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Tevredenheid vrijwilligers 
 
In juni en juli is er een tevredenheidsonderzoek gehouden 

onder alle vrijwilligers van Respect Zorggroep.  
Van de 294 vrijwilligers hebben er 151 meegedaan wat een 

respons geeft van 51,4%.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd door Facit, een onafhankelijk 

meetbureau met veel ervaring in het doen van tevreden-
heidsonderzoeken onder cliënten, medewerkers en vrijwil-

ligers. In de rapportage worden de gegevens van Respect 
Zorggroep vergeleken met het Facit-totaal (een gemiddelde 
van andere door Facit uitgevoerde vrijwilligersraadplegin-

gen). 
 

We kunnen als Respect Zorg enorm trots zijn op onze vrij-
willigers want we hebben een prima score behaald! 
 

Enkele opvallende uitkomsten: 
• De meest positieve score is dat ruim 78% aangeeft 

plezier te beleven in het vrijwilligerswerk. 
• De minst positieve antwoorden worden gegeven voor 

de vragen over psychische belasting (medeleven met 

lichamelijke problemen of dementie). 
• Voor alle andere vragen worden juist meer positieve 

antwoorden gegeven dan het Facit-gemiddelde. 
• 98% geeft aan trots te zijn op Respect. Facit-totaal is 

dat 57%. 

 
Een extra vraag die is gesteld ging over of men zich veilig 

voelt en of de werkomgeving voldoende veiligheid biedt.  
Alle vrijwilligers scoren hierop positief. 

 
Weetjes: 
 95% is ouder dan 41 jaar; 

 20% is al langer dan tien jaar vrijwilliger bij ons; 
 87% is tevreden over de manier van inwerken; 

● 84% is tevreden over de begeleiding tijdens de werk-
zaamheden. 

 

Ik wilde u dit nieuws vers van pers niet onthouden. De beide 
coördinatoren vrijwilligers, Ineke en Rieke, zullen alle vrijwil-

ligers, medewerkers en cliënten wat uitgebreider informeren 
over deze voor Respect uitstekende uitslag. 
 

Respect omdat het goed voelt! Ook voor vrijwilligers! 
 

Theo Stoffels, locatiemanager 
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De Bibliotheek 

 

De Bibliotheek is iedere 
vrijdag open van: 
  

11.00-14.00 uur  
  

Naast een heerlijk kopje 
koffie met iets lekkers liggen 
er tijdschriften en boeken 

voor u klaar, die u ook mee 
kunt nemen.  

  

 U bent van harte welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cliëntenraad B&D 

Mailadres: 

cliëntenraadBD@respectzorggroep.nl 

Boottochtje 

 
Soms wordt iets kleins een beetje groter, soms loopt het 

helemaal uit de hand. 
 

Een uitstapje met de 
Respect-bus naar het 
Westland voor een 

boottochtje voor 7 
personen, wat kan er 

gebeuren? 
 

De boot zat op de 
geplande ochtend al vol. 
Wij konden niet meer mee. Maar na overleg wilden ze ’s 

middags nog wel een tocht speciaal voor ons varen, wel 
met het verzoek om zoveel mogelijk mensen mee te vragen 

om zo de kosten in de hand te kunnen houden. 
 
Dus op 4 juli werd de Respect-bus twee keer volgeladen en 

ook de twee bussen van Tap Taxi, die ons naar ’s 
Gravenzande vervoerden. Daar werd een schitterende boot 

van de firma De Gantel (naar de gelijknamige Westlandse 
rivier) tot de gangboorden geladen, voor een twee uur 
durende tocht die onder een vijftigtal bruggen door het hele 

Westland rondging. De schipper gaf uitleg over alle 
bezienswaardigheden. 

 
Zodoende genoten ongeveer 22 cliënten van Golfslag, 
Binnenhaven, Buitenhaven, Strand en Robben van een 

schitterend weertje, met net genoeg wind om verkoeling te 
krijgen.  

 
 
 

 
 

 

Zomerbuffet 2016 
 
Op 21 en 22 juli jl. organiseerde het centrale 

activiteitenteam van de locatie Bosch en Duin een 
zomerbuffet voor alle cliënten. 
 

De cliënten waren vanaf 12 uur welkom in de Duinpan waar 
een heerlijk buffet klaarstond, bestaande uit o.a.: 

diverse salades, brood met kruidenboter, krokketjes etc.  
 
Een saxofonist en 

accordeonist maakte de 
sfeer van de dag nog 

gezelliger.  
 
Het waren twee 

geslaagde middagen. 



 

 

Ballonvaart 

 

 
 

 
 

 

 

Avondvierdaagse 

Een blije cliënt, daar doen we het voor 
 

Meneer Jansen is een cliënt bij Bosch en Duin, die sinds 2012 
op de Golfslag verblijft. Hij had een bijzondere wens; namelijk 

een echte ballonvaart maken.  
 

De heren van de ICT-afdeling hebben zich hiervoor ingezet 
vanuit hun actie ‘Laat een wens in vervulling gaan’. Michael 
Bovet, systeembeheerder, zette zich hier persoonlijk voor in 

tijdens de voorbereidingen en op de dag zelf.  
  

Op maandag 4 juli was het 
eindelijk zover! De ballonvaart 
kon ’s avonds gemaakt worden.  

 
Angela, Evv’er op de Golfslag, 

ging mee als begeleider.  
 

 
 

Uiteindelijk ging het reisgezelschap wel 800 meter de lucht in, 

met een prachtig uitzicht over de rivieren en het landschap. Na 
een bijzondere landing op het terrein van een boer in Lexmond 

werd de avond afgesloten met een lekker drankje.  
 
We hebben weer een cliënt blij gemaakt. De heer Jansen kijkt 

terug op een geweldige dag. “Wat een fantastische beleving 
was dit!” 

 

 
11e Avondvierdaagse Bosch en Duin 
 

Locatie Bosch en Duin heeft van 25 juli t/m 28 juli de 11e 

avondvierdaagse georganiseerd. 
 

Dankzij familie, mantelzorgers, vrijwilligers, medewerkers en 
de politie werd dit voor de cliënten een groot succes.  



 

 

 Dag Tijd Activiteit 

Donderdag 1 september 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Samen ontbijten 

Wandelen 

Filmavond 

Vrijdag 2 september 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Klassiek optreden duo Ivoire 

Zondag 4 september 11.30 u. Kerkdienst 

Maandag 5 september 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Kinderen op bezoek 

Dinsdag 6 september 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, kunst en interactie 

Bewegen op muziek 

Bingo 

Woensdag 7 september 10.30 u. 

14.30 u. 

Koffie met een breiwerkje 

Muziekmiddag 

Donderdag 8 september 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Samen ontbijten 

Wandelen 

Filmavond 

Vrijdag 9 september 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Zangmiddag 

Zondag 11 september 14.30 u. Borrelmiddag 

Maandag 12 september 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Pannenkoekenmiddag 

Dinsdag 13 september 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, kunst en interactie 

Bewegen op muziek 

Optreden Vissersvrouwen koor  

Woensdag 14 september 10.30 u. 

14.30 u. 

Koffie met een breiwerkje 

Muziekmiddag 

Donderdag 15 september 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Samen ontbijten 

Wandelen 

Filmavond 

Vrijdag 16 september 10.30 u. 

14.30 u. 

Wilma leest voor 

Sjoelcompetitie 

Zondag 18 september 14.00 u. Optreden …. 

Maandag 19 september 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Spelletjesmiddag 

Dinsdag 20 september 11.30 u. 

19.00 u. 

Prinsjesdag op het grote scherm 

Terugblik op Prinsjesdag 

Woensdag 21 september 10.30 u. 

14.30 u. 

Koffieochtend 

Muziekmiddag 

Donderdag 22 september 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Samen ontbijten 

Wandelen 

Filmavond 

Vrijdag 23 september 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Muziek uit de jaren... 

Zondag 25 september 14.30 u. Borrelmiddag  met dhr. van Roon 

Maandag  26 september  08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Bloemschikken 

Dinsdag 27 september 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u.  

Mannen, kunst en interactie 

Bewegen op muziek 

Optreden puur zang 

Woensdag 28 september 10.30 u. 

14.30 u. 

Duitse kinderen op bezoek 

Muziekmiddag 

Donderdag 29 september  08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u.  

Samen ontbijten 

Wandelen 

Filmavond 

 Activiteitenprogramma september 

Vrijdag 30 september 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Bingo 


