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Samenvatting 
In dit onderzoeksrapport vindt u de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek dat Arcon door 

de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente liet uitvoeren. Honderddrie klanten van Arcon 

vulden een online vragenlijst in en als aanvulling hierop zijn interviews met twaalf klanten gehouden.  

De klanten van Arcon gaven een algemeen rapportcijfer van een 7.03 en gaven daarmee aan 

tevreden te zijn over het bedrijf. Behalve de vraag naar een algemeen rapportcijfer, is er ook 

gevraagd naar de diensten en producten van Arcon. Hierbij was het opvallend dat de mensen die de 

producten kenden en ze beoordeelden, in alle gevallen gemiddeld een hogere waardering gaven dan 

het algemene rapportcijfer. De producten op het gebied van adviestrajecten en informatieverlening 

kregen gemiddeld een 7.42, de onderzoeksvoorzieningen een 7.78 en de diensten en producten op 

het gebied van deskundigheidsbevordering kregen gemiddeld een 7.88. De hoogste waardering werd 

toegekend aan de diensten en producten op het gebied van netwerkondersteuning, namelijk een 

8.00. 

De mening van klanten over de medewerkers van Arcon is tevens onderzocht. Dit werd gedaan aan 

de hand van de meningen over klantvriendelijkheid, professionaliteit, deskundigheid en 

duidelijkheid. De medewerkers scoorden gemiddeld een 8.44 en daarmee is aangetoond dat de 

klanten zeer tevreden over de medewerkers zijn.  

Ten slotte is klanten gevraagd naar hun mogelijke toekomst met Arcon. Op een na alle klanten gaven 

aan Arcon in de toekomst weer te raadplegen.  Er is tevens een aantal suggesties gedaan voor 

producten die klanten in de toekomst graag bij Arcon zouden willen zien.  

De belangrijkste aanbevelingen aan Arcon zijn dat het goed is als ze meer aansluiting zoeken bij het 

bestaande werkveld, dat ze zichzelf en hun producten beter bekend maken en dat ze een onderzoek 

invoeren naar het magazine “De vrijwilliger”. Ten slotte wordt aangeraden om volgend jaar wederom 

een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren.  
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1. INLEIDING 
In navolging van het klanttevredenheidsonderzoek dat in 2011 is gedaan, liet Arcon in 2012 opnieuw 

een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. Hierbij werd onderzocht hoe klanten de uitvoering van 

steunfunctietaken door Arcon in 2011 beoordelen. Het onderzoek werd uitgevoerd door een 

onafhankelijk onderzoeker van de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente.  

In dit rapport staat beschreven hoe met behulp van een online vragenlijst en telefonische interviews 

naar de mening van verschillende klanten is gevraagd. Tevens worden de belangrijkste resultaten 

gepresenteerd, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen een algemene beoordeling, de 

beoordeling van de diensten en producten en de beoordeling van de medewerkers.  Ten slotte 

worden op basis van de meningen van klanten, aanbevelingen aan Arcon gedaan. 

1.1  Aanleiding 
Arcon is een onderzoek- en adviesbureau op het gebied van zorg en welzijn.  Op verzoek van de 

provincie Overijssel voert ze de steunfunctietaken uit op het gebied van Senioren en Vrijwillige  

Inzet 1. Om gemeenten en maatschappelijke organisaties te kunnen ondersteunen, verleent de 

provincie subsidies aan Arcon. Een van de voorwaarden die daarbij gesteld wordt, is dat Arcon 

jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek laat uitvoeren om daarmee aan te tonen dat de subsidies 

goed gebruikt worden en de diensten en producten van Arcon waardevol zijn voor de klanten. De 

onderzoeksvraag die in het onderzoek gehanteerd werd, was dan ook: 

 

“Hoe beoordelen klanten van Arcon de prestaties die de steunfunctietaken in 2011 hebben 

opgeleverd?” 

 

Daarbij werd niet alleen gekeken naar de directe prestaties in de vorm van diensten of producten, 

maar ook naar onder andere het klantencontact en de algemene indruk van de organisatie. In het 

volgende hoofdstuk zal worden ingegaan op de verschillende onderdelen waaruit het onderzoek was 

opgebouwd.  

 

                                                            
1 svwo/Arcon. (2012). Wie we zijn . Verkregen op 29 juni, 2012, van  http://www.arcon.nl/wie-we-zijn/. 

 

 

http://www.arcon.nl/wie-we-zijn/
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2. ONDERZOEKSOPZET 
In lijn met het onderzoek dat verleden jaar is uitgevoerd, is ook dit jaar een online vragenlijst 

opgesteld. Deze is verspreid onder de klanten van Arcon en daarmee kon wederom een beeld 

geschetst worden van de tevredenheid van deze klanten.  

Om echter wat dieper in te kunnen gaan op de mening van klanten, zijn er dit jaar ook telefonische 

interviews afgenomen. Het doel daarvan was om de resultaten van de online vragenlijst toe te 

kunnen lichten. Bovendien om concreet te krijgen op welke onderdelen Arcon goed scoort en waar 

volgens de klanten verbeterpunten liggen.  

2.1 Respondenten 
De online vragenlijst is naar 288 klanten gestuurd en uiteindelijk hebben 103 respondenten de 

vragenlijst ingevuld. Dit is een respons van 35.8%. Aan de telefonische interviews hebben twaalf 

respondenten meegewerkt.  

Van de respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld, waren de meesten werkzaam in een 

vrijwilligersorganisatie (n=19, 18,4%) en de minste in de provincie Overijssel (n=4, 3,9%). In de tabel 

hieronder is te zien hoe de verdeling van respondenten over verschillende werkvelden eruit zag.  

 
Tabel 1: werkvelden van de respondenten. 

 
Zoals in tabel 1 te zien is, gaf 30,1% (n=31) van de respondenten aan bij een andere organisatie te 

werken. Onder het kopje “anders” gaven zij aan te werken bij: 

 

 Carintreggeland 

  GGD 

 GGZ (2 respondenten) 

 Informele zorg organisatie 
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 Instelling thuiszorg, verzorging en 

verpleging  

  MO organisatie 

 Netwerk paliatieve zorg 

 Politiek 

 Project ketenzorg dementie 

 Provinciaal samenwerkingsverband 

van lokale vrijwilligers organisaties in 

de gemeenten Kampen, Zwolle, 

Deventer, Almelo, Hengelo, Enschede 

en Oldenzaal 

 ROC van Twente (2 respondenten) 

 ROS adviseur 

 Steunfunctie vitaal platteland 

 Steunpunt mantelzorg (2 

respondenten) 

 Stichting voor welzijn en zorgvragen 

 Thuiszorgorganisatie (2 respondenten) 

 V&V 

  VVT Organisatie 

 Zorgorganisatie (3 respondenten) 

 Zorgverzekeraar 

 

Naast het werkveld, werd ook gevraagd naar de gemeente waarin de respondenten werkzaam 

waren. De spreiding van de gemeentes staat in tabel 2 schematisch weergeven. Zoals in tabel 2 te 

zien is, zijn de meeste respondenten werkzaam in de gemeente Hengelo (n=18, 17,5%). Uit de 

gemeenten Haaksbergen, Ommen en Steenwijkerland is geen respons gekomen.  

 
Tabel 2: gemeenten waarin de respondenten werkzaam zijn.  
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2.2 Instrumentarium  
De online vragenlijst bestond uit 20 vragen. De respondenten kregen een e-mail waarin ze werden 

uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. De vragenlijst kon bereikt worden door op een 

link in het bericht te klikken of om door het url-adres te kopiëren en in de adresbalk te plakken.  

Wanneer de respondenten de vragenlijst openden, kwamen ze bij een welkomstscherm, waarna ze 

konden doorklikken naar de vragenlijst. Daar werden eerst twee demografische gegevens gevraagd, 

namelijk de soort organisatie en de gemeente, waarna de respondenten een rapportcijfer aan de  

organisatie konden toekennen. Vervolgens werden de verschillende productgroepen van Arcon aan 

de respondent gepresenteerd. Het ging hierbij om de groepen: Advies en informatie, onderzoek, 

deskundigheidsbevordering en netwerken.  Bij elke productgroep gaf de respondent aan hoe vaak hij 

in 2011 van verschillende producten of diensten gebruik maakte en hoe hij deze beoordeelde op 

basis van een vijfpuntschaal. Ook was er telkens een ruimte voor overige opmerkingen en suggesties. 

Aan het eind van de vragen over diensten en producten werd de respondent gevraagd of hij nog 

producten miste. Daarna werd er gevraagd naar het contact met adviseurs en de beoordeling van 

hun klantvriendelijkheid, professionaliteit, deskundigheid en duidelijkheid. Ten slotte was er ruimte 

voor overige opmerkingen en konden respondenten hun e-mail adres achterlaten wanneer zij het 

onderzoeksrapport wensten te ontvangen. De volledige vragenlijst is te vinden in bijlage 1.  

Voor de telefonische interviews is gebruik gemaakt van een topiclist. Het gesprek werd geopend met 

een introductie waarin de onderzoeker zichzelf voorstelde en de respondent uitlegde dat het 

interview anoniem was en hij dus alles kon zeggen. Vervolgens werd gevraagd naar het algemene 

beeld en de reputatie van Arcon. Als tweede deel werd ingegaan op de beoordeling van diensten en 

producten en hierbij ging ook aandacht uit naar de medewerkers en de relevantie van de gebruikte 

diensten of producten. In het laatste deel van de topiclist werd kort ingegaan op de toekomst van de 

klant en de waarschijnlijkheid dat hij Arcon opnieuw zou benaderen. Het gesprek werd afgesproken 

met de vraag of de respondent nog andere dingen kwijt wilde, waarna de mogelijkheid werd gegeven 

om het eindrapport digitaal op te sturen. Ten slotte werd de respondent bedankt voor zijn tijd en 

mening. De volledige topiclist is te vinden in bijlage 2.   

2.3 Analyse van de gegevens 
De gegevens uit de online vragenlijst zijn geanalyseerd met het programma SPSS. Met dit programma 

zijn analyses uitgevoerd en grafieken opgesteld. In deze grafieken  zijn de respondenten die geen 

antwoord op de vraag hebben gegeven er telkens uit gefilterd.  Hierdoor kan het voorkomen dat het 

aantal respondenten dat een vraag beantwoord heeft, varieert. Omdat het aantal respondenten te 
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klein was om significante verschillen tussen organisaties en gemeenten aan te geven, is dit bij de 

analyses niet gedaan.  

De interviews zijn uitgewerkt en vervolgens zijn passages uit de tekst gelabeld aan de hand van de 

labels: imago, bekendheid, cijfer, algemeen, verwachtingen, relevantie, medewerkers, concurrentie, 

toekomst en producten/ diensten. De uitgewerkte interviews zijn op aanvraag verkrijgbaar. 

Vervolgens zijn de tekstpassages ingedeeld onder de verschillende onderdelen uit de online 

vragenlijst. De opmerkingen die niet in te delen waren, bleven staan onder “Algemeen” en zijn later 

in hoofdstuk 10 verwerkt. In het rapport worden een aantal keer afkortingen gebruikt. Hierbij staat 

“n” voor het aantal respondenten, “M” voor de gemiddelde score en “SD” voor de standaarddeviatie.  
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3. RESULTATEN ALGEMENE WAARDERING 

3.1Rapportcijfer 
Van de honderddrie respondenten zijn er drieënnegentig die een algemeen rapportcijfer aan Arcon 

hebben toegekend. Arcon scoort gemiddeld een 7,03 (SD=1,098). Hiermee is het cijfer gestegen ten 

opzichte van vorig jaar, toen de klanten nog een 6,86 toekenden. Het laagste cijfer dat gegeven werd, 

was een 3 (n=1) en het hoogste cijfer was een 9 (n=3). Het aantal respondenten voor de 

verschillende toegekende cijfers staan weergeven in tabel 3. 

 
Tabel 3: verdeling van de toegekende rapportcijfers 

 
 

Er waren in totaal zes respondenten die Arcon een onvoldoende gaven (=5,4%). Een van die 

respondenten vond dat Arcon te veel geld uitgaf aan zaken waar niemand iets mee doet. Het 

voorbeeld dat hierbij genoemd werd, was het tijdschrift “De Vrijwilliger”. Twee respondenten die 

een 4 gaven, waren van mening dat Arcon te weinig luistert naar geluiden uit het veld. De anderen 

die een onvoldoende gaven, hebben dit helaas niet toegelicht. Opvallend was dat vijf van de zes 

respondenten de rest van de vragenlijst ook negatief hebben ingevuld. Vrijwel alle keren dat iemand 

verderop in de vragenlijst aangaf “ontevreden” te zijn, kwam deze reactie van deze vijf personen.  
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De respondenten die aan de telefonische interviews meededen gaven Arcon allemaal een cijfer 

tussen de 6 en de 8. Degene die een 6 gaf, meldde dat het cijfer gebaseerd was op verschillende 

ervaringen. Sommige projecten zouden een 7 of 8 verdienen, maar andere een 4 of 5. Die projecten 

uit de tweede categorie scoren zo laag, omdat deze klant ontevreden was over de samenwerking in 

een project. De klant had het idee dat er niet genoeg naar ze geluisterd werd en Arcon vooral deed 

waar ze zelf behoefte aan had.  

 

Over het algemeen was iedereen echter zeer tevreden over het contact dat er met Arcon is  geweest. 

Sommige respondenten geven aan dat het cijfer nog hoger kan worden wanneer Arcon meer 

aansluiting zou zoeken met het werkveld. Volgens hen valt er winst te halen wanneer ze meer 

gebruik maken van bestaande kennis op lokaal gebied en door zelf een positie innemen als 

regievoerder tussen de lokale organisaties. Op dit moment is de afstand tussen Arcon en het 

werkveld soms groot, maar een respondent gaf aan dat zowel Arcon als de medewerkers de potentie 

hebben om dit te verbeteren. Ook de waardering die mensen aan projecten geven was groot. 

Meerdere respondenten gaven aan veel te hebben aan de projecten en de contacten die daaruit 

voortvloeien: “ze geven ook gewoon een mogelijkheid om goed in te zoomen op de belangrijke 

thema’s. En de verbinding, dat ze nieuwe contacten opleveren, ja, die bieden daadwerkelijk wat”. 

 

De zevens en achten werden voornamelijk gegeven op basis van de goede ervaringen die 

respondenten met Arcon hadden. Respondenten gaven aan vertrouwen in de organisatie te hebben 

en vonden dat Arcon dingen goed oppakt. Er was een respondent die te weinig van de producten en 

diensten af wist om zijn cijfer daarop te baseren: “ze hebben zichzelf nog niet kunnen bewijzen”. 

Deze klant heeft zijn cijfer (een 7) gebaseerd op het vertrouwen in de organisatie en op het feit dat 

Arcon zich als geheel op de markt door de jaren heen  weten te redden.  

 

3.2 Imago/beeld van Arcon 
In de interviews is gevraagd naar het beeld dat respondenten van Arcon hadden. De antwoorden 

hierop verschilden veel van elkaar. Sommige respondenten noemden vooral op waar ze Arcon van 

kenden, anderen gaven ook direct hun mening.  

3.2.1 Werkzaamheden  

Er was een aantal respondenten dat de nadruk legde op het werk dat Arcon deed. Hierbij was 

opvallend dat de advies- en onderzoekskant het meest genoemd werd.  Verder werd Arcon genoemd 

als organisatie die projecten doet en cursussen geeft. Een aantal andere reacties waren: 

  “Arcon is een grote instelling voor welzijnswerk, voor advies en onderzoek.” 
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 “Ik zie Arcon zichzelf sterk profileren als onderzoeks-  en kenniscentrum, gericht op een 

aantal terreinen: mantelzorg, ouderen, vrijwilligerswerk, kortom SWO gerelateerde 

doelgroepen. En dan zie ik hun vooral ook als speler met vele lijnen richting Zwolle, provincie 

en beheerder van projecten.” 

 “Arcon is een beleidsclub voor  scholing, ontwikkeling, nieuwe dingen en netwerken.” 

Verder waren er vier respondenten die de steunfunctietaken noemden. Hierbij werd vooral de kant 

van de gemeente benadrukt: 

 “Arcon is een ondersteuningsorganisatie die ons als gemeente met raad en daad ter zijde 

staat op het terrein van maatschappelijke ontwikkelingen.” 

 “Ook dat ze ons als gemeente willen ondersteunen bij diverse vraagstukken en de 

beeldvorming er omheen.” 

Er was een respondent die opnoemde dat de diensten van Arcon soms gratis en soms tegen betaling 

is.  

3.2.2 Mening van respondenten 

In het beeld dat respondenten van Arcon schetsten, kwam ook vaak een mening naar voren. Er was 

een respondent die aangaf dat hij niet wist wat voor organisatie het was en een ander die zei dat hij 

het een leuke organisatie vond, maar er heel weinig mee doet. De overige respondenten waren 

allemaal zeer positief. Ze noemden Arcon onder andere een “zeer gemotiveerde en gedreven club” 

en  “een club van bevlogen mensen” wiens werk “zinvol”  werd gevonden.  Er was een respondent 

die aangaf welk voordeel hij eruit haalde, namelijk dat het werk van Arcon zijn organisatie kennis en 

tijd oplevert.  

Een respondent zag de meerwaarde van Arcon in “dat ze dingen samenbrengen en 

informatiewisseling tot stand kunnen brengen”. Weer een ander benadrukte wat hij een sterk punt 

vindt aan Arcon, namelijk: “het vernieuwende en het denken in kansen”.  

Er was respondent die aangaf dat hij minder met Arcon had dan bijvoorbeeld zijn collega’s uit 

Rijssen. “De bereidheid om langs te komen als we dat vragen is er wel altijd geweest hoor, maar toch 

is het lijntje er niet. Niet continue”.  Hij wist niet direct hoe dit kwam, maar bedacht zich wel dat de 

afstand tussen zijn kantoor en dat van Arcon groot was en hij zelf veel middelen binnen handbereik 

heeft: “Mail etc., dat is heel snel en makkelijk. Kampen is anderhalf uur bij Arcon vandaan en het zal 

toch meetellen”. 



14 

 

3.2.3 Overig 

Bij de vraag naar het beeld van Arcon, werd drie keer genoemd dat ze bezig zijn met het veroveren 

en behouden van een plaats op de markt en met het zoeken van werk. Een respondent gaf aan te 

weten dat de subsidies vanuit de provincie teruglopen en vond dat Arcon veel onderneemt om “wat 

dat betreft meer op eigen benen te staan”.  Een andere respondent verwoordde het als: “Mensen 

die goed aan de weg timmeren om zichzelf te positioneren” 

Ten slotte werd door een  respondent de vergelijking gemaakt met Zorgbelang. Arcon was in zijn 

optiek “de tegenhanger van Zorgbelang als het gaat om belangenbehartiging van mantelzorgers”. 

 

3.3  Aanbevelen 
In de telefonische interviews is de vraag gesteld of respondenten Arcon bij collega’s of anderen 

aanbevelen. Alle respondenten reageerden positief, er bestond alleen een verschil tussen het 

aanbevelen van de hele organisatie en het aanraden van bepaalde diensten of onderdelen van de 

organisatie.  

Drie respondenten antwoordden zonder twijfel dat zij Arcon bij anderen aanbevelen. Er waren vier 

respondenten die vooral bepaalde onderdelen aan anderen aanbevolen, maar de organisatie zelf niet 

per se. Twee respondenten hiervan waren vooral enthousiast over de informatie die ze bij Arcon 

hebben gekregen en raadden anderen ook aan om informatie bij Arcon op te vragen. Ook het 

samenbrengen van partijen en de G-workspace werd aan anderen aanbevolen.  

Ten slotte waren er drie respondenten die Arcon niet bij anderen hebben aanbevolen. Dit had niets 

te maken met de kwaliteit van Arcon, maar bij twee van de drie met het feit dat zij vonden dat ze 

niet genoeg van Arcon wisten om het te kunnen aanbevelen of er te weinig mee te maken hadden. 

De andere respondent gaf aan sowieso terughoudend te zijn in adviseren en dat nooit deed, omdat 

hij het ieders eigen verantwoordelijkheid vond. Daarbij werd wel gezegd dat hij Arcon ook nooit zou 

afraden.  

 

3.4 Marktpositie 
Om een beeld te krijgen van de concurrentie en marktpositie, werd respondenten de vraag gesteld of 

ze wel eens andere vergelijkbare organisaties inschakelden en hoe hun ervaringen daar waren ten 

opzichte van de ervaringen bij Arcon.  
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Er waren vijf respondenten die geen andere, vergelijkbare organisaties inschakelden. Twee daarvan 

vertelden dat ze vooral veel in eigen beheer doen. Vier respondenten gaven aan ook andere 

instellingen in te schakelen. Hierbij ging het om: 

 Variya (in het verleden) 

 “Individueel niveau contact met een deskundige van een organisatie uit mijn netwerk” 

 “Niet de MO-groep, want dat kost 800 Euro per jaar” 

 Stuw  

 FNV 

 Saxion Twente (afstudeerder) 

 Andere SWO’s 

 Gereformeerde hogeschool (afspraak op de beursvloer, sociale media) 

 Mensen via Seniorenweb 

 Spectrum CMO 

De respondenten gaven aan de andere instellingen vooral incidenteel in te schakelen, dus vooral 

voor bepaalde projecten of vraagstukken: “Een verschil met jullie is dat het hier gaat om het ophalen 

van kennis en bij jullie ook om het persoonlijke, om het veranderen.” 

Een andere respondent vertelde dat ze als organisatie op internet een vergelijking maken meerdere 

aanbieders. Ze vragen een offerte aan bij verschillende projectaannemers en baseren hun keuze 

onder andere daarop.  

De respondenten waren over de andere organisaties in de meeste gevallen niet heel tevreden of 

hadden er geen mening over, maar een respondent was wel enthousiast over de ervaringen bij 

Spectrum CMO, een vergelijkbare instelling als Arcon in Gelderland. Hij had er zelf niet veel ervaring 

mee, maar vooral zijn collega´s waren heel tevreden. Ze waren allen zeer onder de indruk van de 

kennis en deskundigheid die ze daar hebben.  

3.4.1 Ontwikkelingen op het vakgebied 

Met de vraag naar de inschakeling van andere organisaties kwamen veel opmerkingen over de 

markt. Zo was een iemand bang dat de welzijnsorganisaties wegbezuinigd zouden worden: “Ik ben 

bang dat organisaties zoals de onze  [SWO] in de toekomst niet meer bestaan. Dalfsen herbeoordeelt 

ook de welzijnssubsidies. Misschien moeten we op het niveau van de kern Lemelerveld meer 

samenwerken”. Andere respondenten gaven aan dat er heel veel vergelijkbare organisaties als Arcon 

bestaan en zien daar problemen mee. Hierover zal in hoofdstuk 10 meer uiteengezet worden.  
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4.  WAARDERING ADVIESTRAJECTEN EN INFORMATIEVERLENING 
Behalve de mening die respondenten hebben gegeven over de organisatie in het algemeen, hebben 

ze ook hun mening gegeven over de diensten en producten van Arcon. In de volgende hoofdstukken 

wordt gepresenteerd hoe vaak respondenten in 2011 gebruik hebben gemaakt van bepaalde 

diensten en producten en hoe zij deze beoordelen. De resultaten van de online vragenlijst worden 

wederom aangevuld met passages uit de interviews. Omdat de mensen die commentaren 

toevoegden vooral verbeterpunten en slechte ervaringen opnoemden, zijn de toegevoegde passages 

bij de producten, overwegend negatief. Dit beeld is echter wat vertekend, want wanneer een 

respondent een verbeterpunt noemde, wilde dit niet zeggen dat hij ook altijd ontevreden was. In 

veel gevallen was het een enkele slechte ervaring of een tip, maar omdat Arcon wel veel heeft aan 

deze opmerkingen, zijn ze in het rapport opgenomen. Het cijfer bij de verschillende onderdelen zegt 

over de tevredenheid echter meer dan de bijgevoegde commentaren.  

Om een overzichtelijk beeld te krijgen van het gebruik en waardering van verschillende producten op 

het gebied van advies en informatie, zijn gemiddelden berekend. In tabel 4 hieronder is te zien wat 

de gemiddelde bekendheid van de producten was. Daarbij staat 0.00 voor “nooit”, 1.00 voor “1-2 

keer per jaar”, 2.00 voor “maandelijks” en 3,00 voor “wekelijks” gebruik.  

 
Tabel 4: Gemiddeld gebruik van de producten op het gebied van advies en informatie 

 



17 

 

Zoals in de tabel zichtbaar is, worden de nieuwsbrieven (M =2.05; SD=0.731) en de websites 

(M=2.01; SD=0.646) het meest gebruikt. Beide worden ongeveer maandelijks gebruikt. Het 

radioprogramma wordt het minst gebruikt (M=1.08; SD=0.267), namelijk gemiddeld iets meer dan 

een tot twee keer per jaar.  

Over de bekendheid en het gebruik van de informatie zegt een respondent het volgende: “De 

publiciteit laat wel wat te wensen over. Ik zag bijvoorbeeld een provinciaal bulletin dat ‘Vrijwilligers’ 

heet, pas toen dat een paar keer verschenen was, terwijl ik zelf ook op dat terrein actief ben in de 

provincie. Dat vind ik dan slecht, hoe kan dat?” 

Inhoudelijk zijn de respondenten neutraal tot tevreden over de advies- en informatievoorzieningen. 

De gemiddelden voor de verschillende onderdelen zijn te zien in tabel 5.  

 

Tabel 5: gemiddelde tevredenheid over advies- en informatieproducten 

In tabel 5 betekent 3.00 “neutraal” en 4.00 “tevreden”. De respondenten zijn dus neutraal tot 

tevreden, maar neigen meer naar tevreden. Hoewel de onderlinge verschillen heel klein zijn, zijn de 

respondenten het meest tevreden over het radioprogramma “Uit de weg” (M= 3.83; SD=0.753) en de 

websites (M=3.79; SD=).559). Het minst tevreden zijn ze over Magazine “De Vrijwilliger” (M=3.58; 

0.846), maar toch zijn de respondenten ook hierover nog altijd meer tevreden dan neutraal. Om tot 

een gemiddeld rapportcijfer te komen is het gemiddelde van alle diensten en producten op dit 
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gebied genomen en werd dit vermenigvuldigd met de factor 2 (van een vijf- naar een 

tienpuntschaal). Het gemiddelde rapportcijfer dat klanten toekenden aan de producten op het 

gebied van adviestrajecten en informatieverlening, is een 7.42 (SD=0,201).  

 

Over de publicaties in het algemeen zijn er twee opmerkingen geplaatst waarbij respondenten hun 

ontevredenheid toelichten. De eerste respondent geeft aan dat de gepubliceerde informatie vaak al 

bekend is. De tweede respondent vindt dat Arcon zichzelf in publicaties te veel centraal stelt. Volgens 

hem “presenteren ze dingen van anderen, maar dan moeten ze er wel bij zeggen dat het anderen zijn 

die daarvoor verantwoordelijk zijn. Dat het  niet hun verantwoordelijkheid is.” Hierbij doelde hij 

voornamelijk op het magazine ‘De Vrijwilliger’. Een ander voorbeeld dat hij gaf, had te maken met 

een publicatie over een project waar zijn organisatie al jaren mee bezig was. Arcon heeft hierover 

bericht en dat vond de respondent niet behoorlijk, omdat het project eruit zag als mogelijke 

dienstverlening die Arcon aanbiedt, terwijl het project van een ander bedrijf was. Toch verwijt de 

respondent Arcon dit niet “ik zie dat meer als processen die je vaak bij grote instellingen ziet”.  

 

Dat de meningen over het onderwerp verschillen blijkt uit een reactie van een andere respondent. 

Deze vindt juist dat Arcon zijn eigen diensten meer moet profileren en professionaliseren om 

daarmee duidelijk te maken wat ze precies doen.  

 

 

4.1 Nieuwsbrieven 

  

In de tabel hierboven staat het gebruik van de nieuwsbrieven. Er zijn geen respondenten die de 

nieuwsbrieven dagelijks of wekelijks gebruiken. Verder zijn er vierentwintig respondenten (19.4%) 

die de nieuwsbrieven wekelijks gebruiken, negenendertig respondenten (37.9%) die de 



19 

 

nieuwsbrieven een tot twee keer per jaar gebruiken en twintig respondenten (19.4%) die geen 

gebruik maken van de nieuwsbrieven.  

De nieuwsbrieven halen als gemiddeld cijfer een 7.32 (gemiddelde score op de vijfpuntsschaal maal 

2). Er is slechts een respondent (1.0%) die ontevreden is over de nieuwsbrieven. Deze persoon geeft 

aan dat hij het fijn zou vinden als zijn organisatie meer op de hoogte kan worden gehouden van 

nieuwe projecten. Zijn opmerking gaat dus meer over de oplage dan over de inhoud. Veruit de 

meeste mensen zijn tevreden (n= 38, 36.9%) en negentien mensen (18.4%) zijn neutraal. Er is een 

respondent (1.0%) zeer tevreden over de nieuwsbrieven.  

 

4. 2 Informatiebladen 

  
 

Bij de informatiebladen zijn er wederom geen mensen die de producten dagelijks of wekelijks 

gebruiken. De meeste mensen gebruiken de bladen een tot twee keer per jaar (n=39, 52.7%). Zes 

respondenten (8.1%) gebruikt de bladen maandelijks en negenentwintig respondenten (39.2%) 

geven aan de bladen nooit te gebruiken.  

De informatiebladen worden gemiddeld gewaardeerd met een 7.38. De meeste respondenten die 

gebruik maken van informatiebladen zijn er tevreden over (n= 29, 60.4%). Er zijn geen respondenten 

ontevreden of zeer ontevreden over. Twee respondenten geven aan zeer tevreden te zijn over de 

bladen (4.2%) en de overige gebruikers zijn neutraal (n=17, 35.5%).  
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4.3 Magazine ‘De Vrijwilliger’ 

  

In 2011 hebben geen respondenten dagelijks of wekelijks gebruik gemaakt van De Vrijwilliger. Wel 

waren er respondenten die het magazine maandelijks gebruiken (n= 6, 7.4%). De meeste 

respondenten gebruiken het magazine een tot twee keer per jaar (n= 41, 50.6%) en vierendertig 

respondenten gebruiken het magazine nooit (42%).  

Veruit de meeste respondenten zijn tevreden (n= 23, 47.9%) of neutraal (n=16, 33.3%) over het 

magazine. Er zijn vijf mensen zeer tevreden over ‘De Vrijwilliger’ (10.4%) en als opmerking daarbij 

werd gegeven: “Recht uit de praktijk en prettig leesbaar”. Drie respondenten (6.2%) zijn ontevreden 

over het magazine en een iemand (2.1%) is zeer ontevreden. Het gemiddelde cijfer dat gegeven 

wordt is een 7.16. 

Twee van de respondenten die (zeer) ontevreden waren, hadden vooral problemen met de kosten en 

de verspreiding ervan. Als opmerking werd gegeven dat het magazine erg ruim verspreid werd. Daar 

voegde een respondent aan toe: “Ze worden door het publiek niet meegenomen en belanden dus bij 

het oude papier”. Beide respondenten geven aan dit jammer van het geld te vinden.   

Een andere respondent gaf aan dat hij tevreden was, maar het lastig vond om ‘De Vrijwilliger’ op de 

plek te krijgen waar hij het wil hebben: “Keer op keer verspreiden naar alle kantines en 

bestuurstafels is lastig. We leggen het wel op verschillende plekken klaar zodat mensen het mee 

kunnen nemen. Maar een paar keer per jaar een paar honderd bladen verspreiden? Misschien is het 

een idee om een maatschappelijk betrokken ondernemer te benaderen”. 
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4.4 Websites 

  

Net zoals bij de andere advies- en informatievoorzieningen werd ook de website in 2011 door de 

meeste mensen een tot twee keer gebruikt (n= 47, 58.8%). Er waren zeventien respondenten (21.2%) 

die de websites maandelijks gebruikten en zestien respondenten (20.0%) gaven aan de websites 

nooit te gebruiken. Een meer gedetailleerd document over het gebruik van de websites 

www.arcon.nl en www.allesbegintvrijwillig.nl in 2011 is te vinden in bijlage 3. 

De waarderingen van de respondenten over de websites vielen allemaal in de categorieën “neutraal” 

tot “zeer tevreden”. Zestien mensen waren neutraal (28.1%), zevenendertig waren tevreden (64.9%) 

en vier respondenten waren zeer tevreden (7.0%). Het gemiddelde cijfer was hiermee een 7.58. 

 

Als verbeterpunt noemde een van de respondenten wel om “meer te luisteren naar geluiden uit het 

veld en daar op in spelen”. Als voorbeeld werd de website ‘Alles begint vrijwillig’ genoemd, die 

volgens de respondent zonder enige vorm van overleg is opgezet en er geen rekening is gehouden 

met lokale websites.  
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4.5 Radioprogramma 

 

Zoals in de tabel hierboven te zien is, is de bekendheid en het gebruik van het radioprogramma niet 

heel groot. Er zijn vijf respondenten die een  tot twee keer per jaar luisteren (7.6%), maar het 

overgrote deel van de respondenten luistert nooit naar het programma (n=61, 92.4%).  

De mensen die het radioprogramma kennen en luisteren zijn over het algemeen wel tevreden over 

het programma en het gemiddelde cijfer is een 7.66. Een iemand die nooit luistert heeft ingevuld dat 

hij neutraal is (16.7%) en er is nog iemand neutraal, maar deze persoon heeft niet ingevuld hoe vaak 

hij luistert (16.7%). De helft van de mensen die op de vraag antwoord heeft gegeven is tevreden over 

het programma (n=3, 50%) en een iemand geeft aan zeer tevreden te zijn (16.7%).  
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5.  WAARDERING ONDERZOEKSVOORZIENINGEN 
Onder de onderzoeksvoorzieningen vallen de voorzieningen die Arcon zelf aan onderzoek doet. Zij 

publiceert de resultaten op websites of in folders of organiseert een bijeenkomst waarin de 

resultaten gepresenteerd worden. Een overzicht van het gebruik van de onderzoeksvoorzieningen 

door de respondenten is te vinden in tabel 7. Hierbij betekent 1,00 “een tot twee keer per jaar” en 

2,00 “maandelijks”. Alle voorzieningen worden door de respondenten dus gemiddeld een tot twaalf 

keer per jaar gebruikt.  

 

Tabel 7: gemiddeld gebruik onderzoeksvoorzieningen 

Er wordt door de respondenten het meest gebruik gemaakt van de factsheets van Arcon (M= 1.62; 

SD=0.584). Het minst maakten zij gebruik van het ouderenpanel (M=1.39; SD=0.547), maar de 

onderlinge verschillen waren niet groot.  

Een van de respondenten gaf aan weinig producten op dit gebied te kennen: “De bekendheid van de 

Arcon producten laat te wensen over. Van de meeste heb ik nooit gehoord”. Een andere respondent 

merkte op dat de informatievoorziening op het gebied van onderzoek niet in zijn systeem zat, maar 

hij verwachtte wel dat het hem meer te bieden heeft dat hij nu denkt. Een tweede respondent sloot 

zich hierbij aan: “De onbekendheid heeft tot gevolg dat ik er niet op kijk, terwijl er mogelijk best 

relevante informatie te vinden is.” Hij verwacht dat de geboden informatie regelmatig vernieuwd 

wordt en vindt dat een goed moment om alle relaties een mailtje te sturen met daarin de link naar 

de aangepaste website “zodat de ontvanger even getriggerd wordt om de site te openen en 

zodoende met het aanbod en mogelijkheden in aanraking komt”.  



24 

 

Een laatste respondent had ook behoefte aan meer informatie en zou willen dat: “Mogelijkheden 

meer en overzichtelijk aangeboden werden aan netwerk van organisaties” 

  

Tabel 8:  gemiddelde tevredenheid van onderzoeksvoorzieningen 

Tabel 8 laat zien hoe tevreden de respondenten gemiddeld over de gebruikte 

onderzoeksvoorzieningen waren. 3,00 betekent “neutraal”, 4.00 staat voor “tevreden” en 5.00 voor 

“Zeer tevreden”. Over de factsheets waren de respondenten het best te spreken (M=4.06; 

SD=0.659). Het minst tevreden waren ze over het ouderenpanel (M=3.76; SD=0.663), maar nog 

steeds neigden respondenten hierbij meer naar “tevreden” dan naar “neutraal”. Het gemiddelde 

rapportcijfer van alle diensten op het gebied van onderzoek, was een 7.78 (SD= 0,298). 

Er was een respondent die een keer een enquête samen met Arcon heeft opgezet. Volgens deze 

respondent kan Arcon in hun advisering meer gebruik maken van hun eigen ervaringen. Hij had graag 

gezien dat duidelijker werd gemaakt: “Waar je de keuze uit kan maken, wat de ervaring daarmee is”.  

Een respondent gaf aan dat het onderzoeksmateriaal hem veel te bieden heeft: “Inzet van 

cijfermateriaal van Arcon is waardevol om in de toekomst te kunnen kijken. Ook de 

netwerkbijeenkomsten met Nico Dam van HHM helpen om in de toekomst te kijken. Ik schrok van 

zijn verhaal, maar was er ook erg blij mee.” 
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5.1   Databank digitale atlas  

     
 
Meer dan de helft van de respondenten geeft aan de databank nooit te gebruiken (n=40, 58%). Er 

zijn zesentwintig respondenten die de databank een tot keer gebruikten in 2011 (37.7%) en drie 

respondenten (4.3%) gebruikten de databank op maandelijkse basis.  

De gebruikers van de databank zijn over het algemeen tevreden over de dienst (n=20, 66.7%). Er 

wordt gemiddeld een 7.94 aan de databank toegekend. Er is een respondent ontevreden (3.3%) en er 

zijn er vier neutraal (13.3%). Vijf respondenten zijn zeer tevreden over de databank (16.7%). 

 

5.2  Factsheets  

  

De factsheets worden door de meeste respondenten niet gebruikt (n=33, 37.8%). Toch zijn er 

negenentwintig respondenten die de sheets een tot twee keer per jaar gebruiken (42%). Zeven 

gebruikers  geven aan de factsheets op maandelijkse basis te gebruiken (10.1%). 

De factsheets worden goed gewaardeerd en scoren als cijfer een 8.12. Er is slechts een respondent 

(3%) ontevreden over de factsheets, maar daarbij wordt helaas geen toelichting gegeven. Wel is het 
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dezelfde respondent als die over de databank ontevreden was. Verder zijn drie respondenten (9.1%) 

neutraal, tweeëntwintig respondenten (66.7%) tevreden en geven zeven respondenten (21.2%) aan 

zeer tevreden te zijn over de factsheets.  

 

5.3   Ouderenpanel Overijssel  

   

Het ouderenpanel wordt door de respondenten van het onderzoek niet heel veel gebruikt. 65.2% 

(n=45) geeft aan nooit gebruik te maken van het panel. 30.4% (n=21) gebruikt het panel 1-2 keer per 

jaar en er zijn drie respondenten (4.3%) die maandelijks gebruik maakt van het panel.  

De tevredenheid over het panel is groot, het gemiddelde cijfer dat gegeven wordt, is namelijk een 

7.52. De ene respondent die er ontevreden over is (4%) is wederom dezelfde persoon als de persoon 

die over de databank ontevreden was. Zes respondenten zijn neutraal over het ouderenpanel (24%), 

maar de meerderheid (n=16, 64%) is er tevreden over. Twee respondenten (6%) zijn zeer tevreden.  

 

5.4   Overig onderzoek  
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Van overige onderzoeksvoorzieningen is niet vaak gebruik gemaakt. Slechts een respondent (1.4%) 

maakt maandelijks gebruik van de onderzoeksvoorzieningen, de overige respondenten maken er 1-2 

keer per jaar (n=38, 55.1%) of geen (n=30, 43.5%) gebruik van.  

De onderzoeksvoorzieningen worden wel weer positief beoordeeld. Twee respondenten zijn 

ontevreden (5.1%), een hiervan is dezelfde persoon als die bij eerdere onderdelen negatief 

reageerde. Verder zijn negen respondenten neutraal (23.1%) en vierentwintig respondenten (61.5%) 

tevreden over de overige onderzoeksvoorzieningen. 10% van de respondenten (n=4) is zeer tevreden 

over de onderzoeksvoorzieningen en het gemiddelde cijfer komt hiermee op een 7.54. 
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6.  WAARDERING DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 
Behalve het verstrekken van advies en informatieproducten en het uitvoeren en publiceren van 

onderzoek, werkt Arcon ook aan de deskundigheidsbevordering van hun klanten. Dit doen ze onder 

andere door het geven van cursussen en bijeenkomsten. 

 

Het gemiddeld gebruik van de verschillende diensten op het gebied van deskundigheidsbevordering 

staan hieronder in tabel 9 gepresenteerd. In de tabel staat 1,00 voor een gebruik van “1-2 keer per 

jaar” en 2,00 staat voor maandelijks gebruik.  

 
Tabel 9: gemiddeld gebruik deskundigheidsbevordering 

 
 
Hoewel de onderlinge verschillen heel klein zijn, wordt door de respondenten het meest gebruik 

gemaakt van de methodieken voor ouderenadvies (M=1.41; SD=0.581) en de cursussen (M=1.40; 

SD=0.575). Alle diensten worden gemiddeld iets meer dan 1 tot 2 keer per jaar gebruikt.  
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Tabel 10: gemiddelde tevredenheid deskundigheidsbevordering 

 

In tabel 10 staan de gemiddelde waarderingen per onderdeel van de deskundigheidsbevordering. 

Hierbij betekent 3,00  “neutraal”, 4,00  “tevreden” en 5,00 “zeer tevreden”. Zoals in de tabel te zien 

is, waarderen de respondenten de cursussen gemiddeld hoger dan tevreden ((M=4.04; SD=0.871). Bij 

de Methodieken vrijwillige inzet (M=3.91; SD=0.526) en Methodieken voor ouderenadvies (M=3.87; 

SD=0.694) geven de respondenten een waardering tussen neutraal en tevreden, maar neigen daarbij 

meer naar tevreden, dan naar neutraal.  Het gemiddelde rapportcijfer van alle diensten op het 

gebied van deskundigheidsbevordering, was een 7.88 (SD= 0,178). 

 

Een van de respondenten uit de vragenlijst heeft als opmerking geplaatst dat hij zou willen dat Arcon 

“zorgorganisaties beter zou informeren over de ondersteuningsmogelijkheden van Arcon en op welk 

niveau dat plaatsvindt”.  Een andere respondent laat weten vanuit de gemeente gebruik te maken 

van Arcon en hier tevreden over te zijn.  
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6.1 Cursussen 

  

Meer dan de helft van de respondenten (n=45, 64.3%) geeft aan in 2011 geen gebruik te hebben 

gemaakt van cursussen van Arcon. De overige 35.7% van de respondenten deed dit wel. Van deze 

groep mensen bezochten drie mensen (4.3%) de cursus op maandelijkse basis. Tweeëntwintig 

respondenten (31,4%) bezochten in 2011 een of twee cursussen.  

 

De kwaliteit van de cursussen wordt gemiddeld beoordeeld met een 8.08. Toch zijn er ook twee 

mensen (7.7%) ontevreden over de cursussen. Hun mening wordt helaas niet toegelicht. Drie 

respondenten (11.5%) zijn neutraal en de helft van de respondenten (n=13, 50%) geeft aan tevreden 

over de cursus te zijn. Maarliefst 30,8% (n=8) van de respondenten die een cursus bezocht, is hier 

heel tevreden over. 

 

In een interview met een van de respondenten kwamen de verwachtingen van de cursussen naar 

voren: “Dat het bevalt, dat het interessant is, dat je er wat aan hebt”. Er werd echter ook aangegeven 

dat de cursussen niet altijd even goed bevielen: “je hebt vaak dezelfde soort stappen die ze dan 

doorlopen met een dergelijke cursus. Je hebt er wel wat aan, maar als je een dergelijke cursus vaker 

doet dan komt het allemaal een beetje op hetzelfde neer, de tactiek en de techniek die je gebruikt.”  

Wanneer Arcon de cursussen op een andere manier zou inrichten zou voorkomen kunnen worden 

dat deelnemers denken “nou ja, dit maniertje ken ik nu wel”. Toch geeft de respondent later aan de 

cursussen wel zinvol zijn: “je haalt overal, altijd wel dingetjes uit waar je wat aan hebt”.  

 

Een andere respondent gaf aan dat de tijdsindeling van cursussen strakker zou kunnen. Hij zegt: “het 

algemene deel was naar mijn mening te uitgebreid ten opzichte van de tijd die we kunnen gebruiken 

om de onderwerpen te behandelen die te bespreken zijn”.  Daarbij gaf hij wel aan tevreden te zijn 

over het feit dat de cursussen aangeboden worden: “De lijst met betrokkenen bij het onderwerp is 
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compleet”. Deze respondent gaf ten slotte nog aan het fijn te vinden wanneer hij van tevoren 

informatie ontvangt: “zodat we voorbereid naar de workshop gaan en de informatie ook met 

collega’s kunnen uitwisselen”. 

 

6.2 Methodieken vrijwillige inzet 

  

Van de methodieken vrijwillige inzet wordt door een respondent (1.6%) maandelijks gebruik 

gemaakt. Twintig respondenten (31.2%) hebben in 2011 een tot twee keer gebruik gemaakt van 

methodieken vrijwillige inzet en 43 respondenten (67.2%) hebben er geen gebruik van gemaakt.  

De beoordeling van de methodieken is positief: er is niemand die de diensten met “zeer ontevreden” 

of “ontevreden” beoordeelt. Er zijn vier respondenten (18.2%) die neutraal denken over de diensten 

en het overgrote deel van 72.2% (n=16) is tevreden over de methodieken. Twee respondenten (9.1%) 

zijn er zeer tevreden over en het gemiddelde cijfer is een 7.82. 

Een van de respondenten uit de vragenlijst voegt aan zijn beoordeling toe: “De medewerkers van 

Arcon zijn  op zich prima. Niks op aan te merken. De zaken waar zij zich mee bezig houden sluiten 

echter niet (altijd) aan op de vraag.” In de vragenlijst heeft hij wel aangegeven tevreden te zijn over 

de methodieken. Een andere respondent die ook aangaf tevreden te zijn, noteerde dat ze pas 

onlangs een samenwerkingstraject met Arcon zijn gestart, dus nog niet over de resultaten kon 

oordelen. Hij gaf daarbij aan dat de samenwerking voorlopig prettig verloopt.  
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6.3 Methodieken voor ouderenadvies 

 

De methodieken voor ouderenadvies werden in 2011 door 36.4% van de respondenten gebruikt. 

63.3% (n=42) van de respondenten maakten dus geen gebruik van de diensten. Van de gebruikers 

deden eenentwintig respondenten (31.8%) dat een tot twee keer per jaar. Drie respondenten (4.5%) 

maakten maandelijks gebruik van de methodieken.  

Van de gebruikers was 65.2% (n=15) tevreden over de methodieken. Vier respondenten (17.4%) 

waren neutraal en slechts een respondent (4.3%) was ontevreden over de dienst. Deze respondent 

lichtte zijn antwoord niet toe, maar was dezelfde respondent als die bij de cursussen ontevreden 

was. Het gemiddelde cijfer dat werd toegekend was een 7.74. 

Een van de respondenten uit de vragenlijst die neutraal was over de methodieken, gaf als reactie dat 

hij vond dat de diensten iets te algemeen zijn. Het gaat volgens hem “niet voldoende de diepte in”.   
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7.  WAARDERING NETWERKONDERSTEUNING 
Waar klanten gebruik kunnen maken van de directe producten van Arcon, kunnen ze ook gebruik 

maken van het netwerk dat Arcon heeft. Om klanten bekend te laten maken met het netwerk en 

mensen samen te brengen organiseert Arcon onder andere conferenties en symposia.  

Gemiddeld genomen worden de diensten op het gebied van netwerkondersteuning ongeveer een à 

twee keer per jaar gebruikt. De gemiddelden per aangeboden dienst staan hieronder in tabel 11 

weergeven. In de tabel betekent 1,00 “nooit”, 1,00 “1-2 keer per jaar” en 2,00 “maandelijks”.  

 
Tabel 11: gemiddeld gebruik netwerkondersteuning 

 

 

De respondenten bezoeken de conferenties en symposia het meest (M=1.69; SD= 0.466) en ze 

maken het minst gebruik van de ondersteuning bij netwerken in de palliatieve zorg (M=1.22; 

SD=0.511). Een respondent geeft aan het jammer te vinden dat: “op veel plaatsen niet bekend is dat 

Arcon hierin ondersteuning kan bieden. Gemiste kansen ook”. 
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Tabel 12: gemiddelde tevredenheid netwerkondersteuning 

 

Arcon scoort goed als het gaat om de gemiddelde scores op de diensten die onder 

netwerkondersteuning vallen. In tabel 12 staan de gemiddelde scores schematisch weergeven. 3,00 

betekent “neutraal”, 4,00 “tevreden” en 5,00  staat voor “zeer tevreden”. Het meest tevreden waren 

respondenten over De ondersteuning netwerken palliatieve zorg (M=4.11; SD=0.928) en de 

conferenties en symposia (M=4.06; SD=0.567). Over de ondersteuning allochtone 

ouderenorganisaties waren de respondenten het minst tevreden (M=3.87; SD=0.834), maar nog 

steeds neigden de respondenten meer naar “tevreden” dan naar “neutraal”.  Het gemiddelde 

rapportcijfer van alle diensten op het gebied van netwerkondersteuning was een 8.00 (SD=0.187) en 

hiermee het hoogst gewaardeerde onderdeel van de vier onderzochte onderdelen.  

 

Er was een respondent die uitspraak deed over zijn wens op het gebied van netwerken: “Ik hoop dat 

we in de toekomst meer gebruik kunnen maken van elkaars netwerk en dat we als klein servicepunt 

meer gebruik kunnen maken van jullie kennis”. Een tweede respondent die van verschillende typen 

netwerkondersteuning gebruik maakt, zei hierover: “De externe hulp, de voorzetjes die gedaan zijn, 

zijn zeer welkom. Dat werkt goed.” 
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7.1 Conferenties en symposia 
 

 

De symposia en conferenties die Arcon aanbood, zijn in 2011 door de meeste respondenten (n=51, 

68.9%) een tot twee keer bezocht. De overige drieëntwintig respondenten hebben geen conferentie 

of symposium bijgewoond.  

De bezoekers van symposia en conferenties waren daarover goed te spreken. Het gemiddelde cijfer 

was een 8.12 en bijna 20% van de bezoekers was er zeer tevreden over (n=9, 19.1%). Verder waren 

zes respondenten (12.8%) neutraal en was de meerderheid van 32 respondenten (68.1%) tevreden.  

Een respondent heeft samen met Arcon een congres georganiseerd en was hier heel tevreden over: 

“bij de organisatie van het congres hebben wij als netwerk zeer prettig samengewerkt en ook een 

uitermate goed resultaat behaald”.  

 

7.2 Ondersteuning SWO’s Overijssel 
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In totaal heeft 34.4% van de respondenten in 2011 wel eens gebruik gemaakt van de ondersteuning 

op het gebied van SWO’s. Daarvan maakten twee respondenten (3.4%) maandelijks gebruik van de 

diensten en achttien respondenten (31%) hebben er een of twee keer gebruik van gemaakt. De 

overige 65.5% (n=38) heeft geen gebruik gemaakt van de ondersteuning.  

De meningen over de netwerkondersteuning voor SWO’s zijn voornamelijk positief. Er zijn twee 

mensen (10%) ontevreden en twee mensen (10%) neutraal, de rest is tevreden (n=11, 55%) of zeer 

tevreden (25%). Het gemiddelde cijfer is ruim voldoende, namelijk 7.9 en 80% van de respondenten 

was tevreden of zeer tevreden. Er was een respondent die een verbeterpunt ziet in de 

netwerkondersteuning van SWO’s: “Ik ben van mening dat Arcon wellicht vaker moet aansluiten bij 

bestaande netwerken dan het opzetten van nieuwe netwerken. Ook kunnen ze meer regisseur zijn 

van kennis, dan zelf de kennis willen brengen.” 

Uit de commentaren die in de interviews en op de vragenlijst gegeven werden, bleek echter vooral 

dat de respondenten tevreden waren. Zo meldde iemand die de bijeenkomsten voor SWO’s bezoekt: 

“Eindelijk wordt weer eens verder gekeken dan alleen de grote zorginstellingen waaronder een 

aantal SWO’s vallen.” Een andere respondent ziet sinds kort een voordeel in van het netwerk dat al 

bestond: “Netwerken kenden we al van vroeger, maar zeker nu gekoppeld aan 

deskundigheidsbevordering/ scholing dan steek ik er iets van op. Ik ben ook wel eens weggegaan 

zonder veel opgepikt te hebben, maar de bijeenkomsten over alcohol en over zorgmijders en ook de 

bijeenkomsten met Jan Hesselink, daar heb ik echt iets aan gehad.” Een laatste respondent meldt 

over de accuratesse op het gebied: “Ik kan zo niks bedenken wat mis is gegaan. En ik heb ook niet 

gedacht ‘daar heb je ze weer’.” 

 

7.3 Ondersteuning netwerken palliatieve zorg 

 

http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=dataentry&sid=67615
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Van de netwerkondersteuning palliatieve zorg, werd in 2011 door de respondenten niet veel gebruik 

gemaakt. Maarliefst 81.6% (n=40) van de respondenten gaf aan er geen gebruik van te hebben 

gemaakt. Van de overige respondenten maakten er twee (4.1%) maandelijks gebruik van het netwerk 

en zeven respondenten (14.3%) gebruikten het netwerk een tot twee keer. 

Over de kwaliteit van het netwerk waren respondenten zeer goed tevreden. Het gemiddelde cijfer 

was een 8.22 en 44.4% (n=4) respondenten gaven aan zeer tevreden te zijn. Verder waren twee 

mensen tevreden (22.2%) en waren drie mensen neutraal (33.3%).  

 

7.4 Ondersteuning allochtone ouderenorganisaties 

  

Onder de groep respondenten waren er dertien die in 2011 gebruik hebben gemaakt van de 

netwerkondersteuning voor allochtone ouderenorganisaties. De overige 39 respondenten (75%) die 

de vraag hebben beantwoord hebben, hebben geen gebruik gemaakt van de netwerkondersteuning. 

Twee respondenten gaven aan de ondersteuning maandelijks te gebruiken (3.8%), de overige elf 

(21.2%) hebben er een of twee keer gebruik van gemaakt.  

De netwerkondersteuning voor allochtone ouderenorganisaties wordt gemiddeld gewaardeerd met 

een 7.74. Drie respondenten (20%) geven aan zeer tevreden te zijn over de ondersteuning, acht 

respondenten (53.3%) zijn tevreden en drie (20%) respondenten zijn neutraal. Er is een iemand 

(6.7%) die ontevreden is. Die ontevredenheid zit in het volgende: “De netwerken van Turkse ouderen 

hebben behoefte aan twee talige(Turks/Nederlands) ondersteuning. Indien mogelijk aanstelling van 

twee talige ondersteuner gewenst. Zo niet meer financiële ondersteuning beschikbaar stellen ter 

ondersteuning van netwerk, zodat de samenwerking tussen  netwerken en huidige ondersteuner kan 

leiden tot het bereiken van beoogde doelen of effecten”. 

http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=dataentry&sid=67615
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7.5 Alzheimernetwerk 

 

Bij het Alzheimernetwerk is alleen gevraagd naar de waardering van respondenten. Er waren in 

totaal zes respondenten die hun mening gaven en het gemiddelde cijfer was een 8.0. Van de zes 

respondenten die antwoord hebben gegeven op de vraag en dus zeer waarschijnlijk gebruik maken 

van de netwerkondersteuning, gaven twee respondenten (33.3%) aan neutraal te zijn. Twee 

respondenten (33.3%) waren tevreden en twee respondenten (33.3%) waren zeer tevreden over de 

ondersteuning.  

  

http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=dataentry&sid=67615
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8. WAARDERING MEDEWERKERS 
Naast de beoordeling van diensten, werd ook de waardering van de medewerkers onderzocht. Van 

de 103 respondenten die aan het onderzoek meededen, gaf 88,9% aan contact te hebben gehad met 

de adviseurs van Arcon. Er is gevraagd naar de tevredenheid van de respondenten over verschillende 

aspecten van de medewerkers en de resultaten staan in tabel 12. Hierin staat 3,00 voor “neutraal”, 

4,00 voor “tevreden” en 5,00 voor “zeer tevreden”. Over de professionaliteit van de medewerkers 

waren de respondenten het meest tevreden (M= 4.30; SD=0.641), over de duidelijkheid het minst 

(M=4.06; SD=0.720), maar nog steeds waren respondenten hierover meer dan tevreden. Wanneer 

een gemiddelde wordt genomen van de vier onderdelen en dit met de factor twee wordt 

vermenigvuldigd, wordt het gemiddelde rapportcijfer berekend. De medewerkers van Arcon werden 

gemiddeld beoordeeld met een 8.44 (SD=0.216).  

 

Tabel 12: gemiddelde tevredenheid medewerkers 

Zoals in de tabel zichtbaar is, waren de respondenten over alle vier de aspecten tevreden tot zeer 

tevreden. Dat bleek ook uit de toelichting die gegeven werd bij de vragenlijst en de interviews. Zo 

beschreef een persoon: “De persoonlijke contacten met Arcon medewerkers zijn altijd uitermate 

plezierig. Met vragen word ik altijd geholpen, ook wanneer ik bel”.  

In de interviews werd door een respondent een verbeterpunt genoemd. Hij vertelde dat een 

medewerker in het verleden te eigenwijs was: “we hebben hem met betrekking tot een aantal 

projecten wel gezegd: ‘goh, betrek ons eens in een eerder stadium en laat ons in gezamenlijkheid 
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met jou de producten ontwikkelen in plaats van dat je los van onze ervaring en contacten die we met 

het werkveld hebben iets ontwikkelt en dat probeert te sluiten’. Ja, en daar heeft hij naar mijn 

mening wel kansen misgelopen. H ij wil soms wat snel gaan, waardoor hij andere mensen passeert en 

dat werkt volgens mij niet in zijn voordeel, want dan gaan mensen in de weerstand zitten”. De 

respondent gaf hierbij wel aan dat ze inmiddels contact hebben met andere medewerkers van Arcon 

en hier tevreden over zijn.   

Bij de vraag naar medewerkers werd de opzet van WMO raden opmerkelijk vaak genoemd. Alle 

respondenten die er mee te maken hadden waren daar heel tevreden over en gaven aan destijds 

heel veel aan de medewerkers van Arcon te hebben gehad.  

Opvallend aan de reacties was ook dat de gedrevenheid van medewerkers meerdere keren benoemd 

werd. Zo zei iemand over de workshops:  “Het zijn wel enthousiaste mensen die dat geven”. Iemand 

anders was het hiermee eens: “Ja, het zijn bevlogen mensen en dat vind ik ook belangrijk. Dat je met 

passie bezig bent”. Een respondent vertelde dat de medewerker bijna te ver ging in zijn passie: “Hij 

was gepassioneerd en doet zijn werk heel goed. Soms kan hij zelfs werk neerzetten waarvan ik denk: 

is het niet te? Maar dat is zijn stijl misschien, of ook om iets los te maken”. Verder werd over een 

medewerker waarmee deze respondent veel te maken had, gezegd: “ik vond hem heel 

ondernemend, dus dat is wel noemenswaardig”. Ten slotte meldde een respondent over een 

medewerker van Arcon: “Hopelijk kunnen we haar volgend jaar weer vragen”. 

8.1Klantvriendelijkheid  
De klantvriendelijkheid van de medewerkers werd gewaardeerd met gemiddeld een 8.54. Er was in 

de vragenlijst niemand die ontevreden was over de klantvriendelijkheid. Verder waren vijf 

respondenten neutraal (7%), tweeënveertig respondenten tevreden (59.2%) en vierentwintig 

respondenten (33.8%) zeer tevreden met de klantvriendelijkheid van de medewerkers.  

In de telefonische interviews werd de vraag of ze de medewerkers klantvriendelijk vonden, door 

iedereen positief beantwoord. Een iemand voegde toe: “Dat uit zich ook bijvoorbeeld als je 

telefonisch contact hebt en je doet een terugbelverzoek, komt dat altijd over, als je mail stuurt wordt 

dat correct beantwoord…”. Een andere respondent beschreef klantvriendelijkheid als: “er wordt met 

heel veel zorg gewerkt naar de klant toe”. 

Er was een respondent die niet tevreden was over de bereikbaarheid van de medewerkers: “om je 

naar de juiste persoon door te verwijzen, dat het dan nog wel eens eventjes duurt”.  

Een iemand was ontevreden over de afhandeling van een project, omdat hij er niets meer over te 

horen kreeg: “Wij zijn er toen uitgestapt en ik heb daarna nooit weer gehoord van wat er gebeurd is, 
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ik heb geen idee”.  Een tweede respondent geeft ook aan dat de afhandeling beter kan en zou na 

afloop van een project graag gebeld worden om te evalueren: “al is het maar een minuut”. Er zijn ook 

respondenten die de afhandeling en nazorg van Arcon juist heel goed vinden. Zo zegt iemand: “Ook 

de contacten daarna, de telefoontjes met vragen, de toegankelijke site, over de informatie was ik 

positief”. Een andere respondent die Arcon kent van onderzoeken zegt hierover: “ze maken altijd 

netjes een verslag en leggen het vast. De bevindingen of wat eruit is gekomen dat krijg je wel weer 

terug. Dus dat is goed”. 

 

8.2 Professionaliteit 
De adviseurs scoorden gemiddeld het hoogst op professionaliteit, vertaald naar een cijfer is dit 

namelijk een 8.60. Er was een respondent (1.4%) die ontevreden was over de professionaliteit, maar 

deze heeft zijn beoordeling niet toegelicht.  

Een respondent die hier tevreden over is, vindt dat Arcon het wat meer mag laten zien aan de 

buitenwereld: “Meer profilering van de expertise van de verschillende medewerkers zou een goed 

ding zijn.   De visie , doelstelling, professionaliteit en deskundigheid  van de organisatie en de 

samenhang van werk en medewerkers is voor buitenstaanders wat onzichtbaar. Dit kan ertoe leiden 

dat ze door organisaties en burgers in de provincie minder worden benut dan mogelijk. Jammer”. De 

respondenten uit de telefonische interviews waren ook allen tevreden over de professionaliteit van 

de medewerkers.  

 

8.3 Deskundigheid 

De deskundigheid van medewerkers werd gemiddeld met een 8.48 beoordeeld. Er waren twee 

mensen (2.8%) die aangaven ontevreden te zijn over de deskundigheid. Een van die respondenten 

lichtte zijn ontevredenheid als volgt toe: “De netwerken van allochtone ouderen hebben behoefte 

aan directe ondersteuning in plaats van  boekwerken van onderzoeken. De onderzoeken zijn meestal 

bevestiging van dat gene de netwerken in praktijk ervaren”.  

 

Er was een respondent die een verbeterpunt zag: “Ja, er is wel deskundigheid en ik vind het ook wel 

integer. En deskundig ook vooral in het oppakken van de projecten, maar bij de inhoudelijke 

deskundigheid over de onderwerpen kunnen ze beter luisteren naar de kennis die er in het netwerk 

al is”. Een respondent sloot zich hierbij aan: “Maken soms meer gebruik van onze deskundigheid”. Hij 

heeft Arcon echter nooit ingeschakeld, maar kent ze alleen als medepartij in een project.  
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De overige respondenten waren neutraal (n=6, 8.5%), tevreden (n=36, 50.7%) of zeer tevreden 

(n=27, 38.0%). Uit de interviews bleek de tevredenheid ook. Iedereen gaf aan de medewerkers 

deskundig te vinden en een respondent zei hierover: “wat jullie niet zelf weten of kunnen haal je in 

huis. Dat stel ik erg op prijs. Die andere mensen voegen echt iets toe”. Een andere respondent 

benadrukte de deskundigheid van medewerkers in het netwerk: “Hij weet veel te bewerken daarin,  

heeft een duidelijke visie die werkt en dat is prima”.  

 

8.4 Duidelijkheid 
Op duidelijkheid scoorden de medewerkers van Arcon gemiddeld een 8.12. Er waren in de vragenlijst 

twee respondenten (2.9%) die ontevreden waren over de duidelijkheid. Een van hen heeft de hele 

vragenlijst negatief ingevuld, de andere heeft geen toelichting gegeven.  

Er waren wel opmerkingen over duidelijkheid, maar deze hadden niet direct betrekking tot de 

medewerkers. Zo was er in de interviews iemand die voor een vergadering meer duidelijkheid wilde: 

“We kregen geen agenda voor een vergadering. We kregen heel weinig informatie, dus gingen heel 

onvoorbereid naar een vergadering toe”. Een andere respondent vertelde over de duidelijkheid van 

medewerkers tevreden te zijn, maar over de informatie niet altijd: “Je kunt vrijblijvend een 

projectaanvraag doen en dan krijg je later: ‘de helft van het budget wordt maar gegenereerd.’ Die 

duidelijkheid had ik toch liever van tevoren gehad. Als de kaders er bij voorbaat al zijn, vertel die dan 

ook”. 

Er was een respondent die tijdens een project meemaakte dat afspraken tussen de deelnemende 

partijen niet altijd duidelijk waren: “Afspraken werden niet goed genotuleerd en het was onduidelijk 

wat gedaan moest worden”. Een andere respondent is over dit punt juist zeer tevreden: “Hoe zij een 

ontzettend prettige vergaderruimte hebben en dat ook super gefaciliteerd hebben. Het aanbod dat 

hun dan wel hebben in voorzitterschap, notulen verzorgen, dat vind ik wel dingen die ze heel goed 

hebben georganiseerd”. 
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9. TOEKOMSTBEELD  
 Om erachter te komen hoe respondenten, op basis van hun ervaringen, denken over het inschakelen 

van Arcon in de toekomst is een vraag op dit gebied opgenomen in de interviews. Er was een 

respondent die momenteel met een vraagstuk zat en direct een beroep op Arcon deed. Op een na 

alle respondenten gaven aan Arcon in de toekomst zeer waarschijnlijk opnieuw in te schakelen. Een 

van de reacties was: “Ik vind Arcon voor mezelf wel een belangrijke organisatie. Om daar een goede 

relatie mee weten te onderhouden, vooral ook wegens hun lijnen richting provincie”.   

De respondent die Arcon niet snel opnieuw zou inschakelen, baseerde dit niet op mogelijke 

negatieve ervaringen, maar meer op de focus van Arcon: “Het is niet de eerste organisatie, omdat ik 

vind dat ze heel sterk op het gebied van verbinding van  de samenleving, vrijwilligers en dat soort 

zaken zitten, niet direct in zou zetten, gezien ons soort werk. Dat is meer vanuit zorg en 

dienstverleningen en welzijn en dan ga ik toch eerder naar andere partijen toe”.  

In de vragenlijst was een respondent die een tip had voor de toekomst van Arcon: “Blijf vooral de 

dingen doen die iets toevoegen”. 

9.1 Diensten in de toekomst 
In de vragenlijst is een vraag opgenomen waarin respondenten gevraagd werd naar diensten of 

producten waar ze wel behoefte aan hebben, maar waar Arcon ze op dit moment nog niet bij kan 

helpen. Er waren negen respondenten die invulden dat ze niets meer nodig hadden en daarnaast 

waren er zesentachtig respondenten die de vraag leeg lieten en daarmee aantoonden dat ze geen 

diensten missen. De respondenten die de vraag wel beantwoordden, zouden in de toekomst graag 

het de volgende willen zien:  

 onderzoeksmateriaal op gebied van welzijn  ouderen, preventie etc. Arcon zou meer hun 

expertise op dit gebied kunnen bekendmaken, samenwerken en delen met organisaties die 

met ontwikkelingen op dit vlak te maken hebben. 

 Intervisie 

 We hebben een verzoek gedaan om met ons te bezien of we de prestatievelden uit de Wmo 

beter kunnen definiëren, smart-er kunnen beschrijven en er budgetten aan kunnen hangen 

 Naamsbekendheid SWO's landelijk stimuleren 

 Allochtone organisaties en dan vooral jongeren betrekken 

 Scholingsaanbod op het gebied van vrijwilligerswerk,  financiële 

ondersteuningsmogelijkheden projecten 

 Meer financiële mogelijkheden beschikbaar stellen ter ondersteuning van netwerk van 

allochtone ouderen zodat  twee talige intermediairs ingeschakeld kunnen worden 
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10. OVERIGE OPMERKINGEN EN SUGGESTIES VAN KLANTEN 

Zowel bij de interviews als in de vragenlijsten zijn door respondenten opmerkingen gemaakt die niet 

direct betrekking hadden op diensten of medewerkers. Omdat ze voor Arcon echter wel belangrijk 

kunnen zijn, worden ze in dit hoofdstuk gepresenteerd.   

De eerste suggestie had betrekking op de naam: “Arcon zegt niets. Gebruik een ondertitel die 

aangeeft waarmee jullie je bezig houden”.  

10.1 Aansluiting met het werkveld 
Het meest gehoorde overig commentaar had te maken met de hoeveelheid activiteiten en de 

aansluiting met het werkveld. Een respondent schetst de situatie als volgt: “Arcon organiseert veel 

bijeenkomsten waarin ze ook kennis en informatie willen overbrengen, dat komt allen wel in een 

enorme hoeveelheid op je af. Er zijn soms hele interessante dingen bij, maar als je overal op zou 

willen reageren, daar heb je bijna een weektaak aan. Dat past gewoon niet in agenda’s. Wij hebben 

ook wel een gebied waarin Arcon ons veel wellicht te bieden heeft, maar dan moet je ook oppassen, 

want op een gegeven moment is het: ‘oh, alweer Arcon, helaas, geen tijd, op de stapel’. Iedereen 

heeft te maken met bezuinigingen en dan dus het inschuiven van werkzaamheden in elkaar, dan heb 

je gewoon geen mogelijkheid om, hoe interessant een onderwerp ook is, om iedere keer een dagdeel 

vrij te maken om deel te nemen”.  

De respondent draagt ook een oplossing aan: “Ik zou willen uitnodigen om te kijken hoe aangesloten 

kan worden bij dingen die er al zijn op lokaal gebied. Dan kun je op een andere manier informatie 

overbrengen in bestaande netwerken, in plaats van specifiek een themabijeenkomst organiseren”. 

Een tweede respondent zegt ongeveer hetzelfde: “in november 2011 zijn we benaderd door 

meerdere organisaties voor bijeenkomsten rond mantelzorg. Het PMO, de mede door ons 

gesubsidieerde Vrijwillige Thuiszorg, Zorgbelang en anderen. Er zijn (te) veel organisaties op dit 

terrein. Zorg voor onderlinge afstemming. Inhoudelijk verschillen de organisaties op dit terrein ook 

niet zoveel”. Ook in de vragenlijst waren er respondenten  met een vergelijkbare suggestie: “Veel 

beter samenwerken met de vereniging van vrijwilligerssteunpunten VOSVI, en/of met de 

vrijwilligerssteunpunten zelf" en “meer afstemming en samenhang zoeken.  Geen dubbele 

activiteiten verrichten”. 

 

Het zou niet alleen goed zijn om dit bij bijeenkomsten of workshops te doen, ook bij projecten zou 

Arcon winst kunnen behalen wanneer ze meer aansluiting zoekt met het werkveld. Een respondent 

uit de interviews zegt hierover: “Arcon zat altijd in de tweede lijn.  Zij hangen nu ook wat meer 

richting die eerste lijn en ik vind dat een belangrijk verbeterpunt is dat ze meer uitwisselen, met 
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betrekking tot de producten die ze ontwikkelen, met de mensen die daar al mee bezig zijn in het 

werkveld zelf. En veel meer kijken waar je gezamenlijk op kan treden. Er zijn nu soms nog wel 

projecten, die zijn in theorie fantastische verhalen en die worden wat verder van de praktijk bedacht. 

Dan zie ik Arcon ook wel eens worstelen om die projecten daadwerkelijk van de grond te krijgen en 

dan denk ik ja, dan heb je aan de voorkant al iets gemist.  Ik denk dat vrijwilligerscentrales en 

welzijnsorganisaties en zorginstellingen die elke dag met burgers werken, dat die weten precies wat 

daar speelt en ik denk dat Arcon daar meer zijn voordeel mee kan dan nu vaak het geval is. Maar dat 

betekent ook dat je dan ook iets meer regie uit handen geeft. En dat is spannend natuurlijk”. In de 

vragenlijst beschreef iemand dit in een zin als: “Veel meer aansluiten op de vraag vanuit het veld. Er 

gebeurt veel te veel op eigen initiatief, sluit niet aan, en brengt soms meer verwarring dan 

antwoorden". 

10.2 Steunfunctie- en commerciële taken 
Er was een respondent die soms twijfelde aan de toegevoegde van projecten van Arcon: “Ik heb 

wisselende ervaringen. Soms vind ik ze inhoudelijk met hele goede dingen komen en andere 

momenten zie ik niet zo zeer de inhoudelijke toegevoegde waarde. Dan zie en dan denk ik dat het 

meer gaat om: we hebben subsidie afspraken met de provincie en die moeten we nakomen, maar of 

het echt meerwaarde heeft voor de samenleving, dat zie ik niet bij alles van Arcon”. Als voorbeeld  

geeft de respondent een campagne met als doel het aantal vrijwilligers in de provincie toe te laten 

nemen. Volgens de respondent waren er van tevoren “al wat vrijwilligerscentrales die daar kritiek op 

hadden. En de resultaten zijn miniem.” Als tweede voorbeeld noemt hij een actie waarbij een 

vrijwilligersglossy van FC Twente werd verstuurd. De respondent zegt hierover: “ja, Deventer en 

Zwolle, daar hoef je natuurlijk helemaal niet met een verwervingsactie voor FC Twente aan te 

komen. Ja, dus ik zie leuke dingen ook en ik haal ook wel dingen bij Arcon waar we wat aan hebben 

en ik zie ook wel dingen waarvan ik denk nou, volgens mij is dat zonde van de tijd”. 

Een andere respondent is heel positief over de diensten van Arcon en dan met name het 1000 

seniorenplan: “Wat ik daar heel mooi aan vind is dat ze, dat dat  daadwerkelijk tot een stukje 

faciliteren leidt. En alle vrijwilligers steunpunten en welzijnsorganisaties in Overijssel hebben er echt 

concreet iets aan”. Wat hij ook mooi vindt aan het project is de win-win situatie die gecreëerd wordt: 

“het levert Arcon ook iets op, maar tegelijkertijd is het ook een constructie waarbij de organisaties, 

de vrijwilligerscentrales in het werkveld, de ruimte hebben om het geheel de vorm te geven zoals zij 

denken dat hij het beste aansluit bij de doelgroep. Arcon heeft die opdracht van de provincie om 

zoveel mogelijk dit soort projecten neer te zetten en ze bieden die vrijwilligerscentrales en 

welzijnsinstellingen ook een stukje financiering om het te realiseren. En dat maakt de kans van slagen 

eigenlijk veel groter”. 
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Een tweede respondent is het hier mee eens en zou graag willen zien dat Arcon wat meer bekend 

maakt over de subsidies: “vaak is geld het punt. Dus je wilt dan wel een voorlichting geven aan een 

groep of een cursus, maar dat ontbreekt aan geld.  Arcon krijgt subsidie van de overheid, maar dat is 

zo slecht bekend. Op een of andere manier kom je daar toevallig achter van ‘oh ja, we kunnen 

subsidie krijgen voor zoiets’ en dan wordt het opeens een heel stuk goedkoper. Dus of een op andere 

manier zou daar eens wat meer bekendheid aan moeten worden gegeven”.  

Een laatste respondent vindt het soms vervelend dat het lijkt of Arcon veel geld te besteden heeft: 

“als ik zie hoe mooi uitnodigingen zijn, hoe mooi vormgegeven, op mooi papier en in aparte 

malingen. Wij moeten werken met krappe budgetten en dan heb je zelf helemaal geen financiële 

ruimte om het zo te doen. Dat steekt dan wel eens”.  

Toch zien respondenten ook in dat de markt verandert en Arcon steeds meer op eigen benen moet 

staan. Volgens een van de respondenten begint Arcon zich op het eind van een project te richten op: 

“welke volgende klus kunnen we hieruit halen. Welk gevolg geven we hieraan?”. Hoewel de 

respondent het op dit moment geen probleem vindt, wil hij Arcon wel meegeven om erop alert te 

zijn dat de focus daar in de toekomst niet te veel heen gaat.  

10.3 Complimenten 
Behalve de suggesties tot verbeterpunten en kritiekpunten van respondenten, zijn er ook veel 

complimenten gemaakt, zoals: “Zo doorgaan graag!!!”. Er was ook een respondent die aankaartte 

dat het goed is om dit onderzoek uit te voeren: “Goeie stap dat Arcon met het onderzoek bezig is zo! 

Ik merk wel dat ze, ook op basis van het onderzoek dat Joke Snel heeft gedaan, bezig is met meer 

vraaggericht werken en ik denk dat dat in deze tijd heel verstandig is!” 
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11. CONCLUSIE EN DISCUSSIE  

Als belangrijkste conclusie kan gesteld worden dat klanten van Arcon over het algemeen tevreden 

zijn over de organisatie. De onderzoeksvraag was: “Hoe beoordelen klanten van Arcon de prestaties 

die de steunfunctietaken in 2011 hebben opgeleverd?”. Uit het onderzoek is gebleken dat Arcon 

gemiddeld een 7.03 kreeg. Wanneer de diensten of producten onderling worden bekeken en de 

waarderingen omgezet worden in rapportcijfers, bleek dat Arcon op alle diensten en producten 

minimaal een 7.16 scoorde. De factsheets, cursussen, conferenties en symposia en de 

netwerkondersteuning palliatieve zorg kregen een cijfer boven de 8. Gemiddeld gezien scoorde 

Arcon nergens onvoldoende op, maar er waren wel enkele klanten die ontevreden waren over 

bepaalde diensten of producten. In alle gevallen was dit minder dan 10% van de gebruikers en alleen 

over het magazine “De Vrijwilliger” was iemand zeer ontevreden.  

 

Hoewel het onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeker, zijn er ook interviews 

meegenomen die uitgevoerd zijn door een medewerker van Arcon. De informatie uit die interviews is 

objectief verwerkt in het onderzoek. Het zou echter wel kunnen dat het klanten informatie hebben 

achtergehouden, omdat ze wellicht bang waren kritiek direct tegen een van de medewerkers te 

uiten. In dit onderzoek vormde het geen probleem, omdat de interviews vooral diende als 

toevoeging op de kwantitatieve data en de opmerkingen uit de interviews daarbij zonder problemen 

geplaatst konden worden. Het zou in vervolgonderzoek echter wel goed zijn om alle interviews te 

laten afnemen door een onafhankelijk onderzoeker. Op die manier worden respondenten namelijk 

meer uitgelokt om ook de zwakkere kanten te benoemen, in plaats van voornamelijk positieve 

kanten te benadrukken in de hoop daarmee een goede relatie met te de organisatie onderhouden.  

 

In een volgend onderzoek zou het ook interessant zijn om de aparte producten of diensten verder te 

onderzoeken. Het uitgevoerde onderzoek was vrij breed en daardoor blijft de informatie relatief 

algemeen. De interviews waren wel een goede toevoeging op de data uit de vragenlijst, maar 

wanneer Arcon meer wil weten over de losse onderdelen, zou het zinvol zijn om een aantal 

producten te kiezen en daar de focus op te leggen.  
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12 AANBEVELINGEN  
De belangrijkste aanbeveling voor Arcon is om meer aansluiting te zoeken bij het werkveld. 

Respondenten gaven aan veel overlap te zien bij verschillende organisaties en de opmerking over het 

zoeken naar aansluiting is gemaakt door verschillende mensen, die verschillende producten 

gebruikten. Daarom zou het goed zijn als Arcon hier iets mee doet. Respondenten gaven aan dat 

Arcon veel meer gebruik kan maken van lokale partijen en daar zelf ook winst mee kan behalen, 

omdat zij het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden. Een aantal respondenten zou Arcon graag zien 

als bemiddelaar tussen partijen in plaats van uitvoerder, maar gezien de tevredenheid over de 

producten, wordt Arcon aangeraden om ook gewoon door te gaan met het aanbieden van diensten 

en producten.  

Verder waren er veel opmerkingen aangaande de bekendheid van Arcon en zijn producten. Klanten 

kennen Arcon vaak van een of een aantal producten, maar weten niet altijd wat Arcon nog meer kan. 

Respondenten denken dat Arcon ze meer te bieden heeft en vinden het jammer dat ze niet van 

bepaalde producten afweten. Een aanbeveling aan Arcon is dan ook om hun producten en diensten 

meer kenbaar te maken aan de klanten.  Ook de subsidies zijn klanten niet altijd duidelijk en wanneer 

Arcon hier meer bekend over maakt, zou ze daar voordeel uit kunnen halen, omdat er voor klanten 

dan meer mogelijk is dan wanneer ze alles zelf moeten betalen.  

Respondenten die Arcon wel kennen, geven aan dat het naar buiten toe niet altijd duidelijk is wie 

Arcon is en wat ze doet. Hierbij gaat het niet om specifieke diensten of producten, maar om de hele 

organisatie. Het zou daarom goed zijn als Arcon via bijvoorbeeld de website duidelijker probeert neer 

te zetten wie ze zijn. Dit zou ook kunnen door een ondertitel aan de naam toe te voegen.  

Ten slotte zijn er nog wat aanbevelingen die over een specifieke dienst of product gaan. De eerste 

heeft betrekking op magazine “De Vrijwilliger”. Uit het klanttevredenheidsonderzoek van vorig jaar is 

gebleken dat mensen het zonde vonden dat het magazine in grote aantallen uitgebracht worden, 

omdat een groot deel direct in de prullenbak belandt. Ook dit jaar waren er verschillende 

respondenten die dit zeiden. De aanbeveling aan Arcon is om een onderzoek op te stellen naar de 

klantenkring van het magazine. Op die manier kan Arcon een beeld krijgen van wie het magazine 

lezen en interessant vinden en bij wie hij direct weg wordt gegooid. Op die manier kan Arcon het 

magazine gerichter sturen en wordt er geld bespaard. Een andere mogelijkheid is om het magazine 

online te verspreiden naar de geïnteresseerden.  

In de vragenlijst werd door een gebruiker van de netwerkondersteuning voor allochtone ouderen 

aangegeven dat er behoefte is aan directe begeleiding in de vorm van een tweetalige ondersteuner. 
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Wanneer Arcon het netwerk wil blijven ondersteunen, is het nuttig een tweetalige medewerker op 

het project te zetten. 

Bij projecten is het belangrijk dat Arcon naar zijn klanten blijft luisteren en ze vroeg in het project 

betrekt. Ook zou het goed zijn om klanten voorafgaand aan een vergadering een agenda te sturen. 

Op die manier voelen klanten zich waarschijnlijk meer betrokken, zal de eventuele weerstand 

afnemen en zullen klanten er eerder tevreden over zijn.  

De laatste aanbeveling over producten heeft betrekking op de cursussen. Een respondent gaf aan dat 

de opzet vrijwel altijd hetzelfde is en het zou goed zijn als Arcon hierop inspeelt door de opzet van de 

cursussen te vernieuwen. Een andere respondent zou het fijn vinden om vooraf informatie over de 

cursus te krijgen. Om ervoor te zorgen dat de cursus bij respondenten alvast gaat “leven”, dat ze er 

enthousiast over worden en alvast over nadenken, wordt Arcon dan ook aangeraden om vooraf al 

wat informatie naar de deelnemers te sturen.  

Ten slotte wordt Arcon aangeraden volgend jaar weer een klanttevredenheidsonderzoek te laten 

uitvoeren. Op die manier komen heel veel meningen naar boven en kan de organisatie blijven 

inspelen op de wensen van de klanten.  
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BIJLAGE 1 

Klanttevredenheidsonderzoek Arcon 2012 

Geachte heer/mevrouw, 

Arcon vraagt 5 minuten van uw tijd voor het invullen van een vragenlijst. Het onderzoek heeft als 
doel u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn en wordt uitgevoerd door een 
onafhankelijk onderzoeker van de Universiteit Twente. 

De vragenlijst is anoniem en de antwoorden zullen uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt worden. 
De vragenlijst bestaat uit zes korte onderdelen. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Er zijn 20 vragen in deze enquête 

Algemeen 

1  Binnen welke organisatie bent u werkzaam? 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Provincie Overijssel 

 Gemeente 

 Belangenorganisatie 

 Vrijwilligersorganisatie 

 Steunpunt vrijwilligerswerk 

 Anders  
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2 In welke gemeente is uw organisatie gevestigd? 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 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 

 Zwartewaterland 

 Zwolle 

 

3 [3]Welk cijfer zou u Arcon in het algemeen geven? 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 

Selecteer het cijfer waarmee u Arcon beoordeelt. Hierbij is 1 het laagst mogelijke cijfer, 10 het 
hoogste cijfer. 
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Advies en informatie 

4  Hoe vaak heeft u in 2011 gebruik gemaakt van onderstaande adviestrajecten 
en informatieverlening van Arcon? 

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

  
Dagelijks Wekelijks Maandelijks 

1-2 
keer 

per jaar Nooit 

Nieuwsbrieven  

     

Informatiebladen 

     

Magazine 'De 
Vrijwilliger'      

Websites 

     

Radioprogramma 
'Uit de Weg' 

     

 

Als u met uw muis over de antwoorden gaat krijgt u een verdere toelichting of voorbeelden 

 

5 Hoe tevreden bent u gemiddeld over deze adviestrajecten en 
informatieverlening? 

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

  
Zeer 

ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden 
Zeer 

tevreden 

Nieuwsbrieven  

     

Informatiebladen 

     

Magazine 'De 
Vrijwilliger'      

Websites 

     

Radioprogramma 
'Uit de Weg' 

     

U hoeft deze vraag alleen te beantwoorden voor adviestrajecten of informatieverlening waar u 
gebruik van gemaakt heeft. 

6 De ruimte hieronder kunt u gebruiken voor eventuele suggesties of 
verbeterpunten voor de adviestrajecten of informatievoorziening van Arcon 

Vul uw antwoord hier in: 

http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
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 Onderzoek 

7 Hoe vaak heeft u in 2011 gebruik gemaakt van onderstaande diensten op het 
gebied van onderzoeksvoorzieningen van Arcon? 

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

  
Dagelijks Wekelijks Maandelijks 

1-2 keer 
per jaar Nooit 

Databank 
digitale atlas 

     

Factsheets 

     

Ouderenpanel 
Overijssel 

     

Overig 
onderzoek 

     

Als u met uw muis over de antwoorden gaat krijgt u een verdere toelichting of voorbeelden 

 

8 Hoe beoordeelt u de onderstaande diensten op het gebied 
van onderzoeksvoorzieningen van Arcon? 

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

  
Zeer 

ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden 
Zeer 

tevreden 

Databank 
digitale atlas 

     

Factsheets 

     

Ouderenpanel 
Overijssel 

     

Overig 
onderzoek 

     

U hoeft deze vraag alleen te beantwoorden voor de onderzoeksvoorzieningen waar u gebruik van 
gemaakt heeft. 

 

9 De ruimte hieronder kunt u gebruiken voor eventuele suggesties of 
verbeterpunten voor de  onderzoeksvoorzieningen van Arcon 

Vul uw antwoord hier in: 

 

http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
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 Deskundigheidsbevordering 

10 Hoe vaak heeft u in 2011 gebruik gemaakt van onderstaande diensten op het 
gebied van deskundigheidsbevordering van Arcon? 

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

  
Dagelijks Wekelijks Maandelijks 

1-2 
keer 

per jaar Nooit 

Cursus 

     

Methodieken 
vrijwillige 
inzet 

     

Methodieken 
voor 
ouderenadvies 

     

Als u met uw muis over de antwoorden gaat krijgt u een verdere toelichting of voorbeelden 

 

11 Hoe beoordeelt u onderstaande diensten op het gebied 
van deskundigheidsbevordering van Arcon? 

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

  
Zeer 

ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden 
Zeer 

tevreden 

Cursus 

     

Methodieken 
vrijwillige 
inzet 

     

Methodieken 
voor 
ouderenadvies 

     

U hoeft deze vraag alleen te beantwoorden voor de diensten op het gebied van 
deskundigheidsbevordering waar u gebruik van gemaakt heeft. 

 

12 De ruimte hieronder kunt u gebruiken voor eventuele suggesties of 
verbeterpunten voor de deskundigheidsbevordering van Arcon  

Vul uw antwoord hier in: 

  

http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
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Netwerken 

13 Hoe vaak heeft u in 2011 gebruik gemaakt van onderstaande diensten op het 
gebied van netwerkondersteuning van Arcon? 

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

  

Dagelijks Wekelijks Maandelijks 

1-2 
keer 
per 
jaar Nooit 

Conferenties en 
symposia 

     

Ondersteuning 
SWO’s Overijssel 

     

Ondersteuning 
netwerken 
palliatieve zorg 

     

Ondersteuning 
allochtone 
ouderenorganisaties 

     

Als u met uw muis over de antwoorden gaat krijgt u een verdere toelichting of voorbeelden 

 

14 Hoe beoordeelt u de onderstaande diensten op het gebied van netwerken 
van Arcon? 
Is het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

  
Zeer 

ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden 
Zeer 

tevreden 

Conferenties en 
symposia 

     

Ondersteuning 
SWO’s Overijssel 

     

Ondersteuning 
netwerken 
palliatieve zorg 

     

Ondersteuning 
allochtone 
ouderenorganisati
es 

     

Alzheimernetwerk 

     

U hebt deze vraag alleen te beantwoorden voor de netwerken waar u gebruik van gemaakt heeft. 

http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
http://www.overijsselvandaag.nl/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=67615
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15 De ruimte hieronder kunt u gebruiken voor eventuele suggesties of 
verbeterpunten voor de netwerkondersteuning van Arcon  

Vul uw antwoord hier in: 

  

Overig 

16 Zijn er producten of diensten die Arcon op dit moment niet aanbiedt, maar 
waarvan u in 2012 wel graag gebruik van zou willen maken? 

Vul uw antwoord hier in: 

  

17 Hebt u het afgelopen jaar contact gehad met een of meerdere adviseurs van 
Arcon? 

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

 Ja 

 Nee 

 

18 Hoe beoordeelt u de volgende aspecten van het contact met de adviseur(s) 
van Arcon? 

(Vraag werd alleen beantwoord door mensen die op vraag 17 ja hebben geantwoord) 

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

  
Zeer 

ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden 
Zeer 

tevreden 

Klantvriendelijkheid 
     

Professionaliteit 
     

Deskundigheid 
     

Duidelijkheid 
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19 Voor verdere opmerkingen of suggesties kunt u de ruimte hieronder 
gebruiken 

Vul uw antwoord hier in: 

  

 

Hartelijk dank voor uw deelname! 

Mocht u persoonlijk op de hoogte gesteld willen worden 
van de uitkomsten van dit onderzoek dan kunt u hieronder 
uw e-mailadres achterlaten. De resultaten van het 
onderzoek zullen ook op de website van 
Arcon (www.arcon.nl) gepubliceerd worden. 

Klik op "versturen" om de vragenlijst af te sluiten. 

Vul uw antwoord hier in: 

  
  

http://www.arcon.nl/
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BIJLAGE 2 

Topiclist interviews 

1. INTRO 

 Voorstellen 

 Anonimiteit: Arcon mij gevraagd om objectiviteit te vergroten, Dus niet wat Arcon wil horen, 

uw mening staat centraal, Naam niet bij Arcon terecht   

  

2. TOPICLIST 

a) Algemeen en reputatie 

 Wat voor beeld heeft u van Arcon: Wat denkt u dat ze doen, hoe kijkt u tegen ze aan?  

 Welk cijfer zou u Arcon in het algemeen geven/heeft u Arcon gegeven in de vragenlijst? 

Waarom? 

 

b) Beoordeling diensten Arcon 

 Waarvan (welk project, dienst, product) kent u Arcon 

 Met wie heeft u destijds contact gehad? 

o Wat vond u van zijn/haar deskundigheid? 

o Was hij/zij klantvriendelijk? 

o Vond u hem/haar professioneel overkomen? 

o Was hij/zij duidelijk? 

 Welke verwachtingen had u toen u Arcon inschakelde?  

 Voldeed het aan de verwachtingen? 

 Was dat aanbod naar tevredenheid, hoe was de kwaliteit? 

o Wat vond u er goed aan? 

o Wat kan beter? 

 Hoe was de afhandeling, accuratesse  

 Wat heb je er mee gedaan, heeft het u geholpen uw werk (beter) te kunnen doen? 

 Hebt u naast Arcon vergelijkbare organisaties ingeschakeld afgelopen jaar? 

o Wie? 

o Waarom? 

o Wat vond u daarvan in vergelijking met Arcon? 

o …….. 

 

c) Toekomst  

 Zou u weer een beroep op ze doen/ zou u ze aanbevelen? 

  

3. AFSLUITER 

 Zijn er nog dingen die u kwijt wilt of heeft u nog vragen? 

 Wanneer er later nog iets in u opkomt, kunt u altijd bellen/mailen  

 Over 2 weken rapport  mailen? 

 Ook namens Arcon, bedankt voor uw tijd en uw mening!  
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BIJLAGE 3 
GEBRUIK WEBSITES 2011 

 



60 

 

 

 


