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Geachte leden van de raad, 

 

Hierbij ontvangt u de rapportage en de infographic van het klanttevredenheidsonderzoek van de 

gemeentelijke kredietbank (GKB) Midden-Groningen. Uit het onderzoek blijkt dat de klanten erg 

tevreden zijn over de dienstverlening.  

Een telefonische enquête onder 83 klanten heeft geleid tot het mooie rapportcijfer van een 8,2. 

Klanten van de GKB zijn het meest tevreden over hoe ze door de medewerkers geholpen worden. 

Het minst tevreden zijn ze over de telefonische bereikbaarheid. Ook gaven veel klanten de wens 

aan om ook digitaal bij hun eigen klantdossier te kunnen voor een nog beter inzicht in hun eigen 

situatie. Deze wensen en eerdere signalen zijn voor de GKB aanleiding om te gaan werken met een 

digitaal klantportaal. Het klantportaal ‘Mijn GKB’ wordt gelanceerd in januari 2019. 

 

Op 12 november jl. heeft de audit van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) weer 

plaats gevonden bij de GKB. De NVVK is dé branchevereniging voor organisaties die mensen helpen 

om schulden te voorkomen, beheersbaar te maken en/of op te lossen. Elke 3 jaar wordt de audit 

afgenomen en wordt er getoetst of de GKB werkt volgens de vastgestelde kwaliteitscriteria en 

gedragscodes van de NVVK. Uit de audit is gebleken dat de GKB de zaken goed op orde heeft en zij 

het keurmerk van de NVVK mag behouden. Bijgevoegd ontvangt u het verslag van de audit. Er 

resteert nog één herstelpunt B (niet urgent punt) wat opgepakt moet worden. Dit betreft het 

toevoegen van een onderdeel aan het plan van aanpak, wat reeds is opgepakt door de GKB. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 
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A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
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