
Op 25 oktober 2021 heeft Rijnland een tevredenheidsmeting verstuurd naar het online 
tevredenheidspanel van het project sluizen Spaardam. Graag informeren we u over de resultaten 
van die meting en de opvolging van de vragen en opmerkingen. 
 
Onderwerp vragenlijst: Hoe tevreden bent u met de manier waarop wij hebben gewerkt en 
gecommuniceerd tijdens de zandaanvulling? Dit noemen wij ‘Fase 1’ van het vervangen van de 
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% 41 % 59 % 

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

• Goede informatie en communicatie; 

• Via de BouwApp is alles prima te volgen; 

• Alles verloopt transparant en zonder teveel overlast. 
 
TIPS EN VERBETERPUNTEN 
De belangrijkste tips en verbeterpunten die we hebben ontvangen zijn: 

• De BouwApp wordt niet elke dag gelezen. Wellicht een extra mail vanuit Rijnland 
versturen; 

• Controle op zettingen van de sluishoofden, vooral aan de Spaarne-zijde; 

• Op de bouwhekken de werkwijze uitbeelden, dit kan verhelderend werken voor toevallige 
bezoekers. 

 
OVERIGE OPMERKINGEN 
De belangrijkste opmerkingen die we hebben ontvangen zijn: 

• Meer duidelijkheid over de officiële starthandeling had op zijn plaats geweest; 

• “Ik hoop dat de communicatie met direct omwonenden op dit uitstekende niveau blijft 
doorgaan”. 

 

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: 

 
TIP / SUGGESTIE (RE)ACTIE OMGEVINGSTEAM 

De BouwApp wordt niet elke dag gelezen. 
Wellicht een extra mail vanuit Rijnland 
versturen? 

Als u pushberichten toestaat vanuit de 
BouwApp dan krijgt u automatisch een melding 
van een nieuw bericht op het openingsscherm 
van uw telefoon of tablet. Alle actuele 
communicatie over de bouwwerkzaamheden, 
zoals afsluitingen en afwijkende werktijden, 
krijgt u van de Beens Groep via een pushbericht 
in de BouwApp. Voor bouwinformatie met een 
minder dringend karakter verstuurt Beens 
Groep een bewonersbrief. Voor belangrijke 
projectinformatie die snel gedeeld moet 
worden, verstuurt Rijnland een e-mail. Minder 
urgente ontwikkelingen in het project worden 
met een bewonersbrief aangekondigd. 

Controle op zettingen van de sluishoofden, 
vooral aan de Spaarne-zijde 

Deze tip is doorgegeven aan de technisch 
manager van het Rijnlandse projectteam. 

De werkwijze uitbeelden op de bouwhekken We hebben Beens Groep gevraagd om een link 
te maken in de BouwApp naar de animatiefilm 
van de werkwijze. Daarnaast zullen we op 
nieuwe bouwhekdoeken een QR-code plaatsen 
die rechtstreeks naar deze film leidt. 

 

 

 


