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Inloophuizen (totaal) 

Welk rapportcijfer geef je het inloophuis? 
(antwoordopties 1 = zeer ontevreden tot en met 10 = zeer tevreden) 

Welk rapportcijfer geef je de ondersteuning van de medewerkers van het inloophuis?  
(antwoordopties 1 = zeer ontevreden tot en met 10 = zeer tevreden)

2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014

2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014
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Groepsactiviteiten (totaal) 

Welk rapportcijfer geef je de activiteiten van De Regenboog Groep?*  
(antwoordopties 1 = zeer ontevreden tot en met 10 = zeer tevreden) 

Welk rapportcijfer geef je de ondersteuning door de coördinator/vrijwilligers?** 
(antwoordopties 1 = zeer ontevreden tot en met 10 = zeer tevreden)

n.v.t.

2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014

*In de eerdere metingen tot en met 2017 is deze vraag anders geformuleerd: “Welk rapportcijfer geeft u 
de Groepsactiviteiten?”

n.v.t.

2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014

**In de eerdere metingen tot en met 2017 is deze vraag anders geformuleerd: “Welk rapportcijfer geeft 
u de coördinator?”
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Informele Zorg (totaal) 

Welk rapportcijfer geef je de activiteiten van De Regenboog Groep?* 
(antwoordopties 1 = zeer ontevreden tot en met 10 = zeer tevreden) 

Welk rapportcijfer geef je de ondersteuning door je vrijwilliger?** 
(antwoordopties 1 = zeer ontevreden tot en met 10 = zeer tevreden) 

2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014

*In de eerdere metingen tot en met 2017 is deze vraag anders geformuleerd: “Welk rapportcijfer geeft u 
het project?”

2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014

**In de eerdere metingen tot en met 2017 is deze vraag anders geformuleerd: “Welk rapportcijfer geeft u 
de ondersteuning van uw coach / buddy / maatje?”
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Maatschappelijk werk (totaal) 

Welk rapportcijfer geef je het maatschappelijk werk van De Regenboog Groep?   
(antwoordopties 1 = zeer ontevreden tot en met 10 = zeer tevreden) 

Welk rapportcijfer geef je de ondersteuning door je maatschappelijk werker? 
(antwoordopties 1 = zeer ontevreden tot en met 10 = zeer tevreden) 

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014
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Werk & Activering (totaal) 

Welk rapportcijfer geef je de activiteiten van De Regenboog Groep?* 
(antwoordopties 1 = zeer ontevreden tot en met 10 = zeer tevreden) 

Welk rapportcijfer geef je de ondersteuning door je werkbegeleider? 
(antwoordopties 1 = zeer ontevreden tot en met 10 = zeer tevreden) 

2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014

*In de eerdere metingen tot en met 2017 is deze vraag anders geformuleerd: “Welk rapportcijfer geeft u 
de dagbesteding bij De Regenboog Groep?”	

2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014
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Tijdeli jk Wonen* (Totaal) 

Welk rapportcijfer geef je het project Tijdelijk Wonen*?   
(antwoordopties 1 = zeer ontevreden tot en met 10 = zeer tevreden) 

Welk rapportcijfer geef je de begeleiding door de medewerker van Tijdelijk Wonen*? 
(antwoordopties 1 = zeer ontevreden tot en met 10 = zeer tevreden) 

*In 2020 Onder de Pannen 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

2021 2020  
(2 resp.)

2018 2017 2016 2015 2014

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

2021 2020  
(3 resp.)

2018 2017 2016 2015 2014
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