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Resultaten van de Bewonersadviesgroep vragenlijst Dienstverlening 

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst. We hebben 68 vragenlijsten teruggekregen van de 

107 adviseurs die zich hebben aangemeld voor de Bewonersadviesgroep. Dat waarderen we enorm!  

Uw antwoorden leverden ons waardevolle informatie op. Een uitgebreide rapportage kunt u vinden op 

onze website, zie www.patrimoniumbarendrecht.nl/bag/  

 

Telefonisch contact met onze medewerkers waardeert u met een 7,5! 

U neemt het liefst telefonisch contact op met medewerkers van Patrimonium Barendrecht (53 procent). 

Maar enkele respondenten vindt het prettig om met een medewerker bij hem of haar thuis af te spreken. 

U waardeert het telefonisch contact met een ruim voldoende, en een aantal deelnemers benoemen  

daarbij de vriendelijkheid en behulpzaamheid van de medewerker. 

 

Voorkeur bereikbaarheid: maandag tussen 9 uur en 12 uur  

Bijna een kwart van de deelnemers geeft aan het prettig te 

vinden om op maandag contact op te kunnen nemen met 

Patrimonium en dan bij voorkeur tussen 9 uur en 12 uur.  

Dat is prettig om te horen, omdat we op dit moment ook goed 

bereikbaar zijn op deze dag en dit tijdstip!  

 

 

Te vol, te druk en te groen 

Over het algemeen vindt u makkelijk uw informatie. De informatie in de Schakel geeft u gemiddeld een 7,6, 

maar de opmerking die we er bij kregen is dat de pagina nog wel eens te druk, te kleurig en te vol is. Een 

andere tip kregen we over de kleding van Dirk van der Heiden, onze wijkbeheerder: “Geef Dirk eens een ander 

http://www.patrimoniumbarendrecht.nl/bag/


 

 

shirt, deze is nu wel aan verandering toe”. Nou, dat was eenvoudig aan te passen. Bij het 

vernieuwen van zijn bedrijfskleding hebben we Dirk meteen nieuwe witte overhemden 

gegeven!  

De vragenlijst is uitgezet op het moment dat we druk bezig waren met de voorbereiding van 

onze nieuwe website. De herinnering voor het invullen van de vragenlijst werd verstuurd 

nadat de nieuwe site in de lucht was. Dus dat geeft helaas een vertekend beeld van uw 

mening over onze website.  

 

Wat doen we met de resultaten?   

Uit het onderzoek blijkt dat de huidige dienstverlening van Patrimonium grotendeels aansluit bij de wensen van 

u, onze huurders. We hebben ook veel complimenten gekregen over de telefonische bereikbaarheid: “Ik krijg 

direct antwoord”, “Ik word vriendelijk en behulpzaam te woord gestaan”, “ze weten wat ze zeggen of ze zoeken 

het uit”. Maar ook over de website (“Ik vind de nieuwe website een stuk moderner en overzichtelijker”) en onze 

Schakelpagina (“Leuk om te lezen”).  

 

Hier zijn we natuurlijk heel blij mee, maar het kan altijd beter! Met de resultaten gaat een werkgroep bij 

Patrimonium aan de slag, met name met de volgende verbeterpunten: goed luisteren en meedenken bij 

telefonische meldingen; meer duidelijkheid rond de afhandeling van reparatieverzoeken en het snel contact 

hebben met de juiste persoon. 

 

Verdiepingsbijeenkomst verbetering dienstverlening 

In de vragenlijst op de oude website zijn we vergeten te vragen naar uw e-mailadres bij de vraag of u interesse 

hebt om deel te nemen aan een extra bijeenkomst over dienstverlening. Aan de vragenlijst op de nieuwe 

website was deze vraag wel toegevoegd, alleen hebben we nu niet van iedereen het e-mailadres. Daarom 

sturen wij alle adviseurs binnenkort een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Hebt u de vragenlijst niet ingevuld, 

maar vindt u het toch interessant om hierbij aanwezig te zijn en ons te helpen de dienstverlening te 

verbeteren? Dan bent u uiteraard van harte welkom!  

 

En de winnaar is… 

Bij iedere uitvraag verloten we een cadeaubon van € 25. Bij deze vragenlijst ontbrak de vraag of u uw naam, 

adres of e-mailadres wilt invullen. Dit betekent dat deze vragenlijst volledig anoniem is ingevuld en we niet 

meer kunnen herleiden wie de deelnemende adviseurs waren. Onze oprechte excuses.  

We verloten de cadeaubon daarom onder de adviseurs die onze verdiepingsbijeenkomst bezoeken in oktober. 


