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Onderwerp: Raadsbrief 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Door middel van deze brief informeren wij u over de resultaten van het klantbelevingsonderzoek 

BWRI 2020. 

Net als in voorafgaande jaren deed BMC ook in 2020 een klantbelevingsonderzoek voor BWRI. De 

respons was volgens BMC voldoende om van een betrouwbaar resultaat te kunnen spreken.  

 

1. Inleiding 

De klanten geven BWRI een 7,5. Dat is een mooi resultaat want het is nog weer iets hoger dan het 

vorig jaar en bovendien is het ook hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit is in de lijn met de 

resultaten van de afgelopen jaren waarin elk jaar de waardering weer iets stijgt. Over de gehele 

linie wordt BWRI op de meeste onderdelen beter gewaardeerd dan het gemiddelde van de 

gemeenten.  

 
2. BWRI scoort op veel punten beter dan gemiddeld                                                                     

Op onder meer op de volgende punten scoort BWRI ruim beter dan gemiddeld: 

• de tijd tussen aanvraag en eerste betaling is kort; 

• de snelheid waarmee een traject naar werk start en de afstemming van het traject op de 

persoonlijke omstandigheden; 

• de inkomensconsulenten zijn duidelijk en eerlijk over de regels  en verplichtingen, werken 

snel en efficiënt en goed samen, hebben genoeg kennis en vaardigheden, doen hun uiterste 

best om klanten te helpen, houden rekening met wat de klant wil en kan, weten  klanten 

te motiveren en hebben genoeg persoonlijk contact met de klant; 

• de werkcoaches zijn duidelijk en eerlijk, werken snel en efficiënt en goed samen, hebben 

genoeg kennis en vaardigheden, doen hun uiterste best voor de klant, houden rekening met 

wat de klant kan en wil, weten hoe ze de klanten moeten motiveren, hebben genoeg 
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persoonlijk contact, houden zich goed aan de afspraken, besteden genoeg tijd aan 

voorlichting, respecteren de privacy en behandelen de klanten met respect; 

• de bereikbaarheid per telefoon en per mail en de snelheid waarmee de klant antwoord 

krijgt op zijn of haar vraag; 

• de duidelijkheid van formulieren, brieven, folders etc.; 

• informatie via de website van BWRI; 

• informatie over andere regelingen of hulp, rechten/plichten, bezwaarmogelijkheden.  

 
3. Wat waardeert de klant het meest  

De klanten konden aan het eind van de vragenlijst één punt aangeven wat zij goed vinden aan 

BWRI. In onderstaande tabel staat in percentage wat klanten het vaakst noemden.  

 BWRI gemiddeld 

Stiptheid betalen uitkering 37% 36% 

Klantvriendelijkheid en behulpzaamheid 32% 29% 

Alles in het algemeen 24% 27% 

Mijn klantmanager   9% 18% 

Aandacht medewerkers   9% 11% 

Begeleiding of ondersteuning   9% 10% 

 

 
4. Toelichting succesfactoren  

BWRI werkt continu aan het verder verbeteren van haar dienstverlening en wordt daarvoor beloond 

in de waardering van de klanten. Hieronder staan een aantal belangrijke voorbeelden.  

4.1 Afstemmen op wat de klant wil en kan 

Veel tijd is geïnvesteerd in het bevorderen van maatwerk en de omgekeerde toets waarin de 

afstemming wordt gezocht met onder meer WMO en Jeugd en de samenwerking met de Sociaal 

Teams. Dit heeft succes en dat uit zich in een hoge score op de stelling “BWRI houdt rekening met 

wat ik kan en wil”  

4.2 Telefonische bereikbaarheid 

Klanten waarderen dit onderdeel met een 7,5 en dat is hoger dan gemiddeld. In 2018 was de 

waardering 6,8 en toen scoorde BWRI lager dan gemiddeld. Ook op dit onderdeel is de afgelopen 

jaren met succes fors geïnvesteerd.  

4.3 Website BWRI 

De website scoort dit jaar een 7,3 en dat is hoger dan gemiddeld. In 2018 was dit nog een 6,8 en 

daarmee zaten we toen iets onder het gemiddelde. In de afgelopen jaren is meer informatie op de 

website gezet inclusief folders en aanvraagformulieren. De informatie op de site wordt regelmatig 

geactualiseerd.  

4.4 Tijd tussen aanvraag en eerste betaling is kort 

BWRI scoort op dit punt niet alleen beter dan gemiddeld maar ook fors beter dan het vorig jaar. Dit 

jaar is 74% van de klanten eens met de stelling “de tijd tussen de aanvraag en eerste betaling is 

kort”. Het vorig jaar was dit nog 67%.  

4.5 Snelheid waarmee BWRI een traject naar werk start  

In 2018 scoorde BWRI hierop nog een 6,8. In 2020 was er sprake van een forse verbetering in de 

waarderingen van klanten op dit onderdeel. Nu wordt het gewaardeerd op 7,5. Dit is hoger dan 

gemiddeld.  
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4.6 Duidelijkheid van formulieren, brieven etc. 

BWRI scoort hierop met een 7,5 bovengemiddeld. Ook hierin is een forse stap gemaakt. In 2018 

werd dit onderdeel nog gewaardeerd op een 7,0.  

 
5. Wat kan beter volgens de klanten 

Klanten konden één verbeterpunt aangeven. In onderstaande tabel staat wat klanten het vaakst 

noemden. 

 BWRI gemiddeld 

Rekening houden met de situatie van de klant 25% 31% 

Minder wisseling klantmanagers 16% 18% 

Informatie rechten/mogelijkheden 14% 12% 

Telefonische bereikbaarheid 10% 14% 

Meer begrip en respect van medewerkers   8% 12% 

 
6. Toelichting op genoemde verbeterpunten 

6.1 Rekening houden met de situatie van de klant 

De conclusie van BMC is dat hier in relatief grote mate bij BWRI aan voldaan wordt. Het aantal 

mensen dat dit punt noemt is dan ook fors lager dan gemiddeld. BWRI past maatwerk toe waar dit 

kan maar soms ligt de verwachting van de klant en het doel van de Participatiewet niet altijd 

direct op één lijn. In het afgelopen jaar had BWRI haar focus nog meer op uitstoom naar werk 

gericht omdat de situatie op de arbeidsmarkt zich daartoe leende. Dit betekende ook dat de 

mensen die zelf verwachten dat ze geen werk zouden kunnen vinden op weg geholpen zijn om (op 

termijn) uit te stromen naar werk. Vanzelfsprekend werd en wordt hierbij rekening gehouden met 

de krachten en bekwaamheden van de deelnemers. Uit het onderzoek blijkt dat klanten van BWRI 

gemiddeld een pessimistischer inschatting hebben van hun arbeidskansen. Dit uit zich ook in het 

relatief hoog percentage van het aantal mensen dat hun traject als zwaar beoordeelt. Zie ook het 

onderdeel “afstemmen op wat de klant kan en wil” onder tabel 1.  

6.2 Minder wisseling van klantmanagers 

Dit cijfer zou beïnvloed kunnen zijn door een herverdeling van de klanten naar hun mogelijkheden 

op de arbeidsmarkt. Dit heeft als voordeel dat werkcoaches op basis van hun competenties ingezet 

kunnen worden. Het aantal mensen dat dit noemt is lager dan gemiddeld.  

6.3 Informatie over rechten en plichten tijdens het intakegesprek 

Op dit punt scoort BWRI slechter dan het vorig jaar en ook slechter dan gemiddeld. Hier lijkt dan 

ook ruimte voor verbetering te zijn. De oorzaken van deze daling worden nog onderzocht en hierop 

zal zo nodig actie ingezet worden om tot verbetering te komen. Positiever dan het vorig jaar en het 

gemiddelde scoort het intakegesprek op “door het intakegesprek werd duidelijk wat er allemaal 

ging gebeuren” en positiever dan het gemiddelde scoorde “tijdens het intakegesprek kon ik goed al 

mijn vragen stellen”.  

Met name wordt het niet geven van informatie over een voorschot als minder goed genoemd dan 

het gemiddelde. Gelukkig is wel sprake van een verbetering van het vorig jaar maar het zit nog 

steeds onder het gemiddelde. BWRI verstrekt automatisch een voorschot van 90% van de uitkering 

als binnen 4 weken niet is beslist op een aanvraag. De ambitie is om binnen 4 weken te beslissen 

(de wettelijke termijn is 8 weken). Tussentijds kunnen op verzoek voorschotten verstrekt worden 

als er onvoldoende middelen zijn om in de basisbehoeften te kunnen voorzien. Het voorschotbeleid 

zal nogmaals onder de aandacht van de medewerkers gebracht worden.  
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Het volledige rapport over het klantbelevingsonderzoek is bijgevoegd.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


