
Resultaten enquête Tafeltje Dekje november 2017 
 
Alle 125 cliënten van TDJ hebben de enquête ontvangen.  
Hiervan hebben 89 cliënten de enquête ingevuld en teruggestuurd.  
 
Responspercentage:  
 
1 Algemeen 
 
1.1 Geslacht 
Man    29  
Vrouw    59 
Niet ingevuld   1 
 
1.2 Woonplaats 
Schore/Eversdijk  4   
Biezelinge   9  
Wemeldinge   18 
Kapelle    57 
Niet ingevuld   1 
 
1.3 Hoe lang klant 
0-1 jaar klant   31  
1-5 jaar klant   36  
6-10 jaar klant   7  
Langer dan 10 jaar klant 5  
Niet ingevuld   10 
 
Respondenten strepen maand/jaar niet altijd door, dus uitslag is niet valide. 
 
1.4 Hoeveel maaltijden 
1-3 maaltijden per week 18 
4-7 maaltijden per week 70 
Niet ingevuld   1 
 
1.5 Reden gebruik (meerdere antwoorden mogelijk)     
Ziekte      27     
Geen boodschappen meer kunnen doen 24 
Koken is te inspannend    41 
Geen ervaring met koken   6 
Het is gemakkelijk    16 
Andere reden - eet afwisselend/ontspanning 

- Achteruitgang gezichtsvermogen 
- Tafeltje dekje is ook erg lekker 
- Slechtziende 
- Hoge leeftijd – 2 
- Minder werk 
- Tijdelijk 
- Dementie/ zeer hoog bejaard/partner kan ook niet meer koken vanwege 

lichamelijke beperking      
 
 



2. De maaltijden 
 
2.1 Portie maaltijd     
Te groot   3    
Groot genoeg   76 
Te klein    5 
Niet ingevuld   5 
 
2.2 Temperatuur 
Te hoog   - 
Goed    85 
Te laag    2 
Niet ingevuld   2 
 
2.3 Keuzemenu’s 
 
Ja    82 
Nee    3 
Niet ingevuld   4 

- Ik snap er niks van, gelukkig wordt het voor me gedaan 
- Wat betekend de sterretjes achter de gerechten in de eerste kolom 
- Het staat er door elkaar 
- Ben pas ermee begonnen 
- Sinds een maand zijn de porties beduidend kleiner, ondanks mijn 91 jaar gezonde 

eetlust. 
 
2.4 Variatie 
Heel goed   12   
Goed    59   
Kan beter   15 
Onvoldoende   - 
Niet ingevuld   3 
 
2.5 Kloppende bestelling 
Ja    50 
Meestal wel   34 
Meestal niet   - 
Nee    - 
Niet ingevuld   5 
 



2.6 Kwaliteit/smaak 
 

 Heel tevreden Tevreden Kan beter Niet tevreden Niet 
ingevuld 

De soep 9 32 1 1 46 

De aardappelen/ 
de rijst/ de pasta  

13 55 6 3 12 

Het vlees/ de vis 14 49 15 2 11 

De groenten 9 56 14 - 8 

Het dessert 9 36 1 - 43 

Het niet invullen van een beoordeling van de soep/het dessert kan verklaard worden door het feit dat 
niet iedereen een volledig menu bestelt. 
 

Opmerkingen over de maaltijden 
 
Positief 

- Het is altijd goed 
- Gehakt in tomatensaus in heerlijk 
- Ik ben zeer tevreden 
- Alles redelijk van smaak 
- Keurig verzorgde smaakvol lekkere maaltijden groot compliment voor jullie! 
- Een 8 
- Goed 
- Meestal goede maaltijden 
- Ben wel tevreden 
- De maaltijden zijn altijd prima en de bezorging is ook prima 
- Het is een uitkomst! 

 
Negatief 

- Groente soms erg weinig 
- Groente soms te nat 
- Groente gaar leveren 
- Dessert: bij papjes/vla vaak vanille, graag meer variatie 
- Aantal keren geen appelmoes gehad, wel besteld 
- Bij stamppot, nasi en rijst portie te klein 
- Te weinig groente 
- Te weinig smaakt, te weinig vis in vispotje, frites te zacht (andere frituur is 

prima), graag stokjes vlees bij de satésaus 
- Soms wel wat te zout 
- Over het algemeen goed, wel in herhaling ’t zelfde 
- Bij de desserts zijn yoghurt en fruit de standaard keuzes, de andere keuze 

varieert. Mijn moeder (en ik denk veel ouderen met haar) houdt het meest van 
vla/pudding/pap en lust geen yoghurt/kwark. Fruit waar ze van houdt kopen we 
zelf voor haar. Er zijn nu dus dagen dat ik geen toetje voor haar kan bestellen. Ik 
pleit er daarom voor dat vla een van de standaardkeuzes wordt dat past m.i. 
beter bij de doelgroep  

- Nogal eens verkeerd 
- Het is gemakkelijk als het correct wordt uitgevoerd. Deze maand 3 x dat het niet 

goed was.  



- Gekookte aardappelen niet altijd gaar 
- Wat meer groente! De boontjes gaarder 
- Vlees vaak niet goed gaar, lever bijvoorbeeld taai 
- Vlees is vaak niet goed gaar, bij spek vaak taai. Groenten, soms niet gaar 
- 1x fruit genomen, was niet rijp (peer) 
- Bij de omschakeling naar Colijnsplaat/Zierikzee ging er tijdelijk wel eens wat 

mis? 
- Weinig groente! 
- Er wordt wel eens wat vergeten 
- Omdat ik maar 2 x warm eet ken ik niet alle groenten (geen variatie per dag) 
- Soms weinig groente 
- Te veel gekruid, Peper (altijd last van!) te vaak goedkoop vlees, te vet! Vis 

redelijk! Schnitzel te veel gepeperd, ik snijd dat er af, het vlees komt niet tot z’n 
recht! 

- Liever meer groente 
- Een enkele keer is er wat vergeten. Kan de saus apart bij Friet met Vis? … graag 

stamppot met groente te fijn, welke groente? Weense kalkoensnitsel uit de 
oven, spek uit de oven, halfgaar, ’t spek of de kaas bedoel ik sorry. Maar voor de 
rest, is alles best! 

- Jammer dat aan de groeten smaakmakers worden toegevoegd (gluten – eieren – 
soja-melk-seldery- mosterd) ook aan de rijst. Het stoofvlees (runder) is vaak 
pittig, scherp 

- Bij nasi/bami/spaghetti mogelijkheid extra groente. 
 

 
3 De bezorging 
 
3.1 Bezorging door vrijwilligers 
Heel goed  43  
Goed   41 
Kan beter  2 
Niet goed  - 
Niet ingevuld  3 

- De vrijwilligers dragen het onder haar arm, niet allemaal (route park beukenhof) 
 
3.2 Tijdstip bezorging 
Heel goed  23  
Goed   60 
Kan beter  1 
Niet goed  2 
Niet ingevuld  3 
 
3.3 Levering in maaltijdboxen 
Heel goed  26 
Goed   59   
Kan beter  - 
Niet goed  - 
Niet ingevuld  4 
 



3.4 Staat van de maaltijdbox 
Goed   81  
Nee   1 
Niet ingevuld  7 

- De deksels laten los 
 
3.5 Maaltijd op zondag wenselijk 
Ja   19  
Nee   63  
Niet ingevuld  7 

- Graag!  
 
Waarom niet  (meerdere antwoorden mogelijk) 
Eet brood of restjes 16      
Gaat iets halen  6   
Eet in Cederhof  -   
Kookt zelf  18   
Gaat eten bij familie 8 
Niet ingevuld  5  
Anders   36 

- Familie komt bij mij eten en koken 
- Privacy 
- Soms krijg in niet het gevraagde of doen ze de box niet open (lastige sluiting) 
- Andere leveren voor mij dan een eenvoudige warme maaltijd 
- Wordt door familie thuisgebracht 
- Met cup a soup of blikje soep en vla/yogurt 
- Familie zorgt voor eten – 2 
- Ik ben tevreden 
- Maak zelf wat klaar 
- Albert Hein 
- Er is een mevrouw die het niet binnen wil brengen ivm m’n hondje 
- Maak soms zaterdag een ovenschotel. 

 
   

Opmerkingen over de bezorging 
- Prima, altijd beleefde mensen 
- Prettige mensen 
- Ik word een enkele keer vergeten en bel dit dan door. De maaltijd wordt dan van 

de rekening afgetrokken 
- Kan ik met een andere route mee? Was heel tevreden met 11.30u, absoluut niet 

met 12.10u (J.J. Zegers) 
- Goed 
- Is uitstekend 
- De bezorging is prima 
- Dat alles is prima 
- We hebben alle respect voor de vrijwilligers die maandelijks een week voor ons 

klaarstaan! (W.J. Dek) 
- Goede bezorging 
- Allemaal zeer behulpzame fijne hartelijke bezorger(st)ers. Ze helpen zo fijn me 

goed nu ik meer beperkt ben. 
- Een 8 
- Goed 



- Nee! Ben heel tevreden! 
- Dat is goed 
- Liever iets vroeger, bijna 12 uur, is meestal tussen 12.15 en 12.30 uur 
- Ben zeer tevreden over de maaltijden en de bezorging is ook prima 
- Kan niet beter 
- Altijd vriendelijke mensen zonodig behulpzaam. Een compliment waard 
- Heel goed 
- Voor wie geduld heeft komt alles op tijd! 
- De professionaliteit van de Beukenhof is zeer goed. 
- Het eten komt te laat; 12.45 uur 
- Het latere tijdstip vind ik niet zo prettig 

 

 
 
4 Algemeen 
 
4.1 Intakegesprek      
Telefonisch door keuken   5   
Telefonisch door Cederhof   10   
Aan huis door Cederhof welzijn   34   
Aangemeld door thuiszorg/ziekenhuis  20 
Niet ingevuld     20 

- Intake was met dochter 
- TdJ is op gang gekomen i.v.m. de ziekte van mijn man (thuiszorg) 
- Fijn en begripvol 
- Prima, Iris is toppie 
- Goed gesprek gehad 
- Fijn dat er belangstelling is voor de oudere mens 
- Weet niet meer is lang geleden 
- Intake is lang geleden voor opmerking 

 
4.2 Kwaliteit gesprek 
Goed    41    
Niet goed   - 
Ik weet er niets meer van 26 
Niet ingevuld   19 
n.v.t.    3 

- Normaal en goed  
- Was goed gesprek  
- Goed 
- Zijn er genoeg blik variaties 

4.3 Prijs   
Goedkoop  4   
Goed   68  
Duur   6 
Te duur   1 
Niet ingevuld  10 
 



4.4 Betalingswijze 
Goed      83       
Niet goed     -      
Liever andere wijze (automatische incasso) -   
Niet ingevuld     6  

- Maar brutaal n.a.v. de levering (anoniem) 
 
4.5 Gehoor bij klachten 
Ja, genoeg  29 
Voldoende  26 
Niet genoeg  3 
Niet ingevuld  28 
n.v.t.   3   
 

Algemene opmerkingen TDJ 
- Geen klachten, graag vaker bitterkoekje vla, is erg lekker! 
- Respect voor de bezorgers! 
- Ik heb zelden klachten  
- Fijn systeem, lekker eten, netjes thuisgebracht 
- Goed 
- Heb geen klachten. Ik ben 94, ben maar alleen, maar heb goede verzorging  
- Ik ben heel tevreden met goed lekker eten en de fijne bezorging! 
- Doorgaan zo!!! 
- Goede instelling 
- Nooit klachten 
- Geen 
- Geen klachten 
- Ik heb geen klachten, de maaltijden zijn altijd goed en de bezorging is ook prima 
- Alles goed verzorgd 
- Dank aan de medewerkers van de maaltijdver/bezorging 
- Een prachtig systeem! 
- Betreft communicatie bij afmelders voor een maaltijd, waarbij soms toch gerekend wordt. Zo 

werd vandaag (di 14/11) een maaltijd bezorgd, terwijl ik voor dinsdag nooit een maaltijd van 
u gebruik. Verrassend was dat op de lijst van de berzorger ik deze hele week voor de maaltijd 
stond ingepland. Zonder afmelden gebruik ik alleen maaltijden op maandag, donderdag en 
vrijdag  

- Graag oplossing voor tijdstip  
- Af en toe klopt geleverde maaltijd niet volgens lijst 
- De controle of alles aanwezig is ontbreekt 
- Omdat ik de maaltijden nog maar kort gebruik niet alles ingevuld 
- Te vaak goedkope vleesproducten, ook stoofvlees weinig vlees te vaak moet het zo voordelig 

mogelijk! Runderlapje is prima! Victoriabaars ook prima!  
- Soms ontbreekt er iets zeker van het dessert. 
- Beschouw de opmerkingen vooral niet als negatieve kritiek. 

 

 


