
2017-01-13 Tevredenheid onthaalkantoren in Vlaanderen
Status: Live
Begindatum: 05-01-2017
Einddatum: 01-12-2020
Live: 653 dagen
Vragen: 11
Talen: de, en, es, fr, nl

Gedeeltelijk geantwoord: 116 (20,8%)
Afgedankt: 0 (0%)
Einde bereikt: 443 (79,2%)
Totaal beantwoord: 559

2. Hoe hebt u de weg naar dit onthaalcentrum gevonden? Kies het antwoord dat het beste past.

37% - ik kende de weg naar het onthaalcentrum van
vroeger
20% - toevallig, ik kwam hier voorbij
16% - ik volgde de bewegwijzering
12% - ik gebruikte een stadsplan (kaart, brochure,
reisgids, online, ...)
10% - ander, namelijk…
5% - ik heb de weg gevraagd aan een voorbijganger

37.1%

10.3%

11.8%

15.7%

20.4%

3. Hebt u de weg naar het onthaalcentrum gemakkelijk gevonden?

94% - ja
6% - nee

94.4%

4.  Hoe hebt u in het onthaalcentrum gezocht naar de gewenste informatie of advies? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

via de onthaalmedewerker 355  71%

via de gratis brochures 108  22%

via schermen, infokiosk of videowall 85  17%

opzoeking via het internet 43  9%

op een andere manier, namelijk 22  4%

Totaal aantal respondenten: 497
Vraag overgeslagen: 0 0% 20% 40% 60% 80%  

n=515

n=216
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5.  Hoe tevreden bent u over de dienstverlening van onze medewerkers? 
Geef telkens een beoordeling van 'helemaal niet tevreden' tot 'uiterst tevreden' 
 

Subvragen Resp. % van antwoorden gem med SD

de behulpzaamheid van het personeel 346 4.79 5 0.6

het enthousiasme van het personeel 346 4.76 5 0.6

de snelheid waarmee u werd geholpen 346 4.76 5 0.61

de accuraatheid waarmee u werd geholpen 346 4.75 5 0.66

de duidelijkheid van de gekregen informatie of het advies 346 4.75 5 0.57

de taalkennis van het personeel 346 4.65 5 0.72

de toelichting bij de brochures of producten die u kocht 346 4.63 5 0.64

tips voor activiteiten of bezienswaardigheden die u niet kende 346 4.61 5 0.66

Gemiddelde: 4,72 — Mediaan: 5 — Standaarddeviatie: 0,64

1. helemaal niet tevreden

2. niet tevreden

3. neutraal

4. tevreden

5. uiterst tevreden

- niet van toepassing

  13 84

  15 81  

   15 82  

  14 81  

  18 79

 4 17 68 9

 4 21 61 13

 5 22 61 11

 

 

 

 

 

 

6.  Hoe tevreden bent u over de dienstverlening in het onthaalcentrum? 
Geef telkens een beoordeling van 'helemaal niet tevreden' tot 'uiterst tevreden' 
 

Subvragen Resp. % van antwoorden gem med SD

uw algemene beoordeling na uw bezoek aan dit onthaalcentrum 461 4.67 5 0.61

het comfort van de ruimte en voorzieningen 461 4.62 5 0.66

de wijze waarop brochures en producten gepresenteerd zijn 461 4.47 5 0.71

de wijze waarop stad en omgeving gepresenteerd zijn 461 4.45 5 0.73

het aangeboden assortiment van producten en diensten 461 4.44 5 0.81

de werking van de aanwezige apparatuur 461 4.32 5 0.84

de meertaligheid van de brochures, kaarten, … 461 4.21 4 0.92

Gemiddelde: 4,46 — Mediaan: 5 — Standaarddeviatie: 0,77

1. helemaal niet tevreden

2. niet tevreden

3. neuteraal

4. tevreden

5. uiterst tevreden

- niet van toepassing

  25 71  

 4 26 67  

 6 36 54 3

  6 34 53 5

 4 35 54 4

  11 27 43 16

  12 31 40 12

 

 

 

 

 

 

Vraag overgeslagen: 399

7.  Hebt u suggesties of tips waarmee we de dienstverlening van dit onthaalcentrum nog kunnen verbeteren? 
 

Respondenten 62  11%

0% 20% 40% 60% 80%  
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8.  Hieronder staan drie beweringen. Kruis elke bewering aan die voor u van toepassing is. 

"Door mijn bezoek aan dit onthaalcentrum … 
 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

… ga ik in deze stad waarschijnlijk nog andere dingen bezoeken of doen dan ik
gepland had' 

248  56%

… is de kans groter dat ik later nog eens terug kom naar deze stad of streek' 225  51%

… ga ik tijdens deze trip ook een of meer andere plekken in dit land bezoeken' 98  22%

Totaal aantal respondenten: 439
Vraag overgeslagen: 16 0% 20% 40% 60% 80%  

9. In welk land woont u?

83% - België
5% - Nederland
4% - Ander, namelijk
3% - Duitsland
2% - Verenigd Koninkrijk
1% - Spanje
1% - Japan
1% - China
0% - Rusland

1/2

83%
n=454
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