
 

Tevredenheidsonderzoek  

 
Bent u benieuwd hoe uw klanten de relatie met uw bedrijf ervaren? In welke mate 
zijn uw medewerkers tevreden over het werken bij uw organisatie. Wat vinden ze 
belangrijk? Wat moet u doen om ze tevreden te houden? Vaelis geeft u de 
antwoorden. 
 
 
Klantentevredenheids- en Medewerkertevredenheidsonderzoek 
Een tevredenheidsonderzoek kan gericht zijn op diverse groepen. Twee daarvan zijn de 
bekendste; klanten en medewerkers.  
 
Klanttevredenheid ontstaat wanneer de kwaliteit van uw product en de dienstverlening 
overeen komt met de behoeften en verwachtingen die uw klanten hebben. Maar dan moet u 
wel op de hoogte zijn van wat de klant wil. Een klantentevredenheidsonderzoek geeft u een 
helder inzicht hierin.  
 
Wanneer de relatie tussen de medewerker en uw organisatie in balans is zal de medewerker 
meer betrokkenheid vertonen en loyaler zijn. Dit heeft een positieve invloed op uw 
organisatie. Door een medewerkerstevredenheidsonderzoek komt u erachter hoe de 
medewerker hierover denkt?  
 
Luisteren 
Door naar hen te luisteren leert u van hun feedback. Het registreren van die feedback is 
echter lastig als deze mondeling wordt gegeven tijdens een meeting of (telefoon)gesprek. 
Met een tevredenheidsonderzoek wordt alle feedback goed vastgelegd en bovendien in 
perspectief geplaatst. Dat biedt de mogelijkheid om conclusies te trekken, actie te 
ondernemen en uw relatie te optimaliseren 
 
Een goed tevredenheidsonderzoek kost veel tijd en energie. Reden temeer om dit goed aan 
te pakken. Vaelis heeft uitgebreide kennis van zaken en jarenlange ervaring in het uitvoeren 
van tevredenheidsonderzoeken. 
 
Professioneel advies bij onderzoek 
Vaelis ondersteunt u met professioneel advies en heldere rapportages. Dit doen we middels 
een overzichtelijk stappenplan: 

 



 

 
 
 
Intake 
In deze fase inventariseren we uw wensen en formuleren we de onderzoeksvragen. Ook 
bepalen we het tijdsbestek waarbinnen het onderzoek gaat plaatsvinden en op welke manier 
we het onderzoek gaan promoten bij uw respondenten. 
 
Inrichting onderzoek 
Wij bouwen een digitale webpagina in uw huisstijl met achter iedere vraag een 
verwerkingsmodel. U levert de mailadressen van de respondenten. 
 
Het uiteindelijke onderzoek 
Dit geheel wordt volledig door ons verzorgd en bewaakt, voorafgaand aan een introductie 
naar uw klanten. Gedurende het onderzoek houden wij u uiteraard op de hoogte van de 
vorderingen. 
 
Heldere rapportage over resultaten 
Nadat alle reacties zijn binnengekomen stellen wij uw rapportage op. Dit doen we met 
behulp van het door ons speciaal ontwikkelde verwerkingsmodel. De rapportage bevat 
feitelijke informatie en geeft de resultaten van het onderzoek weer. 
 
Presentatie en afronding 
We zullen de resultaten van het onderzoek presenteren en toelichten. U ontvangt de 
rapportage van het onderzoek. 
 
Analyse en advies 
Vaelis kan een prioriteitenanalyse opstellen. Ook kunnen wij de resultaten van de 
rapportage  vertalen naar een verbetervoorstel. Om dit verbetervoorstel uit te voeren zijn 
wij u graag van dienst.  
 
Vervolgonderzoek 
Herhaling van het onderzoek is van belang om een trend te kunnen bepalen en om het 
effect van genomen actie te kunnen meten. Dit vervolg onderzoek bestaat uit dezelfde 
vragen en wordt ook door Vaelis voor u uitgevoerd. 
 
Digitaal onderzoek is veilig 
Digitaal tevredenheidsonderzoek is gegarandeerd veilig. De privacy van uw respondenten is 
gewaarborgd. Ze kunnen de vragen eventueel anoniem beantwoorden. U krijgt geen 
ongewenste e-mail of virussen. 
 
De expertise van Vaelis 
Al sinds 1996 ondersteunen wij organisaties op gebied van kwaliteit- en 
procesmanagement. Het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken is hier een essentieel 
onderdeel van. Hierdoor zijn onze adviseurs ervaren en gedegen partners het uitvoeren 
van uw tevredenheidsonderzoek.  
 
Meer informatie? 
Vaelis B.V. • Postbus 1128 1400 BC • De Nieuwe Vaart 32 • 1401 GR Bussum • Nederland 
• T +31 (0)88 3929292 • info@vaelis.nl • www.vaelis.nl 
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