
https://www.youtube.com/watch?v=bHYAM3p-YSE&feature=emb_logo


Evert van den Beld
Manager 3 wijkcentra vanuit De Woonplaats



Wijkvoorziening: 360 graden feedback
RodeKersen sessie Najaarcongres 2019





3261 Reviews verzameld 
door 33 locaties 



Aantal beoordelingen 2019 2018

Aantal totaal 1294 1100

Aantal reviews / locatie gemiddeld 144 61

Aantal open vraag 66% 71%

1294 Beoordelingen, meer dan 2018!



360 Graden feedback 















Hoe werkt het?



Hoe werkt het?

Demo Gooiland – RodeKersen

http://www.wijkconnect.com/enquete/wijkvoorzieningen/gooiland


Hoe werkt het?

Resultaten Gooiland - RodeKersen

http://www.wijkconnect.com/enquete/wijkvoorzieningen/resultaten/?slug=gooiland


Online versie

Wat krijgt je deelnemende locatie:
Print versie

Rapportage eigen locatie Rapportage totaal incl benchmark Alle individuele beoordelingen

Promotie draaiboek en 
materialen



360 graden feedback – rollenspel



Stelling 1:
Al zijn er 10 yogaclubs, als het 

maar rendabel is



Stelling 2:
Invullen van enquetes moet zo

efficiënt mogelijk gebeuren



Stelling 3:
Dit is meer een speeltje van de 

beleidsmakers, daar ga ik als
beheerder geen tijd voor maken



Stelling 4:
We moeten snel iets kunnen

veranderen aan het pand, 
kleurtje op de muur, Wifi

verbeteren, dat soort dingen





Aandachtspunten
Deelnemers 2019



Doorontwikkel doelen 2019
- Zelf enquetes maken, op maat per locatie incl activiteiten
- Advies rapport met locatie gebonden aanbevelingen
- Instant feedback bij ingevoerde enquetes
- Dashboard met realtime inzicht in cijfers en verhalen

Informatie en aanmelding:
Ewoud de Groot
ewoud@bouwstenen.nl
06-10202079

RodeKersen 2019 planning

mailto:ewoud@bouwstenen.nl


Deel je beoordeling met bezoekers



Live dashboard met inzicht
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