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Samenvatting
Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen (BWRI) voert sinds 2015 de Participatiewet uit
voor (de voorlopers van) de gemeente Midden-Groningen. Om op te halen wat de klanten
van BWRI vinden van de dienstverlening, ondersteuning en effecten voert BWRI jaarlijks een
kwantitatief klantervaringsonderzoek uit. Op basis van gesprekken met de Cliëntenraad is
besloten dit jaar het kwantitatieve onderzoek aan te vullen met kwalitatief onderzoek. BWRI
heeft ervoor gekozen om het kwalitatieve klantervaringsonderzoek onder klanten in de
Participatiewet vorm te geven door middel van telefonische interviews.

De doelgroep van dit onderzoek zijn klanten die in het kader van de Participatiewet
begeleiding ontvangen van BWRI. Er is geen onderscheid gemaakt tussen klanten die bij
BWRI zijn voor begeleiding naar werk of inkomensondersteuning. Voor het verzamelen van
respondenten is gewerkt met een opt-in variant, waarbij klanten zichzelf moesten aanmelden
om mee te doen met dit onderzoek. In totaal hebben negentien klanten zich aangemeld. Met
alle negentien klanten zijn vervolgens telefonische interviews gepland, die zijn afgenomen in
de periode tussen 25 januari en 4 februari 2021.

Contact
Aan de respondenten die gebruikmaken van het telefonisch spreekuur is gevraagd hoe
tevreden zij waren met deze hulp. Vier respondenten zijn tevreden met de dienstverlening
van het telefonisch spreekuur. Twee respondenten zijn neutraal en geen van de
respondenten is uitgesproken ontevreden over het telefonisch spreekuur.

Ook het overige contact met de receptie wordt door een grote meerderheid van de
respondenten positief ervaren. De receptie is goed bereikbaar, weet vragen te beantwoorden
en verbindt waar nodig mensen naar behoren door.

Bejegening en betrokkenheid casemanager inkomen
In dit onderzoek laten de meeste respondenten zich kritisch uit over de omgang met de
casemanagers inkomen (acht respondenten). Vier respondenten zijn wel tevreden, één is
neutraal en bij zeven respondenten was de vraag niet van toepassing. Deze verhouding staat
in schril contrast wanneer wordt gekeken naar de representatieve uitkomsten van het
kwantitatieve onderzoek, waar de consulenten inkomen gemiddeld een 7,3 kregen voor hun
dienstverlening.

Een mogelijke verklaring voor dit gegeven is de poortwachterfunctie die casemanagers
inkomen vervullen. Inherent aan deze functie is dat soms ‘nee’ wordt verkocht aan klanten,
waardoor er negatieve ervaringen worden opgedaan door klanten. Gezien er zich via de
opt-in methode mensen melden die graag een ervaring willen delen ontstaat mogelijk een
zekere bias van ontevreden respondenten in vergelijking met het kwantitatieve onderzoek
waar alle klanten bevraagd zijn.
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Positief is dat klanten opmerken dat BWRI een goede ontwikkeling laat zien rond de
bureaucratie. Klanten merken op dat dit efficiënter is geworden. De ontevredenheid had
verscheidene redenen. Zo ervaren enkele respondenten dat er weinig initiatief komt vanuit de
casemanagers inkomen, ervaren zij een lage betrokkenheid bij hun situatie en wordt
aangegeven dat de casemanagers bij kritiek niet willen meebewegen of luisteren. Wat wel als
positief wordt ervaren is de bereikbaarheid. De casemanagers inkomen zijn goed bereikbaar
en komen hun afspraken na.

Bejegening en betrokkenheid werkcoaches
Bij de werkcoaches zijn de meeste respondenten (acht) tevreden over de omgang. Drie
respondenten zijn ontevreden, twee zijn neutraal. Meerdere respondenten benadrukken de
positiviteit die uitgaat van de werkcoaches. De werkcoaches vervullen een bemoedigende rol
in een klimaat waar veelal negatieve ervaringen worden opgedaan. Positieve elementen zijn
de behulpzaamheid bij het invullen van aanvragen en formulieren, het opstellen van een cv
en de creativiteit in de zoektocht naar nieuwe vacatures. De respondenten die neutraal of
ontevreden zijn geven aan dat het contact onvoldoende oplevert, dat zij zich onvoldoende
gehoord voelen en dat zij het contact via de e-mail als afstandelijk ervaren.

De meeste respondenten voelen zich goed gehoord door de werkcoaches. Zij geven aan dat
zij een snelle reactie op vragen krijgen, dat de werkcoaches met hen meedenken in
mogelijkheden en dat de werkcoach probeert te achterhalen hoe het nu écht gaat met de
respondent. Drie respondenten voelen zich onvoldoende gehoord, omdat er niet met ze wordt
meegedacht, de werkcoach nooit met een concrete baan aan is komen zetten of zich niet
gesteund voelen toen zij zichzelf bijschoolden. Deze taken (meedenken, ondersteunend
richting werk of scholing) worden bij werkcoaches als belangrijk ervaren. Ten slotte wordt de
bereikbaarheid van de werkcoaches als positief ervaren. Ook komen zij hun afspraken goed
na.

Begeleiding naar werk of andersoortig traject
Opvallend is dat veel respondenten moeite hebben om aan te geven welk specifiek traject zij
volgen. Drie respondenten geven aan dat zij begeleiding naar werk in brede zin ontvangen.
Bij twee respondenten is er sprake van dagbesteding zonder dat zij naar eigen zeggen verder
een traject volgen, en eveneens twee respondenten doen aan vrijwilligerswerk zonder
verdere structurele begeleiding. De grootste groep (zeven respondenten) lijkt geen
begeleiding, traject of dagbesteding te ontvangen en doet niet aan vrijwilligerswerk. In de
meeste van deze gevallen ligt een ziekte of lichamelijke problematiek hieraan ten grondslag.

Respondenten die stellen begeleiding naar werk in brede zin te ontvangen zijn daar wisselend
tevreden over. Bij de ene respondent leidt de begeleiding tot tevredenheid, omdat er weer
perspectief wordt geboden op een baan waar de respondent zelf expertise in heeft. In een
ander geval geeft de respondent aan dat er ondanks de begeleiding maar een keer een baan
is aangeboden, en dat dit juist niet aansloot op de persoonlijke situatie.
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De twee respondenten die vrijwilligerswerk doen zijn hierover erg te spreken. Het helpt ze
zichzelf te ontwikkelen, zorgt voor sociale contacten en sluit goed aan bij de persoonlijke
situatie. Voor de respondenten die aangeven dat er geen traject loopt is de persoonlijke
situatie van grote invloed of zij hierover tevreden zijn. Van deze groep van zeven zijn er vier
respondenten die aangeven te ziek te zijn om momenteel of in de toekomst in aanmerking te
komen voor werk. Zij zijn veelal positief omdat zij de ruimte krijgen om aan hun gezondheid
te werken, waardoor er mogelijk op de lange termijn weer iets kan worden opgezet richting
werk. De overige drie respondenten geven aan dat zij het gevoel hebben aan hun lot te
worden overgelaten, terwijl zij nog wel veel in hun mars hebben.

Schriftelijke communicatie
Van de zestien respondenten die aangeven brieven te ontvangen vinden dertien
respondenten de brieven altijd helder en begrijpelijk. Vier klanten vinden de brieven niet
duidelijk. In drie van deze gevallen is Nederlands niet de moedertaal van de respondent.

Om klanten te motiveren waar nodig in actie te komen, is het belangrijk dat de toon van de
brieven helpt dit doel te bereiken. Derhalve is deze toon bevraagd. Hier zien we een splitsing
waarbij de grootste groep de toon als normaal/prima ervaart, maar er is ook een substantiële
groep die de toon dreigend/streng vindt. Meerdere respondenten halen daarbij expliciet een
recente nieuwsbrief aan welke zij als dreigend hebben ervaren.

Op de vraag of de brieven ook wel eens worden besproken met de werkcoach of
casemanager inkomen, antwoorden bijna alle respondenten negatief. Slechts één respondent
heeft dit wel eens gedaan. Echter, wanneer wordt doorgevraagd of daar behoefte aan is
geven de respondenten aan dat die behoefte er niet is.

Aandachtspunten
Ten slotte zijn aandachtspunten geformuleerd op basis van de interviews. De
aandachtspunten zijn de volgende:
● Koppel bij feedback terug aan de klant wat ermee gedaan wordt, of waarom men dit

niet oppakt
● Wees je ervan bewust dat door corona de afstand door de klanten als groter wordt

ervaren.
● Meerdere respondenten hebben moeite het speelveld van rechten, plichten,

voorzieningen en subsidies te overzien.
● Het gebruiken van de nieuwsbrief voor ‘vermanende teksten’ valt niet goed.
● Klanten wiens moedertaal anders dan Nederlands is zijn kwetsbaar met schriftelijke

communicatie.
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H1 | Inleiding

1.1 Aanleiding onderzoek
Sinds 2015 is de Participatiewet van kracht, die de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet
sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning
jonggehandicapten (Wajong) heeft vervangen. Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen
(BWRI) voert deze wet sinds de start van de Participatiewet uit voor (de voorlopers van) de
gemeente Midden-Groningen. Om op te halen wat de klanten van de dienstverlening van
BWRI vinden, voert BWRI jaarlijks een kwantitatief klantervaringsonderzoek uit. In mei 2020
is de laatste oplevering hiervan geweest, waarin de representatieve resultaten een positief
beeld geven van de ervaringen van klanten met BWRI, wanneer men onderzoekt hoeveel
mensen iets vinden. Op basis van gesprekken met de Cliëntenraad is besloten dit jaar het
kwantitatieve onderzoek aan te vullen met kwalitatief onderzoek.

BWRI heeft ervoor gekozen om het kwalitatieve ervaringsonderzoek onder klanten in de
Participatiewet vorm te geven door middel van telefonische interviews. Voor deze aanpak is
gekozen om de veiligheid van de respondent te garanderen. Andere vormen van kwalitatief
onderzoek, zoals een spiegelgesprek, zouden betekenen dat de klanten in dezelfde ruimte als
de werkcoaches en/of casemanager inkomen hun verhaal zouden moeten doen. Vanwege de
signalen rond het veiligheidsgevoel sluit een telefonisch interview, waarbij de privacy wordt
gewaarborgd door een onafhankelijk onderzoeksbureau en de klant in een omgeving naar
keuze zit, het best aan. Het doel van dit kwalitatieve onderzoek is daarom deels om klanten
die zich onveilig voelen bij de kwantitatieve onderzoeksmethodiek de kans te geven zich toch
uit te spreken. Het is daarbij mogelijk dat dit kwalitatieve beeld, door een geringere omvang
van en een mogelijke bias in onderzoekspopulatie, een ander beeld oplevert dan het
jaarlijkse kwantitatieve klantervaringsonderzoek.

We benadrukken dat het gaat om de klantervaring. Deze kan afwijken van het beeld dat
een werkcoach of casemanager inkomen heeft of wat in verslagen wordt weergegeven.
Het oordeel van de klant zelf is echter van groot belang voor het beleid, de
doorontwikkeling van het beleid en de uitvoering van het beleid.

1.2 Doelgroep
De doelgroep van dit onderzoek zijn klanten die in het kader van de Participatiewet
begeleiding ontvangen van BWRI. Er is geen onderscheid gemaakt in mensen die bij BWRI
zijn voor begeleiding naar werk of inkomensondersteuning.

1.3 Privacy
De privacy van klanten van BWRI is een belangrijk aandachtspunt in dit onderzoek. Er zijn
meerdere maatregelen genomen om de privacy van respondenten te waarborgen en te
voldoen aan de eisen van de AVG. In alle communicatie is benadrukt dat het onderzoek
anoniem is, dat de resultaten niet herleid worden naar individuele personen en dat de
gegeven antwoorden geen consequenties hebben voor de begeleiding die men ontvangt.
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Tevens hebben we gewerkt met een opt-in variant, waarbij klanten zichzelf moesten
aanmelden om mee te doen met dit onderzoek. De gegevens van de klanten die zich bij BMC
hebben gemeld zijn alleen bij BMC bekend, en worden drie maanden na oplevering van het
rapport vernietigd.

1.4 Generaliseren
De gegevens uit kwalitatieve onderzoeken zijn door de geringe steekproef lastig te
generaliseren naar de gehele groep of andere groepen. De resultaten van dit onderzoek
gelden dus niet vanzelfsprekend voor alle klanten van BWRI, maar zijn indicatief. Zij geven
een beeld van de ervaringen van de gesproken klanten en bieden handvatten voor de
verbetering van de dienstverlening.

1.5 Onderzoeksmethode
Voor dit onderzoek zijn telefonische interviews uitgevoerd onder klanten van BWRI.
BWRI heeft klanten een uitnodigingsbrief gestuurd voor deelname aan het onderzoek.

In de brief naar de klanten heeft BWRI klanten verzocht om zichzelf aan te melden (opt-in).
Dit houdt in dat het geen a-selecte steekproef betreft, er kan door de gekozen methodiek van
opt-in sprake zijn van een bias in de onderzoekspopulatie. Klanten die negatieve ervaringen
hebben opgedaan melden zich in de regel eerder dan klanten die uitsluitend positief zijn.

Afgesproken was dat BMC minimaal vijftien telefonische interviews zou afnemen. In totaal
hebben negentien klanten zich aangemeld voor het onderzoek. Met alle aangemelde klanten
zijn vervolgens telefonische interviews gepland. Zodoende zijn er negentien interviews
afgenomen, waarbij in een enkel geval bleek dat de respondent onvoldoende in staat was
ervaringen te delen. Inhoudelijk betreffen de resultaten derhalve achttien interviews. Het
kwantitatieve onderzoek bevatte 311 respondenten.

Er is gebruikgemaakt van een semigestructureerde vragenlijst, waarbij alle vragen (voor
zover van toepassing) aan bod zijn gekomen en er daarnaast nog ruimte was voor
onderwerpen die respondenten zelf aandroegen. De volgende onderwerpen zijn aan de orde
gekomen:
● Algemene achtergrond van contact
● Bejegening door de receptie
● Bejegening door de casemanager inkomen
● Betrokkenheid van de casemanager inkomen
● Bejegening door de werkcoach
● Betrokkenheid van de werkcoach
● Trajectbegeleiding naar werk/re-integratie
● Brieven en communicatie
● Algemene opmerkingen
● Voorkeur methode vervolgonderzoek

De volledige topiclist is terug te vinden in bijlage 1.
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Bij kwalitatief onderzoek is de informatieverzameling meer open en flexibel, zodat er ruimte
is voor onvoorziene onderwerpen. Dit betekent dat er een minder sterke voorstructurering is,
zoals in een schriftelijke enquête, waarbij kwantitatieve analyses gedaan worden op de
verkregen data. Het gaat er in dit onderzoek om hoe de doelgroep bepaalde gebeurtenissen
ervaart. Met kwalitatief onderzoek kunnen de betekenissen achterhaald worden die
betrokkenen zelf aan hun situatie geven. Soms noemen we voorbeelden die slechts één of
enkele keren zijn genoemd door respondenten. Daarbij gaat het dus minder om de frequentie
van een positieve of negatieve ervaring, maar meer om het effect ervan op het leven van de
cliënt. Dus niet: ‘Hoe vaak komt een bepaalde situatie voor?’ maar juist: ‘Wat betekent het
voor de inwoner als deze situatie zich voordoet?’ Soms worden er in het rapport tabellen
getoond met daarin een frequentie aan positieve of negatieve ervaringen. Deze tabellen zijn
puur om een overzichtelijk beeld te schetsen van de heersende meningen onder de groep
respondenten waarmee wij gesproken hebben en zijn niet generaliseerbaar naar de gehele
doelgroep.

1.6 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 gaat in op het contact dat de klanten onderhouden met BWRI. Hebben klanten
een vast contactpersoon en weten zij met wie zij contact hebben? Hoofdstuk 3 gaat over de
bejegening en betrokkenheid van de casemanagers inkomen. Hoofdstuk 4 geeft de
bejegening en betrokkenheid van de werkcoaches weer. In hoofdstuk 5 worden de ervaringen
van de klanten met de verschillende vormen van begeleiding weergegeven. Of en zo ja, hoe
worden zij begeleid naar werk? Of is er een andersoortige oplossing gevonden? Hoofdstuk 6
stelt de ervaringen met de schriftelijke communicatie aan de haak. Hier gaan we in op de
begrijpelijkheid en toon van de brieven. Ten slotte worden in hoofdstuk 7 enkele
aandachtspunten geformuleerd die volgen uit de verdiepende interviews.
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H2 | Contact
In dit hoofdstuk wordt beschreven of klanten zelf een beeld hebben met wie zij contact
hebben bij BWRI, en of zij een vast contactpersoon hebben.

2.1 Contact algemeen
Allereerst is de respondenten gevraagd met welke medewerkers van BWRI zij contact
onderhouden. Vijf respondenten blijken contact te hebben met een werkcoach, drie met een
casemanager inkomen en vijf met beide. Vier respondenten geven aan wel (sporadisch)
contact te onderhouden, maar niet te weten met wie. Een enkele respondent stelt dat er
voornamelijk contact is met de receptie. Hier worden briefjes afgegeven om reiskosten te
declareren, waarna het geld gestort wordt.

Tabel 1 Overzicht contact

Met wie contact Aantal

Alleen werkcoach 5

Alleen casemanager inkomen 3

Zowel werkcoach als casemanager inkomen 5

Voornamelijk receptie 1

Weet niet 4

Van de respondenten die contact hebben met een werkcoach of casemanager inkomen weet
het grootste deel zeker dat zij een vaste contactpersoon hebben (veertien respondenten).
Vier respondenten weten het niet zeker. Of geven aan dat de vraag op hen niet van
toepassing is.

2.2 Telefonisch spreekuur en contact met receptie

2.2.1 Telefonisch spreekuur

Van maandag tot en met vrijdag is er een telefonisch spreekuur van 08.30 tot 09.30 uur. Van
maandag tot en met donderdag is er tevens een telefonisch spreekuur in de middag, van
13.30 tot 14.30 uur. Aan respondenten is gevraagd of zij voor hun informatievoorziening wel
eens gebruikmaken van deze telefonische spreekuren. Vier respondenten gaven aan dit te
doen. Acht respondenten gaven aan hier geen gebruik van te maken en zeven respondenten
wisten dit niet zeker of gaven een antwoord waardoor deze vraag niet van toepassing bleek.

Aan de respondenten die wel gebruikmaken van het telefonisch spreekuur, of het niet zeker
wisten maar wel vaak belden naar BWRI, is gevraagd hoe tevreden zij waren met deze hulp.
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Tabel 2 Tevredenheid over telefonisch spreekuur

Aantal

Tevreden 4

Neutraal 2

Ontevreden 0

Niet van toepassing, niet besproken 13

Tabel 2 laat zien dat het grootste deel (vier) van de respondenten tevreden is met de
dienstverlening van het telefonisch spreekuur. Twee respondenten zijn neutraal en geen van
de respondenten is uitgesproken ontevreden over het telefonisch spreekuur.

2.2.2 Contact met receptie

In het contact met BWRI komen veel klanten langs de receptie. Zij zijn vaak het eerste
aanspreekpunt voor klanten met een vraag en zijn degenen die zichtbaar zijn op het moment
dat een klant een vestiging binnenkomt.

Van de respondenten geeft iets meer dan een derde (acht respondenten) aan dat zij contact
hebben gehad met de receptie. Zeven respondenten hebben dit niet gehad en bij vier
respondenten is dit onduidelijk.

Ook hier is gevraagd naar de tevredenheid over het contact. Vinden de respondenten dat zij
goed geholpen zijn?

Tabel 3 Tevredenheid over contact met receptie

Aantal

Tevreden 6

Neutraal 3

Ontevreden 1

Niet van toepassing, niet besproken 10

| 12 | Rapport Klantbeleving in beeld - BWRI



Tabel 3 geeft een totaal van tien ervaringen aan met de receptie. De reden dat dit getal
boven de acht uitkomt, is dat sommige respondenten zowel een positieve als een negatieve
ervaring hadden. In totaal hebben de acht respondenten die contact hebben gehad zes
positieve, drie neutrale en een negatieve ervaring opgedaan. De negatieve ervaring betreft
dat de respondent niet meer kan kopiëren op de locatie.

Hieronder hebben wij enkele quotes opgenomen die weergeven waarom sommige
respondenten tevreden, neutraal of ontevreden waren.
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H3 | Bejegening en betrokkenheid casemanagers
inkomen
In dit hoofdstuk worden de ervaringen van de klanten met de casemanagers inkomen
uiteengezet. Klanten zijn tijdens de interviews gevraagd naar de bejegening en
betrokkenheid van de betreffende BWRI-medewerkers. Deze thema’s vielen uiteen in
meerdere vragen.

3.1 Bejegening casemanagers inkomen
In het kwantitatieve onderzoek wordt de dienstverlening door de consulenten Inkomen
gewaardeerd met een 7,3 als rapportcijfer.

Figuur 1 Waardering consulenten inkomen

Bron: Rapport Klantbeleving Participatiewet 2020

Ook in dit kwalitatieve onderzoek is de klantvriendelijkheid en de bejegening van de
casemanagers inkomen met de respondenten besproken. Om tot een gesprek te komen,
stelden we de vraag ‘Hoe gaat uw casemanager inkomen met u om?’. In dit onderzoek laten
acht respondenten zich kritisch uit over de omgang met de casemanagers inkomen. Vier
respondenten zijn wel tevreden, één is neutraal en bij zeven respondenten was de vraag niet
van toepassing. Deze verhouding wijkt dus af van de representatieve uitkomsten van het
kwantitatieve onderzoek.

3.1.1 Bejegening algemeen
Tabel 4 Tevredenheid over bejegening casemanagers inkomen

Aantal

Tevreden 4

Neutraal 1

Ontevreden 8

Niet van toepassing, niet besproken 7
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De casemanagers inkomen betrekken in hun werk een poortwachterfunctie. Inherent aan
deze functie is dat soms ‘nee’ moet worden verkocht aan klanten, waardoor er negatieve
ervaringen worden opgedaan door klanten. Daarnaast kan er vanwege de opt-in methode,
waar mensen zich melden die graag een ervaring willen delen, mogelijk een zekere bias
ontstaan van kritische respondenten in vergelijking met het kwantitatieve onderzoek waar
alle klanten bevraagd zijn. Desalniettemin kunnen juist deze kritische geluiden
aanknopingspunten bieden ter verbetering.

Van de positieve respondenten valt op dat zij niet allemaal uitgesproken positief zijn, maar
dat zij hun ervaringen als ‘normaal’ beschrijven. Men heeft een structuur gevonden die werkt,
met zo af en toe een positieve ervaring. Een positieve ervaring is te zien in onderstaande
quote, waarin een respondent opmerkt dat BWRI een goede ontwikkeling laat zien rond de
bureaucratie. Klanten merken op dat dit efficiënter is geworden.

De ontevredenheid over de casemanagers inkomen had verscheidene redenen. Zo ervaren
enkele respondenten dat er weinig initiatief komt vanuit de casemanagers inkomen, ervaren
zij een lage betrokkenheid bij hun situatie en wordt aangegeven dat de casemanagers bij
kritiek niet willen meebewegen of luisteren. Soms had een klein gebaar een groot positief
effect kunnen hebben. Hieronder geven we enkele quotes weer die kenmerkend zijn voor de
ervaringen van de ontevreden respondenten.
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3.1.2 Wel of niet gehoord

Wanneer mogelijk, is bij respondenten doorgevraagd of zij zich gehoord voelen door de
casemanager. Dit laat wederom een gedifferentieerd beeld zien.

Tabel 5 Wel of niet het gevoel gehoord te worden door casemanagers inkomen

Aantal

Ik voel me gehoord 2

Neutraal 1

Ik voel me niet gehoord 3

Niet van toepassing, niet besproken 13

Twee respondenten geven aan zich goed gehoord te voelen. Positief is dat een van hen
opmerkt dat er tegenwoordig sneller wordt gehandeld bij een aanvraag. De drie
respondenten die zich niet gehoord voelen, gaven eerder aan dat zij ontevreden waren over
de bejegening door de casemanagers inkomen. Zij voelen zich niet of niet voldoende gehoord
omdat er onvoldoende gedaan zou worden met geleverde verbeterpunten, bijvoorbeeld rond
de inrichting van de website, of omdat ze merken dat er geen voortgang in het traject zit.
Het is bij dit laatste voorbeeld echter onduidelijk wat de precieze reden van de stagnatie van
het traject is. Daarnaast wordt de informatievoorziening van de website in het betrouwbare
kwantitatieve onderzoek beoordeeld met een 7,3. Toch zou in het vervolg mogelijk een
terugkoppeling kunnen worden gegeven aan klanten die een signaal afgeven, waarbij wordt
teruggegeven wat men met het signaal gaat doen. Hieronder een aantal quotes ter illustratie
van de ervaringen van de gesproken klanten.
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3.1.3 Toon casemanagers inkomen

Ten slotte is gevraagd naar de toon waarop respondenten door de casemanagers inkomen
worden aangesproken. De meeste respondenten vinden de toon zakelijk, gevolgd door een
groep die de toon ervaart als ontmoedigend. Drie respondenten zijn tevreden en vinden de
toon normaal en vriendelijk. Tabel 6 geeft een overzicht van dit totaal.

Tabel 6 Ervaringen met toon casemanagers inkomen

Aantal

Zakelijk 5

Ontmoedigend 4

Vriendelijk 3

Niet van toepassing, niet besproken 7

De respondenten die de toon vriendelijk vinden, weiden daar weinig over uit. De
respondenten die aangeven dat de toon zakelijk aanvoelt, schetsen een beeld waarin de
bureaucratische stappen de boventoon voeren. De respondenten die de toon ontmoedigend
vinden, geven aan dat zij vertrouwen missen. Sommige respondenten geven voorbeelden van
dat zij een kleine nevenverdienste hadden, waarover zij vervolgens vervelend contact hadden
met BWRI. Ook is een respondent in mailverkeer meermaals bij de verkeerde naam
genoemd, wat gevoelsmatig de afstand met de consulent groter maakt.

Hieronder een overzicht van quotes die samen een beeld geven van het geheel aan
ervaringen.
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3.2 Betrokkenheid casemanager inkomen
Na een verdieping rond ervaringen van de bejegening van de casemanagers inkomen is de
betrokkenheid bevraagd. We hebben getracht te achterhalen of de casemanagers inkomen
goed bereikbaar zijn, of zij afspraken nakomen, hoe vaak er contact is, door wie dit contact
wordt geïnitieerd en of de casemanager weet hoe het met de respondent gaat.

3.2.1 Bereikbaarheid en nakomen afspraken

De respondenten zijn overwegend positief over de bereikbaarheid van de casemanagers
inkomen.

Tabel 7 Bereikbaarheid casemanagers inkomen

Aantal

Goed bereikbaar 7

Niet goed bereikbaar 2

Niet van toepassing, niet besproken 10

Zeven respondenten geven aan dat hun casemanager inkomen goed bereikbaar is, terugbelt
en snel reageert op mails. Slechts twee respondenten zijn hierover minder tevreden.

Tevens positief is dat er geen respondenten zijn die aangeven dat casemanagers inkomen
hun afspraken niet nakomen. Drie respondenten hebben concrete afspraken gemaakt met
hun casemanagers en in alle gevallen werden deze afspraken goed nagekomen. De overige
respondenten hebben geen duidelijke afspraken met de casemanagers, waardoor zij geen
antwoord op deze vraag konden geven.

3.2.2 Frequentie contact casemanager inkomen

De meeste respondenten hebben geen of weinig contact met casemanagers inkomen. Twee
respondenten hebben voorafgaand aan het interview maandelijks contact gehad met hun
casemanager. In beide gevallen ging het om relatief nieuwe klanten bij BWRI, waardoor er
nog wat meer afgestemd en besproken diende te worden. Eén respondent geeft aan dat er
elk half jaar wel contact is, twee respondenten hebben jaarlijks contact met de casemanager
en drie respondenten stellen dat het contact langer dan een jaar geleden is.

| 18 | Rapport Klantbeleving in beeld - BWRI



Tabel 8 Frequentie contact met casemanager inkomen

Aantal

Maandelijks 2

Drie tot vier keer per jaar 0

Elk half jaar 1

Jaarlijks 2

Langer dan een jaar geleden 3

Niet 0

Niet van toepassing 11

Aan respondenten die aangeven tot een jaar geleden contact te hebben gehad is gevraagd
wie dit contact initieerde. In alle gevallen kwam dit contact volgens de respondenten vanuit
de respondent zelf. De casemanagers inkomen hebben dit contact in geen enkel geval
geïnitieerd.

Ten slotte is gevraagd of de respondent denkt dat de casemanager inkomen weet hoe het
met hem/haar gaat. Vier respondenten geven aan dat zij niet verwachten dat de
casemanager op de hoogte is van de persoonlijke situatie. Eén respondent verwacht dat de
casemanager wel een beetje op de hoogte is van hoe het gaat.
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H4 | Bejegening en betrokkenheid werkcoaches
In dit hoofdstuk worden de ervaringen van de klanten met de werkcoaches uiteengezet. De
werkcoaches vervullen geen poortwachterfunctie, maar bieden ondersteuning bij een
hulpvraag richting werk, waardoor de ervaringen in de regel positiever zijn dan bij
casemanagers inkomen. Klanten zijn tijdens de interviews gevraagd naar de bejegening en
betrokkenheid van de betreffende BWRI-medewerkers. Deze thema’s vallen uiteen in
dezelfde opbouw van vragen zoals in hoofdstuk 3 behandeld rond de casemanagers inkomen.

4.1 Bejegening werkcoaches
In het kwantitatieve onderzoek wordt de dienstverlening door de werkcoach gewaardeerd
met een 7,4 als rapportcijfer.

Figuur 2 Waardering dienstverlening werkcoach

Bron: Rapport Klantbeleving Participatiewet 2020

Ook in dit kwalitatieve onderzoek is de klantvriendelijkheid en de bejegening door de
werkcoaches met de respondenten besproken. Om tot een gesprek te komen stelden we de
vraag “hoe gaat uw werkcoach met u om?”.

4.1.1 Bejegening algemeen
Tabel 9 Tevredenheid over bejegening werkcoaches

Aantal

Tevreden 8

Neutraal 2

Ontevreden 3

Niet van toepassing, niet besproken 6

Bij de werkcoaches is veruit de grootste groep respondenten (acht) tevreden met de
omgang. Drie respondenten zijn ontevreden, twee zijn neutraal en bij zes respondenten was
de vraag niet van toepassing.
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Dit sluit goed aan bij de representatieve bevindingen van het kwantitatieve onderzoek. Daar
gaven de klanten de werkcoaches gemiddeld een 7,4.

Hieronder volgen enkele quotes die een beeld geven van de positieve ervaringen van
respondenten met de werkcoach. Positieve elementen zijn de behulpzaamheid bij het invullen
van aanvragen en formulieren, het opstellen van een cv en de creativiteit in de zoektocht
naar nieuwe vacatures. Deze eigenschappen worden beschouwd als waardevol. Dus het kan
goed zijn om te investeren in het behoud hiervan.

De respondenten die neutraal of ontevreden zijn geven aan dat het contact onvoldoende
oplevert, dat zij zich onvoldoende gehoord voelen en dat zij het contact via de e-mail als
afstandelijk ervaren. Ze geven aan dat BWRI geen telefonisch contact meer wenst. Ook
voelen enkele respondenten zich niet gewaardeerd ondanks de inspanning die wel wordt
geleverd. Het gemis aan persoonlijk contact of waardering biedt wat hen betreft ruimte voor
verbetering.
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4.1.2 Wel of niet gehoord

Wanneer mogelijk is bij respondenten doorgevraagd of zij zich gehoord voelen door de
werkcoach. Dit laat een wisselvalliger beeld zien.

Tabel 10 Wel of niet het gevoel gehoord te worden door casemanagers inkomen

Aantal

Ik voel me gehoord 5

Neutraal 1

Ik voel me niet gehoord 3

Niet van toepassing, niet besproken 10

Vijf respondenten voelen zich gehoord door de werkcoaches. Zij geven aan dat zij een snelle
reactie op vragen krijgen, dat de werkcoaches met hen meedenken in mogelijkheden en dat
de werkcoach probeert te achterhalen hoe het nu écht gaat met de respondent.

De drie respondenten die zich niet gehoord voelen is tevens gevraagd waarom zij zich zo
voelen. Zij geven aan zich niet gehoord te voelen omdat er niet met ze wordt meegedacht,
de werkcoach nooit met een concrete baan aan is komen zetten of zich niet gesteund voelen
toen zij zichzelf bijschoolden. Deze taken (meedenken, ondersteunend richting werk of
scholing) worden bij werkcoaches als belangrijk ervaren.

Interessant is een opmerking van een respondent dat de ervaren inzet van de werkcoaches
anders is nu zij door corona meer op afstand werken. Vanwege de beperkte mogelijkheden
tot contact ontstaat bij deze respondent de indruk dat BWRI zich minder inzet. Dit is een
aandachtspunt waar men alert op kan zijn in de digitale en telefonische dienstverlening.

Hieronder geven we zowel twee positieve als twee negatieve ervaringen weer in de
voorbeelden van de respondenten.
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4.1.3 Toon werkcoaches

De toon van de werkcoaches wordt grotendeels positief beoordeeld. Om een vergelijk te
kunnen trekken is op dezelfde manier geturfd als bij de casemanagers inkomen. Acht
respondenten geven aan dat de toon als normaal, vriendelijk en bemoedigend wordt ervaren.
Drie respondenten vinden de werkcoaches ontmoedigend en geen enkele respondent
omschrijft de toon als zakelijk.

Tabel 11 Ervaringen met toon casemanagers inkomen

Aantal

Zakelijk 0

Ontmoedigend 3

Vriendelijk 8

Niet van toepassing, niet besproken 8

Meerdere respondenten benadrukken de positiviteit die uitgaat van de werkcoaches.
De werkcoaches vervullen een bemoedigende rol in een klimaat waar veelal negatieve
ervaringen worden opgedaan. Een mooi voorbeeld is de respondent die aangeeft dat de
werkcoach stelde dat de werkervaring/opleiding niet zomaar achterhaald was. Deze
respondent kreeg van dit antwoord nieuwe energie.
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Niet elke respondent is het daarmee eens. Zo is er een respondent die aangeeft dat de toon
juist beperkend overkomt, waarbij in afwijzingen voor vervolgopleidingen wordt gezwaaid
met de bureaucratie en juridische verwijzingen, wat voor een leek moeilijk te volgen is en
demotiverend werkt. Een ander stelt veel motivatie te hebben om zichzelf te ontwikkelen,
maar dat er geen geld is voor een opleidingsbudget. Dit zorgt voor stagnatie.

4.2 Betrokkenheid werkcoach
Na een verdieping rond ervaringen van de bejegening van de casemanagers inkomen is de
betrokkenheid bevraagd. We hebben getracht te achterhalen of de werkcoaches goed
bereikbaar zijn, of zij afspraken nakomen, hoe vaak er contact is en door wie dit contact
wordt geïnitieerd en of de werkcoach weet hoe het met de respondent gaat.

4.2.1 Bereikbaarheid en nakomen afspraken

De respondenten zijn grotendeels positief over de bereikbaarheid van de werkcoaches.

Tabel 12 Bereikbaarheid werkcoach

Aantal

Goed bereikbaar 11

Niet goed bereikbaar 1

Niet van toepassing, niet besproken 7

Elf respondenten geven aan dat hun werkcoach goed bereikbaar is, terugbelt en snel reageert
op e-mails. Slechts één respondent is hierover minder tevreden. Deze respondent geeft aan
vaak een week te moeten wachten op een reactie en dit als lang te ervaren. Verder lijkt deze
ontevredenheid ook voort te komen uit het uitblijven van vervolgacties op vragen.
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Tevens positief is dat er geen respondenten zijn die aangeven dat de werkcoaches hun
afspraken niet nakomen. Zeven respondenten hebben concrete afspraken gemaakt met hun
werkcoach en in alle gevallen zijn deze afspraken goed nagekomen. De overige respondenten
hebben geen duidelijke afspraken met de casemanagers gemaakt, waardoor zij geen
antwoord op deze vraag konden geven.

4.2.2 Frequentie contact werkcoach

Opvallend is dat respondenten vaker aangeven relatief kortgeleden contact te hebben gehad
met de werkcoach dan het geval was met de consulent inkomen.

Drie respondenten hebben maandelijks contact met hun werkcoach. Vier respondenten
hebben eens in de 3 à 4 maanden contact en nog eens één respondent eens in het half jaar.
Twee respondenten hebben slechts jaarlijks contact met de werkcoach en geen enkele
respondent heeft langer dan een jaar geen contact met de werkcoach gehad.
Wel is er één respondent die aangeeft nooit meer contact te hebben, sinds hij een paar jaar
terug gestart is met een vrijwillige functie.

Tabel 13 Frequentie contact met werkcoach

Aantal

Maandelijks 3

Drie tot vier keer per jaar 4

Elk half jaar 1

Jaarlijks 2

Langer dan een jaar geleden 0

Niet 1

Niet van toepassing 8
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Aan respondenten die aangeven tot een jaar geleden contact te hebben gehad is gevraagd
wie dit contact initieerde. Vier respondenten geven aan dat het contact vanuit hen kwam, vier
anderen geven aan dat de werkcoach dit contact initieerde.

Ten slotte is gevraagd of de respondent denkt dat de werkcoach weet hoe het met hem/haar
gaat. Acht respondenten denken dat de werkcoach weet hoe het met hen gaat, twee
respondenten geven aan dat zij dit niet verwachten. Een van deze twee respondenten geeft
aan dat dit ook zo afgesproken is. Er was ruimte nodig omdat deze respondent overbelast
raakte in de zoektocht naar werk. Dus is er even geen contact, en weet de werkcoach niet
precies hoe het nu gaat. Wel zijn er afspraken gemaakt over de termijn waarop er weer
contact komt.
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H5 | Begeleiding naar werk of andersoortig traject
In dit hoofdstuk worden de ervaringen van de respondenten met begeleiding naar werk of
andersoortige trajecten behandeld.

5.1 Bekendheid traject bij respondent
Aan respondenten is gevraagd of zij momenteel begeleiding naar werk ontvangen. De
volgende tabel geeft weer hoe de respondenten zelf kijken naar hun situatie/traject.

Tabel 14 Wat voor begeleiding/traject ontvangt u?

Aantal

Begeleiding naar werk 3

Vrijwilligerswerk, verder geen traject 2

Dagbesteding, verder geen traject 2

Geen begeleiding, dagbesteding of vrijwilligerswerk (onder andere door ziekte) 7

Parttime aan het werk, verder geen begeleiding 1

Niet van toepassing 4

Opvallend is dat veel respondenten moeite hebben om aan te geven welk specifiek traject zij
volgen. Drie respondenten geven aan dat zij begeleiding naar werk in brede zin ontvangen.
Bij twee respondenten is er sprake van dagbesteding zonder dat zij naar eigen zeggen verder
een traject volgen, en eveneens twee respondenten doen aan vrijwilligerswerk zonder
verdere structurele begeleiding. De grootste groep (zeven respondenten) lijkt geen
begeleiding, traject of dagbesteding te ontvangen en doet niet aan vrijwilligerswerk. In de
meeste van deze gevallen ligt een ziekte of lichamelijke problematiek hieraan ten grondslag.
Wel dient hierbij te worden vermeld dat sommige respondenten aangeven wel met een
werkcoach in gesprek te zijn, waardoor het onduidelijk blijft of zij inderdaad helemaal geen
begeleiding ontvangen. Eén respondent is parttime aan het werk, maar wordt naar eigen
zeggen al sinds 2017/2018 niet meer actief begeleid.

Respondenten die stellen begeleiding naar werk in brede zin te ontvangen zijn daar wisselend
tevreden over. Bij de ene respondent leidt de begeleiding tot tevredenheid, omdat er weer
perspectief wordt geboden op een baan waar de respondent zelf expertise in heeft. In een
ander geval geeft de respondent aan dat er ondanks de begeleiding maar een keer een baan
is aangeboden, en dat dit juist niet aansloot op de persoonlijke situatie. De lastigheid zit hem
er hier in dat het slechts drie respondenten betreft, waardoor het lastig is uitspraken te doen
over de tevredenheid.
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De twee respondenten die vrijwilligerswerk doen zijn hierover erg te spreken. Het helpt ze
zichzelf te ontwikkelen, zorgt voor sociale contacten en sluit goed aan bij de persoonlijke
situatie. Zo stelt een respondent bijvoorbeeld dat eerder vrijwilligerswerk op een
kinderboerderij fysiek zwaar en vies was. Hierdoor ontstonden rugklachten. Toen is er
meegedacht en is er een vrijwillige functie bij de computerbank gevonden. Sindsdien zit de
respondent hier goed op zijn plek. Ook de twee respondenten die naar dagbesteding gaan
zijn blij met de aansluiting op de persoonlijke situatie. Het helpt naar eigen zeggen tegen
vereenzaming en geeft een doel in het leven.

Voor de respondenten die aangeven dat er geen traject loopt, is de persoonlijke situatie van
grote invloed of zij hierover tevreden zijn. Van deze groep van zeven zijn er vier
respondenten die aangeven te ziek te zijn om momenteel of in de toekomst in aanmerking te
komen voor werk. Zij zijn veelal positief omdat zij de ruimte krijgen om aan hun gezondheid
te werken, waardoor er mogelijk op de lange termijn weer iets kan worden opgezet richting
werk. De overige drie respondenten geven aan dat zij het gevoel hebben aan hun lot te
worden overgelaten, terwijl zij nog wel veel in hun mars hebben.

Opvallend is dat in de opgenomen quotes bij beide ontevreden respondenten doorsijpelt dat
zij moeite hebben met het overzicht aan regels, rechten en plichten. Er wordt aangegeven
dat zij zien dat er subsidies zijn en dat er rechten en plichten zijn ten aanzien van de
ondersteuning, maar dat begeleiding rond deze richtlijnen als onvoldoende wordt beschouwd.
Ze ervaren wel de druk, maar in het geval van de onderste quote weet de respondent
eigenlijk niet of er wel gekeken wordt naar haar sollicitatieplicht.
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5.2 Effecten begeleiding BWRI
Gekeken over alle respondenten worden de effecten van de begeleiding en trajecten van
BWRI als volgt omschreven.

Tabel 15 Effect van traject met BWRI

Aantal

Sociale contacten 2

Structuur en ritme 1

Verhoogde kans arbeidsmarkt 1

Persoonlijke groei 2

Keuzestress 1

Respondenten noemen de sociale contacten van het vrijwilligerswerk en de dagbesteding als
belangrijke factor waardoor zij tevreden zijn. Ook helpt dit om structuur en ritme op te doen.
Daarnaast zijn er twee respondenten die stellen een persoonlijke groei mee te maken
gedurende het traject met BWRI.
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Tegenover deze positieve ervaringen staat een respondent die juist door het traject met
BWRI last heeft van keuzestress. Met de ondersteuning van BWRI komen ook veel plichten
mee. Deze respondent vraagt zich af of zij wel de juiste keuzes maakt.
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H6 | Schriftelijke communicatie
Veel van de officiële communicatie van BWRI vindt plaats via brieven. Het is belangrijk dat
deze brieven goed te begrijpen zijn voor de hele doelgroep, en dat de brieven wanneer nodig
de klant motiveren tot actie over te gaan. Dit hoofdstuk geeft weer wat de ervaringen van de
respondenten zijn met de schriftelijke communicatie. In de vraagstelling zijn we uitgegaan
van de begrijpelijkheid en toon van de brieven, en is gevraagd of brieven waar nodig weleens
met een werkcoach of casemanager inkomen worden besproken.

6.1 Begrijpelijkheid van de brieven
In het kwantitatieve onderzoek gaf men in 2020 gemiddeld een 7.5 voor de duidelijkheid van
de formulieren en brieven. In dit onderzoek is deze vraag wat uitgediept gesteld. Aan de
klanten is gevraagd of zij de brieven begrijpelijk vinden en snappen welke acties er soms uit
dienen te volgen. Het grootste deel van de respondenten is hier uitgesproken tevreden over.
Van de zestien respondenten die aangeven brieven te ontvangen vinden dertien
respondenten de brieven altijd helder en begrijpelijk. Vier respondenten vinden de brieven
niet duidelijk. In drie van deze gevallen is Nederlands niet de moedertaal van de respondent.
De vierde respondent die de brieven niet altijd duidelijk vindt, gaat met eventuele
onduidelijkheden voor advies naar een familielid die de weg binnen de gemeente kent. Eén
respondent geeft aan nooit brieven te ontvangen.
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6.2 Toon in de brieven

Tabel 16 Toon brieven

Aantal

Normaal/prima 9

Dreigend/streng 6

Weet niet/niet van toepassing 4

Om klanten te motiveren waar nodig in actie te komen, is het belangrijk dat de toon van de
brieven helpt dit doel te bereiken. De respondenten gaven eerder al aan dat de toon van de
casemanagers inkomen en werkcoaches van invloed kan zijn op de motivatie. Derhalve is ook
rond de brieven gevraagd hoe de klant de toon in de brieven ervaart. Hier zien we een
splitsing waarbij de grootste groep de toon als normaal/prima ervaart, maar er is ook een
substantiële groep die de toon dreigend/streng vindt.

Meerdere respondenten hebben benoemd dat zij een recente nieuwsbrief als dreigend hebben
ervaren. Deze nieuwsbrief heeft de ervaringen met de toon van alle brieven negatief
beïnvloed voor deze respondenten. In de nieuwsbrief werd aangekondigd dat de klanten alle
soorten inkomsten moeten opgeven, en werden voorbeelden genoemd. Voorbeelden die,
afgaand op de ervaringen van de respondenten, raken tot keuzes in het privédomein (zoals
de verkoop van een kledingstuk of het geven van een gratis training). Het algemene beeld is
dat men deze informatie niet passend vindt in een nieuwsbrief. Zo’n boodschap in de
algemene nieuwsbrief zet een bepaalde toon voor verdere ervaringen met BWRI. In het
vervolg kan voor vergelijkbare boodschappen wat hen betreft beter een officiële brief worden
gehanteerd.
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De negen respondenten die de toon als prettig ervaren, zeiden hierover onder andere het
volgende:

6.3 Bespreken brieven met werkcoach of casemanager inkomen
Op de vraag of de brieven ook wel eens worden besproken met de werkcoach of
casemanager inkomen, antwoorden bijna alle respondenten negatief. Slechts één respondent
heeft dit wel eens gedaan. In dit geval betrof het een respondent die de afsluiting van de
brief, waarin stond wat er zou gebeuren als zij niet aan alle plichten voldeed, wilde bespreken
met de werkcoach. De werkcoach heeft toen toegelicht dat deze tekst er wettelijk gezien in
moest staan. Een tweede respondent geeft aan dat er eenmalig was afgesproken een brief
door te nemen met een werkcoach, maar die was toen ziek. Daarna is het er niet meer van
gekomen.

In een enkel geval is doorgevraagd of er behoefte is om de brieven vaker door te nemen met
de werkcoach of casemanager inkomen. De meeste respondenten geven aan dat die behoefte
er niet is. Wel stelt een respondent dat hij Google Translate gebruikt om brieven te lezen. Dit
brengt risico’s met zich mee, waardoor BWRI er mogelijk goed aan doet om bij klanten wiens
moedertaal een andere is dan Nederlands zo af en toe de (belangrijkste) brieven toch te
bespreken.
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H7 | Aandachtspunten
Door de gekozen onderzoeksmethodiek van kwalitatieve interviews is het mogelijk door te
vragen waarom klanten een bepaalde ervaring als zodanig ervaren. Op basis van deze
ervaringen kunnen nu enkele aandachtspunten worden geformuleerd, die we graag
meegeven aan BWRI.

Koppel bij feedback terug aan de klant wat ermee gedaan wordt, of waarom men dit niet
oppakt

Een van de aandachtspunten die in dit onderzoek naar boven komt, is de terugkoppeling
vanuit consulenten en werkcoaches aan klanten bij ongevraagde feedback. De klanten die
tijdens de interviews hebben aangegeven zich niet gehoord te voelen, hebben deze ervaring
(deels) opgedaan omdat zij inhoudelijke feedback gaven, waarmee naar hun gevoel niets is
gedaan. Voor het menselijke gevoel is het belangrijk gehoord te worden. Koppel daarom, ook
bij onterechte feedback, terug wat men ermee doet. Ook als het niet wordt opgepakt zorgt
een korte terugkoppeling voor een hele andere ervaring voor de klant. Andersom geldt dat de
respondenten die hun contactpersoon als proactief en adequaat reagerend ervaren, veelal
over de gehele linie positiever gestemd zijn.

Wees je ervan bewust dat door corona de afstand door de klanten als groter wordt ervaren

Meerdere klanten hebben in de interviews een verwijzing gemaakt naar de coronaperiode.
Ontevreden klanten wijzen erop dat de consulenten prettig vanuit huis kunnen werken,
waardoor zij bijvoorbeeld minder goed bereikbaar zijn of minder gevoel hebben bij de klant.
Daarbij is de feitelijke bereikbaarheid niet het grootste punt, aangezien dit onderzoek niet
heeft aangetoond dat men ontevreden is met de bereikbaarheid. Het signaal dat hiermee
wordt afgegeven is het gevoel van een groeiende afstand tussen klant en consulent. Wees je
bewust dat je te maken hebt met een deels kwetsbare groep in een sociale crisis, waarbij het
wantrouwen richting de overheid in het algemeen en de perceptie van afstand tot BWRI
mogelijk is toegenomen. Dit is een aandachtspunt waar men alert op kan zijn in de digitale
en telefonische dienstverlening.

Meerdere respondenten hebben moeite het speelveld van rechten, plichten, voorzieningen en
subsidies te overzien

Meerdere respondenten benadrukken dat zij moeite hebben om overzicht te krijgen in het
speelveld van rechten, plichten, voorzieningen en subsidies. Zo zijn er respondenten die
graag een opleiding zouden volgen, zoals een cursus voor een heftruck, die om voor de
respondent onduidelijke redenen niet kon doorgaan. Ook is er een respondent bezig met een
aanbod voor lessen in robotisering voor bibliotheek en scholen, met als doel kinderen vaardig
te maken in 21th century skills. Deze respondent geeft aan overal subsidies te zien, maar
niet te snappen wat hij moet doen om hiervoor in aanmerking te komen. Een laatste
voorbeeld is een respondent die de sollicitatieplicht als erg heftig ervaart, maar er
tegelijkertijd nooit op is aangesproken. Wat deze respondenten gemeen hebben, is dat zij
kansen en plichten zien en ervaren, maar eigenlijk niet op de hoogte zijn hoe ze hiermee om
dienen te gaan. Mogelijk kan BWRI hier voorlichting over geven. Tegelijkertijd zijn er ook
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juist positieve ervaringen als het gaat om informatievoorziening, die behouden zouden
moeten worden. De nieuwe periodieke brief waarin overzichtelijk en aantrekkelijk de
mogelijkheden worden weergegeven is hier een voorbeeld van.

Het gebruiken van de nieuwsbrief voor ‘vermanende teksten’ valt niet goed

Meerdere respondenten kwamen tijdens het interview terug op een recente nieuwsbrief
waarin werd aangekondigd dat de klanten alle soorten inkomsten moeten opgeven, waarbij
ook voorbeelden werden genoemd. Voorbeelden die, afgaand op de ervaringen van de
respondenten, raken tot keuzes in het privédomein (zoals de verkoop van een kledingstuk of
het geven van een gratis training). Het signaal dat uitgaat van deze boodschap in een
algemene nieuwsbrief is bij een aantal respondenten in het verkeerde keelgat geschoten.
Een respondent spreekt zelfs van een “dreigbrief vermomd als nieuwsbrief”. In het vervolg
past een dergelijke boodschap mogelijk beter in een officiële brief.

Klanten wiens moedertaal anders dan Nederlands is zijn kwetsbaar met schriftelijke
communicatie

Dit aandachtspunt is uiteraard geen nieuw aandachtspunt. Algemeen bekend is dat de
brieven, hoewel ze zo begrijpelijk mogelijk worden opgesteld, soms toch lastig blijken voor
laaggeletterden en mensen wiens moedertaal anders is dan Nederlands. Uit dit onderzoek
blijkt dat respondenten die het Nederlands niet goed beheersen Google Translate of familie
gebruiken om de brieven te lezen. Dit brengt, zeker wanneer er rechten en plichten (soms
vrij juridisch taalgebruik) worden besproken, risico’s met zich mee. Uit dit onderzoek blijkt
dat met slechts één van de respondenten ooit, op haar verzoek, een brief is doorgenomen
met een werkcoach of consulent. Mogelijk kunnen de belangrijkste brieven met klanten die
het Nederlands niet goed beheersen mondeling worden besproken. Zo worden zij zo optimaal
mogelijk ondersteund. Bijkomend voordeel is dat BWRI een inschatting kan maken of er
sprake is van onwil of onkunde als er vervolgens toch iets mis gaat.
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Bijlage 1 | Topiclist
Inleiding
● Goedemorgen/middag/avond, met … van BMC Onderzoek. Spreek ik met de

heer/mevrouw…?
● Als het goed is, hebben wij nu een afspraak staan voor dit interview, omdat u zich

hiervoor heeft aangemeld. Ik bel u in opdracht van BWRI, de sociale dienst van Midden
Groningen. BWRI wil namelijk graag weten hoe klanten de dienstverlening ervaren (wat
gaat goed en wat kan beter?). Wij voeren het onderzoek voor BWRI uit.

Ja? -> Dan wil ik eerst even nog aangeven dat het onderzoek anoniem is. Wat u zegt, kan
niet worden herleid naar u. Wij zorgen daarvoor.
Nee? -> Wanneer kan ik u terugbellen hierover?

Ter informatie
De klant heeft (eerder) in 2020 een vragenlijst ontvangen en hopelijk ingevuld.
De vragenlijsten geven een beeld van wat mensen vinden en hoeveel mensen iets vinden.
Om dit aan te vullen houden we deze telefonische interviews. Deze interviews geven een
beeld waarom mensen iets vinden. Zodat BWRI hiervan kan leren.
We interviewen veel klanten van BWRI. We verzamelen deze verhalen en zoeken naar de
hoofdlijnen/rode draad. We schrijven daar een rapport van voor BWRI. Het onderzoek is
anoniem. (Wat u zegt, kan niet worden herleid naar u. We zorgen daarvoor.)

Algemeen
BWRI heeft verschillende medewerkers waar u contact mee kunt hebben. Zoals de receptie,
casemanagers inkomen en werkcoaches.

● Met welke medewerkers heeft u contact? (casemanager inkomen, werkcoach)
o Heeft u een vaste casemanager inkomen?
o En een vaste werkcoach?

De volgende vragen gaan over de verschillende medewerkers waarmee u contact heeft.

Bejegening receptie
● Heeft u wel eens gebruikgemaakt van het telefonisch spreekuur?

o Werd u goed geholpen? Waar bleek dit uit?
● Heeft u contact gehad met de receptie van BWRI?
● Wat zijn uw ervaringen met de receptie?

Bejegening casemanager inkomen
● Hoe gaat uw casemanager inkomen met u om? (respect, begrip, samen passende

oplossing zoeken, vriendelijkheid)
● Voelt u zich gehoord door de casemanager?

o Waar blijkt dit uit? Kunt u hier een voorbeeld van geven?
● Hoe praat de casemanager tegen u? (toon)
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● Wat doet die manier van praten met u? (Effect van huidige bejegening (is het effectief?
Of werkt het juist contraproductief?)

Betrokkenheid casemanager inkomen
● Is uw casemanager inkomen goed bereikbaar (bellen ze terug, reageren ze (snel) op

mails)?
● Komen zij afspraken met u na?
● Hoe vaak heeft u contact met uw casemanager? (wat voor contact?)
● Wie neemt contact op met wie bij vragen? (of periodiek contact)
● Heeft u het idee dat de casemanager weet hoe het met u gaat? (waar blijkt dat uit?)

Bejegening werkcoach
● Hoe gaat uw werkcoach met u om? (respect, begrip, samen passende oplossing zoeken,

vriendelijkheid)
● Voelt u zich gehoord door de werkcoach?

o Waar blijkt dit uit? / Kunt u hier een voorbeeld van geven?
● Hoe praat de werkcoach tegen u? (toon)
● Wat doet die manier van praten met u? (Effect van huidige bejegening (is het effectief?

Of werkt het juist contraproductief?)
Betrokkenheid werkcoach
● Is de werkcoach goed bereikbaar (bellen ze terug, reageren ze (snel) op mails)?
● Komen zij afspraken met u na?
● Hoe vaak heeft u contact met uw werkcoach? (wat voor contact?)
● Wie neemt contact op met wie bij vragen? (of periodiek contact)
● Heeft u het idee dat de werkcoach weet hoe het met u gaat? (waar blijkt dat uit?)

Begeleiding naar werk/re-integratie
● Wat voor begeleiding ontvangt u/welk traject volgt u? (begeleiding naar werk en/of

re-integratietraject? Wat voor begeleiding/traject?)
● Wat vindt u daarvan?
● Aansluiting traject op persoonlijke omstandigheden

o Niveau te hoog/laag?
o Andere factoren? (hoe vaak, kosten vervoer)

● Leggen ze goed uit wat er wel en niet kan?
● Denken ze mee?
● Kan u bij de werkcoach aangeven wat uw wensen zijn?

o (en zo ja, wat doen zij ermee?)
● Wat is het effect (geweest) van het traject?

o Heeft u hierdoor meer kans op de arbeidsmarkt?
o Heeft u het gevoel dat u meer meedoet in de samenleving? (sociale contacten,

maatschappelijke participatie via Kwartier?)
● Hoe ziet u de toekomst voor u? (periode na traject/uitstroom werk/andersoortig

geholpen?)
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Brieven
BWRI verstuurt voor haar officiële communicatie brieven en mails. Dit noemen wij
schriftelijke communicatie. Ik wil u wat vragen stellen over uw ervaringen met deze mails en
brieven.
● Begrijpelijkheid van de brieven

o Begrijpt u uit de brieven welke stappen u moet zetten?
o Duidelijke en begrijpelijke taal?

● Hoe ervaart u de toon in de brieven/mails?
● Worden brieven/mails wel eens met u doorgenomen door de casemanager/werkcoach?

o Bent u van tevoren wel eens gebeld om een brief aan te kondigen? (bij negatief
bericht/besluit)

Afsluitend
● In hoeverre vindt u het nuttig om deze ervaringen te delen?
● In welke vorm zou u dit in de toekomst prettig vinden om te doen? (telefonisch, papier,

beeldbellen)

| 38 | Rapport Klantbeleving in beeld - BWRI



BMC

Databankweg 26D
3821 AL Amersfoort

P.O. box 490
3800 AL Amersfoort

(033) 496 52 00
info@bmc.nl
www.bmc.nl

KvK BMC Advies 32078667
IBAN NL91ABNA0504035754
BTW NL80.86.63.598 B.01

Colofon
Mei 2021

Classificatie : Vertrouwelijk

Naam adviseurs : ● Wouter Witteveen
● Simon Wajer

Projectnummer : P0012158

Correspondentienummer : DH-2805-1063

| 39 | Rapport Klantbeleving in beeld - BWRI


