
Op 29 juli 2022 heeft Rijnland een korte vragenlijst verstuurd naar het online tevredenheidspanel 
van het project sluizen Spaardam. Dit was de laatste meting tijdens de uitvoering van het project 
‘Vervangen kademuren Kolksluis’. Graag informeren we u over de resultaten van die meting en de 
opvolging van de vragen en opmerkingen. 
 
Onderwerp vragenlijst: Hoe tevreden bent u over de manier van werken en communiceren tijdens 
het gehele project ‘Vervangen kademuren Kolksluis’? 
 
 

   Bent u nog geen lid van het panel? 
  Meld u aan via www.uwmeningtelt.nu/sluizen-spaarndam  
 
 
 
DE GEMETEN TEVREDENHEID 
Om mee te doen aan het onderzoek hebben de stakeholders een e-mail met een link naar de online 
vragenlijst ontvangen, inclusief een toelichting op het onderzoek. Zie voor meer informatie over de 
werkwijze van het onderzoek: www.stakeholderjourney.nl  
 
De resultaten van deze meting zijn: 
 

   

 0% 33 % 67 % 

 ontevreden tevreden zeer tevreden 
 
 
MOTIVATIE 
Wat opvalt in de motivatie voor de opgegeven tevredenheidscore is: 

• Tevreden: De renovatie moest plaatsvinden. De aannemer heeft echt zijn best gedaan 
overlast te beperken; 

• Zeer tevreden: Het personeel van Beens en Rijnland zijn heel zorgvuldig en zeer bekwaam. 
 
TIPS EN VERBETERPUNTEN 
De belangrijkste tips en verbeterpunten die we ontvingen: 

• De communicatie was nu te veel gericht op de direct omwonenden. De rest van het dorp had 
beter geïnformeerd kunnen worden; 

• Gemaakte afspraken consequent uitvoeren, zoals aanvangstijd en parkeren op Westkolk. 
 
OVERIGE OPMERKINGEN 
De belangrijkste opmerkingen die we ontvingen: 

• Fijn dat er nieuwe trappetjes in de Kolk zijn gehangen. 

• De wens voor een informatiebord bij de Kolk over de geschiedenis. 
 

  

http://www.uwmeningtelt.nu/sluizen-spaarndam
http://www.stakeholderjourney.nl/


   

 

FOLLOW-UP VAN DE ENQUETE 

De resultaten van de enquête hebben ons aangezet tot de volgende (re)acties vanuit het project: 

 
TIPS / SUGGESTIES (RE)ACTIE OMGEVINGSTEAM 

Rest van het dorp had beter geïnformeerd 
kunnen worden. 

Dank voor de tip! Veel ingezette 
communicatiemiddelen zijn door iedereen te 
raadplegen, denk aan de website, de 
nieuwsbrieven en de BouwApp. We zullen daar 
bij toekomstige projecten nog meer de 
aandacht op vestigen. 

Gemaakte afspraken consequent uitvoeren. 
 

Dank voor de tip! Deze is doorgegeven aan de 
aannemer. 

Wens voor een informatiebord bij de Kolk Op 8 september 2022 is een ANWB bord op de 
Westkolk onthuld over de historie van 
Spaarndam en omstreken. Dit bord is door de 
Stichting Kolksluis geregeld. 

 

 

 


