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De klantervaringsscan geeft inzicht in de door de klant ervaren servicekwaliteit en het effect van de 
aangeboden welzijnsactiviteit of dienst.

Werkwijze Klantervaringsscan
De Klantervaringsscan geeft, met een korte intuïtieve vragenlijst, circa 10 gesloten en 1 open vraag,
kwantitatieve informatie waarmee vastgesteld kan worden hoe het staat met a) de ervaren 
servicekwaliteit en b) het ervaren effect van de interventies.

De uitkomst van deze Quickscan biedt betrouwbare handvatten om, bij activiteiten en/of diensten 
met een onvoldoende of matige klantwaardering, vervolgonderzoek te doen naar de onderliggende 
oorzaken en te realiseren verbeterpunten. Door verschillende activiteiten en diensten binnen een 
afdeling en/of organisatie te meten kan een 'interne benchmark' worden opgezet.

De scan wordt cyclisch, jaarlijks of twee/drie jaarlijks, uitgevoerd en kan zowel digitaal als op 
papier worden afgenomen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 1 minuut.

Bij het meten van de waardering wordt gebruik gemaakt van de Likertschalen1. Hierbij is gekozen 
voor de vijfpuntvariant.

1= zeer mee oneens (komt overeen met zeer onvoldoende)
2= oneens (komt overeen met onvoldoende)
3= neutraal (neutraal)
4= eens (komt overeen met goed)
5= zeer mee eens (komt overeen met uitstekend)

Een waardering onder de 3 is onvoldoende. Een waardering boven de 3 is voldoende. Een 
waardering van 4 is goed. Een waardering van onder de 3,5 is aanleiding om te onderzoeken of en 
hoe de score op het betreffende onderdeel kan worden verbeterd.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een korte intuïtieve vragenlijst. De vragenlijst kan 
zowel digitaal als op papier worden afgenomen. Het onderzoek is aanpasbaar aan de lokale situatie. 
Zowel de vragen m.b.t. de servicekwaliteit als de effectvragen kunnen worden uitgebreid met 
organisatie specifieke vragen.

1 Likert, Rensis. "A technique for the measurement of attitudes." Archives of 
psychology (1932).
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Achtergrond Klantervaringsscan
De ontwikkeling van de klantervaringsscan is in 2014 gestart bij welzijnsorganisatie Pulse in 
IJsselstein, in samenspraak met de gemeenten IJsselstein en Lopik. In 2014 heeft de nul meting 
plaatsgevonden en in 2015 de vervolgmeting. In 2015 is het instrument ingezet bij 
welzijnsorganisatie De Stuw in Hardenberg. In beide gevallen heeft in 2016, 2017 en 2018 een 
vervolgonderzoek plaatsgevonden. In 2015 zijn bij welzijnsorganisatie Pulse, op basis van de nul 
meting, verbeteringen aangebracht. Deze hebben bij de vervolgmeting aantoonbaar tot een hogere 
klantwaardering, bij de ervaren servicekwaliteit en het effect van de diensten geleid. De 
klantervaringsscan heeft zich inmiddels bewezen als effectief en betrouwbaar.

Afname van het onderzoek
Bij de afname en waardering van het onderzoek kan gebruik gemaakt worden van open source 
software. Het online onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van het onderzoekprogramma 
Limesurvey. Papieren vragenlijsten kunnen met behulp van een invoermodule in Limesurvey 
worden ingevoerd. De statistische data analyse vindt plaats met behulp van het programma PSPP.

De klantervaringsscore kan worden bepaald voor alle serviceactiviteiten van de organisatie en 
creëert de mogelijkheid om een waardering op drie niveaus vast te stellen; op organisatieniveau, 
afdelingsniveau en activiteitenniveau. De drie gemeten niveaus kunnen onderling vergeleken 
worden, waardoor inzicht ontstaat in hun relatieve positie.

Ontwikkelachtergrond
De servicekwaliteit wordt gemeten met behulp van de SERVQUAL vragenlijst, een model voor het
meten van kwaliteit van diensten die door Zeithaml et al (1988), is ontwikkeld en waarvan de 
vragenlijst in 2014 en2015, in twee pilots, is aangepast voor de sectoren welzijn en 
maatschappelijke dienstverlening. In 2016 is op basis van de opgedane ervaring een verkorte 
vragenlijst ontwikkeld en deze is met succes in 2017 ingezet. De verkorte ServQual vragenlijst 
bestaat uit circa 10 gesloten vragen en 1 open vraag.

De servicekwaliteit van de dienstverlening wordt gemeten op de volgende onderwerpen.

Tastbaarheid:
Fysieke faciliteiten, ruimte, apparatuur en(cursus)materiaal.

Betrouwbaarheid: 
De bekwaamheid om de dienst nauwkeurig en betrouwbaar uit te voeren.

Snelheid en hulpvaardigheid: 
De bereidheid om de klant te helpen en om snelle dienstverlening te bieden. 

Zekerheid en veiligheid:
Kennis en hoffelijkheid van de medewerkers en hun bekwaamheid om vertrouwen uit te 
stralen.

Inlevingsvermogen: 
Het bieden van zorg en individuele aandacht aan de klant.

3

https://nl.wikipedia.org/wiki/SERVQUAL-model
https://www.gnu.org/software/pspp/
https://www.limesurvey.org/


De ServQual basis vragenlijst
Hoe heeft u de kwaliteit van de ruimte en het gebruikte materiaal ervaren? 

Tastbaarheid
Zeer mee
oneens

Oneens Neutraal Eens
Zeer mee

eens

De ruimte waarin de bijeenkomsten werden gehouden 
was geschikt

Ik wist meteen waar ik in het gebouw moest zijn

De inrichting van de ruimte was netjes

De aanwezige apparatuur was van goede kwaliteit

De consumpties waren van goede kwaliteit

De informatie (folder, nieuwsbrief etc.) was van goede 
kwaliteit

De bekwaamheid om de dienst nauwkeurig en betrouwbaar uit te voeren 

Betrouwbaarheid
Zeer mee
oneens

Oneens Neutraal Eens
Zeer mee

eens

Gemaakte afspraken werden goed nagekomen

De medewerker wist waarover hij/zij het had

De organisatie levert dat wat ze belooft

Alle afgesproken activiteiten hebben daadwerkelijk
plaatsgevonden

De organisatie van de bijeenkomsten is goed

De bereidheid om de klant te helpen en om snelle dienstverlening te bieden. 

Snelheid en hulpvaardigheid
Zeer mee
oneens

Oneens Neutraal Eens
Zeer mee

eens

Ik hoefde niet lang te wachten op de 
dienstverlening

Er werd voldoende tijd aan mijn probleem besteed

Ik was vooraf goed geïnformeerd over de inhoud 
van de activiteit

Er was grote bereidheid om mij te helpen
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Kennis en hoffelijkheid van de medewerkers en hun bekwaamheid om vertrouwen te wekken 

Zekerheid/veiligheid
Zeer mee
oneens

Oneens Neutraal Eens
Zeer mee

eens

Ik werd vriendelijk te woord gestaan

Ik heb mij altijd op mijn gemak gevoeld tijdens 
de activiteit

Ik voelde me echt betrokken bij deze activiteit

Er was een prettige sfeer in de groep

Ik voel me welkom bij deze organisatie

Het bieden van zorg en individuele aandacht aan de klant 

Inlevingsvermogen
Zeer mee
oneens

Oneens Neutraal Eens
Zeer mee

eens

De leiding van de activiteit stond open voor 
nieuwe ideeën

De medewerker had aandacht voor mijn situatie

De geboden ondersteuning gaf mij datgene wat ik 
nodig had

Ik kreeg tijdens de activiteit de ondersteuning die 
ik nodig had
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De effecten worden gemeten met behulp van de Effectmeter die in opdracht van Sociaal Werk 
Nederland (toen MOgroep) is ontwikkeld door Stimulansz en Totta Research. Dit gebeurde naar 
aanleiding van een verzoek van een groep leden van de Mogroep die in een tijdelijke expertgroep de
ontwikkeling hebben begeleid. 

Het ervaren maatschappelijk effect kan wordt gemeten op onderstaande welzijnsdoelen.
 Zelfredzaamheid en eigen kracht: 

In staat zijn te zorgen voor jezelf, je kinderen en/of je huishouden. Onder eigen kracht wordt
verstaan: doen wat je zonder hulp van anderen kunt, ondanks eventuele beperkingen

 Maatschappelijke participatie: 
Meedoen in de samenleving.

 Arbeidsparticipatie:  
Kennis en vaardigheden ontwikkelen om de arbeidsmarktpositie te verbeteren. 

 Zorgen voor elkaar (geven): 
Mensen zetten zich actief in voor hulp aan anderen en de sociale omgeving (bijvoorbeeld 
vrijwilligerswerk, mantelzorg).

 Zorg voor elkaar (ontvangen): 
Hulp vragen en hierin de weg weten. 

 Leefbaarheid en veiligheid: 
Leefbaarheid is de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften 
die er door de mens aan worden gesteld. Sociale samenhang (cultureel en economisch) en 
veiligheid vormen daarin de belangrijkste dimensies.

 Gezonde leefstijl: 
Voldoende beweging (minstens een half uur per dag), gezonde voeding (gevarieerd met 
volop groente en fruit), rust en regelmaat, niet roken, beperkt alcoholgebruik, vermijden 
drugsgebruik, veilige seks, etc.
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http://www.totta.nl/
http://www.stimulansz.nl/
https://www.dropbox.com/s/yl2826bb5srr7k7/_Handleiding_Klanteffectvragenlijst_momentmeting_v_.pdf?dl=0


Validatie
Het SERVQUAL model
De ontwikkeling van het SERVQUAL-model, waarmee de servicekwaliteit van diensten wordt 
gemeten begon midden jaren tachtig. De verwoede discussies omtrent de validiteit en 
betrouwbaarheid van het model hebben ertoe geleid dat ServQual een van de meest kritisch 
beschouwde modellen is. Het ServQual model is aanpasbaar aan de specifieke situatie. In de 
pilotfase 2014/2015 is, op basis van de originele vragenlijst, een vragenlijst ontwikkeld die geschikt
is voor welzijnsdiensten. Deze heeft zich in de praktijk als betrouwbaar bewezen.

De Effectmeter
Bij het ontwikkelen van de Effectmeter is in de pilotfase met een beperkt aantal organisaties de 
interne betrouwbaarheid van de vragenlijsten gemeten. Voor de Effectmeter heeft nog geen externe 
validatie plaatsgevonden.

Contact
Hans Lorijn
Haydnstraat 7
8031 ZA Zwolle
06 40556688
hlorijn@eldrun.nl
www.eldrun.nl

Primaire bronnen

Pulse ervaringsonderzoek 2015

De Stuw klantervaringsonderzoek 2015 

Persbericht De Stuw klantervaringsonderzoek 2015

De Klanteffectvragenlijst

Online demo klantervaringsonderzoek
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https://www.eldrunonderzoek.nl/
https://www.dropbox.com/s/yl2826bb5srr7k7/_Handleiding_Klanteffectvragenlijst_momentmeting_v_.pdf?dl=0
https://www.dedemsvaartsecourant.nl/nieuws/dedemsvaart/454483/welzijnsorganisatie-de-stuw-krijgt-dikke-voldoende.html
https://www.dropbox.com/s/969knwnto8coclm/De%20Stuw%20Klantervaringsonderzoek%202015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/esgskwy9hbvusly/PULSE%20Ervaringsonderzoek%202015.pdf?dl=0
http://www.eldrun.nl/
mailto:hlorijn@eldrun.nl
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