
22 maart 2019 
  

 
 

R
A

PP
O

R
T 

   
   

 
 naam organisatie : Milieuwerk 

                        Blik op Werk Keurmerk 
                        Resultaten  cliëntenaudit d.d. 22 maart 2019 
 
Kiwa Nederland bv 
Sir Winston Churchillaan 273  
2280 AB Rijswijk  
Telefoonnummer +31 (0) 88 998 44 00 
Internet: www.kiwa.nl  
 
                         

 
© Kiwa 
 

http://www.kiwa.nl


 

  2 
  
 
 

Auditrapport 
 
Organisatie 
Naam : Milieuwerk EcoCollege 
Contactpersoon : Dhr. D. Jansen 
E-mail : David.jansen@aebamsterdam.nl 
Vestigingsadres : Basisweg 66, 1043 AP Amsterdam  
Postadres : idem 
Telefoon : 020 5876220 
Fax : - 
 
Aantal vestigingen : 1 Medewerkers :  
Aantal dossiers :  
 
Onderzoek 
Soort onderzoek : Keurmerk Blik op Werk 
Onderdeel : Cliëntenaudit 
Datum onderzoek : 22 maart 2019 
Datum rapport : 22 maart 2019   
Auditteam 
Lead Auditor : Marian Lacunes 

Marian.lacunes@kiwa.nl 
06  22967053 

 
Interviews: 
Datum(s) interviews : 22 maart 2019  
Gesproken met : 9 cliënten 
 
Vervolgafspraken 
 
 
Verbeteracties 
Beoordelingsresultaat  : NVT 

 
 
 
Lead auditor Kiwa  Review en certificatiebeslissing Kiwa 
Naam: Marian Lacunes Akkoord met certificatieadvies:  

 
Naam: ….. 

Datum: 22 maart 2019 Datum: ….. 
Handtekening: 

 

 Handtekening: 
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Past Performance Review: 
Om meer inzicht te krijgen in het oordeel van de cliënten wordt er jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 
De uitkomsten van onderzoeken naar tevredenheid van o.a. klanten, cliënten, werknemers zijn van groot belang voor 
organisaties, aangezien hiermee aan opdrachtgevers / stakeholders aangetoond kan worden dat voldaan wordt aan de 
gestelde eisen. 
 
Om meer inzicht te krijgen in het oordeel van de medewerkers van Milieuwerk EcoCollege te Amsterdam werd er in 
voorgaande jaren jaarlijks door Panteia een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de medewerkers van deze 
organisatie.  
Na het tevredenheidsonderzoek over de meetperiode 01-01-2015 t/m 31-12-2015 ontving  Milieuwerk EcoCollege op 19-
04-2015 een brief met een afwijzing van het Blik op Werk Keurmerk voor de meetperiode 01-01-2015 t/m 31-12-2015. De 
reden van het niet toekennen van het keurmerk was het niet voldoen aan de norm “Tevredenheid Opdrachtgevers” en ook 
de respons van de cliënten was minimaal. Naar aanleiding hiervan heeft Milieuwerk EcoCollege bezwaar ingediend bij Blik 
op Werk. (zie brief d.d. 12-05-2016 kenmerk 16/021) 
In de brief geeft Milieuwerk EcoCollege aan dat er meerdere jaren met Blik op Werk gecommuniceerd is over de 
doelgroep van de cliënten waarmee gewerkt wordt en de lage respons op het tevredenheidsonderzoek.   
In de brief van Blik op Werk van 13 juni 2016 als reactie op de bezwaarbrief van Milieuwerk EcoCollege van 12 mei 2016 
geeft Blik op Werk aan akkoord te gaan met het uivoeren van een cliëntenaudit i.p.v. een tevredenheidsonderzoek over de 
meetperiode 01-01-2015 t/m 31-12-2015. Blik op werk geeft in deze brief tevens aan dat dit ook geldt voor de komende  
jaren. Overeengekomen is dat d.m.v. een mondeling tevredenheidsonderzoek een tevredenheidsmeting onder een aantal  
medewerkers op de werklocatie uitgevoerd zal worden. 
N.a.v. bovenstaande is dit jaar wederom een mondeling tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de medewerkers van 
Milieuwerk EcoCollege te Amsterdam. 
Op 22 maart 2019 zijn individuele gesprekken gevoerd met 8 medewerkers en is een gesprek tussen een medewerker  
en een begeleider bijgewoond.   Uit dit onderzoek is gebleken dat de klanten  ook dit jaar weer zeer tevreden zijn over de 
geleverde diensten . 
 

 
Methode: 
Op 22 maart 2019 is bij Milieuwerk EcoCollege op de locatie te Amsterdam door de auditor van Kiwa een mondeling  
tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de medewerkers. Er is met 9 medewerkers een persoonlijk gesprek gevoerd  
waarbij gepeild is of  Milieuwerk EcoCollege er in is geslaagd de dienstverlening zo optimaal mogelijk te maken. 
 
De volgende personen van Milieuwerk EcoCollege zijn bij de audit betrokken geweest:  

Dhr. David Jansen, directeur 
Dhr. Carlo van der Hilst, bedrijfsleider 
Mevr.Turkan Perk, administratief medewerker  

 
De resultaten van de interviews zijn besproken tijdens de resultatenaudit op 4 april 2019 
 
Documentatie: 

- Brief Blik op Werk d.d. 19-04-2016 kenmerk 16/021 betreffende afwijzing Blik op Werk Keurmerk meetperiode 
                 01-01-2015 t/m 31-12-2015 

- Brief Milieuwerk EcoCollege d.d. 12-05-2016 kenmerk 16/021 betreffende bezwaar afwijzing Blik op Werk 
                 Keurmerk meetperiode 01-01-2015 t/m 31-12-2015  

- Brief Blik op Werk d.d. 13 juni 2016 kenmerk 16066 betreffende reactie op bezwaarbrief van 12 mei 2016 
 
 

Bevindingen: 
 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het uitgvoerde tevredenheidsonderzoek weergegeven. De thema’s zijn 
afkomstig van Blik op Werk,  

 
 

Algemeen: 
De auditor is evenals vorig jaar op een vriendelijke wijze door de directie ontvangen en is in  de gelegenheid gesteld om 
gesprekken met 9 medewerkers te voeren. De gesprekken  met de medewerkers verliepen in een open sfeer.   
Ook dit jaar bleek uit de gesprekken met de medewerkers weer de tevredenheid over de geleverde diensten. 
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1.1 Voortraject/inzicht in aanpak 
Medewerkers zijn via de gemeente (DWI) bij Milieuwerk EcoCollege terecht gekomen. Alle medewerkers waar een 
gesprek mee is gevoerd zijn zeer positief  over de uitvoering en de begeleiding die zij ontvangen van de leiding en ervaren 
de contacten als zeer prettig. Er is sprake van persoonlijk contact waarbij vragen, wensen en persoonlijke problemen op 
een laagdrempelige en open wijze besproken kunnen worden. De medewerkers geven aan dat er netjes en op een 
respectvolle wijze met hen wordt omgegaan. Ze zijn zeer tevreden over hun baan en de begeleiding hierin. 
Alle medewerkers gaven tijdens de gesprekken aan dat zij het bedrijf aanraden bij anderen die op zoek naar werk zijn. 
 
1.2 Uitvoering 
De ondervraagde medewerkers zijn zeer positief  over de begeleiding en de aandacht die zij krijgen van de directie, 
medewerkers en begeleiders van Milieuwerk EcoCollege. De ondervraagde medewerkers geven aan dat de 
mogelijkheden over een juiste aanpak van het werk samen met de begeleider voortdurend geïnventariseerd en besproken 
wordt. Verbeterpunten kunnen aangedragen worden en er wordt ook naar geluisterd. In gevallen waar dat mogelijk is 
wordt ook werkelijk iets met de aangedragen verbeterpunten gedaan. 
 
De extra aandacht in de vorm van etentjes wordt als zeer positief ervaren. 
 
1.3 Begeleiding 
Onderstaande punten worden evenals de voorgaande jaren nu ook weer genoemd. 

- Er heerst een goede en open sfeer  
- Het is gezellig 
- De begeleiding is goed 
- Er is altijd een mogelijkheid om bij de begeleiders aan te kloppen.  
- Er wordt tijd voor je gemaakt 
- Er wordt naar je geluisterd 
- Er wordt naar je mening gevraagd 
- Er wordt serieus naar je problemen geluisterd 
- Het is fijn om hier te mogen werken.    
- Mensen zijn oprecht geÍnteresseerd in je  
- Er is veel interesse in de medewerkers  
- We hebben inspraak 
- Oplossingen kunnen aangedragen worden en daar wordt ook naar geluisterd  
- Er is altijd een luisterend oor  
- Het is fijn dat we opleidingen mogen doen  
- Er is aandacht voor veiligheid  
- Er wordt tijdens het werk ook rekening gehouden met onze thuissituatie en de situatie waarin we zitten 
- Er is variatie in het werk 
- De begeleiding die je krijgt geeft je rust 
- Er is veel begeleiding 
- De bereikbaarheid is prima 
- Er is vervoer voor ons geregeld  
- De begeleiders staan achter je en je kunt altijd bij ze terecht  
- Je wordt door de begeleiders gestimuleerd  
- Er wordt goed naar je geluisterd  
- Je kan altijd bij de begeleiding aankloppen / binnen lopen  
- Je kan altijd bij de begeleider, de directie en bij de administratie terecht voor vragen  
- Er is hier begrip voor je persoonlijke situatie  
- De begeleiding is zeer belangstellend  
- Het is hier leuk en gezellig en ik ben blijk dat ik hier mag werken  
- Ik kan hier trots zijn op mijn werk  
- De mensen hier zijn trots op je prestaties en geven dit ook aan  
- Niet het werk gaat voor, maar de mensen gaan voor  
- Ik ben trots op het bedrijf 
- Ik ben trots op wat ik hier kan doen  
- Het is hier net een familie  
- Het is een gemoedelijke sfeer  
- Ze zijn hier allemaal eerlijk, lief en aardig  
- Ze zijn zeer persoonlijk  
- Ze kunnen zich heel goed inleven in de situatie waarin je zit  
- Ze helpen je altijd daar waar ze kunnen  
- De begeleiders zijn inlevend  
- De sfeer is prima 
- De mensen die hier werken hebben kennnis van zaken  
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- De leiding is zeer toegankelijk  
- Er wordt gebruik gemaakt van de kracht van de medewerkers  
- Er wordt de tijd voor je genomen 
- Je wordt hier met respect behandeld 
- Ik voel me hier thuis 
- Ze doen hier heel veel voor je 
- Het zijn hier TOP mensen 
- Het is hier TOP 
- Ik werk hier met veel plezier 
- Het is een goed bedrijf 
- Alles draait goed hier 
- Je krijgt hier prima begeleiding 
- De mensen hier hebben hart voor de zaak 
- De begeleiders hebben hart voor de zaak en zijn allemaal erg vriendelijk 
- Ze helpen je hier en ondersteunen je waar het kan 
- Ze geven je hier vertrouwen 
- Ze helpen je op weg bij problemen 
- Je kunt altijd met je problemen bij de begeleiders terecht 
- De mensen zijn echt oké hier 
- Er wordt rekening gehouden met de werkzaamheden die je leuk vindt 
- Er wordt rekening gehouden met je gezondheid 

 
 
1.4 Afronding 
N.v.t.  
De medewerkers die zijn gesproken zijn allen werkzaam in de organisatie. 
 
1.5 Communicatie en bereikbaarheid 
Over de communicatie en bereikbaarheid zijn de medewerkers zeer positief. Medewerkers geven aan dat zowel de  
begeleider als de directie altijd goed te bereiken is  Begeleider is op de werkvloer aanwezig. Lijnen zijn kort. 
Zie ook opmerkingen van de cliënten / werknemers genoemd bij onderdeel 1.3   
 
1.6 Organisatie 
Medewerkers geven unaniem aan zeer tevreden te zijn over de flexibiliteit van de organisatie en de begeleiders. “Er is 
altijd een mogelijkheid om binnen te stappen en vragen te stellen”. “Ze nemen altijd de tijd voor je!” ( dit is ook gebleken 
tijdens de audit) 
 
1.7 Totaalbeeld 
Uit de uitgevoerde gesprekken blijkt dat de klanten  zeer tevreden zijn over de geleverde diensten . 
 
Zonder uitzondering gaven de medewerkers  aan zeer tevreden te zijn en lieten dit tot uitdrukking komen in het gesprek. 
Alle cliënten gaven aan Milieuwerk EcoCollege aan te bevelen bij anderen en hadden dit ook al gedaan. 
 
 
Verbeterpunt 
Een verberpunt die genoemd wordt: 

- Aanschaf van warmere handschoenen 
 
 
 


