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Richting van organisatie

Achtergrond
Resultaten eerder onderzoek (eigen beheer):

Procedure klachtenafhandeling
Wachttijden
Wens digitale communicatievormen
Persoonlijke aandacht

Doelstelling huidige meting:
Nul-meting:

Algemene tevredenheid
• Wat gaat er goed?
• Waar zit ruimte voor verbetering?

Basisdienstverlenging en toegevoegde waarde
Kwestie salariëring
Digitalisering
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Amsterdam, Noordwest
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Rotterdam, Zuidwest

Achtergrond onderzoek



Berekening van de resultaten

Significante én grote absolute verschillen worden
gekleurd.
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Resultaten op hoofdlijnen

Resultaten op hoofdlijnen



Respons

Groepsnaam Verzonden Ontvangen Huidige meting

Amsterdam, Noordwest 526 250 47,5%

Groningen, Noordoost 516 238 46,1%

Nijmegen, Zuidoost 413 246 59,6%

Rotterdam, Zuidwest 545 260 47,7%

Totaal
Sanquin Bloedvoorziening

2000 994 49,7%
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Hoofdonderwerpen (1/2)

1a Algemene tevredenheid 8,3 7,3

2a Bereikbaarheid 8,0 n.b.

3a Telefonische bereikbaarheid 8,0 7,6

4a Manier uitnodigen 7,9 n.b.

5a Dienstverlening receptie/ontvangst 8,3 8,0

6a Keuring 8,3 n.b.

7a Afname 8,4 n.b.



Hoofdonderwerpen (2/2)

8a Cateringsruimte 8,3 n.b.

9b Symbolische waardering (bijv. speldje) 7,3 n.b.

10a Informatie donorschap 7,9 n.b.

11b Afhandeling klacht/suggestie 4,7 5,4

12a Medewerkers Sanquin Bloedvoorziening 8,6 7,9

13a Mogelijkheden inspraak 6,3 n.b.



Donoren zijn het meest tevreden over...

14b Zaken blijven doen (bloed blijven geven) 8,9 7,4

12b Medewerkers vriendelijk 8,7 7,3

7h Gevoel welkom te zijn 8,7 n.b.

12e Medewerkers deskundig 8,6 7,7

12d Medewerkers servicegerichtheid 8,5 7,7



Donoren zijn het minst tevreden over...

11c Snelheid afhandeling klacht/suggestie 5,2 n.b.

7e Afleiding afname 6,9 n.b.

2c Openingstijden bloedbank 6,9 n.b.

6b Wachttijd keuring 7,3 n.b.



Suggesties/Opmerkingen

Symbolische waardering afschaffen en 
bijvoorbeeld na zoveel jaren iets groters in 
de vorm van een bon.

Ik doneer uit overtuiging. De attenties zijn voor mij 
niet belangrijk. Wel vind het heel vervelend wanneer 
de organisatie negatief in het nieuws komt door (te) 
hoge salarissen voor de directie. Onlangs weer ophef 
over (te) hoge prijzen voor de bloedproducten. Ik 
lever gratis de grondstof en mag dan ook nog betalen 
voor de doorberekening van de prijs voor bloed in 
mijn ziektekostenpremie.

Symbolische waardering hoeft 
voor mij niet bloed geven doe je 
gewoon



Verdieping naar onderwerpen:
Wat gaat er goed?



Algemeen

1b Professioneel 8,4 6,9

1c Betrouwbaar 8,3 7,1

1d Betrokken 8,0 n.b.

1e Servicegericht 8,0 n.b.

Ik vind het een hele prettige 
organisatie en ga er met 
plezier naar toe!

Zo blijven doorgaan met dit 
mooie werk.



Medewerkers

12a Medewerkers Sanquin Bloedvoorziening 8,6 7,9

12b Medewerkers vriendelijk 8,7 7,3

12c Medewerkers efficiënt 8,4 n.b.

12d Medewerkers servicegerichtheid 8,5 7,7

12e Medewerkers deskundig 8,6 7,7

12f Medewerkers betrokken 8,4 n.b.

Ik ben blij met de check van 
mijn gezondheid en het 
personeel vind ik erg aardig en 
betrokken.

Goede zaak met veel 
waardering voor inzet en 
betrokkenheid.



Verdieping naar onderwerpen:
Waar zit ruimte voor verbetering?



Bereikbaarheid

2a Bereikbaarheid 8,0 n.b.

2b Parkeergelegenheid 7,5 n.b.

2c Openingstijden bloedbank 6,9 n.b.

2d Bekend reiskostenvergoeding (% Ja) 12,8 n.b.

2e Reiskostenvergoeding (belangrijk) 5,0 n.b.

Openingstijden vind ik beperkt.



Oproepbeheer

4a Manier uitnodigen 7,9 n.b.

4b Mogelijkheden verzetten 8,1 n.b.

Minder post. Ik hoef geen 
oproepbrieven. Liever 
digitaal: per sms of mail.

Sanquin gaat aardig met haar tijd mee, maar 
zou wat mij betreft nog moderner kunnen 
worden.
Herinneringen via sms, een Facebookgroep, 
mobiele applicatie om afspraken te plannen.



Receptie/ontvangst, 
Keuring, Afname

7b Wachttijd afname 7,6 n.b.

6b Wachttijd keuring 7,3 n.b.

5b Wachttijd receptie/ontvangst 7,6 n.b.

Hopelijk kan er iets gedaan worden aan 
de lange wachttijd tussen de ontvangst 
en de keuring. Meestal ben
ik 1,5 uur bezig voor ik weer weg kan 
(ik kan alleen 's avonds naar mijn 
werk) en dan is het erg druk.

De wachttijden voor de behandeling zijn erg 
wisselend regelmatig moet ik meer dan 1 uur 
wachten voordat ik geholpen ben. Het zou 
prettig zijn als je op afspraak kan en/ of dat je 
tevoren via internet kan zien of er verwachte 
drukte is.

Goede organisatie, enige 
minpunt is de wachttijd bij de 
keuring omdat er te weinig 
mensen aan het keuren zijn.

Kortere wachttijden. Ben 
druk bezet en probeer het er 
altijd even tussendoor te 
doen. De laatste keer ben ik 
maar weggegaan. Duurde 
verschrikkelijk lang.



Informatievoorziening

10a Informatie donorschap 7,9 n.b.

10b Website 7,7 6,7

10d Bekend met Donormail (% Ja) 27,0 n.b.

10e Informatie in Donormail 7,8 6,9

10f Bekend met 'Bloedverwant' (% Ja) 89,6 n.b.

10g Informatie 'Bloedverwant' 7,6 n.b.

10h Bekend met 'Wereld Bloeddonordag' (% Ja) 44,4 n.b.

Ik lees het blad vrij weinig, 
voor mij hoef ik het niet te 
ontvangen.

- Alleen als men daar 
belangstelling voor heeft.
- Makkelijk afmelden.

Liefst alleen digitaal.



Klachten/suggesties

11a Indienen klacht/suggestie (% Nee) 94,8 n.b.

11b Afhandeling klacht/suggestie 4,7 5,4

11c Snelheid afhandeling klacht/suggestie 5,2 n.b.



Medezeggenschap

13a Mogelijkheden inspraak 6,3 n.b.

13b Bekend met donorraad (% Ja) 12,1 n.b.

13c Waarde hechten aan donorraad 7,5 n.b.

13d Bekend met donorvereniging (% Ja) 13,3 n.b.

13e Waarde hechten aan donorvereniging 7,4 n.b.

Graag meer transparantie over de organisatie en 
salarissen van de (top) bestuurders. Deze behoren in
relatie te staan tot de vrijwilligers organisatie en hun 
goodwill in het belang van de doelgroepen (mensen
die bloed nodig hebben).



Loyaliteit

14a Aanraden bij vrienden/ kennissen (% NPS) 69,6 9,5

14b Zaken blijven doen (bloed blijven geven) 8,9 7,4

Er zou toch meer reclame 
moeten worden gemaakt 
onder jongeren, net als voor 
orgaandonatie.

Wellicht een keer een actie om vrienden van 
bloeddonoren te benaderen. Via de donor 
(digitaal/ansichtkaart). Denk dat wanneer er via 
een bekende gevraagd wordt donor te worden de 
drempel lager zou zijn. Dus meer donoren.

Ga zo door! Ik heb er altijd 
een goed gevoel bij. Meer 
mensen zouden dit moeten 
doen.




