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Samenvatting
In dit rapport vindt u de resultaten van het klantbelevingsonderzoek voor BWRI. Van de 1.843
aangeschreven klanten hebben 356 klanten de vragenlijst teruggestuurd. Dit is een
responspercentage van 19%. Met dit absoluut aantal respondenten zijn de resultaten voor dit
onderzoek betrouwbaar.
Waardering voor de algemene dienstverlening
De klanten in uw gemeente geven de dienstverlening gemiddeld een 7,4 . Dat is een mooi resultaat
wat in lijn ligt met de eigen resultaten vorig jaar (7,3) en het gemiddelde in de referentiegroep (7,3).
Waar in de referentiegroep 13% van de klanten een onvoldoende geeft, is dat dit jaar bij BWRI 11%.
Het intakegesprek
Bij elkaar geeft 61% van de respondenten aan de afgelopen twaalf maanden een intakegesprek te
hebben gehad. Zij zijn hier overwegend positief over. De tevredenheid over het intakegesprek ligt op
alle punten hoger dan bij de referentiegroep. Uw klanten ervaren vooral dat zij hun vragen goed
kunnen stellen tijdens het intakegesprek (93%). Daarnaast ervaren klanten vooral dat hun plichten
duidelijk zijn uitgelegd tijdens het intakegesprek (92%).
Over de ervaren tijd tussen de aanvraag en de eerste betaling zijn klanten relatief minder positief.
Zo’n 67% van de respondenten ervaart deze als kort in verhouding tot 71% in de referentiegroep.
Ook zijn minder respondenten het eens met de stelling ‘de consulent heeft mij duidelijk verteld of ik
een voorschot kon krijgen’ (60% bij BWRI in verhouding tot 66% in de referentiegroep).
Waardering begeleiding naar werk
Het absoluut aantal klanten dat de vragen over re-integratietrajecten heeft ingevuld is klein.1 Dit
betekent dat deze resultaten een indicatie geven van de werkelijke ervaring van de doelgroep.
De respondenten die een re-integratietraject volgen of de afgelopen twaalf maanden hebben gevolgd,
geven gemiddeld een 7,3 als rapportcijfer voor de dienstverlening tijdens het traject (een 7,1 in de
referentiegroep en een 7,0 vorig jaar). Wat betreft de waardering voor het proces, de begeleiding en
de resultaten van het re-integratietraject ligt de tevredenheid op de meeste punten hoger dan in de
referentiegroep. Klanten zijn het meest tevreden over de aandacht die de werkcoaches voor hen heeft
(een 7,6 dit jaar in verhouding tot een 7,0 vorig jaar en een 7,2 in de referentiegroep).
Aan klanten zijn ook een aantal stellingen voorgelegd over het traject zelf. Een groot aandeel (89%)
van de klanten heeft het gevoel altijd ergens terecht te kunnen met vragen tijdens het traject.
En 83% van de klanten geeft aan dat het traject goed past bij wat ze willen en kunnen (ten opzichte
van 73% in de referentiegroep).
Ervaren afstand tot de arbeidsmarkt
13% van de respondenten heeft naar eigen zeggen een parttimebaan (in de referentiegroep is dit
15%). Van de respondenten zonder parttimebaan ervaart een relatief groot deel (69%) dat zij geen
kans hebben om nog een betaalde parttimebaan te vinden. In de referentiegroep is dit aandeel 57%.

1

De vragen over begeleiding naar werk zijn ingevuld door zo’n 25% van de respondenten. Het is gebruikelijk dat
de vragen over re-integratie niet door alle respondenten worden ingevuld. Deels doordat het niet betrekking heeft
op iedereen, en deels doordat sommige respondenten zich mogelijk niet herkennen in de vraagstelling.
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Waardering consulenten inkomen en werkcoaches
Voor het eerst is dit jaar specifiek gevraagd naar de ervaringen met zowel de werkcoaches als de
inkomensconsulenten. Voor de dienstverlening door de werkcoaches geven klanten gemiddeld een 7,5
(in de referentiegroep is dit een 7,2). De inkomensconsulenten waarderen klanten gemiddeld met een
7,2 (ook een 7,2 in de referentiegroep).
Klanten zijn zowel bij de werkcoaches als de inkomensconsulenten het meest tevreden over het
respect waarmee ze behandeld worden, en het respecteren van de privacy. Op vrijwel alle punten
krijgen zowel de werkcoaches als de inkomensconsulenten een positievere waardering dan in de
referentiegroep.
Bereikbaarheid en informatievoorziening
Klanten is ook gevraagd naar de bereikbaarheid van BWRI en de duidelijkheid van de
informatievoorziening. De bejegening en de wachttijden aan de balie worden relatief positief
gewaardeerd. Dit geldt ook voor de telefonische bereikbaarheid, snelheid waarmee antwoord op
vragen wordt gegeven, et cetera. Deze onderwerpen worden bijna allemaal iets hoger gewaardeerd
dan in de referentiegroep. De waardering voor de verschillende onderdelen van de
informatievoorziening ligt in lijn met of is iets hoger dan de referentiegroep.
Succes- en verbeterpunten vanuit klanten
Aan het einde van de vragenlijst is klanten gevraagd om één punt aan te geven dat zij goed vinden
aan BWRI en ook één punt te noemen dat verbeterd moet worden. Het meest tevreden zijn
respondenten over de stiptheid van de uitbetalingen. Dit is ook het punt dat in de referentiegroep het
vaakst genoemd wordt. Op de tweede plaats komt het aspect ‘klantvriendelijkheid/behulpzaamheid’.
Het verbeterpunt dat door de klanten veruit het vaakst genoemd wordt, is ‘rekening houden met de
situatie van de klant’, op afstand gevolgd door de volgende drie aspecten (minder wisselingen
klantmanagers, informatie rechten/mogelijkheden, beter/sneller reageren op vragen). Deze liggen
allemaal erg dichtbij elkaar.
Positief om te zien is het feit dat de inkomensconsulenten en zeker de werkcoaches in verhouding tot
de referentiegroep relatief hoog scoren op de stelling ‘houden rekening met wat ik kan en wil’. Deze
hoge score ligt in lijn met de score van vorig jaar. Dat de tevredenheid hierover relatief hoog is,
gecombineerd met het feit dat dit een punt is dat klanten als belangrijk ervaren, verklaart het relatief
hoge algemene rapportcijfer.
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Inleiding
Het Klantbelevingsonderzoek Participatiewet (kbo P-wet) is een compact onderzoek naar de beleving
van klanten algemene bijstand. Doordat de vragenlijst kort is, kan deze periodiek uitgezet worden
onder klanten algemene bijstand. Hiermee kan de ontwikkeling van de klanttevredenheid over een
langere periode worden gevolgd.
Wij presenteren in dit rapport de resultaten van uw organisatie. Wij vergelijken uw resultaten met de
referentiegroep.2 Hiermee kunnen de resultaten enigszins in context geplaatst worden. In overleg met
BWRI zijn er dit jaar een aantal toevoegingen en wijzigingen gedaan op de basisvragenlijst. Hierdoor
is de referentiegroep niet overal even groot.
Het onderzoek is uitgevoerd in maart 2019. Er zijn ruim 2.000 klanten aangeschreven. Hiervan
hebben 356 klanten de vragenlijst tijdig ingevuld en teruggestuurd. Hiermee is het responspercentage
18%. Dit is een ietwat lage respons voor deze doelgroep. Dit zou deels kunnen komen door het
gebruik van een langere vragenlijst.
Op basis van het absoluut aantal respondenten zijn de resultaten van dit kbo op hoofdlijnen
betrouwbaar (een betrouwbaarheidspercentage van 95% met een foutmarge van 5%).

2

De referentiegroep bestaat uit bijna 4.000 klanten uit Almere, Borne, Haaksbergen, Hengelo, Hattem,
Woudenberg, Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Gouda, Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer, Boekel,
Lansingerland, Bernheze, Overbetuwe, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Meierijstad, Stroomopwaarts.
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Hoofdstuk 1
Waardering voor de algemene
dienstverlening
Dit hoofdstuk behandelt de algemene beleving van de klanten over de dienstverlening van uw
gemeente. De verschillende deelonderwerpen komen in de volgende hoofdstukken aan bod.
Figuur 1 toont het gemiddelde rapportcijfer dat de klanten met een bijstandsuitkering geven aan de
dienstverlening van de sociale dienst.
Figuur 1

Algemeen rapportcijfer dienstverlening

De klanten in uw gemeente geven de dienstverlening gemiddeld een 7,4. Dat is een goed resultaat.
Het gemiddelde rapportcijfer voor de dienstverlening van uw gemeente ligt hiermee in lijn met vorig
jaar en de huidige referentiegroep (7,3).
Figuur 2 toont de spreiding in de rapportcijfers voor de dienstverlening in de vorm van een
staafdiagram. Het grootste deel van de klanten geeft een voldoende, 11% van de klanten in uw
gemeente geeft een onvoldoende. Gemiddeld over alle deelnemende gemeenten samen geeft 13%
van de klanten een onvoldoende.
Figuur 2

Spreiding algemeen rapportcijfer dienstverlening
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Hoofdstuk 2

Intakegesprek en eerste betaling

De klanten is gevraagd wanneer zij hun intakegesprek met BWRI hebben gehad. In uw sociale dienst
had 61% het intakegesprek tot één jaar geleden. Aan degenen die tot een jaar geleden het
intakegesprek hadden, is een aantal stellingen over het intakegesprek voorgelegd:


Tijdens het intakegesprek zijn mijn rechten duidelijk uitgelegd.



Tijdens het intakegesprek zijn mijn plichten duidelijk uitgelegd.



Door het intakegesprek kreeg ik een duidelijk beeld wat mij te wachten stond.



Tijdens het intakegesprek kon ik goed al mijn vragen stellen.

Alleen het percentage klanten dat het (helemaal) eens is met de uitspraken is weergegeven.
Figuur 3

Stellingen intakegesprek

De tevredenheid over het intakegesprek ligt hoger dan de in referentiegroep. Klanten konden met
name hun vragen goed stellen tijdens het intakegesprek (93%). Daarnaast worden ook de plichten
van de klant duidelijk uitgelegd tijdens het intakegesprek (92%).
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Figuur 4

Meningen over de tijd tussen de aanvraag en de eerste betaling

Twee derde van de klanten (67%) geeft aan te ervaren dat de tijd tussen de aanvraag en de eerste
betaling kort is. Daarnaast ervaart 60% van de klanten dat de consulent duidelijk is geweest over het
krijgen van een voorschot. 44% ervaart dat de tijd die tussen de aanvraag en de eerste betaling zit
een probleem vormde.
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Hoofdstuk 3

Waardering re-integratietrajecten

Aan klanten is gevraagd of ze op dit moment een re-integratietraject volgen (of de afgelopen twaalf
maanden hebben gevolgd). 25% van uw respondenten volgt nu naar eigen zeggen een
re-integratietraject of heeft de afgelopen twaalf maanden een traject gevolgd. Het absoluut aantal
klanten dat de vragen over re-integratietrajecten heeft ingevuld, is klein.3 Dit betekent dat deze
resultaten een indicatie geven van de werkelijke ervaring van de doelgroep.
Als eerste is gevraagd aan klanten die zeggen een traject te volgen/hebben gevolgd of zij weten wie
hun werkcoach is. Zo’n 90% van de respondenten geeft aan te weten wie hun werkcoach is.
3.1 Algemene waardering van het re-integratietraject
Als eerste is respondenten gevraagd hoe zij in het algemeen de dienstverlening tijdens het reintegratietraject waarderen. Respondenten uit uw gemeente die een re-integratietraject volgen of de
afgelopen twaalf maanden hebben gevolgd gaven gemiddeld een 7,3 als rapportcijfer. Dit is positief in
verhouding tot vorig jaar en de referentiegroep.
Figuur 5

Algemene waardering dienstverlening re-integratietraject

3

Het is gebruikelijk dat de vragen over re-integratie niet door alle respondenten worden ingevuld. Deels doordat
het niet betrekking heeft op iedereen, en deels doordat sommige respondenten zich mogelijk niet herkennen in de
vraagstelling.
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3.2 Waardering begeleiding tijdens het re-integratietraject
Klanten is gevraagd rapportcijfers te geven voor een aantal aspecten van het re-integratietraject.
Klanten konden hun waardering geven voor de volgende zaken:
Proces/traject:


de snelheid waarmee het traject is gestart;



de aansluiting van het traject op hun persoonlijke omstandigheden.

Begeleiding4:


de aandacht die de werkcoach voor de klant heeft;



de afstemming van informatie tussen de verschillende werkcoaches.

Resultaat:


Het uiteindelijk bereikte resultaat van het traject.

Figuur 6 toont de waardering van de klanten van uw gemeente voor de verschillende aspecten,
afgezet tegen het gemiddelde van alle deelnemende gemeenten.
Figuur 6

Waardering proces, begeleiding en resultaat re -integratietraject

De tevredenheid ligt over de gehele linie hoger dan in de referentiegroep. Klanten zijn het meest
tevreden over ‘aandacht die de werkcoach van het re-integratietraject voor u heeft’ (7,6).

4

Voor de begeleiding geldt dat dit begeleiding vanuit verschillende betrokken organisaties kan betreffen,
afhankelijk van de situatie van de klant en de gemaakte afspraken. De begeleiding kan liggen bij de gemeente, het
re-integratiebedrijf of bij een andere instelling.
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3.3 Ervaring re-integratietraject
Naast de waardering van de begeleiding is ook een aantal stellingen aan klanten voorgelegd over het
traject zelf. De stellingen zijn:


Het traject past goed bij wat ik kan en wil.



Door het traject heb ik meer kans op het vinden van een betaalde baan.



Tijdens het traject kan/kon ik altijd met mijn vragen bij iemand terecht.



Het traject is zwaar om te volgen.

In figuur 7 staan de antwoorden (% (helemaal) mee eens) van uw respondenten.
Figuur 7

Stellingen over re-integratietraject

Het verschil met de referentiegroep is het grootst op het vlak of het traject goed past bij wat een klant
kan en wil (83% is het hiermee eens ten opzichte van 73% in de referentiegroep). Ook heeft een
groot aandeel (89%) van de klanten het gevoel altijd ergens terecht te kunnen met vragen tijdens het
traject.
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Hoofdstuk 4

Ervaren afstand tot de arbeidsmarkt

Hoe schatten uw klanten zelf hun afstand tot de arbeidsmarkt in? En in hoeverre komt de indeling
overeen met uw eigen indeling? 13% van de respondenten uit BWRI heeft een parttimebaan (in de
referentiegroep is dit ook 13%). Van de respondenten zonder parttimebaan ervaart een relatief groot
deel (69%) dat zij geen kans hebben om nog een betaalde parttimebaan te vinden. In de
referentiegroep is dit aandeel 57%.
Figuur 8

Ervaren afstand tot betaalde baan

Aan alle klanten is de vraag gesteld: ‘Hoe makkelijk denkt u aan een betaalde baan te komen
waarmee u niet meer afhankelijk bent van een bijstandsuitkering?’ In onderstaande figuur ziet u de
verwachtingen van alle respondenten hoe makkelijk zij aan een betaalde baan denken te komen
(waarmee zij niet meer afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering).
Figuur 9

Ervaren afstand tot betaalde baan (en hiermee onafhankelijk van bijstand)

Het antwoordgedrag hier ligt dichter bij dat van de referentiegroep.

10/26 Rapport Klantbelevingsonderzoek P-wet 2019 – BWRI

Hoofdstuk 5
Waardering werkcoaches/
inkomensconsulenten
Uw medewerkers zijn het belangrijkste contactpunt van de gemeente met uw klanten. De ervaring die
een klant heeft met een organisatie is vaak sterk afhankelijk van hoe zij de contacten met hun eigen
inkomensconsulent of werkcoach ervaren. Aan de klanten is hun waardering over de dienstverlening
door de medewerkers gevraagd. Hierin is dit jaar voor het eerst onderscheid gemaakt naar de
werkcoaches (op de Molenraai 1) en inkomensconsulenten (aan de Haydnlaan). Figuur 10 toont de
resultaten op deze vraag. Gemiddeld geven klanten een 7,5 als rapportcijfer voor de werkcoaches en
een 7,2 voor de inkomensconsulenten.
Figuur 10

Waardering werkcoaches/inkomensconsulenten

We hebben de klanten de volgende uitspraken voorgelegd voor zowel de werkcoaches als de
inkomensconsulenten en hen gevraagd aan te geven in hoeverre ze het met deze uitspraken
(helemaal) eens of (helemaal) oneens zijn:


De medewerkers zijn duidelijk en eerlijk over regels en verplichtingen.



De medewerkers werken goed met elkaar samen.



De medewerkers werken over het algemeen snel en efficiënt.



De medewerkers houden zich over het algemeen stipt aan hun afspraken met klanten.



De medewerkers hebben voldoende kennis en vaardigheden om mij goed te begeleiden.



De medewerkers besteden voldoende tijd en aandacht aan voorlichting.



De medewerkers doen hun uiterste best om klanten zo goed mogelijk te helpen.



De medewerkers houden rekening met wat ik kan en wil.



De medewerkers weten goed hoe ze mij moeten motiveren.



De medewerkers respecteren mijn privacy.



De medewerkers behandelen mij met respect.



De medewerkers hebben genoeg persoonlijk contact met mij.



De medewerkers zijn goed bereikbaar voor mij.
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In de figuren 11 en 12 tonen we de ervaringen van de klanten met de inkomensconsulenten en in de
figuren 13 en 14 de ervaringen met de werkcoaches. Alleen het percentage klanten dat het (helemaal)
eens is met de uitspraken is weergegeven. NB De waardes van 2018 zijn de resultaten van ‘de
medewerkers’ in het algemeen (geen onderscheid naar werkcoach en inkomensconsulent).
Figuur 11

Stellingen over inkomensconsulenten (positief geformuleerd) 5

Klanten zijn het het vaakst eens met de stellingen ‘De inkomensconsulenten respecteren mijn privacy’
en ‘De inkomensconsulenten behandelen mij met respect’

5

Enkele stellingen zijn nieuw en hebben daardoor geen referentiegroep.
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Figuur 12

Stellingen over inkomensconsulenten (negatief geformuleerd)

Ook bij de negatief geformuleerde stellingen zijn uw respondenten positiever dan de respondenten in
de referentiegroep.
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Figuur 13

Stellingen over werkcoaches (positief geformuleerd) 6

Ook bij de werkcoaches zijn klanten het het vaakst eens met de stellingen ‘De werkcoaches
respecteren mijn privacy’ en ‘De werkcoaches behandelen mij met respect’.

6

Enkele stellingen zijn nieuw en hebben daardoor geen referentiegroep.
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Figuur 14

Stellingen over werkcoaches (negatief geformuleerd)

Ook bij de negatief geformuleerde stellingen zijn uw respondenten positiever dan de respondenten in
de referentiegroep.
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Hoofdstuk 6
Eerstelijnsdienstverlening en
informatievoorziening
In dit hoofdstuk gaan we in op twee aspecten van de eerstelijnsdienstverlening, namelijk de
bereikbaarheid en de waardering van de baliemedewerkers van BWRI. Vervolgens gaan wij in op de
informatievoorziening.
6.1 Eerstelijnsdienstverlening
Het allereerste contact dat klanten hebben wanneer ze de sociale dienst binnenlopen, is met de
medewerkers van de balie. Dit contact is hiermee een belangrijk startpunt voor de verdere ervaring
van de klant. In figuur 15 is te zien dat klanten de bejegening van het baliepersoneel een 7,9 geven.
De wachttijden worden beoordeeld met een 7,7. Beide cijfers liggen iets hoger dan in de
referentiegroep.
Figuur 15

Waardering baliemedewerkers

Figuur 16 laat zien welke rapportcijfers de klanten gemiddeld geven aan de volgende aspecten van de
bereikbaarheid van BWRI:


Telefonische bereikbaarheid (de tijden waarop gebeld kan worden).



Bereikbaarheid per e-mail.



Snelheid waarmee op uw vragen wordt gereageerd.



Openingstijden van BWRI.



Hoe snel u een persoonlijke afspraak kunt krijgen met een medewerker.
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Figuur 16

Rapportcijfers bereikbaarheid

De scores van BWRI liggen op alle vlakken hoger dan of gelijk aan de referentiegroep. Klanten zijn het
meest tevreden over de openingstijden van de sociale dienst en waarderen deze met een 7,6.
6.2 Informatievoorziening
Klanten is gevraagd naar de duidelijkheid van de informatievoorziening waarbij de volgende aspecten
zijn beoordeeld met een cijfer:


Duidelijkheid van formulieren, brieven, et cetera.



Informatie over rechten en plichten.



Informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen besluiten.



Informatie over andere regelingen of hulp (bijvoorbeeld de Wmo, minimaregelingen, toeslagen,
et cetera).



Informatie via de website van de gemeente.
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Figuur 17

Rapportcijfers informatievoorziening

De rapportcijfers over de informatievoorziening liggen over het algemeen in lijn met de
referentiegroep. De meeste cijfers zijn hoger dan vorig jaar.
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Hoofdstuk 7
Succes- en verbeterpunten vanuit
klanten zelf
Aan het einde van de vragenlijst is klanten gevraagd om één punt aan te geven dat zij goed vinden
aan BWRI. Klanten konden hierbij kiezen uit de meest genoemde items van de afgelopen jaren en dit
antwoord vervolgens toelichten in een open schrijfvlak. Uit de antwoorden kwamen de volgende
punten het meest naar voren (tabel 1).
Tabel 1

Verdeling punten die klanten goed vinden aan BWRI
Dit jaar

Referentiegroep

Stiptheid uitbetaling uitkering

33%

30%

Klantvriendelijkheid/behulpzaamheid

31%

28%

Alles in het algemeen

28%

24%

Begeleiding/ondersteuning

12%

10%

Dat er een vangnet is

10%

11%

Het meest tevreden is men over de stiptheid van de uitbetalingen. Dit is ook het punt dat in de
referentiegroep het vaakst genoemd wordt. Op de tweede plaats komt het aspect
‘klantvriendelijkheid/behulpzaamheid’. Hieronder enkele citaten ter illustratie:


‘Met mijn werkcoach heb ik een traject op maat gemaakt, waardoor mijn baankansen en mijn
motivatie beiden optimaal zijn.’



‘Mijn werkcoach staat altijd klaar om te helpen, klasse!’



‘Doordat de uitkering nu aan het eind van de maand wordt betaald, raak ik ook niet meer in de
problemen met bijvoorbeeld de huur die de eerste van de maand wordt afgeschreven.’



‘Er werd goed gekeken naar mijn persoonlijke omstandigheden en de empathie deed mij goed.’

Vervolgens is klanten gevraagd één punt aan te geven dat BWRI zou moeten verbeteren. Ook hier
konden klanten kiezen uit de meest genoemde items van de afgelopen jaren en dit antwoord
vervolgens toelichten.
Tabel 2

Verdeling punten die volgens klanten verbeterd moeten worden
Dit jaar

Referentiegroep

Rekening houden met de situatie klant

22%

30%

Minder wisselingen klantmanagers

13%

20%

Informatie rechten/mogelijkheden

12%

14%

Beter/sneller reageren op vragen

12%

15%

Het verbeterpunt dat door de klanten veruit het vaakst genoemd wordt, is ‘rekening houden met de
situatie van de klant’, op afstand gevolgd door de volgende drie aspecten die erg dichtbij elkaar
liggen. Hieronder enkele citaten ter illustratie:


‘Ik ben zelf al een werkcoach, want ik doe alles zelf.’



‘Eerste betaling laat erg lang op zich wachten. Ook door gedoe met het UWV.’



‘Mails worden niet beantwoord, afspraken die bevestigd zijn worden niet nagekomen.’
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‘Informatie over rechten/mogelijkheden is soms inconsistent of onduidelijk. Meer vaste
klantmanagers met per manager minder caseload. Werk: breder aanbod van vacatures en
leerwerkplaatsen.’



‘Bij de balie aan de Haydnlaan gaat het wel goed. Voor alle overige dingen sturen ze je door
naar Humanitas.’



‘Ik vind dat ze wel meer inlichtingen kunnen geven over bepaalde dingen waar je recht op hebt.’
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Bijlage 1

Onderzoeksverantwoording en respons

Meestal is de respons bij een belevingsonderzoek onder klanten Participatiewet lager dan bij andere
doelgroepen. Dit heeft deels te maken met het gegeven dat de klanten een afhankelijkheidsrelatie
hebben met de gemeente. Daardoor kunnen zij zich belemmerd voelen vrijuit hun mening te geven
(zelfs bij anoniem onderzoek). Daarnaast is het aandeel laaggeletterden en anderstaligen binnen deze
doelgroep groter dan het Nederlands gemiddelde, wat de respons negatief kan beïnvloeden. Waar bij
andere doelgroepen7 de respons soms 35% bedraagt, leert de ervaring dat de respons bij
belevingsonderzoeken onder klanten Participatiewet meestal rond de 20%-25% ligt.
BWRI heeft alle klanten de vragenlijst toegestuurd. Klanten konden deze rechtstreeks naar het
onderzoeksbureau opsturen in een portvrije antwoordenvelop. Om de respons te stimuleren heeft
BWRI tijdens de invulperiode een herinneringsbrief verstuurd. Uiteindelijk hebben 356 van de 2.000
aangeschreven klanten de vragenlijst tijdig ingevuld en teruggestuurd. Daarmee is de respons 18%.
Voor een belevingsonderzoek onder klanten Participatiewet is dit een ietwat lage respons. Wel zijn de
resultaten van dit onderzoek op basis van deze absolute respons betrouwbaar (een
betrouwbaarheidspercentage van 95% met een foutmarge van 5%).
Kenmerken respondenten in uw gemeente ten opzichte van referentiegroep
Hier volgt een overzicht van enkele kenmerken van de respondenten in uw gemeente in vergelijking
met de respondenten uit de referentiegroep.
Tabel 3

Uitkeringsduur
BWRI 2019

BWRI 2018

Referentiegroep

Tot 1 jaar

13%

15%

17%

1 tot 3 jaar

19%

22%

26%

3 tot 5 jaar

18%

17%

17%

5 jaar of langer

50%

46%

40%

Tabel 4

Heeft u thuis een tablet of computer met internetaansluiting?
BWRI 2019

BWRI 2018

Referentiegroep

Ja

74%

77%

77%

Nee

26%

23%

23%

7

Bijvoorbeeld de Wmo-doelgroep.
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Bijlage 2

Trendgegevens

Hier vindt u de trendgegevens. Doordat de vragenlijst iets anders is dan vorig jaar, is er niet op alle
vragen een vergelijking mogelijk.
Uw mening in het algemeen

Mening dienstverlening

2019

2018

7,4

7,3

2019

2018

Wanneer heeft u uw intakegesprek/poortgesprek gehad met BWRI?

Minder dan 1 jaar geleden
Langer dan een jaar geleden

61%
0%

Intakegesprek
2019

2018

Tijdens het intakegesprek zijn mijn rechten duidelijk uitgelegd

88%

88%

Tijdens het intakegesprek zijn mijn plichten duidelijk uitgelegd

92%

91%

Door het intakegesprek werd het duidelijk wat er allemaal ging gebeuren

84%

87%

Tijdens het intakegesprek kon ik goed al mijn vragen stellen

93%

91%

2019

2018

Tijd tussen uw aanvraag en eerste betaling

De tijd tussen mijn aanvraag en het krijgen van de eerste betaling was kort

67%

De tijd tussen mijn aanvraag en de eerste betaling was voor mij een probleem

44%

De consulent heeft mij duidelijk verteld of ik een voorschot kon krijgen

60%

Krijgt u op dit moment begeleiding naar werk of heeft u dit de afgelopen 12 maanden
gekregen?
2019

2018

Nee

75%

80%

Ja, ik word begeleid naar werk

16%

16%

9%

5%

2019

2018

Ja, ik heb de afgelopen 12 maanden begeleiding naar werk gekregen

Weet u wie uw werkcoach is?

Ja, dat weet ik

90%

Nee, dat weet ik niet zeker

10%

Rapportcijfers re-integratie

De dienstverlening tijdens het re-integratietraject in het algemeen
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2019

2018

7,3

7,0

2019

2018

De snelheid waarmee het traject is gestart

7,1

6,8

Of het traject past bij uw persoonlijke omstandigheden

7,0

6,7

De aandacht die de trajectbegeleider van het re-integratietraject voor u heeft

7,6

7,0

De afstemming van informatie tussen de verschillende begeleiders

7,0

6,5

Het resultaat van het traject tot nu toe

7,0

6,1

2019

2018

Het traject past goed bij wat ik kan en wil

83%

77%

Door het traject heb ik meer kans op het vinden van een betaalde baan

65%

65%

Tijdens het traject kan/kon ik altijd mijn vragen aan iemand stellen

89%

84%

Het traject is zwaar om te volgen

32%

31%

2019

2018

Ja

13%

12%

Nee

87%

88%

2019

2018

5%

6%

Met ondersteuning snel vinden

12%

14%

Niet snel vinden

14%

15%

Geen kans op

69%

65%

Meningen re-integratietraject

Heeft u een betaalde parttimebaan?

Hoe makkelijk denkt u een betaalde parttimebaan te kunnen vinden?

Snel zelf vinden

Hoe makkelijk denkt u aan een betaalde baan te komen waarmee u niet meer afhankelijk
bent van een bijstandsuitkering?
2019

2018

9%

10%

Met ondersteuning snel vinden

15%

14%

Niet snel vinden

14%

14%

Geen kans op

62%

61%

2019

2018

De dienstverlening door de werkcoach

7,5

7,2

De dienstverlening door de Consulenten Inkomen

7,2

7,2

Snel zelf vinden

Mening medewerkers in het algemeen
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De inkomensconsulenten aan de Haydnlaan...8
2019

2018

Zijn duidelijk en eerlijk over regels en verplichtingen

85%

Werken goed met elkaar samen

79%

Werken snel en efficient

79%

83%

Houden zich stipt aan afspraken

87%

90%

Hebben genoeg kennis en vaardigheden

83%

81%

Besteden genoeg tijd en aandacht aan voorlichting

81%

82%

Doen hun uiterste best om de klanten zo goed mogelijk te helpen

89%

88%

Houden rekening met wat ik kan en wil

84%

84%

Weten goed hoe ze mij moeten motiveren

79%

Respecteren mijn privacy

90%

Behandelen mij met respect

91%

Hebben genoeg persoonlijk contact met mij

74%

Zijn goed bereikbaar voor mij

85%

Wisselen vaak, waardoor ik zelfde verhaal moet vertellen

44%

49%

Hebben vooroordelen over wat ik kan en wil

38%

37%

Leggen te veel nadruk op verplichtingen en sancties

43%

89%

De werkcoaches aan de Molenraai...9
2019

2018

Zijn duidelijk en eerlijk over regels en verplichtingen

88%

Werken goed met elkaar samen

88%

Werken snel en efficient

87%

83%

Houden zich stipt aan afspraken

90%

90%

Hebben genoeg kennis en vaardigheden

86%

81%

Besteden genoeg tijd en aandacht aan voorlichting

85%

82%

Doen hun uiterste best om de klanten zo goed mogelijk te helpen

91%

88%

Houden rekening met wat ik kan en wil

88%

84%

Weten goed hoe ze mij moeten motiveren

85%

Respecteren mijn privacy

93%

Behandelen mij met respect

94%

Hebben genoeg persoonlijk contact met mij

84%

Zijn goed bereikbaar voor mij

89%

Wisselen vaak, waardoor ik zelfde verhaal moet vertellen

36%

49%

Hebben vooroordelen over wat ik kan en wil

33%

37%

Leggen te veel nadruk op verplichtingen en sancties

41%

8

89%

Vorig jaar zijn deze vragen gesteld over ‘de medewerkers’ in het algemeen, zonder expliciet onderscheid naar
werkcoaches en inkomensconsulenten.
9
Idem.
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Balie
2019

2018

Bejegening

7,9

7,7

Wachttijden

7,7

7,6

2019

2018

Telefonische bereikbaarheid

7,2

6,8

Bereikbaarheid per e-mail

7,5

7,4

Hoe snel de sociale dienst antwoord geeft op uw vragen

7,3

7,1

Openingstijden van de sociale dienst

7,6

7,3

Hoe snel u een persoonlijke afspraak kunt krijgen met een medewerker

7,4

7,3

2019

2018

Duidelijkheid formulieren, brieven, etc.

7,1

7,0

Informatie rechten en plichten

7,2

6,9

Informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen besluiten

7,1

6,8

Informatie andere regelingen of hulp

6,7

6,4

Informatie via de website van de gemeente

6,9

6,8

2019

2018

Tot 1 jaar

13%

15%

1 tot 3 jaar

19%

22%

3 tot 5 jaar

18%

17%

5 jaar of langer

50%

46%

2019

2018

Ja

74%

77%

Nee

26%

23%

Bereikbaarheid

Informatievoorziening

Hoe lang heeft u een bijstandsuitkering?

Heeft u thuis een tablet of computer met internetaansluiting?
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Wilt u tot slot één punt aangeven dat u goed vindt aan BWRI?
2019

2018

31%

29%

Aandacht medewerkers

9%

7%

Informatievoorziening

8%

5%

Mijn klantmanager

9%

11%

Dat er een vangnet is

10%

7%

Begeleiding/ondersteuning

12%

7%

Stiptheid uitbetaling uitkering

33%

27%

Alles in het algemeen

28%

26%

3%

5%

2019

2018

12%

19%

Meer begrip/respect van de medewerkers

8%

9%

Meer tijd nemen voor de klant

5%

6%

Beter/sneller reageren op vragen

6%

8%

Minder wisselingen klantmanagers

13%

18%

7%

6%

Informatie rechten/mogelijkheden

12%

13%

Rekening houden met de situatie klant

22%

25%

Anders

16%

12%

Klantvriendelijkheid/behulpzaamheid

Anders

Wilt u tot slot één punt aangeven dat BWRI zou moeten verbeteren?

Telefonische bereikbaarheid

Begeleiding naar werk
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