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Geachte leden van de raadscommissie samenleving, 

Gezien het belang dat de raad -zoals ook weer is gebleken bij de bespreking van de kademota - hecht 
aan het onderwerp dienstverlening door de hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 
ontvangt u deze uitgebreidere brief. Ik hecht er aan om u als nieuwe raad te informeren over dit 
onderwerp, gezien de organisatieveranderingen die zijn doorgevoerd in de afgelopen periode. Deze 
veranderingen hebben hun weerslag op de werkwijzen. Met deze brief wordt tevens voldaan aan de 
toezegging de nieuwe werkwijze bij SZW na een jaar te evalueren (2013536679). Zie daartoe ook de 
recente aan de commissie Samenleving gestuurde brief: Evaluatie dienstverlening Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid SZW/PO/2014/1457. 

Passend bij de transitie sociaal domein is de werkwijze en de organisatie van de hoofdafdeling SZW 1 
mei 2013 gewijzigd. De gemeente biedt een financieel vangnet voor burgers die niet in hun eigen 
onderhoud kunnen voorzien, stimuleert zelfredzaamheid en faciliteert het in eigen kracht raken van de 
Haarlemmer. Dit laatste komt concreet neer op het toeleiden naar betaald werk. De manier waarop we 
de dienstverlening aan de Haarlemmer vanuit SZW bieden, wordt gemonitord door een 
klanttevredenheidsonderzoek. 
De gemeente heeft over de periode van maart 2013 tot en met maart 2014 een onderzoek laten 
uitvoeren over meerdere aspecten van de werkwijze van de dienstverlening op het gebied van werk en 
inkomen. 
Het onderzoek geeft inzicht in de tevredenheid en beleving van drie klantgroepen: 

1. Klanten met een WWB1 -uitkering. 
2. Burgers die een HaariemPas ontvangen (minima). 
3. Klanten schulddienstverlening. 

WWB: Wet Werk en Bijstand 



Dit onderzoek volgt op het onderzoek over 2012 (SZW//2013/492815 ). In overleg met de 
participatieraad zijn drie vragenlijsten opgesteld. Het onderzoek is uitgevoerd door SGBO, een 
onderzoeksbureau dat voor overheden klanttevredenheidsonderzoeken en benchmarks uitvoert. 
In deze brief leest u de hoofdlijn uit het rapport van het klanttevredenheidsonderzoek en de 
verbeterpunten dan wel de aanpassingen die binnen de organisatie naar aanleiding van de 
aanbevelingen zijn opgepakt of doorgevoerd. 

Algemene constatering 
Er kan geconcludeerd worden dat de algemene tevredenheid over de dienstverlening door SZW hoger 
is dan in het voorgaande jaar. Over 2012 gaven de klanten van SZW het cijfer 6,8 aan de 
dienstverlening; dit jaar scoorde de hoofdafdeling een 7,2. 
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WWB 
WWB-klanten kunnen zich dit jaar in meer positief geformuleerde stellingen vinden dan vorig jaar. 
Met name de stellingen over het voldoende tijd en aandacht besteden aan voorlichting en het rekening 
houden met wat de klant kan en wil, kunnen dit jaar op meer bijval rekenen. 

Verdeling punten die WWB-klanten goed vinden aan de sociale dienst 

Haarlem WWB bijzonder 

Haarlem WWB dit jaar dit jaar Referentiegroep WWB 

Stiptheid uitbetaling uitkering 43% 36% 33% 

Klantvriendelijkheid/ behulpzaamheid 34% 22% 29% 

Alles in het algemeen 21% 18% 24% 

Mijn klantmanager 20% 22% 15% 

Dat er een vangnet is 13% 16% 12% 

Informatievoorziening 11% 7% 9% 

Aandacht medewerkers 10% 2% 8% 

Begeleiding/ ondersteuning 6% 7% 8% 

Anders 4% 11% 5% 



Aan de klanten is gevraagd of zij, in plaats van op papier, informatie zouden willen ontvangen en 
versturen per e-mail (zoals de maandelijkse inkomstenverklaring of het mutatieformulier). Het 
merendeel (72%) van de klanten heeft hier geen behoefte aan. 

Verbeterpunten 
De verbeterpunten die het vaakst worden genoemd door WWB-klanten klanten zijn: 

• Meer rekening houden met de situatie van de klant. 
• Betere informatie over rechten en mogelijkheden. 
• Betere telefonische bereikbaarheid. 
• Minder wisselingen van klantmanagers 

Reactie 
Rekening houden met de situatie van de klant 
In het klantcontact wordt de zelfredzaamheidsmatrix gebruikt. Dit instrument brengt de situatie van de 
klant in beeld. Doorverwijzing kan indien noodzakelijk plaatsvinden. De toekenning van een uitkering 
is aan strenge regels gebonden. Deze gestandaardiseerde aanpak kan voor een klant ervaren worden als 
onvoldoende rekening houden met zijn situatie. Vanzelfsprekend is een professionele bejegening de 
basis. 

Betere informatie 
Vanaf het begin van dit jaar worden mensen met een aflopende ww-uitkering in het kader van 
complementaire dienstverlening uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst. De complementaire 
dienstverlening is een samenwerking tussen UWV en SZW. Klanten met een aflopende ww-uitkering 
die mogelijk een WWB-uitkering gaan aanvragen worden geïnformeerd over de voorwaarden, rechten 
en plichten die horen bij een WWB uitkering. Sinds april worden ook alle overige klanten die zich 
hebben gemeld voor een WWB uitkering voor eenzelfde voorlichtingsbijeenkomst uitgenodigd. Deze 
voorlichting wordt gegeven door medewerkers van SZW. 

In april hebben alle klanten de flyer weet hoe het zit ontvangen en wordt deze bij nieuwe aanvragen 
meegegeven. Weet hoe het zit is een landelijke campagne waar Haarlem aan meedoet. In de flyer 
wordt op compacte wijze vermeld wat de rechten en plichten zijn wanneer iemand een uitkering 
ontvangt. 

Telefonische bereikbaarheid 
Voor mensen die al langer bijstand ontvangen, mensen in een schulddienstverleningstraject en mensen 
die worden bemiddeld gelden verschillende telefonische contact momenten. Op dit moment wordt 
onderzocht hoe de telefonische bereikbaarheid voor WWB-klanten kan worden verbeterd. In dit 
onderzoek spelen organisatieontwikkelingen een grote rol (het Werkplein, het Sociaal Domein, 
mogelijke samenwerking met Zandvoort en de dienstverlening onder de Participatiewet). Op dit 
moment geldt voor minimaklanten geen spreekuur; zij kunnen de hele dag bellen. Bij afdeling 
Schulddienstverlening kunnen klanten sinds begin van het jaar de hele ochtend terecht in plaats van 1 
uur telefonisch spreekuur in de ochtend. Deze verbetering is na het intern bekend worden van de 
resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek ingevoerd. 

Wisseling contactpersonen 
Deze feedback wordt gelijk met de telefonische bereikbaarheid meegenomen in de verdere 
organisatieontwikkeling, inclusief de vorming van de uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein. Een 
afweging vindt plaats tussen het efficiënt inrichten van het werkproces en klantgerichtheid. 



Minimaregelingen 
De tevredenheid over de dienstverlening bij het uitvoeren van de minimaregelingen is gelijk aan de 
tevredenheid in de referentiegroep en is licht gestegen ten opzichte van resultaat van vorig jaar. De 
inspanningen die worden gedaan om mensen te informeren over minimaregelingen worden echter 
relatief laag gewaardeerd. 

Over de gehele linie is de minima in Haarlem kritischer dan gemiddeld in de referentiegroep. Ten 
opzichte van vorig jaar zijn de resultaten gevarieerd. Een groter aandeel van de minima is dit jaar van 
mening dat de minimaregeling aansluit bij wat zij nodig hebben. Het aandeel dat het eens is met de 
stelling dat het beschikbare bedrag in verhouding staat tot de kosten die zij maken is echter kleiner dan 
vorig jaar. 
Schaamte lijkt een relatief grote rol te spelen in Haarlem in vergelijking met de referentiegroep. 56% 
wil niet dat anderen weten dat zij weinig te besteden hebben en 42% schaamt zich er voor om gebruik 
te maken van minimaregelingen. 

Verbeterpunten 
Het verbeterpunt dat door de minima het meest genoemd wordt heeft betrekking op de 
informatievoorziening over minimaregelingen. Deze klanten zouden graag beter geïnformeerd worden 
over hun rechten en mogelijkheden. 

Reactie 
Wij onderzoeken manieren om de communicatie te verbeteren. Zo wordt er gedacht aan het meesturen 
van een folder over het minimabeleid bij de toekenningsbeschikking WWB. 

De tooi 'Bereken uw Recht' is goed te vinden op www.haarlem.nl. Deze wordt maandelijks circa 250 
maal geraadpleegd. 

Schulddienstverlening (SDV) 
De SDV-klanten is een aantal stellingen over de dienstverlening aan de telefoon en aan de balie 
voorgelegd. Hieruit valt op te maken dat het overgrote deel van de SDV-klanten eensgezind is over 
deze dienstverlening. Zij zijn van mening dat zij vriendelijk en duidelijk antwoord hebben gekregen 
van zowel medewerkers aan de telefoon als medewerkers aan de balie 

De meest gegeven succespunten betreffen het zicht hebben op een schuldenvrije toekomst en de 
financiële en emotionele rust die het traject hen geeft. Medewerkers worden als behulpzaam, 
vriendelijk, deskundig en duidelijk omschreven. 

Verbeterpunten 
Het verbeterpunt dat het vaakst door de klanten schulddienstverlening genoemd wordt, betreft de 
snelheid waarmee het traject in gang is gezet. Dit duurt volgens veel klanten te lang. 
Na de aanvraag op internet worden klanten uitgenodigd voor een workshop bij Humanitas. Het is 
opvallend dat ten opzichte van vorig jaar meer klanten langer hebben moeten wachten voordat zij 
werden uitgenodigd voor een workshop bij Humanitas. 

Reactie 
De verklaring van bovenstaande verbeterpunten is tweeledig: 
In de zomer van 2013 zijn er achterstanden geconstateerd binnen schulddienstverlening. De 
achterstanden zijn voortvarend aangepakt en in september ingelopen. In verband met de achterstanden 
bij de gemeente was het voor Humanitas niet mogelijk de klanten eerder uit te nodigen dan de maand 
september. Het knelpunt is nu niet meer aan de orde. 
Er verstrijkt veel tijd om tot een schuldenregeling te komen. Alle schuldeisers moeten worden 
gesproken, er moet consensus komen. Dit gebeurt uit het zicht van de schuldenaar waardoor het, 
ondanks uitleg door de consulent, gevoelsmatig zo kan zijn dat de start van een traject lang op zich laat 
wachten. 



Bijzondere doelgroepen 
Speciale aandacht is bij dit klanttevredenheidsonderzoek uitgegaan naar klanten die voor mei 2013 
onder het regime van de bijzondere doelgroepen vielen. In de nieuwe organisatie is er geen 
onderscheid in verschillende doelgroepen. De werkwijze is generiek en erop gericht om de volledige 
hulpvraag van de burger in beeld te brengen, voor iedereen die een beroep doet op SZW. Of de burger 
zelf een oplossing kan vinden voor zijn hulpvraag, binnen zijn eigen netwerk of daar buiten, wordt 
onderzocht. Hierbij is voor iedereen het doel om financiële zelfstandigheid te bereiken. 

Om de ervaring van de kwetsbare groep met deze nieuwe manier van werken te kunnen onderzoeken 
is in het klanttevredenheidsonderzoek de vraag gesteld: 75 er in uw leven de afgelopen 12 maanden 
sprake geweest van meervoudige problematiek, zoals verslaving, dakloos, detentie of behandeling 
wegens psychische problematiek?' 
De antwoorden van de klanten die deze vraag met 'ja' hebben beantwoord zijn afgezet tegen de 
overige antwoorden. 

De klanten, aangemerkt als bijzondere doelgroep, geven een lagere score op bijna alle onderdelen. 
Het gemiddelde rapportcijfer gegeven door de 'reguliere' WrWB groep is een 7,2. Het cijfer gegeven 
door de bijzondere doelgroep een 6,5. 
Er wordt bijvoorbeeld aangegeven dat het stigmatiserend werkt om aan verschillende vreemde mensen 
verslavingsproblematiek uit te leggen. Voor de dienstverlening is het echter wel relevant dat het 
gebeurt. Daar waar het gaat om snel en vriendelijk antwoord geven, scoort deze groep de 
dienstverlening hoger dan de reguliere WWB groep. 

Concluderend kan worden gesteld dat de gewijzigde dienstverlening, van vaste specialistische 
dienstverlening naar generieke dienstverlening, niet heeft geleid tot een lage score op 
klanttevredenheid. Over de gehele linie is er beter gescoord dan vorig jaar met een gemiddelde van 7,2 
tegen 6,8 van vorig jaar. De bijzondere doelgroep scoort met een 6,5 op de dienstverlening een fractie 
lager dan de gemiddelde score van vorig jaar. Wij hopen dat de stijgende lijn zich volgend jaar zal 
doorzetten. 

Bejegening 
De monitoring van de klantbejegening vindt onder meer plaats via het 
klanttevredenheidsonderzoek. De bejegening wordt door WWB-klanten als 
voldoende gewaardeerd met een 7,2. Het verschil met vorig jaar (7,3) is op dit 
punt klein. Rapportcijfers bejegening en wachttijden aan de balie 
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Om een compleet beeld te krijgen van de kwaliteit van de huidige dienstverlening aan SZW klanten is 
eveneens een onderzoek gedaan naar de bezwaarschriften met als aanleiding de bejegening van 
klanten. 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden door: 

• Screening van schriftelijke geregistreerde klachten expliciet gaande over de bejegening van 
medewerkers naar klanten. 

• Registratie van geventileerde klachten over de bejegening van medewerkers naar klanten bij 
de hoorzittingen van de bezwarencommissie WWB. 

• Houden van interviews met senioren van hoofdafdeling SZW omtrent de bejegening van de 
medewerkers naar klanten toe. 

Er worden klachten geuit over bejegening door klanten van SZW. Het betreft echter een laag 
percentage van het totaal aantal klachten. In de 86 schriftelijke klachten wordt 16 keer een verwijzing 
gemaakt naar een onaangename bejegening; het betreft geen klachten die exclusief over bejegening 
gaan. De meeste klachten over de bejegening hebben zich voorgedaan in de maanden juni t/m 
september 2013. In 2014 is er ten opzichte van het laatste halfjaar 2013 een duidelijke afname te zien 
van het aantal klachten omtrent de bejegening van klanten van de hoofdafdeling SZW. Een duidelijke 
verklaring hiervoor is er niet. 
Tijdens 50 hoorzittingen wordt 2 x bejegening genoemd. Ook hier gaat het niet alleen om bejegening; 
bejegening is nooit een aanleiding voor een bezwaarschrift. 
Ook in de ervaring van de medewerkers zijn klachten over bejegening hoge uitzondering op de regel. 
Vanzelfsprekend wordt een juiste bejegening belangrijk gevonden. Er wordt collegiaal actief op gelet. 

Het terugdringen van het aantal bezwaarzaken heeft expliciete aandacht bij de implementatie van de 
Participatiewet. Mede gelet op de nieuwe doelgroep hebben wij extra aandacht voor heldere 
communicatie naar onze burgers. 

Tot slot, het KTO laat een lichte verbetering zien ten opzicht van vorig jaar en het algemene cijfer, een 
7,2, is een ruime voldoende. Klanttevredenheid is een belangrijk resultaat en ik hoop duidelijk 
gemaakt te hebben dat dit actief wordt nagestreefd. 
De verbeterpunten worden meegenomen bij de organisatieontwikkelingen (zoals het Werkplein, het 
Sociaal Domein, mogelijke samenwerking met Zandvoort en de implementatie van de Participatiewet) 
zodat bij een volgend klanttevredenheidsonderzoek de stijgende lijn wordt voortgezet. 
Om dit moment bevinden deze organisatieontwikkelingen zich nog in een te pril stadium om concrete 
acties aan te geven op verbeterpunten. In de lente van 2015, wanneer de grootste 
organisatieontwikkelingen vorm hebben gekregen, informeer ik u over hoe de aangegeven 
verbeterpunten zijn aangegrepen om de dienstverlening naar de burger te optimaliseren. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

rs. Joyce Langenacker 
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GEMEENTE HAARLEM 

1 Samenvatting 

In dit rapport vindt u de resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid 

en schulddienstverlening (SDV). Medio 2013 heeft Haarlem een Klanttevredenheidsonderzoek 

uitgevoerd over het voorgaande jaar op het gebied van WWB, minimabeleid en 

schulddienstverlening. Dat onderzoek was bedoeld als laatste meting van de 'oude' werkwijze 

van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Haarlem. Het huidige 

onderzoek kan worden gezien als een vervolgmeting. 

Er kan geconcludeerd worden dat de algemene tevredenheid over de dienstverlening door de 

gemeente Haarlem hoger is dan in het voorgaande jaar. Als algemeen rapportcijfer voor de 

dienstverlening in het algemeen geven WWB-klanten in Haarlem een 7,2 (versus een 6,9 in de 

het voorgaande jaar) en geven de minimaklanten een 6,9 (versus een 6,8). Ten opzichte van de 

referentiegroep is het algemene rapportcijfer vergelijkbaar hoog. 

Eerstelijnsdienstverlening 

De wachttijden aan de balie worden significant lager gewaardeerd dan in de referentiegroep. 

Waar deze gemiddeld een 7,4 krijgen, is dit in Haarlem een 6,4. Vorig jaar kreeg dit aspect een 

6,5. Er is op dit gebied dus geen verbetering zichtbaar. De openingstijden van de sociale dienst In 

Haarlem worden duidelijk positiever gewaardeerd dan in de referentiegroep (7,6 versus 6,9). 

Telefonische bereikbaarheid wordt door WWB-klanten en minimaklanten redelijk gemiddeld 

gewaardeerd met een 6,6 en een 6,6 (in verhouding tot een 6,6 en 6,7 in hun respectievelijke 

referentiegroepen). SDV-klanten zijn minder positief over de telefonische bereikbaarheid. Zij 

geven een 6,0 voor de tijden waarop zij kunnen bellen. Dit is echter wel een duidelijke 

verbetering ten opzichte van vorig jaar, toen dit aspect een 5,3 als rapportcijfer kreeg. 

Van de door klanten zelf meest genoemde verbeterpunten staat 'telefonische bereikbaarheid' bij 

WWB-klanten op de tweede plek. Bij SDV-klanten wordt dit verbeterpunt ook redelijk vaak 

genoemd en bij de minima komt telefonische bereikbaarheid als zelf aangedragen verbeterpunt 

niet voor. 

Over de duidelijkheid van de in te vullen formulieren zijn de WWB-klanten, net als vorig jaar, het 

meest positief. De Informatievoorziening over andere regelingen krijgt, eveneens net als vorig 

jaar, het laagste rapportcijfer van de WWB-klanten. Ten opzichte van de referentiegroep zijn de 

WWB-klanten In Haarlem over alle bereikbaarheidsaspecten iets minder positief. 

De minima zijn dit jaar positiever over de duidelijkheid van de formulieren, brieven, et cetera, de 

informatievoorziening over rechten en plichten en de snelheid waarmee op vragen wordt 

gereageerd. Informatievoorziening via internet en e-mail en met name de informatievoorziening 

over andere gemeentelijke regelingen worden lager gewaardeerd dan vorig jaar. Ook ten 
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opzichte van de referentiegroep krijgt de informatievoorziening over andere regelingen een 

relatief laag cijfer (5,4 versus 5,9). 

Klantmanager 
De algemene waardering voor klantmanagers door WWB-klanten is in Haarlem met een 7,2 

ongeveer even hoog als gemiddeld (7,1). Ten opzichte van vorig jaar Is de waardering voor 

klantmanagers toegenomen. Vorig jaar werden zij met een 6,7 gewaardeerd. 

Bij de positief geformuleerde stellingen over de klantmanagers valt het op dat WWB-klanten 

zich, In vergelijking met vorig jaar, in veel stellingen vaker kunnen vinden, wat een positieve 

ontwikkeling Is. Met name de stellingen over het voldoende tijd en aandacht besteden aan 

voorlichting en het rekening houden met wat de klant kan en wil kunnen dit jaar op meer bijval 

rekenen. 

De WWB-klanten in Haarlem zijn het bij de meeste stellingen in vergelijkbare mate eens als de 

klanten In de referentiegroep. Alleen de stelling 'de medewerkers houden rekening met wat ik 

kan en wil ' wordt in vergelijking met de referentiegroep door een kleiner deel van de WWB-

klanten onderschreven. 

Ook bij de minima valt het op dat zij over de gehele linie positiever gestemd zijn over de 

medewerkers dan vorig jaar. Hier zien we, in positieve zin, de grootste verschillen bij de 

stellingen over het beschikken over voldoende kennis en vaardigheden en het besteden van 

voldoende tijd en aandacht aan voorlichting. Ten opzichte van de referentiegroep scoort uw 

gemeente echter iets minder goed. 

Bij de negatief geformuleerde stellingen over de klantmanagers zijn in Haarlem relatief veel 

klanten het eens met de stellingen 'de medewerkers wisselen vaak waardoor ik steeds opnieuw 

hetzelfde verhaal moet vertellen' (58% mee eens In Haarlem versus 49% in de referentiegroep) 

en 'de medewerkers hebben vooroordelen over wat ik kan of wat ik wil ' (51% mee eens in 

Haarlem versus 43% in de referentiegroep). 

Van de SDV-klanten Is een kleiner aandeel het eens met bovenstaande stellingen over hun 

consulenten. Van de SDV-klanten is 43% het eens met de stelling dat zij vaak hetzelfde verhaal 

moeten vertellen en Is 37% het eens met de stelling dat de consulenten vooroordelen hebben. 

Re-i ntegratietrajecten 
De WWB-klanten van de gemeente Haarlem die een re-integratietraject volgen of het afgelopen 

jaar hebben afgerond, gaven gemiddeld een 6,9 als rapportcijfer voor de algehele 

dienstverlening tijdens het traject. Dit Is zowel hoger dan het gemiddeld rapportcijfer van vorig 

jaar (6,2) als hoger dan het rapportcijfer van WWB-klanten in de referentiegroep die een re-

integratietraject volgen of hebben gevolgd (6,4). 
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De WWB-klanten, die afgelopen jaar een re-lntegratietraject hebben gevolgd of afgerond, zijn 

beduidend positiever over de snelheid waarmee het traject is gestart en de aansluiting van het 

traject op hun persoonlijke omstandigheden dan vorig jaar. Vooral de aansluiting van het traject 

op hun persoonlijke omstandigheden krijgt een beduidend hoger rapportcijfer (6,9 versus 5,6). 

Ook in vergelijking met de referentiegroep waarderen uw WWB-klanten deze aspecten met 

hogere rapportcijfers. 

Minimaregelingen 
De tevredenheid over de dienstverlening bij het uitvoeren van de minimaregelingen is gelijk aan 

de tevredenheid in de referentiegroep (6,3) en is licht gestegen ten opzichte van het resultaat 

van vorig jaar (6,1). De Inspanningen die worden gedaan om mensen te informeren over 

minimaregelingen worden echter relatief laag gewaardeerd (5,6). In de referentiegroep wordt dit 

aspect met een 6,0 gewaardeerd. Ook de helderheid van de regelingen waar men recht op heeft, 

krijgt een iets lager rapportcijfer (5,5 versus 5,7). 

Het is opvallend dat ten opzichte van vorig jaar meer klanten het eens zijn met de stelling dat de 

minimaregelingen aansluiten bij wat zij nodig hebben (58% van de minima dit jaar versus 45% 

van de minima vorig jaar). Het aandeel dat eens is met de stelling dat het beschikbare bedrag in 

verhouding staat tot de kosten die zij maken, is echter kleiner dan vorig jaar (37% versus 52%). 

Ook onderschrijft een kleiner aandeel van de minima dit jaar de stelling dat zij door de 

minimaregeling mee kunnen doen aan de maatschappij (53% versus 63%). 

Meer dan de helft van de minima (56%) wil niet dat anderen weten dat zij weinig te besteden 

hebben en 42% schaamt zich er voor om gebruik te maken van minimaregelingen. In de 

referentiegroep Is dit respectievelijk 53% en 37% van de minima. Wel zien we dat deze schaamte 

kleiner is geworden ten opzichte van vorig jaar. 

Schulddienstverlening 
Na de aanvraag op internet worden klanten uitgenodigd voor een workshop bij Humanitas. Het is 

opvallend dat ten opzichte van vorig jaar meer klanten langer hebben moeten wachten voordat 

zij werden uitgenodigd voor een workshop bij Humanitas. De helft van de klanten heeft vier 

weken of langer moeten wachten, terwijl deze wachttijd vorig jaar voor 35% van de klanten gold. 

Ook de wachttijd tussen de workshop en het eerste gesprek bij de gemeente is beduidend 

langer. Dit jaar heeft 72% vier weken of langer moeten wachten. Vorig jaar was dit nog 45%. 

Over het algemeen geven de klanten schulddienstverlening positieve rapportcijfers voor veel 

aspecten van de dienstverlening. Het intakegesprek wordt positief gewaardeerd. De 

informatievoorziening en de bejegening door medewerkers ook. Op het gebied van 

bereikbaarheid krijgen de tijden waarop men kan bellen een relatief laag cijfer (6,0). 

Desalniettemin zien we dat de waardering voor dit aspect ten opzichte van vorig jaar (5,3) is 

toegenomen. In verhouding tot de andere punten zijn de SDV-klanten het het minst eens met de 

stelling dat de consulenten voldoende tijd en aandacht aan voorlichting besteden. 78% Is het 

hiermee eens. Wel zien we dat dit aandeel ten opzichte van vorig jaar Is gestegen. Vorig jaar was 

71% van mening dat er voldoende tijd en aandacht aan voorlichting werd besteed. 
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Ook beaamt de overgrote meerderheid van de klanten de stelling dat hun plichten van tevoren 

helder zijn gemaakt (90%). Een even groot aandeel is van mening dat de gemaakte afspraken of 

adviezen duidelijk zijn. Het minst vaak zijn klanten het eens met de stelling dat de gemeente 

genoeg doet om hen te helpen. Desalniettemin is nog steeds 78% van de klanten het met deze 

stelling eens. Naast het feit dat de meerderheid van de klanten de eisen die aan hen worden 

gesteld reëel vindt (82%), is ruim een derde ook van mening dat de eisen die gesteld worden te 

zwaar zijn (35%). Ten opzichte van vorig jaar zien we geen grote verschuivingen. 

Verbeterpunten 
De verbeterpunten die het meest vaak worden genoemd door uw WWB-klanten klanten zijn: 

1) Meer rekening houden met de situatie van de klant. 

2) Betere informatie over rechten en mogelijkheden. 

3) Betere telefonische bereikbaarheid. 

4) Minder wisselingen van klantmanagers. 

Dit zijn ook de vier onderwerpen die In de referentiegroep het meest vaak worden genoemd. Wel 

valt het op dat de verbeterpunten (op de telefonische bereikbaarheid na) In Haarlem iets vaker 

genoemd worden dan gemiddeld. Het door klanten meest genoemde verbeterpunt zien wij terug 

in het kleinere aandeel klanten dat het eens is met de positieve stelling dat de medewerkers 

rekening houden met wat de klant wil en kan (69% versus 73% in de referentiegroep) en het 

grotere aandeel klanten dat het eens Is met de negatieve stelling dat de medewerkers 

vooroordelen hebben over wat de klant kan en wil (51% versus 43%). 

Het tweede meest genoemde verbeterpunt (Informatie) lijkt echter niet aan te sluiten bij de score 

die klanten geven voor de stelling 'De medewerkers besteden voldoende tijd een aandacht aan 

voorlichting.' Het aandeel klanten dat het hier mee eens is (73%), is namelijk vergelijkbaar hoog 

als In de referentiegroep (75%) en beduidend hoger dan vorig jaar (62%). Blijkbaar vinden klanten 

het toch nog steeds een belangrijk punt. 

Het verbeterpunt dat door de minima het meest vaak genoemd wordt, heeft betrekking op de 

informatievoorziening over minimaregelingen. Deze klanten zouden graag beter geïnformeerd 

worden over hun rechten en mogelijkheden. In de tweede plaats worden hogere vergoedingen 

en/of vergoedingen voor specifieke doelgroepen of situaties het meest genoemd als 

verbeterpunt. Een redelijk aantal klanten vindt het aanleveren van bewijslast een onnodige 

Inspanning. Volgens hen zou dit geautomatiseerd of vereenvoudigd kunnen worden. Tot slot 

heeft een redelijk aantal klanten negatieve ervaringen met de aanvraagprocedure. Het zou te lang 

hebben geduurd of stukken zouden zijn kwijtgeraakt, hetgeen als slordig wordt ervaren. 
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Het verbeterpunt dat het meest vaak door de klanten schulddienstverlening genoemd wordt, 

betreft de snelheid waarmee het traject in gang is gezet. Dit duurt volgens veel klanten te lang. 

Dit punt wordt gevolgd door het verbeterpunt over het geven van betere overzichten over wat er 

wordt afbetaald en wat de financiële situatie is. In de derde plaats wensen veel klanten minder 

wisselingen van contactpersonen. Telefonische bereikbaarheid en meer respect en begrip komen 

respectievelijk op de vierde en vijfde plek van meest genoemde verbeterpunten. 
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2 Inleiding 

De afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Haarlem is per 1 mei 2013 

gestart met een nieuwe organisatie. Dit heeft invloed op de wijze hoe de afdeling haar klanten 

ziet en benadert. In het kader van de veranderingen In het sociaal domein staat zelfredzaamheid 

hoog In het vaandel. Doel van de gemeente is het faciliteren van de eigen kracht, maar ook het 

vangnet blijven voor de meest kwetsbare Haarlemmer. Om het effect hiervan op klanten te 

kunnen monitoren heeft de gemeente medio 2013 een onderzoek laten uitvoeren door SGBO 

over de klanttevredenheid In de voorliggende 12 maanden op het gebied van WWB, 

minimabeleid en schulddienstverlening. Het huidige onderzoek kan worden gezien als een 

vervolgmeting. 

Deze vervolgmeting ligt nu voor u en geeft de beleving weer van de drie klantgroepen over 

meerdere aspecten van de werkwijze van maart 2013 tot en met maart 2014. 

Het onderzoek geeft inzicht in de tevredenheid en beleving voor drie klantgroepen: 

1. Klanten met een WWB-uitkering. 

2. Burgers die een HaariemPas ontvangen (minima). 

3. Klanten schulddienstverlening. 

Aanpak 

In overleg met de gemeente en de participatieraad zijn drie vragenlijsten opgesteld. Eén 

vragenlijst voor mensen met een WWB-uitkering, één vragenlijst voor burgers die tot de minima 

doelgroep behoren (een HaariemPas ontvangen) en een andere vragenlijst voor mensen die 

(minimaal) een intakegesprek hebben gehad In het kader van schulddienstverlening. Dit om de 

vragenlijsten kort te houden en hiermee de last voor klanten zoveel mogelijk te beperken. 

Veel van de gestelde vragen komen ook voor in andere (klanttevredenhelds)onderzoeken die 

SGBO uitvoert. Waar relevant en mogelijk worden resultaten van de gemeente Haarlem 

vergeleken met gemiddelden van overeenkomstige respondenten in andere gemeenten. Dit 

maakt het mogelijk om de resultaten wat beter te kunnen dulden. Ook worden waar mogelijk de 

resultaten van dit jaar vergeleken met het onderzoek van vorig jaar. Bepaalde vragen zijn op 

verzoek van de participatieraad/de gemeente gewijzigd. Ook is de doelgroep die In het rapport 

als 'minima' wordt omschreven op verzoek van de gemeente dit jaar anders samengesteld dan 

vorig jaar. Een een-op-een vergelijking met het vorig onderzoek is dus niet op alle punten 

mogelijk. 

In de hoofdstukken over WWB/minimabeleld worden waar relevant resultaten uitgesplitst naar 

respondenten die een uitkering hebben en respondenten die tot de minimadoelgroep behoren. 

WWB-klanten zijn daarnaast uitgesplitst naar zij die wel of die niet tot de 'bijzondere doelgroep' 

behoren. De bijzondere doelgroep bestaat uit respondenten met meervoudige problematiek, 

zoals verslaving, dakloos, detentie of behandeling wegens psychische problematiek. Klanten 

schulddienstverlening worden verder aangeduid als SDV-klanten. 
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Respons 
In tabel 1 is de respons te lezen. Met het absoluut aantal respondenten geven de uitkomsten van 

de minimaklanten een betrouwbaar beeld van de werkelijke situatie van de totale populatie. Met 

het absoluut aantal WWB-klanten dat heeft gereageerd, geven de uitkomsten in het onderzoek 

een goede indicatie van de werkelijke situatie. Een overzicht van de achtergrondkenmerken van 

de respondenten is terug te lezen in bijlage 1. De referentiegroep bestaat uit het gemiddelde van 

3.610 klanten met een WWB-uitkering en 836 'minima'klanten met of zonder WWB-uitkering. 

Verder zijn er 850 klanten schulddienstverlening aangeschreven. Daarvan hebben 149 de 

vragenlijst op tijd ingevuld en teruggestuurd. Tot slot wordt een bijzondere doelgroep binnen de 

WWB-klanten apart weergegeven. Het betreft klanten die de onderstaande vraag met 'ja' 

hebben beantwoord. 

7s er in uw leven de afgelopen 12 maanden sprake geweest van meervoudige problematiek, zoals 
verslaving, dakloos, detentie of behandeling wegens psychische problematiek?' 

45 respondenten hebben de bovenstaande vraag met 'ja' hebben beantwoord. De resultaten van 

deze doelgroep worden apart weergegeven. Omdat het hier een klein absoluut aantal betreft 

hebben de resultaten een indicatief karakter. Zij worden verder aangeduid als 'bijzondere 

doelgroep WWB-klanten.' 

Tabel 1 Respons per klantgroep 

Haarlem Haarlem minima Haarlem 

WWB SDV 

Aangeschreven 850 850 850 

Respons aantal 232 256 173 

Respons % 27% 30% 20% 

Weergave 
De resultaten worden in dit rapport weergegeven In figuren en tabellen. De verschillende 

groepen worden aangeduid met verschillende kleuren. 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 3 komt de waardering voor de dienstverlening in het algemeen kort aan bod. De 

eerstelijnsdienstverlening (de balie, de telefonische bereikbaarheid, de bejegening en de 

informatievoorziening) komt in hoofdstuk 4 aan de orde. De waardering van de klantmanagers 

van de gemeente Haarlem In hoofdstuk 5. Resultaten over de tevredenheid van re-

integratietrajecten komen In hoofdstuk 6 aan bod. Hoofdstuk 7 gaat in op de ervaren afstand tot 

de arbeidsmarkt van klanten. Hoofdstuk 8 gaat In op de bekendheid met en het gebruik van 

minimaregelingen. De door (WWB-)klanten en door minima genoemde punten die goed gaan en 

punten die volgens hen verbeteringen behoeven, worden tot slot In hoofdstuk 9 en 10 

uiteengezet. Schulddienstverlening komt vanaf hoofdstuk 11 aan bod. 
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3 De waardering voor de algemene dienstverlening 

In dit hoofdstuk bespreken wij hoe tevreden de klanten in het algemeen zijn over de 

dienstverlening van de gemeente Haarlem. De verschillende onderdelen worden in de volgende 

hoofdstukken afzonderlijk besproken. 

3.1 Tevredenheid over de dienstverlening in het algemeen 

Figuur 1 toont het gemiddelde rapportcijfer dat de klanten geven aan de dienstverlening van de 

sociale dienst in het algemeen. 

Figuur 1 Tevredenheid over de dienstverlening 
I I I L 

tevredenheid dienstverlening 

I Referentiegroep minima 
I Haarlem minima vorig jaar 

Haarlem minima dit jaar 
Referentiegroep WWB 

I Haarlem WWB vorig jaar 
Haarlem WWB dit jaar bijzonder 

I Haarlem WWB dit jaar 

De WWB-klanten in uw gemeente geven de dienstverlening dit jaar gemiddeld een 7,2. Dat is een 

goed resultaat. Het gemiddelde rapportcijfer voor de dienstverlening is hiermee hoger dan het 

resultaat van vorig jaar (6,9) en vergelijkbaar hoog als het gemiddelde over alle deelnemende 

gemeenten (7,1). De bijzondere doelgroep WWB-klanten oordeelt met een 6,5 kritischer over de 

dienstverlening. 

De minima in uw gemeente geven de dienstverlening dit jaar gemiddeld een 6,9. Dat is een 

redelijk goed resultaat. Het gemiddelde rapportcijfer voor de dienstverlening Is ongeveer even 

hoog als het resultaat van vorig jaar (6,8) en iets lager dan het gemiddelde over alle 

deelnemende gemeenten (7,1). 

SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB, MINIMABELEID & SDV 2013 - 2014 



GEMEENTE HAARLEM 

Figuur 2 geeft de spreiding in rapportcijfers voor de dienstverlening weer In de vorm van een 

staafdiagram. Het grootste deel van alle klanten geeft een voldoende. Een relatief groot aandeel 

van de WWB-klanten (12%) geeft een 9 als rapportcijfer. 12% van de WWB-klanten geeft dit jaar 

een onvoldoende. In de referentiegroep is dit 15%. Onder de minima in Haarlem geeft 18% de 

dienstverlening een onvoldoende. In de referentiegroep geldt dit voor 14%. 

Figuur 2 Spreiding rapportcijfer tevredenheid over de dienstverlening 
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3.2 Tevredenheid over procedure 

Aan WWB-klanten is gevraagd een rapportcijfer te geven voor verschillende procedurele 

aspecten namelijk: 

• de snelheid waarmee uw aanvraag is afgehandeld; 

• de kwaliteit (volledig, begrijpelijk, correct) van de beslissing op uw aanvraag; 

• de stiptheid waarmee bedragen worden uitbetaald. 
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Figuur 3 Waarder ing procedure 
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De WWB-klanten oordelen het positiefst over de stiptheid waarmee bedragen worden uitbetaald 

(7,5) en iets kritischer over de snelheid waarmee een aanvraag wordt afgehandeld en de 

kwaliteiten van de beslissing op de aanvraag (beiden 6,6). De bijzondere doelgroep WWB-klanten 

beoordeelt alle bovengenoemde procedurele aspecten minder positief. 

Daarnaast is aan de WWB-klanten gevraagd of zij bekend zijn met de klachtenprocedure van de 

sociale dienst. Een derde van de WWB-klanten (34,1%) geeft aan hiermee bekend te zijn. Onder 

de bijzondere doelgroep WWB-klanten is een kleiner aandeel bekend met de klachtenprocedure 

(16,3%). 

3.3 Brede Centrale Toegang 

Aan de WWB-klanten die behoren tot de bijzondere doelgroep, zij die hebben aangegeven dat er 

in de afgelopen 12 maanden sprake is geweest van meervoudige problematiek, zoals verslaving, 

dakloos, detentie of behandeling wegens psychische problematiek, is gevraagd of zij bekend zijn 

met de Brede Centrale Toegang (BCT). De Brede Centrale Toegang is een loket dat advies, 

informatie en hulp biedt aan dak- en thuislozen en andere sociaal kwetsbare mensen. Ongeveer 

één op de vijf bijzondere doelgroep WWB-klanten is bekend met de Brede Centrale toegang 

(21%). 
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4 De waardering voor de eerstelijnsdienstverlening 

In dit hoofdstuk gaan we in op algemene aspecten van de eerstelijnsdienstverlening, zoals de 

balie, de telefonische bereikbaarheid, de bejegening en de informatievoorziening. 

4.1 Tevredenheid over de eerstelijnsdienstverlening 

Figuur 4 toont het gemiddelde rapportcijfer dat de minima geven aan de 

eerstelijnsdienstverlening van de gemeente Haarlem, waaronder de balie, de bereikbaarheid en 

de informatievoorziening vallen. Zowel dit jaar als vorig jaar wordt de eerstelijnsdienstverlening 

gemiddeld met een 7,1 gewaardeerd. Dit is ongeveer even hoog als de waardering in de 

referentiegroep waar de eerstelijnsdienstverlening met een 7,2 wordt gewaardeerd. 

Figuur 4 Rapportcijfer eerstelijnsdienstverlening 

tevredenheid eerstelijnsdienstverlening 

0 2 4 6 8 10 

• Referentiegroep minima • Haarlem minima vorig jaar Haarlem minima dit jaar 

In de vragenlijst voor WWB-klanten Is de tevredenheid over de dienstverlening op verzoek van 

de gemeente/cliëntenraad uitgesplitst naar de dienstverlening door de klantmanager, door de 

baliemedewerker en door overige medewerkers. Onderstaande figuur laat zien dat de WWB-

klanten alle medewerkers ongeveer even positief waarderen. De bijzondere doelgroep WWB-

klanten hebben over alle medewerkers een kritischer oordeel. 

Figuur 5 Dienstverlening medewerkers 
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4.2 Bejegening en wachttijd aan de balie 

Figuur 6 toont de gemiddelde rapportcijfers voor de manier waarop het baliepersoneel omgaat 

met respondenten en voor de wachttijden bij de balie. 

De bejegening wordt door WWB-klanten als voldoende gewaardeerd met een 7,2. Het verschil 

met vorig jaar (7,3) is op dit punt klein. In de referentiegroep wordt de bejegening met een 7,5 

iets hoger gewaardeerd. De wachttijden worden daarentegen, net als vorig jaar, duidelijk minder 

goed gewaardeerd dan In de referentiegroep. 

De minima waarderen de bejegening dit jaar met een 7,2. Dit resultaat is nagenoeg gelijk aan 

vorig jaar toen de minima de bejegening met een 7,3 waardeerden. In de referentiegroep wordt 

de bejegening met een 7,4 iets hoger gewaardeerd. De wachttijden worden door de minima, In 

vergelijking met vorig jaar. Iets positiever gewaardeerd (6,7 versus 6,5). Ten opzichte van de 

referentiegroep scoort uw gemeente hierop iets lager. 

Figuur 6 Rapportcijfers bejegening en wachttijden aan de balie 
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4.3 Bereikbaarheid 

Figuur 7 laat zien welke rapportcijfers de klanten gemiddeld geven aan de verschillende aspecten 

van de bereikbaarheid van de gemeente Haarlem. De openingstijden van de sociale dienst en de 

wachttijden voor een afspraak met een klantmanager worden in het algemeen (iets) beter 

gewaardeerd dan de telefonische bereikbaarheid. Dit geldt ook voor de gemeente Haarlem. 
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Figuur? Rapportcijfers bereikbaarheid 
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Haarlem WWB dit jaar bijzonder 

10 

I Haarlem WWB dit jaar 

De waardering voor deze aspecten door de WWB-klanten van uw gemeente is in veel gevallen 
vergelijkbaar hoog als vorig jaar. Ten opzichte van de referentiegroep doet uw gemeente het 
vergelijkbaar goed of beter. Met name de openingstijden en de bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer worden duidelijk positiever door uw WWB-klanten gewaardeerd. De 
bijzondere doelgroep WWB-klanten oordeelt over alle bereikbaarheidsaspecten minder positief. 

De minima oordelen in vergelijking met vorig jaar iets minder positief over de telefonische 
bereikbaarheid en iets positiever over de reisafstand. Ten opzichte van de referentiegroep zijn de 
verschillen in waardering voorde bereikbaarheidsaspecten minimaal. 
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4.4 Informatievoorziening 

Figuur 8 laat zien welke rapportcijfers de klanten gemiddeld geven aan verschillende de aspecten 
met betrekking tot informatievoorziening door de gemeente Haarlem. 

Figuur 8 Rapportcijfers informatievoorziening 
• 671 

duidelijkheid formulieren, brieven, etc. 

informatie rechten en plichten 

informatie andere regelingen 

informatie via internet en e-mail 

snelheid reactie op vragen 

I • 
6,9 

6,51 
• 6,7| 

67 
6,5 

1 6 2 H 
• 6,5 • 

I 5 81 
1 5,91 

H 6'3I 
5,9 

| 6,01 
6,5 

6,0 

I 6,21 
• 6,2 

6,0 

I 6,21 

I Referentiegroep minima 
I Haarlem minima vorig jaar 

Haarlem minima dit jaar 
Referentiegroep WWB 

I Haarlem WWB vorig jaar 
Haarlem WWB dit jaar bijzonder 

10 

I Haarlem WWB dit jaar 

Over de duidelijkheid van de in te vullen formulieren zijn de WWB-klanten, net als vorig jaar, het 
meest positief. De informatievoorziening over andere regelingen krijgt, eveneens net als vorig 
jaar, het laagste rapportcijfer. De WWB-klanten waarderen de informatievoorziening via internet 
en e-mail en de snelheid waarmee op vragen wordt gereageerd dit jaar met een hoger 
gemiddeld rapportcijfer. Ten opzichte van de referentiegroep zijn de WWB-klanten in Haarlem 

SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB, MINIMABELEID & SDV 2013 - 2014 14 



GEMEENTE HAARLEM 

over alle aspecten van de informatievoorziening iets minder positief. De bijzondere doelgroep 

WWB-klanten Is over alle aspecten kritischer gestemd. Met name de Informatievoorziening over 

andere gemeentelijke regelingen (zoals de Wmo of minimaregelingen) krijgt van hen een laag 

rapportcijfer (5,2). 

De minima zijn dit jaar positiever over de duidelijkheid van de formulieren, brieven, et cetera, de 

informatievoorziening over rechten en plichten en de snelheid waarmee op vragen wordt 

gereageerd. Informatievoorziening vla Internet en e-mall en met name de informatievoorziening 

over andere gemeentelijke regelingen worden lager gewaardeerd dan vorig jaar. Ten opzichte 

van de referentiegroep zijn de minima uit Haarlem veelal ongeveer even positief gestemd. Alleen 

de informatie over andere regelingen wordt in Haarlem duidelijk minder positief gewaardeerd. 

Toegang tot internet 

Aan klanten is gevraagd of zij thuis een computer met internetaansluiting hebben. Het 

merendeel van de klanten geeft aan dit te hebben. Toch is er een redelijk grote groep die geen 

computer met internet thuis heeft. Het is goed hier rekening mee te houden bij de keuzes over 

hoe de informatievoorziening naar en contactmogelijkheden met de gemeente voor klanten 

worden Ingericht. 

Figuur 9 Wel of geen internetverbinding thuis 

Haarlem WWB dit 
jaar 

Haarlem WWB dit 
jaar bijzonder 

Haarlem WWB 
vorig jaar 

Referentiegroep 
WWB 

Ija 
I nee 

Haarlem minima 
dit jaar 

Haarlem minima Referentiegroep 
vorig jaar minima 

Aan de klanten is gevraagd of zij, in plaats van op papier, informatie zouden willen ontvangen en 

versturen per e-mail (zoals de maandelijkse Inkomstenverklaring of het mutatieformulier). Het 

merendeel van de klanten heeft hier geen behoefte aan. 

Tabel 1 Informatie ontvangen en versturen via e-mail wenselijk? 

Haarlem WWB dit 

• jaar Haarlem WWB bijzonder dit jaar Haarlem minima dit jaar 

ja 27% 35% 29% 

Nee 72% 64% 71 % 
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5 Waardering van de klantmanagers 

Uw klantmanagers zijn het belangrijkste contactpunt van de sociale dienst met uw WWB-klanten. 

De ervaring die een klant heeft met een organisatie is vaak sterk afhankelijk van hoe zij de 

contacten met hun eigen klantmanager ervaren. 

Aan de WWB-klanten is hun waardering voor de dienstverlening door de klantmanagers 

gevraagd. In figuur 10 kunt u deze waardering zien. De WWB-klanten geven de dienstverlening 

door de klantmanagers dit jaar een hoger gemiddeld rapportcijfer dan vorig jaar. Ten opzichte 

van de referentiegroep scoren uw klantmanagers vergelijkbaar goed. 

Figuur 10 Waardering klantmanagers 
i i 

tevredenheid dienstverlening 

10 

Referentiegroep WWB i Haarlem WWB vorig jaar Haarlem WWB dit jaar bijzonder • Haarlem WWB dit jaar 

Aan de WWB-klanten is gevraagd hoe zij aspecten van de bejegening door klantmanagers 

ervaren. Wij hebben de klanten de volgende uitspraken voorgelegd en hun gevraagd aan te 

geven of zij het met deze uitspraken eens of oneens zijn: 

• 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 respecteren mijn privacy. 

• De medewerkers wisselen vaak waardoor Ik steeds opnieuw hetzelfde verhaal moet 

vertellen. 

• De medewerkers hebben vooroordelen over wat Ik kan of wat Ik wil. 

In de figuren 11 en 12 worden de ervaringen van de WWB-klanten van de gemeente Haarlem 

met deze aspecten weergegeven. Alleen het percentage klanten dat het (helemaal) eens is met 

de uitspraken is weergegeven. In figuur 11 zijn de positief gestelde stellingen weergegeven, in 

figuur 12 de negatief gestelde stellingen. 
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Figuur 11 Uitspraken over medewerkers (positief gestelde stellingen) 

houden zich stipt aan hun afspraken met klanten 

hebben voldoende kennis en vaardigheden om mij goed te begeleiden 

besteden voldoende tijd en aandacht aan voorlichting 

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

houden rekening met w at ik kan en w 

respecteren mijn privacy 

I Referentiegroep minima 
I Haarlem minima vorig jaar 

Haarlem minima dit jaar 
Referentiegroep WWB 

88% 

8 
86% 

% 

I Haarlem WWB vorig jaar 
Haarlem WWB dit jaar bijzonder 

80% 100% 

Haarlem WWB dit jaar 

Het eerste dat opvalt, Is dat de WWB-klanten zich dit jaar in veel stellingen vaker kunnen vinden 
dan vorig jaar, wat een positieve ontwikkeling is. Met name de stellingen over het voldoende tijd 
en aandacht besteden aan voorlichting en het rekening houden met wat de klant kan en wil 
kunnen dit jaar op meer bijval rekenen. Ook de stelling over het beschikken over voldoende 
kennis en vaardigheden wordt in vergelijking met vorig jaar duidelijk vaker beaamd. De WWB-
klanten in Haarlem zijn het bij de meeste stellingen in vergelijkbare mate eens als de WWB-
klanten In de referentiegroep. Alleen de stelling 'de medewerkers houden rekening met wat ik 
kan en wil' wordt In vergelijking met de referentiegroep door een kleiner deel van de WWB-
klanten onderschreven. De bijzondere doelgroep WWB-klanten kan zich in bijna alle positieve 
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stellingen In mindere mate vinden. Met name bij de stelling over het besteden van voldoende 

tijd en aandacht aan voorlichting is het verschil met de WWB-klanten aanzienlijk. 

Ook bij de minima valt het op dat zij over de gehele linie positiever gestemd zijn over de 

medewerkers dan vorig jaar. Hier zien we, in positieve zin, de grootste verschillen bij de 

stellingen over het beschikken over voldoende kennis en vaardigheden en het besteden van 

voldoende tijd en aandacht aan voorlichting. Ten opzichte van de referentiegroep scoort uw 

gemeente echter iets minder goed op de bovengenoemde positieve stellingen. 

Figuur 12 Uitspraken over medewerkers (negatief gestelde stellingen) 
I I 

|SB» 

moet vaak zelfde verhaal vertellen door w isselingen medew erkers 

vooroordelen over w at klant kan en w il 

Referentiegroep WWB 
I Haarlem WWB vorig jaar 

Haarlem WWB dit jaar bijzonder 
I Haarlem WWB dit jaar 

Bij de negatieve stellingen zien we dat er in uw gemeente meer WWB-klanten zijn die zich in de 

negatieve uitspraken kunnen vinden dan in de referentiegroep. Met de negatieve stelling 'de 

medewerkers wisselen vaak waardoor Ik steeds opnieuw hetzelfde verhaal moet vertellen' is dit 

jaar 58% van de WWB-klanten het eens, tegenover 57% vorig jaar. Wanneer we kijken naar de 

antwoorden op de stelling 'de medewerkers hebben vooroordelen over wat ik kan of wat ik wil ' 

zien we dat 51% van de klanten zich in deze uitspraak kan vinden. Dit was vorig jaar nog 55%. Dit 

jaar is dus een kleiner aandeel het met de laatstgenoemde stelling eens, hetgeen een positieve 

ontwikkeling is. Bij beide stellingen is het aandeel bijzondere doelgroep WWB-klanten dat het 

ermee eens is, beduidend groter dan het aandeel onder de WWB-klanten die niet tot deze 

bijzondere doelgroep behoren. 

Naast de eerder behandelde stellingen over de medewerkers heeft Haarlem/de cliëntenraad 

extra stellingen toegevoegd die betrekking hebben op de beantwoording van vragen die klanten 

hebben. Omdat deze vragen dit jaar nieuw zijn, Is vergelijking met vorig jaar of met de 

referentiegroep niet mogelijk. 
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Figuur 13 Uitspraken beantwoording van vragen 

hebben mij vriendelijk antw oord gegeven op mijn vragen 

hebben mij snel antwoord gegeven op mijn vragen 

hebben nij duidelijk antwoord gegeven op mijn vragen 

hebben voldoende aandacht voor rrijn problemen 

Haarlem minima dit jaar 

0% 20% 40% 

Haarlem WWB dil jaar bijzonder 

60% 80% 100% 

• Haarlem WWB dit jaar 

Uit bovenstaande figuur valt op te maken dat het overgrote deel van de WWB-klanten zich in de 
uitspraken kan vinden dat de medewerkers hen vriendelijk en duidelijk antwoord hebben gegeven 
op hun vragen. De stelling over het voldoende aandacht hebben voor problemen wordt het minst 
door de WWB-klanten onderschreven. Een groter aandeel van de bijzondere doelgroep WWB-
klanten Is het eens met de stellingen dat zij vriendelijk en snel antwoord hebben gekregen op hun 
vragen. Zij kunnen zich echter minder in de stelling vinden dat zij een duidelijk antwoord hebben 
gekregen en een kleiner aandeel beaamt de stelling dat medewerkers voldoende aandacht 
hebben voor hun problemen. De minima kunnen zich minder vinden in de uitspraken over de 
vriendelijkheid, snelheid en duidelijkheid van de antwoorden dan de WWB-klanten. Vooral de 
stelling over de duidelijkheid van de gegeven antwoorden wordt In mindere mate onderschreven. 
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6 Re-integratietrajecten 

Budgetten voor re-integratie staan nog steeds onder druk. Met minder middelen dienen 

gemeenten effectiever mensen te ondersteunen in het vinden van werk. Steeds meer wordt re-

integratie door gemeenten in eigen beheer uitgevoerd. Daarbij wordt kritisch gekeken naar de 

resultaten en effecten van de ingezette dienstverlening. De mening van de klanten over de 

aangeboden dienstverlening kan input geven voor de optimalisatie van de dienstverlening en de 

begeleiding vanuit de gemeente. 

Aan WWB-klanten is gevraagd of ze een re-integratietraject volgen (of de afgelopen 12 maanden 

hebben afgerond). Verder is gevraagd naar hoe de klanten diverse aspecten van het traject 

hebben ervaren en wat hun mening is over de effecten van het traject. 

6.1 Achtergrond re-integratietrajecten 

In onderstaande tabel is te zien welk deel van de WWB-klanten het afgelopen jaar een traject 

volgde of heeft afgerond. 

Tabel 2 Re-integratietrajecten 

Haarlem WWB dit Haarlem WWB Haarlem WWB vorig Referentiegroep 

jaar bijzonder dit jaar jaar WWB 

Nee 82% 84% 75 % 79% 

Ja, ik volg nu een re-integratietraject 10% 7% 17% 12% 

Ja, ik heb het afgelopen jaar een 

traject afgerond 
8% 9% 8% 9% 

10% van de WWB-klanten geeft aan nu een re-lntegratietraject te volgen en 8% van de 

respondenten zegt het afgelopen jaar een traject te hebben afgerond. Bij alle deelnemende 

sociale diensten zijn deze percentages respectievelijk 12% en 9%. Ten opzichte van vorig jaar 

volgt een kleiner aandeel WWB-klanten een re-lntegratietraject. Omdat de bijzondere doelgroep 

WWB-klanten uit een relatief klein aantal klanten bestaat, wordt er In de volgende grafieken 

geen resultaat weergegeven voor deze doelgroep. 

6.2 Algemene waardering van het re-integratietraject 

Als eerste is WWB-klanten gevraagd hoe zij In het algemeen het re-integratletraject waarderen. 

Klanten van de gemeente Haarlem die een re-lntegratietraject volgen of het afgelopen jaar 

hebben afgerond, gaven gemiddeld een 6,9 als rapportcijfer. Dit Is zowel hoger dan het 

gemiddeld rapportcijfer van vorig jaar (6,2) als hoger dan het rapportcijfer van WWB-klanten In 

de referentiegroep die een re-lntegratietraject volgen of hebben gevolgd (6,4). 

SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB, MINIMABELEID & SDV 2013 - 2014 20 



GEMEENTE HAARLEM 

Figuur 14 Algemene waarder ing re- integrat ie t ra ject 

tevredenheid dienstverlening tijdens re-integratie 

Referentiegroep WWB 

0 2 4 

• Haarlem WWB vorig jaar 

6 8 10 

• Haarlem WWB dit jaar 

6.3 Waardering begeleiding tijdens het re-integratietraject 

WWB-klanten is gevraagd rapportcijfers te geven voor een aantal aspecten van de 
re-integratietrajecten. Klanten konden hun waardering geven voor de volgende zaken: 

• de snelheid waarmee het traject is gestart; 

• de aansluiting van het traject op hun persoonlijke omstandigheden. 

In figuur 15 wordt de waardering van de WWB-klanten van de gemeente Haarlem voor de twee 
aspecten weergegeven, afgezet tegen het gemiddelde van alle deelnemende gemeenten. 

Figuur 15 Waardering startsnelheid en persoonlijke aansluiting re-integratietraject 

De snelheid waarmee het traject is gestart 

De aansluiting van het traject op uw persoonlijke 
omstandigheden 

10 

Referentiegroep WWB I Haarlem WWB vorig jaar I Haarlem WWB dit jaar 

De WWB-klanten die afgelopen jaar een re-lntegratietraject hebben gevolgd of afgerond zijn 
positiever over de snelheid waarmee het traject Is gestart en de aansluiting van het traject op 
hun persoonlijke omstandigheden dan vorig jaar. Vooral de aansluiting van het traject op hun 
persoonlijke omstandigheden krijgt een hoger rapportcijfer (6,9 versus 5,6). Ook In vergelijking 
met de referentiegroep waarderen uw WWB-klanten deze aspecten met hogere rapportcijfers. 
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7 Ervaren afstand tot de arbeidsmarkt 

Hoe schatten uw klanten zelf hun afstand tot de arbeidsmarkt In? In hoeverre komt de Indeling 

overeen met uw eigen Indeling? In de voorgaande onderzoeken werd gevraagd hoe klanten hun 

afstand tot de arbeidsmarkt inschatten. Doordat er naast sturen op langdurige uitstroom steeds 

meer wordt gestuurd op het aannemen van tijdelijk en/of parttime werk (aangevuld met een 

uitkering) hebben wij dit onderscheid gevolgd. 

13% van uw WWB-klanten zegt geen betaalde parttime baan te hebben. Dit is ongeveer gelijk 

aan het aandeel in de referentiegroep waar 14% zegt een betaalde parttime baan te hebben. Van 

de bijzondere doelgroep WWB-klanten zegt 2% een betaalde parttime baan te hebben. 

Aan klanten zonder betaalde parttime baan is de vraag voorgelegd: 

'Hoe makkelijk denkt u een betaalde parttime baan te kunnen vinden (waarmee u slechts 

gedeeltelijk afhankelijk bent van een bijstandsuitkering)?' 

Klanten konden kiezen uit de volgende antwoorden: 

• Ik verwacht zelf snel een betaalde parttime baan te kunnen vinden. 

• Ik verwacht met ondersteuning snel een parttime baan te kunnen vinden. 

• Ik verwacht met ondersteuning niet snel een betaalde parttime baan te kunnen vinden. 

• Ik zie geen kansen om nog een betaalde parttime baan te vinden. 

De resultaten voor uw gemeente en de referentiegroep worden in onderstaande figuur 

weergegeven. De ervaren afstand tot een parttime baan is onder uw klanten vergelijkbaar met 

de ervaren afstand in de referentiegroep. 10% van de WWB-klanten denkt zelfstandig snel een 

parttime baan te kunnen vinden en 17% denkt met ondersteuning snel een parttime baan te 

vinden. In de referentiegroep zijn deze percentages 9% en 15%. Onder de bijzondere doelgroep 

WWB-klanten Is het aandeel klanten dat met ondersteuning snel een baan denkt te vinden 

groter dan onder de WWB-klanten die niet tot deze doelgroep behoren. 

Figuur 16 Ervaren afstand tot betaalde parttime baan 

Haarlem WWB dit jaar Haarlem WWB dit jaar Referentiegroep WWB • S n e l z e l f vinden 
bijzonder «l Met ondersteuning snel 

_ vinden 
P ^ ^ ^ P ^ f e ^ . • Niet snel vinden 
I W J I W Geen kans op 
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Ook is aan alle WWB-klanten gevraagd hoe makkelijk zij aan een betaalde baan denken te komen 

waarmee zij geheel niet meer afhankelijk zijn van een uitkering. Ook hier konden klanten 

aangeven wat hun verwachtingen zijn. De resultaten voor uw gemeente en de referentiegroep 

worden in onderstaande figuur weergegeven. Het aandeel bijzondere doelgroep WWB-klanten 

dat met ondersteuning snel een fulltime baan denkt te vinden, is wederom iets groter. 

Figuur 17 Ervaren afstand tot betaalde fulltime baan 

Haarlem WWB dit jaar Haariem WWB dit jaar 
bijzonder 

Referentiegroep WWB ISnel zelf vinden 
I Met ondersteuningsnel 
vinden 

I Niet snel vinden 
Geen kans op 

Aan de minima Is net als vorig jaar de vraag gesteld: 'Hoe ervaart u uw eigen afstand tot de 

arbeidsmarkt? (Hoe makkelijk denkt u aan een betaalde baan te komen?)' 

Klanten konden kiezen uit de volgende antwoorden: 

• Afstand is heel klein (Ik verwacht zelf snel een betaalde baan te kunnen vinden). 

• Afstand is klein (Ik verwacht met ondersteuning snel een betaalde baan te kunnen vinden). 

• Afstand Is groot (Ik verwacht met ondersteuning niet snel een betaalde baan te kunnen 

vinden). 

• Afstand is heel groot (Ik zie geen kans om nog een betaalde baan te vinden). 

Het is opvallend dat het aandeel minima dat hun afstand tot de arbeidsmarkt als 'heel groot' 

typeert aanzienlijk kleiner is dan vorig jaar. De aangeschreven minima bestaan dit jaar ook uit 

WWB-klanten. Vorig jaar zijn alleen burgers die in aanmerking komen voor een Haarlempas 

aangeschreven. Mogelijk heeft dit effect op de uitkomst. 

Haarlem minima dit jaar Haarlem minima vorig 
jaar 

Referentiegroep minima I heel klein 
I klein 
I groot 
heel groot 
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8 Regelingen minimabeleid 

Voor burgers en gezinnen met een laag inkomen zijn er verschillende (minima)regelingen, al dan 
niet door de gemeente Haarlem aangeboden/gesubsidieerd, waar mensen gebruik van kunnen 
maken. 

De tevredenheid over de dienstverlening bij het uitvoeren van de minimaregelingen is gelijk aan 
de tevredenheid in de referentiegroep en is licht gestegen ten opzichte van het resultaat van vorig 
jaar. 

Figuur 18 Rapportcijfer dienstverlening uitvoering minimaregelingen als geheel  
i i i i 

6,3 

0 
I Referentiegroep minima 

2 4 6 8 10 

• Haarlem minima vorig jaar Haarlem minima dit jaar 

8.1 Bekendheid en gebruik regelingen 

Aan de respondenten van de gemeente Haarlem is eerst gevraagd of zij bekend zijn met de 
HaariemPas. 71% van de minima zegt de HaariemPas te kennen. Vervolgens is hen gevraagd met 
welke van de onderstaande regelingen zij bekend zijn. In tabel 3 is per regeling te zien welk 
aandeel van de minima bekend zegt te zijn met de desbetreffende regeling. 

Tabel 3 Bekendheid regeling 

Haarlem minima dit jaar 

Langdurigheidstoeslag 39% 

Bijzondere bijstand 45% 

Tegemoetkoming schoolkosten 20% 

Haarlemse studielening 2% 

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 30% 

Tegemoetkoming kosten huiswerkbegeleiding en bijles 1% 

Te zien is dat over het algemeen bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag het bekendst is. 
Vervolgens is aan alle klanten gevraagd in hoeverre zij gebruikmaken van de verschillende 
regelingen. De resultaten zijn terug te lezen in tabel 4. Logischerwijs is te zien dat de mate van 
gebruik verband houdt met de mate van bekendheid. 
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Tabel 4 Gebruik regeling 

Haarlem minima dit jaar 

Langdurigheidstoeslag 30% 

Bijzondere bijstand 26% 

Tegemoetkoming schoolkosten 16% 

Haarlemse studielening 5% 

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 21% 

Tegemoetkoming kosten huiswerkbegeleiding en bijles 0% 

8.2 Tevredenheid aanvraagprocedure (minima)regelingen 

Aan alle minima is gevraagd of zij het afgelopen jaar een aanvraag hebben ingediend voor een 
regeling. Meer dan driekwart van alle klanten heeft het afgelopen jaar een aanvraag voor een 
regeling ingediend. Dat is een kwart meer dan in de referentiegroep (tabel 5). 

Tabel 5 Aanvraag minimaregeling ingediend 

Haarlem minima dit jaar Referentiegroep minima Ija 
I nee 

Aan de burgers die een aanvraag hebben ingediend Is vervolgens gevraagd of zij rapportcijfers 
konden geven voor de snelheid waarmee op de aanvraag is gereageerd en de uitleg over waarom 
een aanvraag is toegekend of afgewezen. De resultaten zijn terug de lezen In de volgende tabel. 
De minima in Haarlem waarderen beide aspecten minder positief dan In de referentiegroep. 

Tabel 6 Waardering reactie/werkwijze regeling 

Referentiegroep minima 

Haarlem minima dit jaar referentiegroep 

de snelheid waarmee op uw aanvraag is gereageerd 6,3 6,4 

de uitleg over waarom een aanvraag is toegekend of 

afgewezen 
6,3 6,7 
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8.3 Procedure en gebruik 

Verder is de respondenten gevraagd rapportcijfers te geven voor een aantal aspecten van de 
procedures rond het gebruik van de regelingen. De items waar respondenten cijfers voor konden 
geven zijn: 
• de inspanningen die de gemeente doet om mensen te informeren over de regelingen; 

• de helderheid van de regelingen waar u recht op heeft; 

• de stiptheid waarmee bedragen worden uitbetaald. 

Figuur 19 Procedure en gebruik 

De inspanningen die de uitvoerder van de 
minimaregelingen doet om mensen te informeren over de I 

regelingen I 

De helderheid van de regelingen w aar u recht op kunt 
hebben 

De stiptheid waarmee bedragen worden uitbetaald 

I Referentiegroep minima 

0 2 4 

\ Haarlem minima vorig jaar 

6 8 10 

Haarlem minima dit jaar 

Het valt op dat de inspanningen die worden gedaan om mensen te informeren over de regelingen 
en de helderheid van de regeling waar men recht op heeft minder positief worden beoordeeld 
door de minima in Haarlem dan door de minima in de referentiegroep. Ten opzichte van vorig jaar 
is de waardering voor deze twee aspecten nagenoeg hetzelfde gebleven. Het meest tevreden zijn 
de minima in Haarlem over de stiptheid waarmee bedragen worden uitbetaald. Dit aspect wordt 
even positief gewaardeerd als in de referentiegroep. 
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Vervolgens is een aantal stellingen aan minima voorgelegd. Klanten konden aangeven of zij het 
hier (helemaal) mee eens t/m (helemaal) mee oneens waren. Het gaat om de volgende stellingen: 

De regelingen van de gemeente sluiten aan bij wat ik nodig heb. 

Het beschikbare bedrag staat in verhouding tot de kosten die Ik maak. 

Door de minimaregelingen kan ik meedoen aan de maatschappij. 

Ik schaam mij ervoor om gebruik te maken van minimaregelingen. 

Ik moet teveel moeite doen voor een klein bedrag. 

Ik wil niet dat andere mensen weten dat ik niet veel te besteden heb. 

De resultaten zijn terug te lezen in figuur 20. 

Figuur 20 Algemene stellingen over minimaregelingen (positief gestelde stellingen) 

De minimaregeling sluiten aan bij wat ik nodig heb 

Het beschikbare bedrag staat in verhouding tot de kosten 
die ik maak 

Door de minimaregeling kan ik meedoen met de 
maatschappij 

Referentiegroep minima 

0% 20% 40% 

Haarlem minima vorig jaar 

60% 80% 100% 

Haarlem rrinima dit jaar 

Over de gehele linie zijn de minima in Haarlem kritischer dan gemiddeld in de referentiegroep. 
Ten opzichte van vorig jaar zijn de resultaten gevarieerd. Een groter aandeel van de minima is dit 
jaar van mening dat de minimaregeling aansluit bij wat zij nodig hebben. Het aandeel dat het eens 
Is met de stelling dat het beschikbare bedrag in verhouding staat tot de kosten die zij maken, is 
echter kleiner dan vorig jaar. Ook onderschrijft een kleiner aandeel van de minima dit jaar de 
stelling dat zij door de minimaregeling mee kunnen doen aan de maatschappij. 
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Figuur 21 Algemene stel l ingen over minimaregel ingen (negatief gestelde stel l ingen) 

Ik moet teveel moeite doen voor een klein bedrag 

Ik maak geen gebruik want ik heb het niet nodig •25% 
118% 

Ik w il niet dat anderen w eten dat ik w einig te besteden 
heb 

Ik schaam mij ervoor om gebruik te maken van 
minimaregelingen 

I Referentiegroep minima 

0% 20% 40% 

IS Haarlem minima vorig jaar 

60% 80% 100% 

Haarlem rrinima dit jaar 

Schaamte lijkt een relatief grote rol te spelen In Haarlem in vergelijking met de referentiegroep. 
56% wil niet dat anderen weten dat zij weinig te besteden hebben en 42% schaamt zich er voor 
om gebruik te maken van minimaregelingen. In de referentiegroep is dit respectievelijk 53% en 
37% van de minima. Wel zien we dat deze schaamte kleiner is geworden ten opzichte van vorig 
jaar. Meer dan de helft van de minima (56%) vindt dat zij teveel moeite moeten doen voor een 
klein bedrag. Dit is een even groot aandeel als vorig jaar. Eén op de vijf klanten maakt geen 
gebruik van minimaregelingen omdat zij het niet nodig hebben. Vorig jaar gold dit nog voor een 
kwart van de minima. 
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9 Door WWB-klanten genoemde succes- en verbeterpunten 

Aan het einde van de vragenlijst is WWB-klanten gevraagd om één punt aan te geven dat zij goed 

vinden aan de sociale dienst in hun gemeente. Klanten konden hierbij kiezen uit de meest 

genoemde items uit het reguliere kto WWB van SGBO of 'anders namelijk' aangeven. Uit de 

antwoorden kwamen de volgende punten het meest naar voren: 

Tabel 7 Verdeling punten die WWB-klanten goed vinden aan de sociale dienst 

Haarlem WWB bijzonder 

Haarlem WWB dit jaar dit jaar Referentiegroep WWB 

Stiptheid uitbetaling uitkering 43% 36% 33% 

Klantvriendelijkheid/behulpzaamheid 34% 22% 29% 

Alles in het algemeen 21% 18% 24% 

Mijn klantmanager 20% 22% 15% 

Dat er een vangnet is 13% 16% 12% 

Informatievoorziening 11% 7% 9% 

Aandacht medewerkers 10% 2% 8% 

Begeleiding/ondersteuning 6% 7% 8% 

Anders 4% 11% 5% 

Het meest genoemde punt dat klanten goed vinden aan de sociale dienst Is de stiptheid 

waarmee de uitkering wordt uitbetaald. 43% van de WWB-klanten in Haarlem noemt dit als 

belangrijkste punt. Dit is een relatief groot aandeel In verhouding tot de referentiegroep. Ook 

noemen relatief veel WWB-klanten de klantvriendelijkheid/behulpzaamheid als iets wat goed is 

aan de sociale dienst. Klanten konden hun antwoord toelichten in een schrijfvak. Onderstaande 

voorbeelden van citaten zijn illustratief. 

Stiptheid uitbetaling uitkering 
'Ik denk dat de uitkering in Haarlem redelijk op tijd komt.' 
'Dat er elke maand op dezelfde tijd wordt overgemaakt.' 
'Ik krijg elke maand op de 27e mijn uitkering.' 
'Altijd rond de 24e en tijdens de feestdagen zorgen ze dat het ervoor op staat.' 
'Het geld krijg ik altijd op tijd binnen dat waardeer ik.' 
'Stiptheid uitbetalingen uitkeringen, zodat de rekeningen op tijd betaald kunnen worden.' 

Klantvriendelijkheid/behulpzaamheid 
'De baliemedewerkers zijn altijd vriendelijk en behulpzaam.' 
'Klantvriendelijkheid en behulpzaamheid is heel goed bij jullie.' 
'Mensen worden netjes behandeld door de baliemedewerkers, TOP.' 
'De telefonist als Je belt is zeer vriendelijk, behulpzaam en meedenkend.' 
'De baliemedewerkers zijn altijd vriendelijk en behulpzaam.' 
'Daar bedoel ik dan de baliemedewerker mee. Klantmanager heb ik nooit gezien afgehoord.' 
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Alles in het algemeen 
'Ik vind dat ze het allemaal goed doen. Ze zijn beleefd, vriendelijk en weten wat ze doen.' 
'De werknemers proberen hun werk goed te doen. Ik heb wel de indruk dat de werkdruk groot is!' 
'Dat de uitkering bestaat en fatsoenlijk en menselijk wordt uitgevoerd. Ik ben dankbaar voor de Sociale Dienst en de 
klantmanagers.' 

Mijn klantmanager 
'Klantmanager heeft veel verstand van (ook bij-) zaken.' 
'Ik heb goed contact met mijn contactpersoon. Het is een erg aardige vrouw.' 
'Mijn klantmanager is erg begripvol geweest en begrijpt mijn thuissituatie.' 
'Ik ben tevreden over mijn klantmanager. Ik word altijd geholpen bij vragen.' 
'Ze is behulpzaam, denkt met me mee. Ik kan altijd bij haar terecht met al mijn vragen.' 
'Mijn klantmanager is correct en vriendelijk. Men begrijpt mijn situatie goed.' 
'Door te werken met één klantmanager ben ik tot tevredenheid geholpen aan een uitkering.' 

Dat er een vangnet is 
'Het is in deze van "hogerhand" veroorzaakte economische crisis goed dat te midden van de ruïnes van de 
verzorgingsstaat, nog één bolwerk van menselijkheid overeind staat. Zolang er nog geld in de wereld is, moet dit te 
allen tijde intact blijven.' 
'Als het er niet zou zijn, zouden vele lotgenoten net als ik nu dakloos op straat lopen. Met de daaruit voortvloeiende 
problematiek. Het geeft mensen een, tot op zekere hoogte, menswaardig bestaan.' 
'Wat ik wel goed vind in Nederland is dat er zoiets als bijstandsuitkering bestaat (en aanvullende tegemoetkomingen). 
Ik heb altijd een eigen bedrijf gehad en zoals iedereen belasting betaald en moet er nu helaas zelf gebruik van maken, 
maar het is geweldig dat het er is!' 

Informatievoorziening 
'Als ik bel voor vragen gaat dat prima. Ook voor informatie wordt er goed geantwoord.' 
'Alle informatie is duidelijk.' 

Begeleiding/ondersteuning 
'Ik voel me heel erg serieus genomen in mijn gevecht met mijn persoonlijkheidsstoornis en de intensieve therapie die ik 
doe bij GGZ. Wat ik als heel steunend ervaar. Dikke pluim.' 

Anders 
'Locatie is makkelijk te bereiken.' 
'Aangezien ik de laatste 12 maanden of zelfs langer alleen maar telefonisch contact heb gehad, kan ik alleen maar 
oordelen over de telefoon en uitkering.' 

Vervolgens is klanten gevraagd één punt aan te geven dat de gemeente Haarlem zou moeten 

verbeteren. Ook hier konden klanten kiezen uit de meest genoemde items uit het regulier 

onderzoek of 'anders namelijk'. Omdat veel klanten uiteindelijk meer dan één punt hebben 

aangevinkt tellen de percentages op tot meer dan 100%. 
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Tabel 8 Verdeling punten die volgens WWB-klanten verbeterd zouden moeten worden 

Haarlem WWB bijzonder 

Haarlem WWB dit Jaar dit jaar Referentiegroep WWB 

Rekening houden met de situatie klant 32% 35% 30% 

Telefonische bereikbaarheid 20% 7% 22% 

Informatie rechten/mogelijkheden 20% 18% 16% 

Minder wisselingen klantmanagers 19% 24% 17% 

Meer begrip/respect van de medewerkers 15% 20% 11% 

Begeleiding naar werk 14% 9% 1% 

Beter/sneller reageren op vragen 13% 16% 9% 

Meer tijd nemen voor de klant 11% 7% 7% 

Anders 10% 18% 12% 

Het verbeterpunt dat door de klanten van uw sociale dienst het meest wordt genoemd betreft 

het rekening houden met de situatie van de klant. Ook in de referentiegroep wordt het rekening 

houden met de situatie van de klant het meest genoemd. Eén op de vijf klanten vindt de 

telefonische bereikbaarheid en de Informatievoorziening over rechten en mogelijkheden voor 

verbetering vatbaar. In de open antwoorden konden de aangevinkte verbeterpunten worden 

toegelicht. Onderstaande citaten zijn illustratief: 

Rekening houden met de situatie klant 
'Elk individu heeft een ander verhaal. Soms wordt er, mede door de bezuinigingen, teveel volgens het boekje gewerkt. Ik 
snap het ook wel weer omdat ook de gemeente met minder mensen, hetzelfde of zelfs meer werk moet verrichten.' 
'Soms moeten er uitzonderingen mogelijk zijn. Er moet bij beslissingen worden gekeken naar de situatie van de klant. 
Momenteel wordt er erg zwart-wit gekeken.' 
'Rekening houden met de klachten/ziektes van de klant.' 
'Zich in kunnen leven in de situatie waarin ik me bevind, een psychische situatie is heel moeilijk uit te leggen aan 
iemand die hier niet aan lijdt.' 
'Rekening houden met het feit dat ik niet met een computer om kan gaan, dus informatie via de post.' 
'Soms wordt niet alles vergoed, zoals beugel voor boven de 18 jaar en met de uitkering is het bijna onmogelijk om te 
betalen. Maar ook als je kinderen hebt die op de middelbare school zitten. Kon ik geen fietsen kopen. Daar zou wel 
rekening mee gehouden moeten worden.' 
'Er wordt geen rekening gehouden met mijn lichamelijke gezondheid waardoor ik vaak tegen vreemde mensen mijn 
leven moest toelichten en dat is o.a. mijn verslavingsprobleem. Stigmatiserend.' 
'Als je wegens chronische ziekte en pijn soms niet serieus wordt genomen is dat heel erg.' 

Telefonische bereikbaarheid 
'Ik werk. Soms is het druk op het werk en kan ik niet op die tijd bellen. Moet ik wachten op de volgende dag.' 
'Je kan alleen bellen tussen 10 en 11 uur. Dat komt wel eens slecht uit in verband met voedingen baby.' 
'De telefonische bereikbaarheid van je klantmanager want dat is nu maar een uurtje in de ochtend.' 
'Men neemt bij doorverbinden vaak gewoon niet op. Collega's laten de telefoon gewoon rinkelen. Duurt dan lang 
voordat je weer bij de receptie bent, die niets voor je kan doen.' 
'Zeer slecht, lange wachttijd en je wordt nooit teruggebeld.' 
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Informatie rechten/mogelijkheden 
'Ik hoor soms via via waar ik eventueel recht op heb, maar niet via de sociale dienst.' 
'Informatie over rechten en mogelijkheden kan beter daar de klantmanager professioneel hulp verleen t.' 
'Heb hierover helemaal geen informatie ontvangen.' 
'Ze kunnen proberen dingen beter toe te lichten, zoals rechten die men heeft.' 
'Onlangs een heronderzoek gehad. Die was prima. Goede informatie gehad, voornamelijk over digitaal zoeken naar 
mogelijkheden. Deze informatie was mij niet bekend, zelfs niet via re-integreren. Eigenlijk zou het persoonlijk onderzoek 
wat vaker of desnoods als belafspraak moeten plaatsvinden.' 

Minder wisselingen klantmanagers 
'Vaste klantmanagers, die telefonisch bereikbaar zijn en die bereid zijn regelmatig een afspraak in te plannen.' 
'Anders moet ik mijn verhaal steeds opnieuw uitleggen.' 
'Als je elkaar een beetje begint te kennen, krijg je weer een klantmanager. Begin je weer opnieuw met je verhaal. Aan 
de andere kant, ligt de persoon je niet, krijg je gelukkig een andere klantmanager.' 

Meer begrip/respect van de medewerkers 
'Meer begrip per persoon. Ik maak maar weinig gebruik van jullie hulp. Minder dan € 30 per maand. Daar heb ik recht 
op. Maar ik heb hetzelfde inkomen als iemand in de bijstand. Dus.. Ik doe mijn best maar als een klantmanager die 
waarschijnlijk net komt kijken, mij van het kastje naar de muur stuurt. Ze heeft me nog nooit gezien, geen lof.' 
'Ik herinner mij respectloze gesprekken met medewerkers, waarbij ik sterk het idee had dat er geen begrip, laat staan 
enige empathie was.' 
'Ik kom niet voor mijn plezier een aanvullende bijstandsuitkering aanvragen. Als de klantmanager dan tegen me zeg: 
"je zult meer moeten gaan werken, want wij zijn niet verantwoordelijk voor het feit dat jij een kind krijgt en niet 
rondkomt", dan vind ik dat erg hard. Ik doe wat ik kan met 2,5 dag werken maar voel me verantwoordelijk voor de 
opvoeding van mijn kind.' 
'Ik wil niet toegeschreeuwd worden!' 
'Men gaat mijnes inziens teveel uit van het negatieve en je krijgt snel het gevoel dat men je niet vertrouwt. Natuurlijk 
wordt er ook misbruik gemaakt van de WWB. Dit moet ook hard aangepakt worden. Maar de "goeden" lijden teveel 
onder de "slechten". Mensen moeten beoordeeld worden op hun daden en niet op hun situatie waar ze inzitten.' 
'Worden medewerkers aan de balie en in de wachtruimte bij sollicitatie getoetst op hun botheid?' 
'Niet iedereen die een bijstandsuitkering heeft, is een potentiële fraudeur of uitvreter. Dat beeld wordt in de media 
geschetst en dat gevoel kreeg ik ook toen ik een eerste gesprek had bij de sociale dienst. De medewerkers van 
pasmatch/paswerk behandelen mensen wél met respect en dat waardeer ik.' 

Begeleiding naar werk 
'Ik mis een stukje scholing c.q. omscholing. Het zou fijn zijn om als persoon die graag wil werken zodoende een grotere 
kans zou maken op een baan.' 
'Als ik niet serieus en eerlijk was in mijn wens om tot rust te komen, had ik graag sneller begeleiding naar werk willen 
hebben. Is het enige verbeterpunt. Na drie maanden is een goed tijdstip.' 
'Zelfde mogelijkheid geven, met ondersteuning, tot het opzetten van een eigen onderneming.' 
'Meer mogelijkheden om in buitenland inkomsten te verwerven. Dan had ik nu al veel meer freelance werk!' 
'Mij is een re-integratietraject aangekondigd, niets van gehoord. Een tweede keus had ik niet. Overigens heb ik nergens 
meer keuze gevonden, zoals in de instructie is aangekondigd.' 
'Ik denk dat de sociale dienst goed moet kijken en goed moeten denken aan de begeleiding naar werk. Lange tijd 
zonder werk is een bron van veel frustraties en dit is niet goed voor de maatschappij.' 
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Beter/sneller reageren op vragen 
'Post, bijvoorbeeld met betrekking tot nieuwe afspraken komt te laat aan. Tot zelfs op de dag na de afspraak.' 
'Sneller reageren op de problemen van een klant.' 
'Ik heb vorige maand per e-mail een vraag om contact gevraagd en dit is nog niet beantwoord.' 
'Het verzenden van formulieren (inkomstenverklaring en mutatieformulier) per post, levert vaak een reactie: "wij 
hebben niets ontvangen" op!! Het is milieuvriendelijker en effectiever wanneer dit formulier per mail verstuurd kan 
worden.' 
'Bij mijn vorige casemanager had ik een aantal vragen en hulp nodig. Het enige antwoord dat ik kreeg was: stuurt u 
maar een briefje. Dat vind ik dus slecht hulpverlenen.' 
'Post gaat altijd kwijt of verloren, komt dan nooit aan.' 

Anders 
'Afstemming met de voedselbanken; de WWB is niet voor iedereen genoeg om van rond te komen, door allerlei 
omstandigheden. Zorgvuldig en zorgzaam benaderen van uitkeringsgerechtigden óf ze rondkomen. En als dat niet zo is 
(aantoonbaar) een paspoort geven voor de voedselbank.' 

'De medewerkers die onderzoek doen of je recht hebt op een uitkering zijn totaal niet duidelijk over de reden en zij 
liegen herhaaldelijk. Ook hebben zij totaal geen verstand van dingen waar ze naar vragen. Ze zijn ook onmenselijk hoe 
ze je behandelen.' 
'Ik vind alle punten wel goed en kom er zo even niet op wat er verbeterd zou moeten worden.' 

'Betere samenwerking met bijvoorbeeld paswerk zodat zij de achtergrond van de klant kennen en daardoor een betere 
begeleiding kunnen geven.' 

'Stoppen met zinloze acties om ouderen, gehandicapten en chronisch zieken die slecht ter been zijn en niet meer deel 
uitmaken van het arbeidsproces, te laten komen aan de balie met hun reisbescheiden. Voor de familie is het 1 dag 
verplicht vrij nemen van het werk om ze te begeleiden. Erg onprofessioneel en onnodig duur (bezuinigingsoptie).' 

'Traject naar bijstand door klantmanager is prima en snel verlopen (ook begripvol). Daarna met betrekking tot 
aanvullende zaken overgedragen en daar ging het mis, heel erg mis. Dingen kwijt, wisselende mensen, niet bereikbaar, 
post te langzaam, et cetera.' 

'Ik heb de indruk dat medewerkers niet altijd op de hoogte zijn van alle regels en wetten. Ik heb zelf met dakloosheid te 
maken gehad en moest bijna alles uitzoeken! Ook heb ik de indruk dat instellingen (gemeente. Leger des Heils, Doek, 
Reboud, Pauzement) vaak langs elkaar heen werken en niet goed weten van eikaars mogelijkheden en taken.' 

'Sinds 2011 woon Ik in Haarlem en heb ik een bijstandsuitkering. Elk jaar ontvang ik een formulier om kwijtschelding 
van gemeentelijke belasting aan te vragen. Meerdere malen heb ik contact opgenomen met de gemeente om te vragen 
of dit niet efficiënter kan. Dit is zonde van het papier en de tijd.' 
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10 Door minima genoemde succes- en verbeterpunten 

Aan de minima is aan het einde van de vragenlijst gevraagd om in een schrijfvlak aan te geven 

wat zij echt goed vinden aan de minimavoorzieningen en wat bij de minimavoorzieningen zou 

moeten worden verbeterd.' De genoemde punten zijn te categoriseren naar een aantal thema's. 

Het grootste deel van de opmerkingen zijn te scharen onder het belang van financiële 

tegemoetkomingen die de respondenten net wat meer ruimte bieden om rond te komen. Een 

aanvulling die de financiële draagkracht verbetert en hen de mogelijkheid biedt om structurele of 

incidentele uitgaven te doen. Vervolgens wordt de mogelijkheid die minimaregelingen bieden 

om mee te doen in de maatschappij het meest genoemd als punt dat men goed vindt. Anderen 

benoemen simpelweg het feit dat zoiets dergelijks bestaat als minimaregelingen als goed punt. 

Ook zijn er respondenten die in het open antwoord de hulpvaardigheid van de medewerkers 

roemen. Tot slot zijn er ook respondenten die niet weten wat ze goed vinden aan de 

minimaregelingen en aangeven dat ze niet met dergelijke regelingen bekend zijn. 

Onderstaande citaten zijn illustratief voor hetgeen men goed vindt aan de minimavoorzieningen. 

Financiële ruggensteun 
'Het helpt bij aanvulling en dat is hard nodig.' 

'Dat de regeling bestaat, zodat je ergens op kan terugvallen. Bijvoorbeeld bij verlies van werk en inkomen.' 

'Het helpt de arme mensen. Maar het is niet voldoende.' 

'Langdurigheidstoeslag gebruiken de meeste mensen voor stookkosten, extra reiskosten en al dat soort dingen. Nieuwe 

schoenen en ondergoed (dingen die niet fris zijn op de tweedehands markt). Dus niks om met de maatschappij mee te 

doen.' 

'Erg goed is het vangnet dat ontstaat wanneer klanten zoals ik met een schuldenlast, dakloos en een uit balans leven 

leiden of hebben geleden en middels wettelijke bepalingen toch een bestaan kunnen hebben met woning, 

budgetinkomen en begeleiding. Dank u.' 

'Een belangrijke financiële steun voor mijn nodige levensonderhoud! Als chronisch zieke heb ik meer uitgaven aan 

medische zorg! Goed dat de gemeente het initiatief neemt om aanvraagformulieren voor de regeling voor chronisch 

zieken op te sturen!' 

'De minimavoorzieningen helpen mij om uit de rode cijfers te blijven.' 

'Dat je kunt overleven, dat je een dak boven je hoofd hebt.' 

'Soms gebruik ik het voor mijn kinderen (kleding, schoenen, spelletjes) of onderhoud voor het huis, eten, ziekenfonds, 

medicatie of reparatie aan auto. Alles eigenlijk. Het is nodig, minimaregelingen zijn goed van toepassingen.' 

'Vangnet voor mensen die het echt nodig hebben.' 

'Heel belangrijk. Als iets stuk gaat. Sparen om iets nieuw te kopen lukt niet.' 

'Zo kunnen onvoorziene kosten gedekt worden.' 

'De minimavoorzieningen zorgen ervoor dat mijn financiële draagkracht wat groter is, anders zou ik het misschien niet 

meer volhouden.' 

'Behalve de langdurigheidstoeslag en de bijzondere bijstand gaat de gemeente soepel om met kwijtschelding van 

belastingen en de eenvoudige herhaling in het volgende jaar.' 

'Helpen mensen rond te komen.' 

'Zonder de extra voorzieningen zou ik in armoede vervallen. Nu kan er af en toe iets.' 

'Al is het een klein bedrag, het helpt wel.' 

' Klanten konden niet kiezen uit een lijst met mogelijke antwoorden, maar hun antwoord in een open schrijfvak geven. Deze zijn geanalyseerd. 
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Meedoen 
'Helpt mij meer mee te doen in de maatschappij.' 
'Het zorgen voor een beter leven voor een kind.' 
'Ik ben blij dat de HaariemPas bestaat. Zo kunnen mijn dochter en ik toch meedoen aan culturele activiteiten. De 
tegemoetkoming onvermijdelijke schoolkosten is echt prettig. Het is fijn om het recht tot kwijtschelding voor de 
gemeentelijke belastingen te hebben als minima.' 
'Ik ben heel blij met de HaariemPas, maar vind het jammer dat deze pas in maart wordt verstrekt in verband met 
tentoonstellingen in januari en februari die ik dan niet kan bezoeken. Ik ben dankbaar voor de toeslag chronisch zieken 
en gehandicapten.' 
'Dat je als minima verschillende hulpmiddelen kan gebruiken. Gratis. PS2 (al is het soms moeilijk combineren met 
werktijden) bibliotheek, toekomst studiefaciliteiten/huiswerkbegeleiding.' 
'Ik ben blij met de HaariemPas. Het scheelt me toch geld, waardoor ik toch aan dingen deel kan nemen.' 
'Zij voorkomen dat mensen depressief raken of een burn-out krijgen (omdat je middels de voorzieningen wat afleiding 
van de stressvolle situatie kunt vinden).' 
'Zodat ik toch nog kan deelnemen aan de maatschappij.' 
'Ze zorgen ervoor dat burgers zich daadwerkelijk burger kunnen voelen en dus een plaats hebben of kunnen vinden in 
de maatschappij.' 

Bestaan 
'Dat ze er zijn voor de mensen die ze echt nodig hebben.' 
'Dat het bestaat.' 
'Het is prachtig dat dit soort voorzieningen bestaan.' 
'Dat het er is.' 
'Dat het bestaat in deze moeilijke tijden.' 
'Het simpele feit dat het- tijdens die stomme crisis - gelukkig bestaat.' 
'Het is goed dat deze voorzieningen bestaan voor mensen die het nodig hebben.' 
'Ik ben dankbaar dat deze regelingen er zijn.' 
'Dat ze er zijn!' 

'Ik ben heel blij dat ze bestaan, dat dit vangnet er is.' 

Hulpvaardigheid 
'Als inwoner gesteund te voelen, door de zoveelste klantmanager.' 
'Als je de balie belt, word je vriendelijk geholpen en doen ze hun best om je vraag te beantwoorden.' 
'De relatie met medewerkers van Kontext hebben in het verleden veel voor mij betekend!' 
'Ik word Juist en beleefd behandeld, mijn situatie wordt in acht genomen, medewerkers zijn vriendelijk en geduldig.' 
'Dat mensen geholpen worden en niet aan hun lot overgelaten worden.' 
'Dat ik altijd met geduld goed geholpen word op al mijn vragen en met veel respect geholpen word.' 
'Ja, ik ben heel erg blij dat ik nog tenminste geholpen word. De medewerkers doen hun uiterste best om mij te helpen.' 

Onbekend 
'Ik ken alleen de langdurigheidstoeslag, dat is natuurlijk heel welkom.' 
'Er is mij nooit verteld dat je extra bijstand zou kunnen krijgen.' 
'Buiten mijn WWB-uitkering en de langdurigheidstoeslag ben ik niet bekend met andere minimavoorzieningen.' 
'Ik weet niet wat de minimavoorzieningen zijn, zou er graag informatie over willen ontvangen.' 
'Nooit gehoord van minimavoorzieningen.' 
'Ik ben naar mijn mening helemaal niet op de hoogte van de minimavoorzieningen. Ik word daar door mijn 
klantmanager in ieder geval niet van op de hoogte gebracht.' 
'Ik weet niet wat het precies is.' 
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'Ik weet niet eens van welke voorzieningen ik gebruik kan maken, behalve van langdurigheidstoeslag.' 

Bij de laatste vraag konden de minima aangeven wat bij de minimaregelingen verbeterd zou 

kunnen worden. Het verbeterpunt dat het meest genoemd wordt, heeft betrekking op de 

informatievoorziening over minimaregelingen. Deze klanten zouden graag beter geïnformeerd 

worden over hun rechten en mogelijkheden. In de tweede plaats worden hogere vergoedingen 

en/of vergoedingen voor specifieke doelgroepen of situaties het meest genoemd als 

verbeterpunt. Een redelijk aantal klanten vindt het aanleveren van bewijslast een onnodige 

Inspanning. Volgens hen zou dit geautomatiseerd of vereenvoudigd kunnen worden. Tot slot 

heeft een redelijk aantal klanten negatieve ervaringen met de aanvraagprocedure. Het zou te 

lang hebben geduurd of stukken zouden zijn kwijtgeraakt, hetgeen als slordig wordt ervaren. De 

onderstaande citaten zijn exemplarisch voor het totaal. 

Informatievoorziening 
'Goede voorlichting, op maat.' 
'Meer informatie.' 
'Voorlichting door de sociale dienst is terughoudend.' 
'Formulieren, brieven vaak onduidelijk.' 
'Mensen meer begeleiden met waar ze gebruik van kunnen maken.' 
'De informatievoorziening is slecht. Ik wist bijvoorbeeld niets van het Haarlem studiefonds af, tot nu!' 
'Beter mensen toelichten waar ze recht op hebben.' 
'Meer duidelijkheid misschien.' 
'Betere informatie over de verschillende regelingen. Ik heb een WWB-uitkering maar weet weinig over de overige 
minimavoorzieningen. Waar en wanneer heb ik ergens recht op ?' 
'Betere voorlichting. Begeleiding omtrent de aanvraag van alle regelingen. Nu lijkt het erap dat er niet op gewezen 
wordt, als je er zelf niet naar vraagt. Zo lopen mensen regelingen mis en kunnen ze minder aan de maatschappij 
deelnemen.' 
'Er zou informatie moeten worden gegeven waar je recht op hebt als minima. Nu moet Je er zelf achter komen.' 
'Informatie over langdurigheidstoeslag en "extra" bijzondere bijstand.' 
'Meer bekendheid en uitbreiden, er zijn meerdere mensen die het erg moeilijk hebben.' 
'Cliënt schriftelijk blijven informeren over de verschillende regelingen. Door mijn ziekte kan ik vaak zelf niet uitzoeken 
waar ik recht op heb. Terwijl ik de toeslagen werkelijk hard nodig heb!' 
'De informatievoorziening is onder de maat. De HaariemPas verloopt bijvoorbeeld zonder waarschuwing. Je wordt niet 
geattendeerd op welke andere regelingen je recht hebt.' 
'Graag een overzicht voor gebruik van HaariemPas.' 
'Ik vind dat als je een HaariemPas krijgt dat je daar meer informatie bij moet krijgen, zoals wat je er mee kunt doen en 
uit welke verenigingen het bestaat.' 
'Ik ben altijd nooit betrokken geweest. Zelfs nu niet, in de voorzieningen, vergoedingen. Terwijl ik toch wel ernstig ziek 
ben. Graag wil ik post ontvangen, wat ik met de HaariemPas kan doen. Bij voorbaat dank hiervoor.' 
'Duidelijkere informatie of je er wel voor in aanmerking komt.' 
'Ja, dat mensen weten waar ze gebruik van kunnen maken.' 
'Iets meer informatie.' 
'We spreken slecht Nederlands en zijn afhankelijk van anderen om iets aan te vragen. We krijgen geen informatie als 
we ergens recht op hebben of niet hebben. Hebben we nog recht op één van de minimaregelingen ?' 
'Dat persoonlijke coaches beter op de hoogte zijn van wetten en regelingen en ik niet van het kastje naar de muur 
gestuurd word.' 
'Meer informatie over welke extra bijstand er is.' 
'Een overzichtelijk overzicht op papier van de bestaande mogelijkheden om voorzieningen aan te vragen.' 
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'Dof het wat meer bekendheid moet krijgen. Gemeente Haarlem blijft hier een beetje achterop vergeleken met andere 
gemeenten in Nederland.' 

Hogere tegemoetkoming 
'HaariemPas heel nuttig maar wel stigmatiserend. Hogere uitkering en minder regelingen bespaart bureaucratie en 
geeft meer zelfstandigheid.' 
'Ja, bedrag verhogen.' 
'De vele kosten voor ouder/verzorger. Hulp hierbij.' 
'Bijhet uitvoeren van vrijwilligerswerk een bijdrage. Niet alleen de eerste periode.' 
Te weinig korting bij HaariemPas. Dat wil zeggen, te weinig winkels nemen er aan deel.' 
'Noodzakelijke medische kosten die zelf betaald moeten worden.' 
'Meer geld om alle rekeningen te kunnen betalen.' 
'Kosten van extra huurverhoging sinds 2013 verminderen.' 
'Kosten zorgbasispremie + eigen risico omlaag!' 
'Bijverdiensten niet aftrekken van uitkering, dat werkt de-stimulerend en ontneemt eigen zelfstandigheid.' 
'Graag voor de alleenstaanden met schoolgaande kinderen wat meer kans op bijzondere uitgaven, of twee keer per 
jaar een toeslag die gebruikt kan worden om iets leuks met de kids te kunnen doen. Ik moet zelf hun kindertoeslag 
gebruiken om alle kosten te kunnen betalen en niet in de schulden te komen. Bedankt.' 
'Jullie zouden de uitkeringsgerechtigden bij Zilveren Kruis Achmea weg moeten laten gaan. Véél te duur. Ik betaal €40 
minder bij CZ (En dat mét een aanvullende verzekering).' 
'Méér geld, om te overleven.' 
'De uitgekeerde bedragen zouden hoger moeten zijn.' 
'Wat anders moet is niet alleenstaande ouderkorting afpakken- geld is om je kind wat te geven.' 
'Langdurigheidstoeslag kan wel 2x per jaar. Met al die kosten voor de kinderen heb ik nooit een cent over om wat in 
huis te kopen, vernieuwen. Alle centen gaan naar het eten, de huur, elektra, water, et cetera.' 
'Meer ondersteuning aan alleenstaanden, bijvoorbeeld korting openbaar vervoer.' 
'De inkomsten verhogen.' 
'Door inkrimping door u niet/geen informatie gegeven wat er Is komen te vervallen. Bijvoorbeeld steunzolen bijzondere 
bijstand. Hierdoor moet ik dit nu zelf betalen en dat kan ik niet opbrengen financieel. Betekent voor mij niet langer 
kunnen lopen dan één uur.' 
'Wat mij betreft zou het nettobedrag iets omhoog kunnen.' 
'Zou iets hoger mogen. Iedere basisschool heeft z'n eigen ouderbijdrage.' 
'Het is heel erg (voor mij) dat het gemeente extrapakket werd afgeschaft (onder andere eigen bijdrage thuiszorg + 
ziekenvervoer en minder vergoeding voor tandarts). Wij hebben AlO-aanvulling. Sinds 3 jaar wordt KOB 
(koopkrachtbehoud oudere belastingplichtigen) daar vanaf getrokken dus hebben wij € 66 minder dan andere 
AOW'ers.' 

'De schoolkosten van kinderen.' 

Bewijslast 
'Elke keer moet weer dezelfde algemene informatie aangeleverd worden.' 
'Eenmaal in de molen is het krankzinnig. Het wordt door mij als zeer belastend ervaren, elk jaar wéér opnieuw een 
waslijst aan kopieën te moeten verstrekken bij de jaarlijks opnieuw aan te moeten vragen regelingen. De HaariemPas 
zou met check bij de belastingdienst qua inkomen mijnes inziens voldoende moeten zijn en automatisch moeten gaan.' 
'Waarom zoveel kopieën meesturen, als jullie alle informatie zo kunnen navragen?' 
'Het telkens opnieuw invullen/inleveren van al je documenten, terwijl die al lang bekend zijn!' 
'Automatisch aanvraag/koppeling ten aanzien van W.O.Z. en gemeentelijke belasting. Kost veel papierwerk om bij 
aanvragen.' 
'Automatische kwijtschelding ook automatisch laten zijn. Dus niet elk jaar weer alles kopiëren.' 
'Ja ik zou zo graag willen dat we wat minder formulieren moesten invullen en zoveel fotokopieën erbij opsturen. Dat 
weerhoudt mij ervan kwijtschelding aan te vragen want ik kan dat echt niet meer op mijn 80e.' 
'Voor zover als dat bestaat, een verkort formulier zodat de weg wat soepeler is.' 
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'Het koppelen van zaken, zoals als je een HaariemPas hebt dat je niet bij een andere aanvraag weer die formulieren 
hoeft in te dienen.' 
'Vereenvoudigen aanvraag, elk jaar weer stress over het invullen en kopiëren van de ontheffingen en toeslagen.' 
'Eenmaal de uitgebreide versie van aanvraagformulier ingevuld voor bijvoorbeeld bijzondere bijstand dan niet hetzelfde 
jaar nog eens!' 

Administratie 
'Stukken raken vaak zoek, ook originelen.' 
'Informatie op de afdeling die soms niet aankomt af kwijt raakt (slordigheid).' 
'De snelheid over de beslissing of wij een HaariemPas krijgen. Het is nu al maart en we hebben de HaariemPas nog 
steeds niet binnen! In de tussentijd kunnen mijn dochter en ik geen gebruikmaken van de voorzieningen.' 
'Inleverdatum loonstrook te krap.' 
'De HaariemPas zou al op 1 januari in mijn bezit moeten zijn en niet maanden later.' 
'Niet zo moeilijk doen en op tijd alles opsturen en niet 6 maanden wachten om het op te sturen.' 
'Samenwerking zou beter moeten gaan met UWV of mensen die de groep begeleiden die geen WW meer krijgen, maar 
toch recht hebben op een uitkering. Na afwijzing van bijstand in 2011, kreeg ik pas bij volgende aanvraag in 2013, 
nadat WW opnieuw was gestopt. Dat ik toch recht heb op een uitkering.' 
'Ooit aanvraag gedaan voor formulier "bijzondere bijstand". Nooit ontvangen!! Zou opgestuurd worden.' 
'Bij wisseling van de ene uitkering naar de andere uitkering gaat er veel mis. Dus betere afstemming onderling tussen 
de afdelingen. Als het eenmaal goed loopt, is er geen probleem.' 

Maatwerk 
'Meer maatwerk.' 
'Ik vind dat ze je als persoon moeten behandelen en niet als nummer. Dat ze naar je persoonlijke situatie moeten 
kijken.' 
'Moeten aansluiten op behoefte. Is voor iedereen met een uitkering anders.' 
'Individuele evaluatie van financiële mogelijkheden en onmogelijkheden. Individueel onderzoek van situatie cliënt.' 
'Vanuit totaalbeeld werken aan oplossingsgerichte ondersteuning van de cliënt in zijn/haar situatie.' 
'Misschien iets persoonlijkere communicatie? Kan nooit kwaad.' 
'Opletten dat geen mens hetzelfde is. Elke persoon is anders en niemand heeft hetzelfde meegemaakt.' 

Klantvriendelijkheid 
'De service en het te woord staan door de baliemedewerker(s) en de beveiliger die er naast zit. Ze zijn erg onvriendelijk.' 
'De sfeer en houding rondom en van de balie wordt als neerbuigend en daardoor als krenkend ervaren, hetgeen ik zie 
als een ernstig gebrek; tenenkrommend voor de bezoeker van de sociale dienst en uiterst nadelig voor de algemene 
sfeer in de publiekshal.' 
'De medewerkers mogen vriendelijker zijn.' 
'De klantvriendelijkheid aan de telefoon! De informatie die je wilt hebben/nodig hebt moet je uit de medewerker 
trekken (weinig behulpzaam of betrokken).' 
'Mensonwaardige houding medewerkers sociale dienst.' 
'Graag vriendelijker behandeld worden aan de telefoon.' 
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Begeleiding naar werk 
'Ik maak geen gebruik van minimaregelingen. Ik wil gewoon werken. Ik heb een bijstandsuitkering. Zou graag meer 
hulp/aanbiedingen voor werk krijgen.' 
'Snelheid van het werk zoeken.' 
'Betere hulp bij het vinden van een baan!' 
'Ja, meer helpen met het vinden van betaalde baan!' 
'Meer begeleiding naar het vinden van werk. Ik heb het zelf kunnen doen, maar ik kan me voorstellen dat anderen daar 
zeker baat bij hebben.' 
'Meer ondersteuning af hulp naar werk zoeken, begeleiding hierin is nul.' 
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11 Schulddienstverlening: aanmelding & intake 

11.1 Aanmelding 

Schulddienstverlening Gemeente Haarlem wordt in eigen beheer uitgevoerd. Voor het 

administratief samenstellen van het dossier wordt samengewerkt met Humanitas. De 

dienstverlening is zowel voor inwoners van de gemeente Haarlem als voor de omliggende 

gemeenten: Zandvoort, Heemstede, Bloemendaal en Spaarnwoude-Haarlemmerliede. De eerste 

vraag die aan klanten Schulddienstverlening (SDV) is gesteld, is hoe de klanten de afdeling SDV 

hebben gevonden. In figuur 22 Is te zien dat de grootste groep klanten via een hulpverlener 

terecht is gekomen bij de SDV. Dit aandeel is gegroeid ten opzichte van vorig jaar. 

Figuur 22 Hoe heeft u ons gevonden? 

Haarlem SDV dit jaar Haarlem SDV vorig jaar • Op de website van de 
gemeente 

I Via een folder 
I Via een hulpverlener 
Anders 

Vervolgens is gevraagd of de klant voldoende Informatie had om de aanvraag te kunnen doen. 

Het merendeel antwoordt hier positief op. Bijna één op de tien geeft echter aan niet genoeg 

Informatie te hebben. Deze klanten konden in een open vak hun antwoord toelichten. 

Citaten 
'Er werd zoveel gevraagd dat het onoverzichtelijk werd.' 
'Het ordenen van de papieren.' 
'30% van de informatie werd er niet verstrekt. Te veel fouten. Uiterst onprofessioneel.' 
'Het is buiten mij om aangevraagd.' 
'Wij hebben de map via Humanitas naar de gemeente gestuurd maar tot op heden niks vernomen.' 
'Al mijn documenten waren verbrand. Duurde lang en was kostbaar om te vervangen.' 

In hoeverre vinden klanten dat zij op de hoogte zijn gehouden over het verloop van hun 

aanvraag? Klanten mochten deze vraag beantwoorden met goed, redelijk, matig of slecht. Bijna 

de helft van de klanten vindt dat zij goed op de hoogte zijn gehouden en 31% vindt dat zij redelijk 

op de hoogte zijn gehouden. Bij elkaar is 24% van mening dat zij matig of slecht op de hoogte zijn 

gehouden. Ten opzichte van vorig jaar vinden de SDV-klanten zich minder goed op de hoogte 

gehouden over het verloop van hun aanvraag (zie figuur 23). 

SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB, MINIMABELEID & SDV 2013 - 2014 40 



GEMEENTE HAARLEM 

Figuur 23 Op de hoogte gehouden van verloop van aanvraag 

Haarlem SDV dit jaar Haarlem SDV vorig jaar iGoed 
I Redelijk 
I Matig 
Slecht 

11.1.1 Workshop Humanitas 

Na de aanvraag op internet worden klanten uitgenodigd voor een workshop bij Humanitas. 
Klanten Is gevraagd hoe lang zij hebben moeten wachten op deze uitnodiging. Bijna een kwart 
heeft langer dan 6 weken moeten wachten op de uitnodiging en ruim een kwart van de klanten 
heeft 4 tot en met 6 weken moeten wachten. Ten opzichte van vorig jaar hebben meer klanten 
langer moeten wachten voordat zij werden uitgenodigd voor een workshop bij Humanitas. 

Figuur 24 Wachttijd voor uitnodiging workshop 

Haarlem SDV dit jaar Haarlem SDV vorig jaar 11 t/m 2 weken 
13 t/m 4 weken 
14 t/m 6 weken 
Langer dan 6 weken 
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Voorts is de klanten gevraagd aan te geven hoe zij de workshop bij Humanitas hebben ervaren. De 
antwoorden zijn in tabel 9 terug te lezen. Omdat klanten meerdere antwoorden mochten geven, 
tellen de percentages tot meer dan 100% op. 

40% van de klanten heeft de workshop (onder andere) als 'behulpzaam' ervaren en 22% als 
'nuttig'. Vorig jaar was nog meer dan de helft van de klanten (52%) van mening dat de workshop 
'behulpzaam' was en ervoer een derde van de klanten de workshop als 'nuttig'. 

Tabel 9 Ervaringen workshop Humanitas 

Haarlem SDV dit jaar Haarlem SDV vorig jaar 

Druk 8% 8% 

Gezellig 12% 15% 

Nuttig 22% 33% 

Behulpzaam 40% 52% 

Motiverend 13% 17% 

Verhelderend 13% 10% 

Moeilijk 1% 6% 

Ongemakkelijk S% 5% 

Anders 4% 10% 

Na de workshop kunnen klanten een eerste gesprek bij de gemeente krijgen. Hier is gevraagd 
naar de wachttijd tussen de workshop en het gesprek bij de gemeente. In figuur 25 is te lezen dat 
40% langer dan 6 weken heeft moeten wachten. Een derde heeft 4 t/m 6 weken moeten wachten, 
23% 3 t/m 4 weken en 5% heeft 1 t/m 2 weken moeten wachten. Ten opzichte van vorig jaar 
hebben klanten duidelijk langer moeten wachten tussen de workshop en het eerste gesprek met 
de gemeente. 

Figuur 25 Wachttijd tussen workshop en eerste gesprek gemeente 

Haarlem SDV dit jaar Haarlem SDV vorig jaar 11 t/m 2 weken 
13 t/m 4 weken 
14 t/m 6 weken 
Langer dan 6 weken 
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Na de aanvraag op internet worden klanten uitgenodigd door Kontext. Ook hier is gevraagd naar 
de wachttijd tussen de hun afspraak bij Kontext en het gesprek bij de gemeente. In figuur 26 is te 
lezen dat een derde langer dan 6 weken heeft moeten wachten. 15% heeft 4 t/m 6 of 1 t/m 2 
weken moeten wachten en de grootste groep 3 of 4 weken (38%). 

Figuur 26 Wachttijd tussen afspraak bij Kontext en eerste gesprek gemeente 

Haarle m SDV dit jaar 11 t/m 2 weken 
13 t/m 4 weken 
14 t /m 6 weken 
Langer dan 6 weken 

11.2 Intake 

Hoe hebben klanten het intakegesprek bij de gemeente ervaren? Aan klanten Is gevraagd 
rapportcijfers te geven voor de volgende drie aspecten: 

• de voorlichting tijdens het intakegesprek; 

• de aangeboden oplossing; 

• de tijd die voor de klant is genomen. 

De resultaten zijn terug te lezen in figuur 27. Deze drie aspecten worden gemiddeld genomen 
door klanten positief gewaardeerd. De tijd die voor de klant is genomen, wordt vergelijkbaar hoog 
gewaardeerd als vorig jaar. De voorlichting tijdens het intakegesprek en de aangeboden 
oplossingen krijgen goede rapportcijfers, maar lagere rapportcijfers dan vorig jaar. 

Figuur 27 Rapportcijfers intakegesprek 
i l 

De voorlichting tijdens het intakegesprek S 

De aangeboden oplossingen 

De tijd die voor u is genomen 

10 

I Haarlem SDV vorig jaar • Haarlem SDV dit jaar 
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Na het intakegesprek is het grootste deel van de respondenten doorgestroomd naar een 

schuldbemiddelingstraject. Daarnaast is voor 37% van de respondenten budgetbeheer gestart. 

Ongeveer een op de tien respondenten heeft een doorverwijzing voor een WSNP-traject of een 

adviesgesprek (zie tabel 10). 

Tabel 10 Vervolg van intakegesprek 

Haarlem SDV dit jaar 

Schuldbemiddelingstraject gestart 59% 

Budgetbeheer gestart 37% 

Adviesgesprek 10% 

Doorverwijzing voor een WSNP-traject 11% 

Hersteltermijn 7% 

Afwijzing 2% 

WSNP 
Indien de schuldbemiddeling niet is gelukt kunnen klanten worden geholpen bij het indienen van 

een aanvraag om een verzoekschrift voor de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). 

Aan klanten is gevraagd of zij hier bij zijn geholpen. Twee derde van de respondenten op wie de 

vraag van toepassing was, zegt geholpen te zijn bij hun aanvraag. Voor 34% van de klanten was dit 

niet het geval. 

11.2.1 Cursus'Omgaan met geld' 

Ruim een derde van de klanten is naar eigen zeggen uitgenodigd voor de cursus 'Omgaan met 

geld' (36%). 46% hiervan heeft aan de cursus deelgenomen. Deze klanten is gevraagd een 

algemeen rapportcijfer te geven voor deze cursus. Gemiddeld geven klanten hiervoor een 7,7 (let 

wel, dit oordeel is gebaseerd op een klein aantal klanten en is dus indicatief). Vorig jaar gaven de 

klanten gemiddeld een 8,1 als rapportcijfer. 

Voorts Is de klanten gevraagd aan te geven hoe zij de cursus 'Omgaan met geld' hebben ervaren. 

De antwoorden zijn in tabel 11 terug te lezen. Omdat klanten meerdere antwoorden mochten 

geven, tellen de percentages tot meer dan 100% op. 

46% van de klanten heeft de cursus (onder andere) als 'nuttig' ervaren en ruim een derde als 

'behulpzaam' (39%). Daarnaast ervoer 34% het als 'motiverend' en 32% onder andere als 

'gezellig'. 5% ervoer het als 'druk', 12% als 'moeilijk' en 5% als 'ongemakkelijk'. 
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Tabel 11 Ervaringen cursus 'Omgaan met geld' 

Haarlem SDV dit jaar 

Druk 5% 

Gezellig 32% 

Nuttig 46% 

Behulpzaam 39% 

Motiverend 34% 

Verhelderend 10% 

Moeilijk 12% 

Ongemakkelijk 5% 

Anders 22% 

11.2.2 Ervaringen budgetbeheer 

Iets meer dan de helft van de klanten (51%) zit in budgetbeheer of heeft daar in de afgelopen 12 
maanden in gezeten. Aan hen is gevraagd in welke vorm van budgetbeheer zij zitten of hebben 
gezeten. Het is opvallend dat driekwart van de klanten niet weet in welke vorm van budgetbeheer 
zij zitten of hebben gezeten. 

Tabel 12 Type budgetbeheer 

Haarlem SDV dit jaar 

Budgetbeheer basis 7% 

Budgetbeheer plus 1% 

Budgetbeheer totaal 17% 

Weet ik niet 75% 

Aan hen is eveneens de meerkeuzevraag gesteld hoe zij de begeleiding in hun budgetbeheer 
hebben ervaren. In onderstaande tabel Is de spreiding van de antwoorden weergegeven. Bijna de 
helft (48%) ervaart de begeleiding als 'behulpzaam'. Een derde ervaart het als 'nuttig'. Daarnaast 
ervaart 15% het (ook) als 'moeilijk' en 11% als 'ongemakkelijk'. 

Tabel 13 Ervaring begeleiding budgetbeheer 

Haarlem SDV dit jaar 

Nuttig 33% 

Behulpzaam 48% 

Leerzaam 23% 

Motiverend 23% 

Verhelderend 13% 

Moeilijk 15% 

Ongemakkelijk 11% 

Anders 22% 
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12 Informatievoorziening en bereikbaarheid SDV 

Hoe ervaren de klanten de informatievoorziening over de schulddienstverlening en de 

bereikbaarheid? 

12.1 Informatievoorziening 

Klanten konden rapportcijfers geven voor: 

• de duidelijkheid van de folders; 

• de informatievoorziening op internet; 

• de duidelijkheid van de in te vullen formulieren. 

Figuur 28 Rapportcijfers informatievoorziening 
l 

Duidelijkheid van de folders 

De informatievoorziening op internet S 

De duidelijkheid van de in te vullen formulieren 

I Haarlem SDV vorig jaar Haarlem SDV dit jaar 

Het meest positief oordelen klanten over de duidelijkheid van de folders en de in te vullen 

formulieren. De informatievoorziening op internet wordt iets minder positief beoordeeld maar 

desalniettemin met een ruime voldoende. Ten opzichte van vorig jaar zien we weinig verandering 

in waardering. 

12.2 Bereikbaarheid 

In figuur 29 Is te lezen hoe de klanten diverse aspecten van de bereikbaarheid waarderen. De 

dienstverlening door de consulenten schulddienstverlening wordt het hoogst gewaardeerd met 

een 7,5. De telefonische bejegening en de dienstverlening door de medewerkers aan de balie 

worden ook goed gewaardeerd (respectievelijk 7,3 en 7,2). Minder positief zijn klanten over de 

telefonische bereikbaarheid (tijden waarop gebeld kan worden) en de wachttijd aan de telefoon. 

Deze worden respectievelijk met een 6,0 en 6,5 gewaardeerd. Desalniettemin zien we dat de 

waardering voor deze aspecten ten opzichte van vorig jaar duidelijk Is toegenomen. Vorig jaar 

werden de telefonische bereikbaarheid en de wachttijd aan de telefoon nog respectievelijk met 

een 5,3 en 5,8 gewaardeerd. 
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Figuur 29 Rapportcijfers bereikbaarheid 

De tijden w aarop u kunt bellen 

De w achttijd aan de telefoon 

Hoe de medew erker met u omgaat aan de telefoon 

De openingstijden van de balie 

De dienstverlening door de medewerker aan de balie 

De dienstverlening door de consulenten 
schulddienstverlening 

I Haarlem SDV vorig jaar 

4 6 8 

• Haarlem SDV dit jaar 

De SDV-klanten is ook een aantal stellingen over de dienstverlening aan de telefoon en aan de 

balie voorgelegd. De resultaten ziet u in onderstaande figuur. Hieruit valt op te maken dat het 

overgrote deel van de SDV-klanten eensgezind is over deze dienstverlening. Zij zijn van mening 

dat zij vriendelijk en duidelijk antwoord hebben gekregen van zowel medewerkers aan de 

telefoon als medewerkers aan de balie. 

Figuur 30 Waardering dienstverlening balie/telefoon 

De medew erkers aan de telefoon hebben mij vriendelijk 
antwoord gegeven op mijn vragen 

De medewerkers aan de telefoon hebben rrij duidelijk 
antw oord gegeven op mijn vragen 

De medew erkers aan de balie hebben rrij vriendelijk 
antwoord gegeven op mijn vragen 

De medew erkers aan de balie hebben rrij duidelijk 
antw oord gegeven op rrijn vragen 

Haarlem SDV dit jaar 
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13 Waardering consulenten SDV 

Over de consulenten SDV is een aantal stellingen voorgelegd aan klanten. 

De consulenten... 

hebben mij vriendelijk antwoord gegeven op mijn vragen. 

hebben mij snel antwoord gegeven op mijn vragen. 

hebben mij duidelijk antwoord gegeven op mijn vragen. 

hebben voldoende kennis en vaardigheden om mij goed te begeleiden. 

besteden voldoende tijd en aandacht aan voorlichting. 

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

houden zich stipt aan hun afspraken met klanten. 

respecteren mijn privacy. 

wisselen vaak waardoor ik steeds opnieuw hetzelfde verhaal moet vertellen, 

hebben vooroordelen over wat Ik kan of wat Ik wil. 

Figuur 31 Uitspraken over consulenten (positief gestelde stellingen 

hebben rrij vriendelijk antw oord gegeven op mijn vragen 

hebben rrij snel antwoord gegeven op mijn vragen 

hebben mij duidelijk antw oord gegeven op mijn vragen 

hebben voldoende kennis en vaardigheden om mij goed te 
begeleiden 

besteden voldoende tijd en aandacht aan voorlichting 

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

houden zich stipt aan hun afspraken met klanten 

respecteren mijn privacy 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Haarlem SDV vorig jaar Haarlem SDV dit jaar 
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Het meest vaak zijn klanten het eens met de stelling dat de consulenten vriendelijk antwoord 
hebben gegeven op hun vragen (91%). Het minst vaak zijn klanten het eens met de stelling dat de 
consulenten voldoende tijd en aandacht aan voorlichting besteden. 78% is het hiermee eens. Wel 
zien we dat dit aandeel ten opzichte van vorig jaar is gestegen. Vorig jaar was 71% van mening dat 
er voldoende tijd en aandacht aan voorlichting werd besteed. 

In figuur 32 is te zien dat 43% van de klanten het eens is met de stelling dat consulenten vaak 
wisselen waardoor zij steeds hetzelfde verhaal moeten vertellen. Dit is een iets kleiner aandeel 
dan vorig jaar, toen 46% deze mening deelde. 37% is het eens met de stelling dat de consulenten 
vooroordelen hebben over wat de klant kan en wil. Dit is een iets groter aandeel dan vorig jaar 
toen 34% deze stelling beaamde. SDV-klanten oordelen hiermee positiever over deze aspecten 
dan WWB-klanten, waar deze percentages respectievelijk 58% en 51% waren. 

Figuur 32 Uitspraken over consulenten (negatief gestelde stellingen) 

wisselen vaak waardoor ik steeds opnieuw hetzelfde 
verhaal moet vertellen 

hebben vooroordelen over w at ik kan of w at ik w ii 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

I Haarlem SDV vorig jaar Haarlem SDV dit jaar 

Over de consulenten is tot slot de stelling voorgelegd 'Ik vind het aantal contactmomenten met 
mijn consulent goed.' Bijna driekwart van de respondenten is het hiermee eens (74%). Vorig jaar 
was een kleiner aandeel, namelijk twee derde van de respondenten, deze mening toegedaan 
(67%). 
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14 Verwachtingen en verantwoordelijkheid 

Het helder hebben van verwachtingen rond verantwoordelijkheden Is erg belangrijk voor de 
verdere beleving van klanten in een traject en zelfs van Invloed op de kans van slagen van een 
traject. Daarom is een aantal stellingen voorgelegd over verwachtingen en 
verantwoordelijkheden. Klanten konden aangeven of zij het (helemaal) oneens of (helemaal) eens 
waren met de stelling. 

De stellingen zijn: 

De eisen die aan mij gesteld worden zijn te zwaar. 

De eisen die aan mij gesteld worden zijn reëel. 

De gemeente doet genoeg om mij te helpen. 

De gemaakte afspraken of adviezen zijn duidelijk. 

Ik hou mij aan de gemaakte afspraken. 

Ik kan zelf meer doen om uit de schulden te komen. 

Mijn rechten zijn van tevoren helder gemaakt. 

Mijn plichten zijn van tevoren helder gemaakt. 

Ik kan na het traject mijn financiën weer zelfstandig beheren. 

Ik ben bang dat ik weer in de schulden terechtkom. 

Figuur 33 Uitspraken over verwachtingen en verantwoordelijkheid (positief) 

De eisen die aan mij gesteld w orden zijn reëel 

De gemeente doet genoeg om rrij te helpen 

De gemaakte afspraken of adviezen zijn duidelijk 

Ik hou mij aan de gemaakte afspraken 

Mijn rechten zijn van tevoren helder gemaakt 

Mijn plichten zijn van tevoren helder aangegeven 

Ik kan na het traject mijn financiën weer zelfstandig 
beheren 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

I Haarlem SDV vorig jaar • Haarlem SDV dit jaar 
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Praktisch alle klanten vinden dat zij zich aan de gemaakte afspraken houden (99%). Ook is de 

overgrote meerderheid van de klanten van mening dat hun plichten van tevoren helder zijn 

gemaakt (90%). Een even groot aandeel is van mening dat de gemaakte afspraken of adviezen 

duidelijk zijn. Het minst vaak zijn klanten het eens met de stelling dat de gemeente genoeg doet 

om hen te helpen. Desalniettemin Is nog steeds 78% van de klanten het met deze stelling eens. 

Naast het feit dat de meerderheid van de klanten de eisen die aan hen worden gesteld reëel vindt 

(82%), is ruim een derde ook van mening dat de eisen die gesteld worden te zwaar zijn (35%) (zie 

figuur 34). Ten opzichte van vorig jaar zien we geen grote verschuivingen. 

Figuur 34 Uitspraken over verwachtingen en verantwoordelijkheid (negatief) 

De eisen die aan mij gesteld worden zijn te zwaar 

Ik kan zelf meer doen om uit de schulden te komen 

Ik ben bang dat ik weer in de schulden terechtkom 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

l Haarlem SDV vorig jaar i Haarlem SDV dit jaar 

Ruim een derde van de respondenten is het eens met de stelling dat zij meer kunnen doen om uit 
de schulden te komen (35%). Tot slot is bijna één op de vijf klanten (19%) bang dat zij weer In de 
schulden terechtkomen. 

Voor veel klanten Is een gevoel van overzicht erg belangrijk. Aan klanten zijn hierover twee 

stellingen voorgelegd: 

Ik heb een goed overzicht van de afspraken die er gemaakt zijn (bijvoorbeeld wat er wanneer 

moet gebeuren en door wie). 

Ik heb een goed overzicht van mijn financiële situatie (bijvoorbeeld wat er al is afgelost). 

Ik heb meer zicht op het voorkomen van schulden. 
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Het overgrote merendeel van de klanten (85%) heeft meer zicht op het voorkomen van schulden 
gekregen. Opvallend Is dat ten opzichte van vorig jaar een groter deel van de klanten van mening 
Is dat zij een goed overzicht hebben van de afspraken die gemaakt zijn. 

Figuur 35 Uitspraken over overzicht 
Ik heb een goed overzicht van de afspraken die er 

gemaakt zijn 

Ik heb een goed overzicht van rrijn financiële situatie 

Ik heb meer zicht op het voorkomen van schulden 

61% 
1 60% I 

L 

Haarlem SDV vorig jaar 

0% 20% 40% 60% 80% 

• Haarlem SDV dit jaar 

100% 
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15 Succes- en verbeterpunten van SDV-klanten 

Ook aan de SDV-klanten is aan het eind gevraagd aan te geven welk punt zij echt goed vinden aan 
de schulddienstverlening en welk punt de schulddienstverlening zou moeten verbeteren.2 

Succespunten 
De meest gegeven succespunten betreffen het zicht hebben op een schuldenvrije toekomst en de 
financiële en emotionele rust die het traject hen geeft. Medewerkers worden als behulpzaam, 
vriendelijk, deskundig en duidelijk omschreven. 

Hieronder volgen enkele citaten ter illustratie: 

Een schuldenvrije toekomst 
'Het heeft mij ontzettend geholpen en nog steeds! Het helpt mij om mijn leven weer in goede baan te leiden na een 

scheiding van 40 jaar huwelijk. Bedrijf kwijt en nu bijna niets meer. Maar mijn koelkast zit vol.' 

'Ze helpen je uit de schulden te komen zodat je weer een nieuw leven kunt opbouwen.' 

'Dat de mensen weer op weg geholpen worden en weer een normaal leven kunnen leiden.' 

'Je komt van je schulden af.' 

'Een kans om weer op de been te komen na de bouwcrisis voor zzp-ers.' 

'Dat je na drie jaar weer een schone lei kan hebben.' 

'Het goede aan de schulddienstverlening vind ik dat als personen buiten hun macht om in financiële problemen komen, 

de schulddienstverlening er is om overzicht, controle en het belangrijkste, verergering van de schulden te voorkomen.' 

'Dat je er over 3 jaar (= te overzien) vanaf bent.' 

'Dat je er weer uit komt en je leven weer op orde kan krijgen. Heel blij mee.' 

'Dit is het laatste redmiddel om uit je schulden te komen.' 

'Het is goed dat de schulden echt afbetaald worden.' 

'De mogelijkheid om uit de problemen te komen.' 

'Dat in een traject van 3 jaar al mijn schulden weg zijn en dat ik dan met een schone lei kan beginnen.' 

'Dat je met de hulp van de gemeente uit de schulden kan komen.' 

'Dat zij mij de kracht weer heeft gegeven om na deze jaren het zelf te kunnen doen. Ik ben ze heel erg dankbaar!' 

'De dienstverlening heeft mij en mijn gezin geholpen om uit de schulden te komen. Dat vind ik een pluspunt en daar ben 

ik heel dankbaar voor.' 

'Eindelijk uitzicht op een schuldeloos bestaan. Ze maken een goed plan om dit te realiseren.' 

'Dat het me de mogelijkheid heeft gegeven om uit de schulden te komen.' 

'Dat ik mijn leven weer na 3 jaar kan oppakken.' 

Financiële rust 
'Dat ze mijn zaken regelen.' 

'Dat ik een tijdje tot rust kan komen. Hulp voor mezelf kan gebruiken vanwege trauma's. Ik ben blij dat ik even niet mijn 

financiën haefte regelen.' 

Dat ik op deze manier door middel van uitkering zelfbeheer houd, maar wel een deel aan schuld betaal, geeft rust.' 

'Het geeft rust en veel ging automatisch.' 

'Dat ik na het intakegesprek meteen niet meer aan de schuldeisers hoef te betalen, totdat ik iets van mijn consulent 

hoor.' 

'Ik voel mij opgelucht dat er iets aan mijn situatie gedaan wordt, zodat ik eindelijk weer weet waar ik aan toe ben. Nu 

kan ik een nieuwe start maken, zonder spanningen.' 

2 Klanten konden niet kiezen uit een lijst met mogelijke antwoorden, maar hun antwoord in een open schrijfvak geven. Deze zijn geanalyseerd. 
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'Voordat ik schulddienstverlening had gevonden, leek het mij hopeloos om mijn financiële zaken op te lossen. Nu kan ik 
beter zien hoeveel schulden ik heb en hoe ik eruit kan komen.' 
'Het idee dat je na 3 jaar van je schulden af bent geeft veel rust.' 
'Dat ze samen met mij SDV op hebben gezet, een bewindvoerder hebben geregeld, waardoor ik nu geen financiële stress 
en zorgen heb.' 
'Dat het een hoop stress wegneemt.' 
'Het overnemen van mijn financiële problemen waar we zelf niet meer uit kunnen komen. De rust die dit geeft. Mijn man 
en ik zijn beide ziekelijk en de adviezen van onze hulpverlener zijn zeer duidelijk.' 
'Meer rust omdat het nu geregeld is.' 
'Goed geregeld, nemen zorgen weg.' 
'Het wordt nu geregeld voor me en dat geeft rust.' 

Hulpvaardigheid 
'Dat ze me helpen om mijn schulden af te lossen. Alleen zou ik het niet aankunnen. Te zwaar om alleen te doen.' 
'Lof over de hulpverlening. Dankzij deze instantie de financiële situatie weer goed op orde.' 
'Goede begeleiding, erg veel kennis. Ze luisteren.' 
'Ik heb veel steun ontvangen van Humanitas en van mijn consulente.' 
'Ze regelen altijd alles, netjes en snel.' 
'Medewerkers zijn niet te ernstig. Kunnen letter en geest van wet onderscheiden. Toch accuraat.' 
'ik word goed geholpen. Ik had eerder aan de bel moeten trekken.' 
'Dat de mensen je helpen. Zelf kom ik er niet meer uit. En zij weten wat ze doen.' 
'Ik ben jbuitenlands] en begrijp niets van de regelgeving. Dus voor mij is de hulpverlening een uitkomst.' 
'Betrouwbaar, behulpzaam, meegaand. Ik ben erg blij met mijn schulddienstverlener.' 
'Dat ze de situatie waarin ik zit goed begrijpen en behulpzaam zijn, indien mogelijk.' 
'Duidelijke gesprekken. Zijn kennis en betrokkenheid is te zien.' 
'Ik ben heel dankbaar dat ik word geholpen.' 
'Word goed geholpen en bieden luisterend oor.' 
'Ze hebben mij met alles goed geholpen.' 

Klantvriendelijkheid 
'Behulpzaam en meelevend.' 
'Ze houden me goed op de hoogte.' 
'Ik heb een schat van een hulpverlener.' 
'Erg vriendelijk, geen vooroordelen.' 
'Altijd behulpzaam en vriendelijk.' 
'De consulenten zijn goed en niet bevooroordeeld.' 
'De houding van mijn consulente.' 
'Ze staan mij altijd netjes te woord.' 
'Goede serviceverlening.' 
'De vriendelijkheid, ze willen je graag helpen.' 

Leren omgaan met geld 
'Dat je moet nadenken hoe je met geld moet omgaan. Dus eerst rekeningen betalen en daarna kijken wat je kunt 

uitgeven.' 
'Het sparen om versneld af te lossen en het leren om te gaan met geld. Leren om voor weinig geld toch je boodschappen 
te doen.' 
'Het is niet een leuke positie om in te zitten. Zo'n traject is motiverend, nuttig, behulpzaam en zeker verhelderend.' 
'De cursus omgaan met geld heeft mij veel duidelijkheid gegeven. Al snap ik er geen bal van, de uitleg en deskundigheid 
vond ik echt goed.' 
'Dat je cursussen krijg om te leren omgaan met je geld om niet meer in de problemen te komen.' 
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Bestaan 
'Puur het feit dat het er is. Onze samenleving is net zo sterk als de zwakste schakel er in.' 
'Dat het bestaat! Dat de mogelijkheid er is, zodat Je een beter financieel plaatje krijgt.' 
'Ben blij dat zoiets bestaat.' 
'Blij dat het er is.' 
'Dat ze er zijn voor dit soort problemen.' 
'Ik vind het heel goed dat mensen op die manier geholpen kunnen worden om uit de schulden te komen.' 
'Het is goed dat het bestaat. Geeft lucht, maar door alle bezuinigingen blijft de angst aanwezig.' 

Duidelijkheid 
'Heldere en concrete afspraken over het traject.' 
'Dat de financiële situatie stap voor stap in kaart wordt gebracht en advies in besprekingen wordt gegeven.' 
'De duidelijke afschriften waarop staat wat er bepaald is. De ervaringen en deskundigheid van de consulent die duidelijk 
en rechtvaardig zijn oordeel geeft, wat voor mij soms niet leuk is, maar wel logisch is.' 
'Vriendelijke en duidelijke antwoorden gevend.' 
'Eigenlijk is alles heel goed en duidelijk.' 
'Duidelijkheid die er is en de overzichtelijke maandspecificaties.' 
'Duidelijkheid, snel antwoord op mijn vragen.' 
'Dat alles serieus aangepakt wordt, en vlot!' 

Bemiddeling 
'Ze proberen zo goed mogelijk te helpen qua hogere schulden. Een goede uitweg vinden voor beide partijen.' 
'Kunnen goed onderhandelen met schuldeisers.' 
'Ben blij dat dit er is omdat schuldeisers dan inzien dat burgers niet altijd bij machte zijn om te voldoen aan hun eisen.' 
Bij het treffen van regelingen hebben ze meer oor als het vanuit de gemeente bevestigd wordt.' 
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Verbeterpunten 

Het verbeterpunt dat het meest vaak genoemd wordt, betreft de snelheid waarmee het traject in 

gang is gezet. Dit duurt volgens veel klanten te lang. Dit wordt gevolgd door het verbeterpunt 

over het geven van betere overzichten over wat er wordt afbetaald en wat hun financiële situatie 

is. Vervolgens wensen veel klanten minder wisselingen van contactpersonen. Telefonische 

bereikbaarheid en meer respect en begrip komen respectievelijk op de vierde en vijfde plek van 

meest genoemde verbeterpunten. 

Hieronder enkele citaten ter illustratie: 

Meer overzicht en duidelijkheid 
'Duidelijke overzichten over wat reeds betaald is.' 
'Ze zouden wat meer informatie kunnen geven over de aflossingen en de totaalstand van de financiële zaken In het 
geheel.' 
'Dat er meer duidelijkheid is over verschillende potjes, zoals pot 9. Dat mensen ook meer inzicht krijgen.' 
'Wij zijn slecht op de hoogte gehouden van het verloop. Ook de documenten die ingeleverd moesten worden voor WSNP 
moesten we zelf aanvullen in verband met sluitingstijd gemeente.' 
'Heldere en eenvoudige berekeningen met betrekking tot VTLB.' 
'Duidelijkheid in wat er wordt afbetaald.' 
'Meer informatie over afgeloste schulden.' 
'Beter inzicht in aflossing schuld.' 
'Nog geen zich op mijn financiële situatie, betere feedback.' 
'Betere informatie op de briefjes, hoe het staat met de schulden.' 
'Duidelijkheid over hoeveel schulden had ik en wanneer zal ik klaar zijn.' 
'Overzicht over wat er al is afgelost en financiële situatie is niet erg duidelijk.' 
'Meer "update"". Sinds mijn laatste gesprek {+/- 3 weken geleden) heb ik niets gehoord. Voor de rest, superI' 
'Duidelijker zijn qua specificaties of uitleg hierover.' 
'Een duidelijker en eenvoudiger te lezen overzicht van bij en afschrijvingen tijdens het traject. Wat is er betaald en aan 
wie?' 

'Meer duidelijkheid over stand van zaken.' 

Snelheid 

'Alles een beetje sneller in gang zetten. Het duurt allemaal zo lang.' 
'Heeft lang geduurd. Veel stress.' 
'Ik heb ruim 1 jaar geleden een aanvraag gedaan. Momenteel is er nog steeds geen duidelijkheid waardoor mijn 
problemen vele malen groter zijn geworden. Op momenten dat ik per mail contact zoek, duurt het weken tot ik een 
antwoord krijg. Maar meestal ook geen reactie.' 
'Minder lange wachttijd voor in het traject te komen. Een jaar voor toekenning is erg lang.' 
'Het tijdvak van aanvraag tot acceptatie zou wat mij betreft korter kunnen.' 
'Moest 1 jaar wachten voordat het liep. Daarna in de WSNP gekomen.' 
'De tijdsduur tussen het eerste contact en aanvraagformulier met de gemeente en het afronden van de hele 

bemiddeling is heel lang. Ik ben gestart met de aanvraag in augustus 2013 en weet nu (maart 2014) nog niet waar ik 
uiteindelijk aan toe ben.' 
'Het is moeilijk om je aan te melden. Het heeft maanden geduurd bij mij.' 
'Het kan wat sneller. Zeker als alle benodigde gegevens in één keer goed worden aangeleverd.' 
'Minder lange wachttijd. De wachttijd voordat je wordt geholpen is lang. Het zou fijner zijn als die verkort zou worden.' 
'De wachttijd tussen de aanmelding en de intake.' 
'Ik wil graag dat het sneller begint.' 
'Niet zo lang op een wachtlijst laten staan.' 
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Vast contactpersoon 
'Eén persoon moet dossier goed genoeg kennen om de desbetreffende persoon zo goed mogelijk te kunnen helpen.' 
'Nietsteeds van consulenten wisselen.' 
'Een vaste consulent/contactpersoon.' 
'Er zouden vaste contactmomenten moeten zijn (per mail, telefoon). Ik begrijp de drukte. Personeel is alleraardig en 
respectvol. Maar ik wort erg nerveus van het wacht.' 
'Het zou prettig zijn om een coach toegewezen te krijgen die af en toe contact opneemt om te zien hoe het gaat.' 
'Meer contact.' 
'Wij hebben heel lang in voortraject gezeten maar omdat onze consulent ziek werd kregen we steeds een andere 
consulent. Zij zeiden dat we ons niet druk moesten maken. Uiteindelijk nu door een scherpe consulent in de WNSP. We 
zitten nu wel langer in de schuldsanering door onervarenheid van sommige consulenten.' 
'Dat een gesprek niet mogelijk is. Wat zou ik dat graag verbeterd zien. 1 maal per 3 maanden 20 minuten.' 
'S.v.p. niet teveel van personen wisselen.' 
'Minder contactpersonen. Het bij één houden en niet iedere keer een andere.' 
'Betere/meer contactmomenten.' 
'Duidelijkheid in wie mijn consulent is en als deze verander mij op de hoogte stellen zodat ik telefonisch naar de juiste 
vraag.' 
'In het begin van de sanering heb ik 9 maanden één vaste consulente gehad. Daarna werd mij verschillende consulenten 
toegewezen. Op aandringen van mij kreeg ik weer een vast contactpersoon, (vast is beter voor cliënten). ' 
'Meer contact met consulent, nu alleen maar via de mail of telefoon.' 
'Het minder wisselen van contactpersonen en doorgeven aan cliënt als er een nieuw contactpersoon is.' 
'Mijn ervaring is dat het niet goed ging met mijn consulent. Was met de noorderzon vertrokken en ik wist van niets. Zelf 
gebeld en toen een nieuwe en weer alles moeten vertellen.' 

Telefonische bereikbaarheid 
'Verbeterde bereikbaarheid, dus niet alleen tussen 9.00 en 9.30 uur.' 
'De beperkte tijden waarop je kunt bellen.' 
'Meer tijd en mogelijkheden om telefonisch contact op te nemen.' 
'Beter bereikbaar.' 
'Ik zou graag willen dat je kon bellen tussen 9.00 en 11.00 uur.' 
'Het enige wat ik vervelend vind is de beltijd tot 10.00 uur in de ochtend. Voor de rest geen klachten.' 
'Ik vind de tijd van 9.00 tot 10.00 uur bellen veel te kort.' 
'Betere bereikbaarheid en communicatie.' 
'Meer tijd voor telefonisch spreekuur.' 

Begrip en respect 
'Meer aandacht meer begrip.' 
'Respect voor mensen in de sanering.' 
'Vriendelijker begeleiden, met meer inlevingsgevoel.' 
'Behandeling in WSNP is vernederend.' 
'Meer respect.' 
'Mensen met schulden behandelen als mensen en niet als dossiers.' 
'Het empatische vermogen van de medewerkers.' 
'Klanten behandelen als volwassenen en niet de schuld bij de klant leggen indien men zelf een fout heeft begaan.' 
'Mensen met schulden dienen met respect te worden behandeld, bij Humanitas en bij gemeente.' 
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Aandacht voor persoonlijke situatie 
'Iets meer kijken naar hoe de schuld is ontstaan en hoe dat in de toekomst te vermijden. In mijn geval de worsteling met 
de studiefinanciering, en mijn struisvogel-neiginggedrag.' 
'Beter kijken hoe iemand in de schulden terecht is gekomen en daar de schuldregeling op aanpassen. Bijvoorbeeld het 
aantal jaren in acht nemen.' 
'Begeleiding buiten gemeente. Zoveel mensen hebben geen zicht over hun brieven en afspraken vanwege psychische en 

lichamelijke klachten.' 
'Begeleiding zou moeten worden verbeterd. Mensen die niet bewust zijn van hun handelingen hebben meer begeleiding 
nodig m.b.t. het lopen van traject.' 
'Mij meer eigen verantwoording laten dragen.' 

'Meer persoonlijke aandacht. Ook luisteren waard e persoon mee zit. En proberen tot een oplossing te komen.' 

Geen 
'Niets! Gaat helemaal goed zo! Veel waardering voor Humanitas. Zeer fijne mensen, lief!' 
'Het is goed zoals het nu is.' 
'Zou het niet weten.' 
'Ik ben tevreden met mijn contactpersoon, hij komt zijn afspraken na en helpt mij waar nodig.' 
'Nee, ik ben tevreden.' 
'Ze doen het goed zoals het nu is.' 
'Naar mijn mening niets. Ik heb veel respect voor de mensen die anderen helpen.' 
'Zou het zo niet weten.' 
'Niks, ga zo door.' 
'Voor mij vind ik dat ze het goed doen en niets hoeven te verbeteren.' 
'Volgens mij niet nodig omdat ik tot nu toe goed ben geholpen.' 
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Bijlage 1 Respons 

Doorgaans is de respons bij een tevredenheidsonderzoek onder klanten lager dan bij een ander 
type onderzoek. Dit heeft 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. Ook kan een bepaalde mate van laaggeletterdheid een rol spelen. Waar bij andere 
onderzoeken de respons soms 40% tot 50% bedraagt, leert de ervaring dat de respons bij 
tevredenheidsonderzoeken onder deze doelgroepen doorgaans rond de 30% is. 

Tabel 14 Respons 

Haarlem WWB Haarlem minima Haarlem SDV 

Aangeschreven 850 850 850 

Respons aantal 232 256 173 

Respons % 27% 30% 20% 

In de tabellen 15 tot en met 21 is aan de hand van de achtergrondvragen weergegeven wat de 
kenmerken van de respondenten zijn. Niet alle achtergrondvragen komen In de drie afzonderlijke 
vragenlijsten voor. Zodoende kunnen er niet altijd gegevens worden weergegeven. 

Tabel 15 Woonsituatie 

Haarlem WWB Haarlem WWB bijzonder Haarlem minima Haarlem SDV 

Wooneigenaar 

Huurder 

_ _ - 5% 

91% 

4% 

Wooneigenaar 

Huurder _ 
- 5% 

91% 

4% Anders _ 

5% 

91% 

4% 

Tabel 16 Gezinssituatie 

Haarlem WWB Haarlem WWB bijzonder Haarlem minima Haarlem SDV 

Gehuwd/samenwonend 20% 15% 16% 32% 

Alleenstaand 53% 69% 66% 50% 

Alleenstaande ouder 28% 11% 18% 19% 

Tabel 17 Heeft u kinderen? 

Haarlem WWB Haarlem WWB bijzonder Haarlem minima Haarlem SDV 

Nee 

Ja, thuiswonend 

_ _ 42% 

25% 

27% 

39% 

33% 

Nee 

Ja, thuiswonend _ _ 
42% 

25% 

27% 

39% 

33% Ja, uit huis/zelfstandig - - 33% 

27% 

39% 

33% 
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Tabel 18 Geslacht 

Haarlem WWB 

Haarlem WWB bijzonder Haarlem minima Haarlem SDV 

Man _ _ 47% 52% 

Vrouw _ _ 53% 48% 

Tabel 19 Leeftijd 

Haarlem WWB 

Haarlem WWB bijzonder Haarlem minima Haarlem SDV 

18-26 2% 2% 2% 4% 

27-40 2 1 % 20% 
20% 2 1 % 

41-50 
28% 36% 

23% 27% 

51-60 
32% 36% 

29% 35% 

61-64 
17% 4% 

12% 8% 

65 jaar en ouder 
1 % 2% 

15% 7% 

Tabel 20 Wel of geen inkomsten uit uitkering 

Haarlem WWB 

Haarlem WWB bijzonder Haarlem minima Haarlem SDV 

WWB-uitker ing _ 64% 4% 

Loondienst _ _ 9% 2 1 % 

WW- /WAO-u i t ke r ing _ _ 12% 27% 

Zelfstandige _ _ 2% 35% 

AOW/Pensioen - - 14% 8% 

Anders - - 1 1 % 7% 

Tabel 21 Uitkeringsduur 

Korter dan 6 maanden 

Tussen 6 maanden en 1 jaar 

1 tot 2 jaar 

2 tot 3 jaar 

3 tot 4 jaar 

4 tot 5 jaar 

Langer dan 5 jaar 

n.v.t. 

Haarlem 

Haarlem WWB Haarlem WWB bijzonder Haarlem minima SDV 
4% 

15% 

7% 

46% 

4% 

9% 

7% 

9% 

13% 

9% 

49% 

5% 

10% 

11% 

12% 

39% 

7% 

7% 

7% 

12% 

11% 

7% 

6% 

26% 

24% 

SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB, MINIMABELEID S. SDV 2013 • 2014 60 


