”

-

“Ik vind de diensten zeer relevant, we maken veel gebruik van Stimuland”

3.3.2. Projecten
In het kwantitatieve onderzoek heeft 34 van de ondervraagden (54%) deelgenomen aan
minimaal één project (n=63, 32%). Het aantal projecten waaraan meegedaan is varieert
zoals in onderstaande figuur te zien van één tot zeven. De meeste respondenten hebben
echter aan slechts één project meegedaan (53% van de 34).

20

Klanttevredenheidsonderzoek Stimuland

2012

Percentage van aantal respondenten

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
1

2

3

4

5

6

7

Figuur 11. De verdeling over het aantal projecten waaraan respondenten hebben meegedaan van de respondenten die
hebben aangegeven aan een project te hebben meegedaan (n=34, 17%)

Vervolgens is aan deze 34 respondenten gevraagd aan welk project ze hebben
deelgenomen. In figuur 12 is te zien dat de meeste respondenten hebben meegedaan aan
de Kulturhus Academie (n=12, 35,3%), opgevolgd door de KUSA scan, de
Netwerkbijeenkomst Vilsteren en de Exploitatiescan (voor alle drie n=11, 32,4%) en de

Percentage van aantal respondenten

minste respondenten hebben deelgenomen aan de Waardewijzer (n=5, 14,7%).
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Figuur 12. De verdeling over het soort projecten waaraan respondenten hebben meegedaan van de respondenten die al
hadden aangegeven aan een project te hebben meegedaan (n=34, 17%)
*Kulturhussamenwerkingsscan

21

Klanttevredenheidsonderzoek Stimuland

2012

De gemiddelde tevredenheid over de projecten waar respondenten aan hebben
deelgenomen is 7,18 (n=34, 17%). Omdat veel respondenten aan meerdere projecten
hebben deelgenomen en één tevredenheidcijfer over de projecten over het algemeen
konden geven is het niet mogelijk om de gemiddelde cijfers per project te vergelijken. Wel is
in onderstaande figuur de spreiding van de gegeven cijfers weergegeven.
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Figuur 13. Figuur 10. Spreiding van door respondenten gegeven cijfers voor hun tevredenheid over de projecten (n=34,
17%)

De respondenten zien de projecten over het algemeen als een afgerond product. Positieve
punten die genoemd worden zijn “prima kwaliteit”, “prima bijeenkomsten” en “prachtige
projecten”. Ook werden “In samenwerking met partijen mooie voorzieningen gerealiseerd
voor het dorp” en “Wij zaten in de exploitatiescan als pilot, prettig samenwerken!” eenmaal
genoemd. Er worden ook een aantal verbeterpunten genoemd, hierbij moet wel opgelet
worden dat de volgende punten slechts steeds door één respondent zijn genoemd en
daarom niet generaliseerbaar zijn naar alle respondenten.
-

“Resultaat van de projecten hangt mede samen met vervolg erop in de praktijk en
dat is soms een lastige. Komt goed.”

-

“Zou wat gebruikersvriendelijker moeten zijn”

-

“Voor ons was het meedoen al een opgave. Daar wij gedwongen waren door de
gemeente de exploitatie op ons te nemen. Contact etc. is minimaal. Vergelijking is
er niet en mee te doen met de exploitatiescan heeft onze ogen wel geopend qua
investering etc.”

-

“Het product is nog te algemeen”
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-

“In het verleden wel tevreden, maar laatste tijd niet”

-

“Belangrijk dat mensen die met hetzelfde onderwerp bezig zijn met elkaar in
contact komen”
“Enkele zeer interessante workshops. Jammer alleen van het verschil in insteek

-

bij de deelnemers. Doeners en denkers met ieder eigen aandachtspunten”
3.3.3. Diensten
Ook is onderzocht hoe tevreden respondenten zijn over de diensten waar zij gebruik van
maakten. Van de respondenten heeft 73% deelgenomen aan een minimaal één
dienst/bijeenkomst (n=60, 30%). In figuur 14 is te zien dat veruit meeste respondenten van
één bijeenkomst of dienst gebruik hebben gemaakt, en een aantal ook van twee tot vier
diensten.
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Figuur 14. De verdeling over het aantal diensten/bijeenkomsten waaraan respondenten hebben meegedaan van de
respondenten die hebben aangegeven aan een dienst/project te hebben meegedaan (n=44, 22%)
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Uit onderstaande figuur blijkt dat veruit de meeste respondenten hebben deelgenomen aan
de netwerkbijeenkomst Vilsteren (n=19, 43,2%). De minste respondenten hebben
meegedaan aan de Excursie zorgen, wonen, Duitsland (n=4, 9,1%).
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Figuur 15. De verdeling over het soort diensten/bijeenkomsten waaraan respondenten hebben meegedaan van de respondenten
die al hadden aangegeven aan een dienst/bijeenkomst te hebben meegedaan (n=44, 22%)

Tot slot is er gevraagd hoe tevreden de respondenten waren over de diensten waar zij
gebruik van hebben gemaakt, hieruit komt een gemiddeld rapportcijfer van 7,39 (n=44,
22%) waarbij het laagste cijfer dat gegeven is een 5 is en het hoogste cijfer een 10.
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De spreiding van de gegeven cijfers ziet er als volgt uit:
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Figuur 15. Spreiding van door respondenten gegeven cijfers voor hun tevredenheid over de diensten/bijeenkomsten
(n=44, 22%)

Onder de toelichtingen over het tevredenheidcijfer van de diensten en bijeenkomsten worden
veel positieve punten genoemd. De positieve punten samenvattend worden de diensten door
de respondenten beschreven als goed opgezette, verzorgde en informatieve diensten onder
deskundige begeleiding.
Over de doelgroep van de bijeenkomst worden tegenstrijdige punten genoemd. Zo geeft één
respondent bijvoorbeeld aan :“erg informatief en ook het contact wat hier gelegd wordt met
collega dorpshuizen is belangrijk. Met name omdat je als vrijwilliger veel zaken nog niet
weet” terwijl twee andere respondenten juist het volgende aangeven: “focus ligt sterk op
verbinden en minder op vernieuwen. Verbinden is een heel positieve kwaliteit. Echter, de
voorlopers dreigen daardoor af te haken” en “Ik wil graag nog wat meer toegevoegde waarde
in het werk als bestuurder. Het is nu veel informeren, wat nog niet veel (voor mij) oplevert”.
Hieruit blijkt dat ook bij de diensten en bijeenkomsten mensen verschillende doelen hebben.
Waarbij de nieuwkomers aangeven erg veel aan de informatie te hebben terwijl de
vooruitstrevende of al verder gevorderde klanten hier minder baat bij hebben en meer
diepgang en vernieuwing willen zien. In de toekomst is het goed om er op te letten dat alle
deelnemers van bijeenkomsten ook baat hebben bij die bijeenkomst.
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De vraag of de respondenten iets hebben gemist in het producten- en dienstenaanbod van
Stimuland heeft slechts één respondent met ja beantwoord. De toelichting hierbij betreft:
‘praktische ondersteuning in het opzetten van het programma’.
3.4.

Overigen

3.4.1. Gebruik soortgelijke organisaties en opmerkingen
Onder het kopje overigen is in de enquête aan de respondenten gevraagd of ze in 2012
gebruik hebben gemaakt van soortgelijke ondersteuning zoals Stimuland aanbiedt, maar dan
bij andere organisaties. Hierbij heeft 28% van de respondenten aangegeven gebruik te
hebben gemaakt van soortgelijke organisaties (n=18). De volgende organisaties werden
genoemd:
-

Arcon

-

OVKK

-

Sportservice Overijssel

-

ICS

-

Bouwstenen voor Sociaal

Ook tijdens de interviews is de respondenten deze vraag gesteld. Hier gaven drie van de vijf
respondenten aan niet over dezelfde onderwerpen met soortgelijke organisaties als
Stimuland te werken. Eén respondent gaf aan dat over kennisontwikkeling ook met veel
verschillende andere organisaties samen te werken. De overige respondent gaf aan vaak
met soortgelijke organisaties samen te werken, hierbij werd “Temmink advies” als voorbeeld
genoemd.
3.4.2. Toekomstige ontwikkelingen
Alleen in de interviews is de respondenten gevraagd hoe zij de toekomstige ontwikkelingen
in hun werkveld zien en hoe Stimuland hier in de toekomst het beste op in kan spelen.
Omdat de respondenten in verschillende werkvelden werkzaam zijn, worden er ook veel
verschillende toekomstige ontwikkelingen gezien. Om deze reden zijn ze hieronder op een rij
gezet. Wel blijkt uit de meeste interviews dat er veranderingen aan het plaatsvinden zijn in
de manier waarop er gewerkt wordt binnen gemeenten en organisaties. Er is minder geld te
besteden en er komt steeds meer aandacht voor het samenwerken met burgers en lokale
organisaties. Dit is een punt waar Stimuland al op in speelt maar waarmee in de toekomst
nog verder gegaan kan worden volgens de respondenten.
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De ontwikkelingen die de respondenten zien zijn:
-

“exploitatie en beheer komen onder druk te staan, de inzet van burgers gaat
steeds meer een uiting worden en de rollen in het maatschappelijk veld gaan
veranderen. hierop kan ingespeeld worden door middel van kennisuitwisseling, en
het financieren van experimenten”

-

“Ik heb daar weinig zicht op, ik beweeg me verder niet heel erg op dit gebied. Er
liggen wel kansen op sociaal maatschappelijk gebied omdat er met weinig geld
veel creatieve dingen gedaan moeten worden.”

-

“Grote transities zijn bezig bij de gemeenten, men gaat meer terugleggen naar de
samenleving. Stimuland zou hier mee kunnen helpen omdat ze hier al op gericht
zijn”

-

“Er is de laatste tijd meer aandacht voor het eigen vastgoed van gemeenten,
Gemeenten hebben erg veel eigen vastgoed en moeten hier anders mee
omgaan, daarom hebben gemeenten enorm veel vraag naar advies op dit
gebied.”

-

“Daarnaast is de agrarische sector volop in beweging, er is een markt voor
advisering. Dit gaat veel verder dan boeren die een campingboerderij willen
opzetten. Hier is nog een hele markt voor Stimuland open.”

-

“De deskundigheid op het gebied van ontwikkeling van kulturhusen zouden ze
moeten delen met lokale organisaties. Daarnaast moeten ze steviger advies
geven om de situatie houdbaar te maken en rigoureuzere stappen maken voor
het voortbestaan van kulturhusen. Kulturhusen worden opgestart maar het is de
vraag of de lokale situatie het ook aan kan om het kulturhus open te houden.
Misschien moeten zelfs wel kulturhusen samen gaan. Verder is het vooral
belangrijk ook te adviseren in de rol van financiën en hoe kulturhusen aan
subsidies moeten komen”.

3.4.3. Opmerkingen
De meeste respondenten hadden na afloop van de enquête geen verdere opmerkingen of
suggesties (n=67). De overige zeven respondenten hebben de volgende opmerkingen
gemaakt:
-

“Ten aanzien van de ondersteuning woonservicegebieden zou een wat meer
proactieve houding gewenst zijn.”

-

“Ga in de ontwikkeling van de organisatie en expertise mee in de ontwikkelingen
in de samenleving. Constant de expertise verleggen!”

-

“Status Kennisvoucher onduidelijk”
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-

“Jaarlijks kontakt onderhouden met Stimuland”

-

“Het kadootje bij de netwerkbijeenkomst, de koekjes ok, de verrekijker niet ok.
niet duurzaam om direct te moeten weggooien”

-

“Ga zo door”

-

“Ga zo door. Met name de korte lijnen, grote deskundigheid, prima netwerk en
praktijkgerichtheid zijn absolute pluspunten”

Verder had geen enkele respondent van de interviews nog verdere suggesties of
opmerkingen te melden.
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4. Conclusies en aanbevelingen
De klanten van Stimuland blijken over het algemeen zeer tevreden te zijn over de
dienstverlening. Voor algemene tevredenheid komt het rapportcijfer afgerond uit op een 7,5.
Stimuland wordt gezien als een deskundige organisatie met veel beschikbare kennis. De
medewerkers beschikken zowel over kennis over de theorie als over de lokale situaties en
zijn goed in het meedenken en het opbrengen van alternatieven. Daarnaast wordt de
organisatie gezien als vriendelijk en klantgericht met een informeel karakter. De
respondenten geven aan dat Stimuland over het algemeen goed bereikbaar, flexibel
(bijvoorbeeld in de avonduren of bij het regelen van vervanging) en praktisch gericht is. Het
contact met Stimuland ontstaat dan ook bij de meeste respondenten via persoonlijk contact.
De websites Stimuland.nl en Kulturhusen.nl krijgen respectievelijk een 7,1 en een 7,4 als
rapportcijfer. Beiden worden gezien als professionele websites met heldere informatie. Tot
slot is gebleken dat de respondenten ook redelijk tevreden zijn over de projecten en diensten
die Stimuland aanbiedt, wel lijken ze iets meer tevreden te zijn over de diensten (met een
rapportcijfer van 7,4) dan over de projecten (met een rapportcijfer van 7,2) die Stimuland
aanbiedt. De bekendheid van Stimuland en de relevantie van de projecten en diensten blijkt
onder de klanten goed te zijn, echter kennen zij vaak alleen de projecten en diensten waar
ze zelf gebruik van maken.
Ondanks dat de respondenten redelijk tevreden zijn over de dienstverlening van Stimuland
blijken er ook een aantal verbeterpunten te zijn. Het wordt dan ook aanbevolen in de
toekomst deze punten in de gaten te houden en indien mogelijk te verbeteren. Ten eerste
wordt door meerdere respondenten aangegeven dat het vaak moeilijk is om de gekregen
adviezen en informatie werkelijk om te zetten naar concrete plannen. Hierbij zou Stimuland
zich nog meer kunnen richten op hulp bij de vertaling van adviezen naar de praktijk. Ten
tweede blijkt dat klanten niet altijd evenveel hebben aan de projecten en diensten doordat
verschillende doelgroepen bij elkaar zitten. Zo geven respondenten voornamelijk op het
gebied van kulturhusen aan dat de al meer ervaren kulturhusen vooral informatie geven en
zelf weinig terugkrijgen van de projecten en/of bijeenkomsten. Een aanbeveling is dan ook
goed te onderzoeken of er misschien projecten en bijeenkomsten voor verschillende
doelgroepen moeten worden georganiseerd (met wellicht personen van meer ervaren
kulturhusen als sprekers) of het zoeken naar een goede balans van onderwerpen in een
project of bijeenkomst waarbij alle deelnemers een toegevoegde waarde zien aan de
deelname. Ten derde zijn er nog een aantal verbeterpunten met betrekking op verschillende
soorten communicatie. Uit de resultaten is gebleken dat het informele karakter ook negatieve
gevolgen kan hebben, namelijk dat de afronding en terugkoppeling naar organisatie minder
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goed is. De afspraken worden niet altijd via contracten worden bevestigd waardoor er tijd
verloren gaat doordat er uiteindelijk verschillende verwachtingen blijken te zijn over het
eindresultaat. Om deze reden wordt aanbevolen het informele karakter zoveel mogelijk te
behouden, maar daarnaast de afspraken wel op een zakelijke manier vast te leggen.
Tot slot hebben respondenten aangegeven dat het contact met het netwerk en lokale
organisatie over het algemeen en op verschillende gebieden nog beter kan. Hierbij kan men
onder andere denken aan het betrekken van lokale organisatie bij het behouden van
kulturhusen en de terugkoppeling van onderzoeken naar de respondenten en het netwerk.
Op het gebied van toekomstige ontwikkelingen zien de respondenten veel veranderingen
plaatsvinden in de komende tijd. Vooral op het gebied van de nu plaatsvindende transities in
de manier van werken van gemeenten en organisaties. Er wordt steeds meer aandacht
besteed aan burgerparticipatie en het bereiken van dezelfde doelen met minder beschikbare
middelen. Stimuland richt zich hier nu al op, maar volgens de respondenten ligt hier nog een
markt open voor Stimuland door zich nog meer te richten op vernieuwingen en innovatie.
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5. Aanbevelingen vervolgonderzoek
Aan de hand van de resultaten kunnen een aantal aanbevelingen worden aangedaan met
betrekking tot vervolgonderzoek.
Ten eerste is het zeer nuttig gebleken om respondenten in het kwantitatieve onderzoek de
ruimte te geven hun antwoorden toe te lichten. Hierdoor kan er al veel meer worden gezegd
over de achterliggende redenen achter de statistische resultaten.
Het gebruiken van een online enquête is in de toekomst ook aan te bevelen in verband met
de vrij hoge respons (32%). Ook het noemen van een deadline voor het invullen van de
enquête en het versturen van een herinneringsmail heeft hier waarschijnlijk aan bijgedragen.
Met betrekking tot de interviews wordt aanbevolen zeer op tijd te beginnen met het plannen
van afspraken. De respondenten waren moeilijk te bereiken en leken hier weinig tijd voor te
hebben. Om de laatste reden zouden er waarschijnlijk meer resultaten uit het kwalitatieve
onderzoek zijn gekomen wanneer er gebruik was gemaakt van face-to-face interviews omdat
er dan waarschijnlijk meer tijd wordt genomen voor het beantwoorden van de vragen.
Daarnaast zouden het houden van meer interviews bij kunnen dragen en het krijgen van
meer informatie en de mogelijkheid om ook meer conclusies uit deze interviews te trekken.
Echter zijn deze twee punten wel veel tijdsintensiever en is het de vraag of dat het waard is.
Tot slot zou het interessant zijn om de resultaten van verschillende jaren te vergelijken.
Indien de komende jaren dezelfde vragenlijst wordt gebruikt is het ook zeer nuttig om te
kijken of de tevredenheid verbetert of juist verslechtert in de loop van de tijd.
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6. Bijlagen
6.1.

Vragenlijst enquête

Stimuland: Klanttevredenheidsonderzoek 2012
Bedankt voor uw medewerking aan dit onderzoek. Het invullen van de vragenlijst zal
ongeveer 5 – 10 minuten duren. Uw antwoorden zullen anoniem verwerkt worden.
De vragen gaan over uw ervaringen met Stimuland over het jaar 2012. Wanneer er
gevraagd wordt te antwoorden op een schaal van 1 tot 10 betekent 1 het minste tevreden/de
laagste beoordeling en 10 het meest tevreden/de hoogste beoordeling.
Algemeen
1. Binnen welke organisatie bent u werkzaam? (kies de best passende optie)
o Gemeente, afdeling WMO/ouderen/zorg
o Gemeente, afdeling maatschappelijke ontwikkeling
o Gemeente, afdeling sport & welzijn
o Gemeente, afdeling Bouwen (fysieke ontwikkelingen)
o Gemeente, andere afdeling, namelijk
o Medewerker of bestuurder Kulturhus
o Initiatiefnemer ‘kulturhus in ontwikkeling’
o Overige, namelijk
2. In welk postcodegebied is uw organisatie gevestigd?

3. Op welke manier bent u bekend geraakt met Stichting Stimuland (Er zijn meerdere
antwoorden mogelijk)
o Website Stimuland.nl
o Nieuwsbrief van Stimuland
o Website Kulturhus.nl
o Andere website, namelijk
o Project van Stimuland, namelijk
o Via de provincie Overijssel
o Via collega’s of andere organisaties
o Via vrienden of kennissen
o Anders, namelijk
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Advies en Informatie
Consulent Stimuland
1. Heb je in 2012 contact gehad met een medewerker van Stimuland?
o Ja
o Nee
2. Indien ja op de vorige vraag, over welk onderwerp? (Er zijn meerdere antwoorden
mogelijk)
o Kulturhusontwikkeling (pmjp prestaties)
o Woonservicegebieden/wonen, zorg en welzijn
o Leefbaarheidsinitiatieven
o Subsidiemogelijkheden
o Anders
3. Hoe bent u in contact gekomen met medewerkers van Stimuland?
o Telefonisch
o Schriftelijk (bijvoorbeeld via post of email)
o Website
o Persoonlijk of bij een bijeenkomst of overleg
o Anders
4. Hoe tevreden bent u over de inhoud (deskundigheid) van informatie die gegeven
is op een schaal van 1 tot 10?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kunt u uw antwoord toelichten?

5. In welke mate bent u tevreden over de manier waarop u geholpen bent door de
Stimuland medewerker op een schaal van 1 tot 10? (denk hierbij aan duidelijkheid
van informatie en klantvriendelijkheid)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kunt u uw antwoord toelichten?

Website
6. Kent u de website van Stimuland? (www.stimuland.nl)
o Ja
o Nee
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7. Hoe beoordeelt u de informatie die op deze website aanwezig is op een schaal
van 1 tot 10?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kunt u uw antwoord toelichten?

8. Kent u de website van Kulturhus.nl?
o Ja
o Nee
9. Hoe beoordeelt u de informatie die op deze website aanwezig is op een schaal
van 1 tot 10?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kunt u uw antwoord toelichten?

Producten en Diensten

10. Heeft u deelgenomen aan een project georganiseerd door Stimuland?
o Ja
o Nee
11. Indien ja op de vorige vraag, aan welk project? (Er zijn meerdere antwoorden
mogelijk)
o KUSA scan (Kulturhussamenwerkingsscan)
o Netwerkbijeenkomst Vilsteren
o Exploitatiescan
o Waardewijzer
o Kulturhus Academie
o Gebiedsdekkende voorziening
o KulturhusvoucheRs
o Anders
12. Bent u tevreden met het resultaat van dit project op een schaal van 1 tot 10?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kunt u uw antwoord toelichten?

13. Heeft u iets gemist in ons productenaanbod?
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Ja, namelijk
Nee

14. Heeft u deelgenomen aan een door Stimuland georganiseerde bijeenkomst
(geleverde dienst)?
o Ja
o Nee
15. Indien ja op de vorige vraag, aan welke dienst? (Er zijn meerdere antwoorden
mogelijk)
o Kulturhusberaad
o Bijeenkomst Noaberschap
o Bijeenkomst Waardewijzer
o Expertmeeting
o Economie van het Dorp
o Kerncontactenambtenaren
o Excursie Zorg en Wonen Duitsland
o Netwerkbijeenkomst
16. Hoe tevreden bent u over de geleverde dienst op een schaal van 1 tot 10?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

17. Kunt u uw antwoord toelichten?

Overigen
18. Heeft uw organisatie het afgelopen jaar gebruik gemaakt van soortgelijke externe
ondersteuning, anders dan bij Stimuland?

19. Heeft u verder nog opmerkingen of suggesties?

Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking.
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Topiclijst interviews

Vraagstelling
1. In hoeverre zijn de (geïnterviewde) klanten tevreden met de dienstverlening van
Stimuland die zij in het kader van de steunfunctie uitvoert?
2. Welke factoren maken dat zij al dan niet tevreden zijn met de dienstverlening van
Stimuland in het kader van haar steunfunctietaken (bv. professionaliteit adviseurs,
effectiviteit van dienstverlening (is de vraag beantwoord), relevantie, etc.)?
Deze kernvragen zijn verder uitgewerkt in de volgende deelvragen:
1. Bekendheid producten en diensten Stimuland onder klanten
a. Hoe zijn de klanten bij Stimuland terecht gekomen
b. Hoe is de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de producten en diensten van
Stimuland onder klanten?
c. Is er ook naar andere organisatie soortgelijk als Stimuland gekeken?
d. Van welke diensten en producten hebben de klanten gebruik gemaakt?
2. Relevantie producten en diensten
a. Hoe relevant vinden de producten en diensten die Stimuland uitvoert in het
kader van de steunfunctietaken?
b. Zijn er diensten die Stimuland niet heeft maar die de klanten wel graag
zouden zien?
3. Tevredenheid met de kwaliteit van de dienstverlening en adviseurs
a. Hoe was de samenwerking met de adviseurs?
b. Hoe tevreden zijn de klanten over de diensten en producten waar ze gebruik
van hebben gemaakt?
c. Hoe was de professionaliteit van de adviseurs?
d. Hoe was de effectiviteit van de dienstverlening?
4. Toekomstige ontwikkelingen
a. Welke toekomstige ontwikkelingen worden er voorzien?
b. Hoe zou Stimuland hier het beste op in kunnen spelen?\
5. Overige opmerkingen en suggesties
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