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Geachte leden, 

In het voorjaar van 2015 is een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van 
cliënten over de dienstverlening van de afdeling Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. In de bijlage vindt u de rapportage die op basis van dit onderzoek 
is opgesteld. Met deze brief informeer ik u over de voornaamste conclusies en 
aandachtspunten van dit onderzoek. Over het algemeen kan worden gesteld dat de 
tevredenheid op veel punten even hoog of iets hoger is dan vorig jaar, Haarlem 
krijgt een 7,2. 

Doelgroep onderzoek en methodiek 
De drie doelgroepen die zijn aangeschreven voor dit klanttevredenheidsonderzoek 
(KTO) hebben allen een eigen vragenlijst ontvangen: Wwb: 850, Haarlempas 850 
en Schulddienstverlening 850. De respons was 20%. In beginsel is iets misgegaan 
met de eerste zending, ik berichtte u hier al eerder over, mogelijk heeft dit een 
negatief effect gehad op de respons. Op basis van het percentage kan wel worden 
gesteld dat het resultaat van dit KTO op hoofdlijnen een goede weerspiegeling 
geeft. Na de afname van de vragenlijsten hebben in mei 2015 ook enkele 
rondetafelgesprekken plaatsgevonden met cliënten. Dit gaf de onderzoeker de 
gelegenheid om verder door te praten over de tevredenheid. 

Resultaten van de speerpunten KTO 
Voor het KTO 2014/2015 lag de focus op vijf speerpunten die wij in relatie brengen 
tot de resultaten van het vorig KTO: 

Speerpunten Realisatie 2013/14 Realisatie 2014/2015 
Tevredenheid dienstverlening 7 7,2 
Wachttijden balie 6.5 6.7 
Telefonische bereikbaarheid 6,6 6.8 
Informatie website 6.1 6.3 
Bejegening 7.2 7.3 

www.haarlem.nl 



De realisatiecijfers van 2014/2015 laten op de speerpunten een kleine stijging zien 
ten opzichte van 2013/2014. Met de komst van de Participatiewet op 1 januari 2015 
en de inzet van het werkproces Poortmodel op het Werkplein worden voor het 
volgende KTO de speerpunten geactualiseerd. 

Bevindingen 
De voornaamste positieve afwijkingen ten opzichte van vorig jaar zijn: 

Medewerkers hebben voldoende kennis en vaardigheden om mij goed te 
begeleiden 
Medewerkers doen hun uiterste best om de klanten zo goed mogelijk te 
helpen 
Medewerkers besteden voldoende tijd en aandacht aan voorlichting. 

Ook de tevredenheid over wachttijden voor een afspraak en de telefonische 
bereikbaarheid zijn licht toegenomen; de laatste ook wordt aangeduid als een 
verbeterpunt. Aandachtspunten betreffen voornamelijk helderheid over 
minimaregelingen, informatie over rechten en mogelijkheden en rekening houden 
met de situatie van de cliënt. In het nieuw op te stellen minimabeleid en in de 
communicatiecampagne die al gestart is worden deze en andere aandachtspunten, 
zoals meer inzicht geven in de mogelijkheden van de HaarlemPas, meegenomen. 

Mystery guest 
In de motie 'Inzet van mystery guests bij aanvraag van een bijstandsuitkering' die 
de raad in juni 2015 heeft aangenomen, draagt u het college op om structureel een 
mystery guest in te zetten bij monitoring van de klantbeleving en bejegening bij het 
aanvragen van een bijstandsuitkering en hiervoor een voorstel voor te leggen aan de 
raad. Nog in 2015 gaan we het inzetten van de mystery guest een aantal keer 
uitproberen. In het eerste kwartaal van 2016 wordt een nieuw KTO uitgevoerd. Een 
belangrijke wijziging ten opzichte van de afgelopen jaren is dat we gaan werken 
met een aanzienlijk kortere vragenlijst, we meer rondetafelgesprekken houden en 
we zetten een mystery guest in. 

Met vriendelijl 

s. Joyce Langenacker 
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Samenvatting 
Kwantitatief onderzoek 
In dit rapport vindt u de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek voor uw 
sociale dienst. Er zij drie doelgroepen aangeschreven: WWB-klanten, HaarlemPas-
houders (zonder WWB-uitkering) en klanten schulddienstverlening (SDV). Elke 
doelgroep met een eigen vragenlijst. In totaal hebben 195 WWB-klanten, 173 
HaarlemPas-houders en 149 SDV-klanten de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. 

Over het algemeen kan gesteld worden dat de tevredenheid op veel punten 
ongeveer even hoog of iets hoger is dan vorig jaar. De dienstverlening in het 
algemeen wordt door de WWB-klanten met een 7,2 gewaardeerd (in de vorige 
meting was dit een 7,1). De minima geven hiervoor een 7,3 (6,9 in 2014). Wij 
behandelen hieronder enkele thema's. Voor een volledig beeld van de resultaten 
verwijzen wij u naar de afzonderlijke hoofdstukken. 

Medewerkers 
De dienstverlening door de medewerkers inkomensdienstverlening wordt door 
WWB-klanten gewaardeerd met een 7,1. De baliemedewerkers met een 7,5 (door 
WWB-klanten) en een 7,2 (door minima). De overige medewerkers krijgen als 
algemeen rapportcijfer een 7,3 (van beide klantgroepen). 

Op een aantal losse onderdelen krijgen de verschillenden medewerkers 
(inkomensdienstverleners en andere medewerkers) een hogere waardering dan 
vorig jaar. De grootste positieve verschillen met de resultaten vorig jaar zijn 
zichtbaar bij de stellingen 'de medewerkers hebben voldoende kennis en 
vaardigheden om mij goed te begeleiden', 'de medewerkers besteden voldoende tijd 
en aandacht aan voorlichting' en 'de medewerkers doen hun uiterste best om de 
klanten zo goed mogelijk te helpen'. 

Het aandeel WWB-klanten dat het eens is met de stellingen 'de medewerkers 
hebben mij vriendelijk antwoord gegeven op mijn vragen' en 'de medewerkers 
hebben mij duidelijk antwoord gegeven op mijn vragen' is ongeveer even groot als 
vorig jaar. Onder de minima is het aandeel klanten dat het hier mee eens is groter 
dan vorig jaar. 

Bereikbaarheid 
De tevredenheid over wachttijden voor een afspraak aan de balie is onder WWB-
klanten gestegen ten opzichte van vorig jaar. Voor minima is deze gelijk gebleven. 
Ook de tevredenheid over de telefonische bereikbaarheid is licht gestegen voor 
beide doelgroepen ten opzichte van vorig jaar. 

Informatievoorziening 
De meeste genoemde punten bij informatievoorziening worden door de WWB-
klanten iets hoger gewaardeerd dan vorig jaar en door de minima ongeveer gelijk. 
Uitzondering is het item 'de informatie over andere regelingen zoals Wmo en 
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minimaregelingen'. Dit wordt door beide doelgroepen beter gewaardeerd dan vorig 
jaar. 

Re-integratietrajecten 
De algehele waardering voor de dienstverlening tijdens de re-integratietrajecten ligt 
met een 6,4 in lijn met de waardering van vorig jaar (6,6). De waardering voor de 
snelheid waarmee het traject is gestart en de aansluiting van het traject op de 
persoonlijke omstandigheden van de klant zijn wel iets gedaald ten opzichte van 
vorig jaar. 

Klachtenprocedure. 
Ongeveer een op de vijf WWB-klanten zegt bekend te zijn met de klachtenprocedure 
van de sociale dienst. Aan alle WWB-klanten is gevraagd of zij de afgelopen 12 
maanden serieus overwogen hebben om een formele klacht in te dienen. 15% van 
alle WWB-klanten zegt dit serieus te hebben overwogen. Van deze 15% zegt 
vervolgens 11 % ook daadwerkelijk een klacht te hebben ingediend. 

Minimabeleid 
De algehele tevredenheid over de uitvoering van het minimabeleid is met een 6,6 
licht gestegen ten opzichte van vorig jaar (6,3). Bijna een kwart van de 
respondenten zegt in de afgelopen 12 maanden een aanvraag te hebben gedaan 
voor een of meerdere minimaregelingen. Deze respondenten geven een 6,7 voor de 
snelheid waarmee de aanvraag is afgehandeld. Zij geven een 7,1 voor de uitleg over 
waarom een aanvraag is toegekend of afgewezen. Beide scores zijn hoger dan vorig 
jaar. 

Over de stiptheid waarmee bedragen worden uitbetaald zijn de minima het meest 
tevreden (7,1). Over de helderheid van de regelingen waar zij recht op hebben zijn 
zij minder positief (5,6). Wel is ten opzichte van vorig jaar het rapportcijfer gestegen 
voor 'de inspanning die de uitvoerder van de minimaregelingen doet om mensen te 
informeren over de regelingen' (van 5,6 naar 6,0). Ook is het aandeel minima dat het 
eens is met de stelling dat de minimaregelingen 'aansluiten bij wat zij nodig hebben' 
gestegen (van 58% naar 64%). 

Sch ulddienstverlening 
Het grootste aandeel van de respondenten SDV heeft de SDV gevonden via een 
hulpverlener (45%). Meer dan de helft van de respondenten vindt dat zij goed op de 
hoogte zijn gehouden over het verloop van de aanvraag (56%). Het intakegesprek 
wordt over het algemeen goed gewaardeerd. Voor de voorlichting tijdens het 
intakegesprek geven respondenten een 7,4. Voor de aangeboden oplossing geven 
ze ook een 7,4 en voor de tijd die voor hen is genomen geven respondenten een 
7,7. Deze cijfers wijken nauwelijks af van vorig jaar. 

Waardering medewerkers schulddienstverlening 
De dienstverlening door de consulenten schulddienstverlening wordt gewaardeerd 
met een 7,8. SDV-klanten geven een 7,3 voor de dienstverlening aan de balie. 
Verder is ook het merendeel van de SDV-klanten het eens met de stellingen dat de 
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medewerkers aan de balie zowel duidelijk (88%) als vriendelijk (87%) antwoord 
geven op hun vragen. 

Op een aantal punten worden de consulenten SDV beter gewaardeerd dan vorig 
jaar. De grootste stijgingen zien wij bij de stellingen 'de consulenten SDV hebben 
voldoende kennis en vaardigheden om mij goed te begeleiden' en de 'consulenten 
SDV houden zich stipt aan hun afspraak met klanten'. 

Het merendeel van de SDV-respondenten vindt dat zowel hun rechten als hun 
plichten helder zijn gemaakt van tevoren. Zo'n 87% van de respondenten is het eens 
met de stelling dat zij na het traject weer zelfstandig hun financiën kunnen beheren. 
Toch is 20% (ook) bang dat zij in de toekomst weer in de schulden terecht zal 
komen. 

Succes- en verbeterpunten door klanten zelf 
Aan het eind van elke vragenlijst is klanten gevraagd een punt te noemen dat zij 
goed vinden aan de sociale dienst, de minimaregelingen of de 
schulddienstverlening. De WWB-klanten noemen de 'stiptheid waarmee uitkeringen 
worden uitbetaald' het meest als punt dat goed is, gevolgd door 
'klantvriendelijkheid/behulpzaamheid' als tweede punt. 

Het meest genoemd verbeterpunt is bij de WWB-klanten 'rekening houden met de 
situatie van de klant', gevolgd door 'informatie over rechten en mogelijkheden' en de 
'telefonische bereikbaarheid'. Deze drie meest genoemde punten zien wij ook bij de 
andere gemeenten vaak terug in dezelfde volgorde. 

Wij zien in de kwantitatieve data dat de telefonische bereikbaarheid met een 6,8 
gemiddeld net iets beter gewaardeerd wordt dan vorig Jaar. Aangezien het een punt 
is dat veel mensen belangrijk vinden, zal de algehele tevredenheid over de 
dienstverlening waarschijnlijk stijgen als deze (verder) verruimd wordt. 
Bij de stelling 'de medewerkers houden rekening met wat ik kan en wil' zien wij ook 
een stijging ten opzichte van vorig jaar. Ook dit blijkt dus een belangrijk punt voor 
veel mensen. 

De meest genoemde verbeterpunten vanuit de SDV-klanten gaan vooral in op de soms 
lange doorlooptijden voordat iemand in een WSNP-traject komt. Ook ervaren mensen de 
overzichten als onduidelijk. Ook wordt een aantal keer genoemd dat mensen het prettig 
vinden als de SDV wat proactiever naar hen toe communiceert. 
De verbeterpunten vanuit de minima gaan vaak over onbekendheid met alle 
verschillende regelingen en ervaren onduidelijkheid over waar iemand wel of niet 
gebruik van kan maken. Mensen zouden assertievere communicatie vanuit (onder 
andere) de gemeente op dit vlak prettig vinden. 

Samenvatting kwalitatief onderzoek 
Hier vatten wij enkele belangrijke punten samen, gebruikmakend van input (en soms 
ook woordkeuze) van de bij de sessies aanwezige klanten. 
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De manieren waarop klanten willen communiceren, ingelicht willen worden, et 
cetera, verschillen soms veel van elkaar. Belangrijk is dat de informatievoorziening 
in verschillende vormen te raadplegen valt. Met name deelnemers zonder internet 
willen ook bediend blijven worden en niet buiten de boot vallen. 

Sommige klanten willen graag iemand persoonlijk spreken, die hun specifieke vraag 
kan beantwoorden. Een vast aanspreekpunt voor hun vraag die zich ook 
verantwoordelijk voelt voor hen. 

Klanten met gedetailleerde vragen lijken onvoldoende te worden bediend. Als het 
beleid van de gemeente is om niet meer met vaste contactpersonen per klant te 
werken, waar de klant ook met meer ingewikkelde vragen terechtkan, dan kan extra 
aandacht voor volledigheid van informatie (rechten, plichten mogelijkheden) in 
folders en op het internet voor hen mogelijk soelaas bieden. Op de website van 
Haarlem is al redelijk wat informatie te vinden, maar volgens enkelen is dit nog te 
algemeen. 

ledereen is bekend met de HaarlemPas en de helft beschikt er ook over. Voor 
sommigen is het niet geheel duidelijk waar zij allemaal terechtkunnen. In zijn 
algemeenheid staat er wel dat men korting krijgt bij bibliotheken, bioscopen, winkels, 
op cursussen en culturele en sportactiviteiten, maar er bestaat geen overzicht van 
aangesloten organisaties. Een dergelijk overzicht zou men handig vinden. 

Aanwezigen waarderen het ontzettend als zij snelle volledige terugkoppeling krijgen 
op vragen (per telefoon, per e-mail, et cetera). Hier laat de gemeente Haarlem 
volgens sommige deelnemers nog wat steken vallen. Voor sommige deelnemers is 
het niet duidelijk met welke vragen zij bij wie terechtkunnen. Ook weten ze niet altijd 
met wie zij doorverbonden worden en wie vervolgens hun vraag beantwoordt. 
Omdat terugbelverzoeken niet altijd worden nageleefd, moeten zij weer van vooraf 
aan beginnen. Een paar deelnemers hebben daarnaast ervaring met door de 
gemeente zoekgeraakte formulieren. 

Dat er regels en plichten zijn heeft iedereen begrip voor. Maar waak ervoor dat door 
de toon een averechts effect wordt bereikt. Ook het in beginsel aanspreken van 
mensen in een gebiedende vorm kan weerzin oproepen. 

Er wordt volgens sommige deelnemers nog niet voldoende rekening gehouden met 
de situatie van de klant als het gaat om kwetsbare groepen, zoals daklozen en ex-
gedetineerden. De voorwaarden en de te doorlopen procedures om in aanmerking 
te komen voor een uitkering, sluiten niet goed aan op deze doelgroepen. Uiteindelijk 
zijn de kosten van een dakloze of een crimineel voor een gemeente hoger dan de 
kosten die een gemeente heeft voor een uitkeringsgerechtigde. 
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Hoofdstuk 1 
Inleiding 
Sinds 2012-2013 voert de gemeente Haarlem (minimaal) jaarlijks een onderzoek uit 
naar de tevredenheid en beleving van de klanten van haar sociale dienst. Het betreft 
inwoners met een WWB-uitkering1, gebruikers van de HaarlemPas (specifiek 
degene die geen WWB-uitkering ontvangen) en inwoners die te maken hebben 
(gehad) met de schulddienstverlening (SDV) van de gemeente. Doordat elk jaar 
gebruik wordt gemaakt van een (redelijk) uniforme vragenlijst, is de beleving van 
klanten over meerdere jaren heen te monitoren. 

Wij presenteren in dit rapport de resultaten van uw sociale dienst. Er wordt ook een 
vergelijking gemaakt met het eerdere klanttevredenheidsonderzoek uit 2014. Uw 
resultaten worden daarnaast waar mogelijk vergeleken met de referentiegroep2. 
Hiermee kunnen de resultaten enigszins in context geplaatst worden. 

Het onderzoek is uitgevoerd in april van 2015. Er zijn per doelgroep 850 
respondenten aangeschreven. Hiervan hebben 195 WWB-klanten, 173 
HaarlemPas-gebruikers (verder aangeduid als 'minima') en 149 SDV-klanten de 
vragenlijst tijdig ingevuld en teruggestuurd. Dit is een gebruikelijke relatief lage 
respons voor deze doelgroep. 

NB In de eerste zending3 zijn per abuis een onbekend aantal vragenlijsten naar de 
verkeerde doelgroep verzonden. Er is toen een brief naar alle aangeschreven 
personen gestuurd met een uitleg over de situatie, een aankondiging dat de 
respondenten nieuwe lijsten zouden ontvangen en de oproep om ook de nieuwe lijst 
in te vullen. Dit heeft (naar verwachting) een negatief effect gehad op de respons. 

Op basis van het absoluut aantal respondenten geven de resultaten van dit kto op 
hoofdlijnen een goede indicatie van de werkelijke situatie. 

De resultaten van de WWB-klanten en minima (HaarlemPas-houders) worden over 
het algemeen samen weergegeven. Over schulddienstverlening rapporteren wij in 
aparte hoofdstukken. 

Om dieper in te gaan op een klein aantal onderwerpen zijn er op 12 mei 2015 twee 
rondetafelgesprekken gehouden met klanten. In de aanbiedingsbrief bij de enquêtes 
werden klanten gevraagd hieraan mee te toen. 
Wij geven de kwalitatieve resultaten van deze sessies weer in een apart hoofdstuk. 

1 En/of 10AW-/IOAZ-uitkering. 
2 Deze referentiegroep beslaat uit het gemiddelde van 4.383 WWB-klanten en 698 minima. 
3 De gemeente Haarlem besteedt grote verzendingen uit aan een regionaal SW-bedrijf. 
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Hoofdstuk 2 
Waardering voor de algemene dienstverlening 
Dit hoofdstuk behandelt de algemene tevredenheid van de klanten over de 
dienstverlening van uw gemeente. 

Figuur 1 toont het gemiddelde rapportcijfer dat de klanten geven aan de 
dienstverlening van de sociale dienst. Wij zien dat de waardering van de WWB-
klanten stabiel is. De tevredenheid in het algemeen van de minima is iets gestegen 
ten opzichte van 2014. 

Figuur 1 Tevredenheid over de dienstverlening 

Tevredenheid dienstverlening 

Referentiegroep rrinima 
I Haarlem rrinima 2013/2014 
I Haarlem minima 2014/2015 

Referentiegroep WWB 
• Haariem WWB 2013/2014 
• Haariem WWB 2014/2015 

Figuur 2 geeft de spreiding in de rapportcijfers voor de dienstverlening weer in de 
vorm van een staafdiagram. Het grootste deel van de klanten geeft een voldoende, 
maar 15% van de WWB-klanten en 13% van de minima in uw gemeente geven een 
onvoldoende. Dit ligt in lijn met de referentiegroep. 

Figuur 2 Spreiding rapportcijfer tevredenheid over de dienstverlening 

• Haarlem WWB 2014/2015 
Referentiegroep WWB 

• Haarlem mnima 2014/2015 
Referentegroep mnima 
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Hoofdstuk 3 
Waardering eerstelijnsdienstverlening 
In dit hoofdstuk gaan we in op de verschillen rond de aanvraag. 

3.1 Tevredenheid over procedures 
Aan alleen de WWB-klanten is gevraagd een rapportcijfer te geven voor 
verschillende procedurele aspecten namelijk: 
• de snelheid waarmee de aanvraag is afgehandeld; 
• de kwaliteit (volledig, begrijpelijk, correct) van de beslissing op de aanvraag; 
• de stiptheid waarmee bedragen worden uitbetaald. 

Wij zien in figuur 3 dat de tevredenheid op deze drie punten weinig is verschoven 
ten opzichte van 2014. 

Figuur 3 Waardering procedure 

Snelheid afhandeling aanvraag 

Kw aliteit van de beslissing op uw aanvraag 

Stiptheid waarmee bedragen w orden uitbetaald 

10 

i Haarlem WWB 2013/2014 i Haarlem WWB 2014/2015 
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3.2 Waardering medewerkers 
Voor de verschillende typen medewerkers is klanten gevraagd een algemeen 
rapportcijfer te geven. Wij zien dat de cijfers per type medewerker niet veel uit elkaar 
liggen. Over de dienstverlening van de baliemedewerkers zijn de mensen het meest 
positief. Deze tevredenheid is ook licht gestegen ten opzichte van 2014. 

Figuur 4 Rapportcijfer dienstverlening medewerkers 
I I 

Denstverlening klantmanager 

•enstverlening baliemedewerker 

Dienstverlening overige medewerkers 

I 

1 7'3I 

10 

• Haarlem minima 2013/2014 • Haarlem mnima 2014/2015 • Haarlem WWB 2013/2014 I Haarlem WWB 2014/2015 
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3.3 Bejegening, wachttijd aan de balie, telefonische bereikbaarheid 
Figuur 5 toont de gemiddelde rapportcijfers voor de manier waarop het 
baliepersonee! omgaat met respondenten en voor de wachttijden bij de balie. 
Respondenten is gevraagd rapportcijfers te geven voor de volgende aspecten: 
• de manier waarop de medewerkers van de balie/receptie van de sociale dienst 

met u omgaan; 
• de wachttijden bij de balie. 
Wij zien dat voor de minimadoelgroep de waardering gelijk is gebleven. Voor de 
WWB-klanten is deze licht gestegen. 

Figuur 5 Rapportcijfers bejegening en wachttijden aan de balie 

Bejegening 

Wachttijden 

Referentiegroep minima 
Haarlem ninima 2013/2014 

• Haarlem rrinima 2014/2015 

Referentiegroep WWB 
• Haarlem WWB 2013/2014 
• Haarlem WWB 2014/2015 

Figuur 6 laat zien welke rapportcijfers de klanten gemiddeld geven aan de 
telefonische bereikbaarheid (de tijden waarop gebeld kan worden). Ook hier zien wij-
dat de tevredenheid redelijk in lijn ligt met de gemiddelden in de referentiegroep en 
de waardering van vorig jaar. 

Figuur 6 Rapportcijfers bereikbaarheid 
I 

Telefonische bereikbaarheid 

Referentiegroep minima 
Haarlem rrinima 2013/2014 

I Haarlem minima 2014/2015 

10 

Referentiegroep WWB 
I Haarlem WWB 2013/2014 
I Haarlem WWB 2014/2015 
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3.4 Informatievoorziening 
Figuur 7 laat zien welke rapportcijfers de klanten gemiddeld geven aan de tijdigheid 
en duidelijkheid wat betreft de overige aspecten van de sociale dienst. Klanten zijn 
de volgende vijf aspecten voorgelegd: 
• de duidelijkheid van de in te vullen formulieren, brieven, beschikkingen, et 

cetera; 
• de informatie over uw rechten en plichten; 
• de informatie over andere gemeentelijke regelingen (bijvoorbeeld de Wmo of 

minimaregelingen); 
• de informatievoorzieningen via internet of e-mail; 
• de snelheid waarmee op uw vragen wordt gereageerd. 

Op alle punten is ten opzichte van de vorige meting een lichte of iets grotere stijging 
zichtbaar. Met name de informatie rond andere regelingen wordt dit jaar hoger 
gewaardeerd. 

Figuur 7 Rapportcijfers informatievoorziening 

Duidelijkheid formulieren, brieven, etc. 

Informatie rechten en plichten 

Informatie andere regelingen 

Informatie via internet en e-mail 

Snelheid reactie op vragen 

mm 
WÊ 6,7 mÊ •1 

H 5,9 Hl 

6,1 

1 1 

Referentiegroep rrinima 
Haarlem minima 2013/2014 

I Haarlem rrinima 2014/2015 

6 8 

Referentiegroep WWB 
I Haarlem WWB 2013/2014 
I Haarlem WWB 2014/2015 

10 
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3.5 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 (zie figuur 8). 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 8 Internetverbinding thuis 
Haarlem WWB 2014/2015 Haarlem WWB 2013/2014 Referentiegroep WWB Ua 

Nee 

Haarlem minima 
2014/2015 

Haarlem minima 
2013/2014 

Referentiegroep minima 

Respondenten is door de gemeente voor het tweede jaar op rij gevraagd: 
'Wilt u in plaats van op papier, informatie ontvangen en versturen via het internet?' 

Tabel 1 Informatie ontvangen en versturen via internet in plaats van papier? 

Haarlem WWB 2014/2015 Haarlem Minima 2014/2015 

Ja 30% 26% 

Nee 70% 74% 
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Hoofdstuk 4 
Waardering medewerkers 
Uw medewerkers zijn het belangrijkste contactpunt van de gemeente met uw 
klanten. De ervaring die een klant heeft met een gemeente is vaak sterk afhankelijk 
van hoe zij de contacten met de medewerkers ervaren. 

NB In de vragenlijst voor WWB-klanten is gevraagd naar de ervaringen met de 
'medewerker inkomensdienstverlening'. Voor de minima is gevraagd naar de 
ervaringen met 'medewerkers'. 

Figuur 9 Waardering medewerkers 

Tevredenheid dienstverlening 

Referentiegroep rrinima 
: Haarlemtrinima 2013/2014 

I Haarlem rrinima 2014/2015 
Referentiegroep WWB 

I Haarlem WWB 2013/2014 
I Haarlem WWB 2014/2015 

Wij hebben de respondenten de volgende uitspraken voorgelegd en hen gevraagd 
aan te geven in hoeverre ze het met deze uitspraken eens of oneens zijn. 

De inkomensdienstverleners/medewerkers... 
• werken over het algemeen snel en efficiënt; 
• houden zich over het algemeen 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 klanten zo goed mogelijk te helpen; 
• houden rekening met wat ik kan en wil; 
• respecteren mijn privacy; 
• wisselen vaak waardoor ik steeds opnieuw hetzelfde verhaal moet vertellen; 
• hebben vooroordelen over wat ik kan of wat ik wil. 

In de figuren 10 en 11 zetten wij de ervaringen van de klanten van uw gemeente af 
tegen het gemiddelde van alle deelnemende gemeenten. Alleen het percentage 
klanten dat het (helemaal) eens is met de uitspraken is weergegeven. In figuur 10 
zijn de positief gestelde stellingen weergegeven (hoe hoger de score, hoe beter) en 
in figuur 11 de negatief gestelde stellingen (hoe lager de score, hoe beter). 
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Figuur 10 Stellingen over medewerkers (positief geformuleerd) 

Houden zich stipt aan hun afspraken met klanten j 

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 I 
helpen I 

Houden rekening met w at ik kan en w ii 

respecteren mijn privacy | 

Referentiegroep minima 
I Haarlem minima 2013/2014 

• Haarlem minima 2014/2015 

I Referentiegroep WWB 
{Haarlem WWB 2013/2014 
I Haarlem WWB 2014/2015 

Ten opzichte van 2014 is vooral het aandeel WWB-klanten dat het eens is met de 
stelling 'de inkomensdienstverleners besteden voldoende tijd en aandacht aan 
voorlichting' gestegen. Het antwoordgedrag op de stelling dat medewerkers/ 
inkomensdienstverleners zich stipt aan hun afspraken houden is bijna identiek aan 
2014. 

In figuur 11 staan de negatief geformuleerde stellingen. Het aandeel WWB-klanten 
in Haarlem dat het eens is met deze stellingen is groter dan in de referentiegroep. 
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Figuur 11 Stellingen over medewerkers (negatief geformuleerd) 
I _1 

lm 

Moet vaak zelfde verhaal vertellen door w isseiingen medew erkers 

Vooroordelen over w at klant kan en w il 

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

Referentiegroep WWB I Haarlem WWB 2013/2014 I Haarlem WWB 2014/2015 

De gemeente Haarlem heeft in overleg met de Participatieraad een aantal 
aanvullende vragen gesteld over de medewerkers (zie figuur 12). Wij zien hier dat 
het aandeel WWB-klanten dat het eens is met de stelling dat de 
inkomensdienstverleners voldoende aandacht hebben voor de problemen van de 
klant aanzienlijk gestegen is ten opzichte van 2014. 

Figuur 12 Extra stellingen medewerkers Haarlem 

Hebben mij vriendelijk antw oord gegeven op mijn vragen 

Hebben mij duidelijk antw oord gegeven op mijn vragen 

Hebben voldoende aandacht voor rrijn problemen 

Haarlem minima 2013/2014 
I Haarlem minima 2014/2015 

I Haarlem WWB 2013/2014 
I Haarlem WWB 2014/2015 
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Hoofdstuk 5 
Waardering 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. 
Gemeenten voeren re-integratie steeds vaker in eigen beheer uit. Daarbij kijkt men 
kritisch naar de resultaten en effecten van de ingezette dienstverlening. De 
ervaringen van de klanten met de aangeboden dienstverlening geeft input voor de 
optimalisatie van de dienstverlening en de begeleiding vanuit de gemeente. 

Aan WWB-klanten is gevraagd of ze op dit moment een re-integratietraject volgen 
(of de afgelopen 12 maanden hebben gevolgd). Verder is gevraagd hoe de WWB-
klanten diverse aspecten van het traject hebben ervaren en wat hun mening is over 
de effecten van het traject. 14% van de respondenten uit de WWB-groep zegt op dit 
moment een traject te volgen en 4% zegt in de afgelopen 12 maanden een traject te 
hebben gevolgd. De resultaten in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op een klein absoluut 
aantal respondenten. Hierdoor zijn de resultaten indicatief. 

5.1 Algemene waardering van het re-integratietraject 
Als eerste is respondenten gevraagd hoe zij in het algemeen de dienstverlening 
tijdens het re-integratietraject waarderen. Respondenten uit uw gemeente die een 
re-integratietraject volgen of de afgelopen 12 maanden hebben afgerond, gaven 
gemiddeld een 6,4 als rapportcijfer. Dit ligt in lijn met de referentiegroep. 

Figuur 13 Algemene waardering dienstverlening re-integratietraject 

1 6.41 

Tevredenheid dienstverlening tijdens re-integratie 

0 2 4 6 8 10 

I Referentiegroep WWB • Haarlem WWB 2013/2014 • Haarlem WWB 2014/2015 

5.2 Waardering begeleiding tijdens het re-integratietraject 
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 14 wordt de waardering van de klanten van uw gemeente voor de 
verschillende aspecten weergegeven, afgezet tegen het gemiddelde van alle 
deelnemende gemeenten. De waardering is licht gedaald ten opzichte van vorig 
jaar, maar ligt wel in lijn met de referentiegroep. 
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Figuur 14 Waardering proces, begeleiding en resultaat re-integratietraject 
J I l 

De snelheid waarmee het traject is gestart 

De aansluiting van het traject op uw persoonlijke 
omstandigheden 

I \ \ L 
8 10 

Referentiegroep WWB I Haarlem WWB 2013/2014 I Haarlem WWB 2014/2015 
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Hoofdstuk 6 
Klachtenprocedure 
In overleg met de Participatieraad stelt de gemeente Haarlem al een aantal jaar 
vragen over de bekendheid met en het gebruik van de klachtenprocedure. 

Als eerste is aan alle respondenten (in de WWB-doelgroep) gevraagd of zij bekend 
zijn met de klachtenprocedure van de gemeente Haarlem. Een op de vijf van de 
respondenten zegt hiermee bekend te zijn (21%). 

Vervolgens is aan alle WWB-klanten gevraagd of zij in de afgelopen 12 maanden 
serieus overwogen hebben om een klacht in te dienen. De meerderheid (85%) geeft 
aan van niet en 15% zegt dit wel serieus te hebben overwogen. 

Aan deze 15% is gevraagd of zij dit ook daadwerkelijk hebben gedaan. Van de 15% 
van de klanten die het serieus heeft overwogen zegt 11% ook daadwerkelijk een 
formele klacht te hebben ingediend. 

Tabel 2 Bekendheid en gebruik klachtenprocedures 

Ja Nee 

Bent u bekend met de klachtenprocedure van de sociale dienst? (aon alle respondenten gesteld) 21% 79& 

Heeft u (in de afgelopen 12 maanden) serieus overwogen om een klacht in te dienen? (aan alle 

respondenten gesteld) 
15% 85% 

Zo ja, Heeft u ook daadwerkelijk een formele klacht ingediend? (gesteld aan de 15% die bij de vorige 

vraag "ja" heeft geantwoord). 
11% 85% 

Aan de mensen die dat wel overwogen, maar niet hebben gedaan, is gevraagd of zij 
wilden toelichten waarom zij geen formele klacht hebben ingediend. Hieronder 
geven wij de inhoudelijke reacties: 

'Omdat het geen zin heeft'. 
'Allemaal een pot nat. Ze dekken elkaar'. 
Ook geeft een klant aan dat zij het wel heeft besproken met haar klantmanager. 
'Ik was al helemaal gestrestst en had geen zin om mijn verhaal nogmaals te 
doen'. 
'Veel te vermoeiend voor zieken. Is te complex, duurt veel te lang. Geeft veel 
spanningen en is slecht voor de mens. Uiteindelijk heb je een advocaat nodig'. 
'. . .Dacht laat maar zitten'. 
'Het verzoek om informatie en uitleg werd gehonoreerd. Er werd vriendelijk 
antwoord gegeven op vragen. Dit compenseerde voldoende'. 
'Ik weet niet hoe...'. 
'Omdat er toch niks verandert. De volgende keer heb je weer iemand anders'. 
'Vergt veel tijd en is een lastige procedure'. 
'Duurt te lang, wanneer het geduld al op is na eindeloze gesprekken'. 
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'Omdat het geen nut heeft'. 
'Te veel stress. Bang dat je een heronderzoek krijgt en dat ik emotioneel word, 
en niet serieus word genomen'. 
'Omdat ik uiteindelijk weer goed ben geholpen'. 
'Omdat de klacht ging over een persoon waar je de klacht ook aan moet 
voorleggen. Dat is intimiderend en ontzettend ongepast'. 
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Hoofdstuk 7 
Ervaren afstand tot de arbeidsmarkt 
Hoe schatten uw WWB-klanten zelf hun afstand tot de arbeidsmarkt in? En in 
hoeverre komt de indeling overeen met uw eigen indeling? Wij maken hierin 
onderscheid naar klanten die tijdelijk enlof parttime werk hebben (waardoor zij 
slechts gedeeltelijk afhankelijk zijn van een uitkering) en klanten die dit niet hebben. 

Aan a//e WWB-klanten is de vraag gesteld: 'Hoe makkelijk denkt u aan een betaalde 
baan te komen waarmee u niet meer afhankelijk bent van een bijstandsuitkering?' In 
onderstaande figuur ziet u de verwachtingen van alle respondenten hoe makkelijk zij 
aan een betaalde baan denken te komen (waarmee zij niet meer afhankelijk zijn van 
een bijstandsuitkering). Ten opzichte van 2014 zijn uw WWB-klanten iets positiever 
over hun kansen op een betaalde baan. 

Figuur 15 Ervaren afstand tot betaalde baan (en hiermee onafhankelijk van bijstand) 
Haarlem WWB 2014/2015 Haarlem WWB 2013/2014 Referentiegroep WWB • Snel zelf vinden 

_ Met ondersteuning snel 
vinden 

• Niet snel vinden 
Geen kans op 

10% van de respondenten uit de WWB-doelgroep in uw gemeente heeft een 
parttime baan (waarmee zij slechts deels afhankelijk zijn van een uitkering). 
Hierdoor is op gemeenteniveau het uitsplitsen van verwachtingen naar de klanten 
die wel al betaald parttime werk hebben en de klanten die dit (nog) niet hebben, 
onbetrouwbaar. 



KTO WERK EN INKOMEN GEMEENTE HAARLEM 

Als wij dit onderscheid maken op de totale dataset blijkt echter dat deze 
verwachtingen per groep verschillen van elkaar. In de figuren is duidelijk te zien dat 
de klanten die aangeven geen parttime baan te hebben, de afstand tot een betaalde 
baan waarmee ze onafhankelijk worden van de bijstand, groter inschatten dan de 
klanten die aangeven wel een parttime baan te hebben. 

Figuur 16 Ervaren afstand tot betaalde baan (en hiermee onafhankelijk van bijstand) naar 
wel/niet parttime baan 

Geen parttime baan Wel parttime baan • Snel zelf vinden 
I Met ondersteuning snel vinden 
• Met snel vinden 

Geen kans op 
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Hoofdstuk 8 
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 licht gestegen ten 
opzichte van het resultaat van vorig jaar. 

Figuur 17 Tevredenheid dienstverlening minimaregelingen 

Tevredenheid dienstverlening 

Referentiegroep minima 

2 4 

Haarlem minima 2013/2014 

8 10 

Haarlem rrinima 2014/2015 

Tabel 3 Bent u op de hoogte van wat u met de HaarlemPas kunt doen? 

Haarlem minima 2014/2015 Haarlem minima 2013/2014 

Ja 76% 71% 

Nee 24% 29% 

Aan de respondenten is gevraagd met welke van de volgende regelingen zij bekend 
zijn (tabel 4). 

Tabel 4 Bekendheid regelingen 

Haarlem minima 2014/2015 Haarlem minima 2013/2014 

Langdurigheidstoeslag 48% 39% 

Bijzondere bijstand 41% 45% 

Tegemoetkoming schoolkosten 24% 20% 

Haarlemse studielening 2% 2% 

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 32% 30% 

Tegemoetkoming kosten huiswerkbegeleiding en bijles 4% 1% 
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Vervolgens is gevraagd van welke van de volgende regelingen zij de afgelopen 12 
maanden gebruik hebben gemaakt. 

Tabel 5 Gebruik regelingen (afgelopen 12 maanden) 

Haarlem minima 2014/2015 Haarlem minima 2013/2014 

Langdurigheidstoeslag 45% 30% 

Bijzondere bijstand 26% 26% 

Tegemoetkoming schoolkosten 20% 16% 

Haarlemse studielening 1% 5% 

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 25% 21% 

Tegemoetkoming kosten huiswerkbegeleiding en bijles 1% 0% 

Aan alle respondenten in de doelgroep minima is gevraagd of zij het afgelopen jaar 
een aanvraag hebben ingediend voor een regeling. Meer dan driekwart van de 
respondenten heeft dit inderdaad gedaan. 

Figuur 18 Aanvraag minimaregeling (afgelopen jaar) 
Referentiegroep minima Haarlem minima 

2014/2015 
Haarlem minima 

2013/2014 
Ua 
Nee 

Respondenten die het afgelopen jaar een aanvraag hebben ingediend voor een 
minimaregeling is gevraagd de snelheid waarmee de aanvraag is afgehandeld te 
beoordelen en de uitleg over het resultaat van een aanvraag. De cijfers hiervoor zijn 
iets hoger dan in 2014. 

Tabel 6 Beoordeling aanvraag 
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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. 

De tevredenheid over de inspanning die de uitvoerder van de minimaregelingen doet 
om mensen te informeren over de regelingen is gestegen ten opzichte van vorig 
jaar. De overige cijfers zijn ongeveer gelijk gebleven. 

Figuur 19 Tevredenheid procedure en gebruik 

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

regelingen 

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

De stiptheid waarmee bedragen worden uitbetaald 

Referentiegroep minima 

0 2 4 

Haarlem mnima 2013/2014 

6 8 10 

Haarlem minima 2014/2015 

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. 
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Figuur 20 Stellingen over minimaregelingen (positief geformuleerd) 

De minimaregeling sluiten aan bij w at 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% 60% 80% 100% 

Haarlem minima 2013/2014 • Haarlem minima 2014/2015 

Figuur 21 Algemene stellingen over minimaregelingen (negatief geformuleerd) 

Ik maak geen gebruik want ik heb het niet nodig |W2 i% 

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 

Referentiegroep minima 

0% 20% 40% 

Haarlem minima 2013/2014 

60% 80% 100% 

• Haarlem minima 2014/2015 
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Hoofdstuk 9 
Schulddienstverlening; aanmelding & intake 
Schulddienstverlening (SDV) 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. 

9.1 Aanmelding 
De eerste vraag die aan klanten SDV is gesteld, is hoe de klanten de afdeling SDV 
hebben gevonden. 

Figuur 22 Hoe heeft u ons gevonden? 
Haarlem SDV 2014/2015 Haarlem SDV 2013/2014 — Op de website van de 

gemeente 
• Vla een folder 
• Via een hulpverlener 

Anders 

Ten opzichte van vorig jaar heeft een iets groter aandeel respondenten de afdeling 
SDV gevonden via de website van de gemeente. 

Vervolgens is gevraagd of de klant voldoende informatie had om de aanvraag te 
kunnen doen. Het merendeel (95%) antwoordt hier positief op. De klanten die 
aangaven iets te missen is gevraagd of zij konden aangeven wat zij gemist hebben. 
Hieronder de open antwoorden op deze vraag: 

'Alles'. 
'Meer informatie'. 

• 'Degelijke uitleg ook op loket Haarlem onbegrijpbaar'. 
'Invullen van financiële gegevens'. 
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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. Deze vraag wordt positiever beantwoord dan vorig jaar. 

Figuur 23 Op de hoogte verloop aanvraag 
Haarlem SDV 2014/2015 Haarlem SDV 2013/2014 • Goed 

Redelijk 
• Matig 

Slecht 

Na de aanvraag op internet worden klanten uitgenodigd voor administratieve 
ondersteuning bij het samenstellen van hun dossier bij Humanitas. Twee derde 
(67%) van de respondenten zegt uitgenodigd te zijn voor de ondersteuning door 
Humanitas. 

Deze respondenten is vervolgens gevraagd hoe lang zij hebben moeten wachten op 
deze uitnodiging. Wij zien dat het aandeel klanten dat kort heeft moeten wachten op 
deze uitnodiging is gestegen ten opzichte van 2014. 

Figuur 24 Hoe lang heeft het geduurd voordat u werd uitgenodigd? 
Haarlem SDV 2014/2015 Haarlem SDV 2013/2014 • 1 t/m 2 weken 

• 3 t/m 4 weken 
• 4 t/m 6 weken 

Langer dan 6 weken 
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Verder is gevraagd aan klanten hoe zij de administratieve ondersteuning van 
Humanitas hebben ervaren. Klanten konden kiezen uit een aantal kernwoorden 
(meerdere antwoorden mogelijk). 

Tabel 7 Hoe heeft u de administratieve ondersteuning bij dossiervorming ervaren? 

Haarlem SDV 2014/2015 Haarlem SDV 2013/2014 

Druk 10% 8% 

Gezellig 17% 12% 

Nuttig 26% 22% 

Behulpzaam 50% 40% 

Motiverend 10% 13% 

Verhelderend 9% 13% 

Moeilijk 4% 1% 

Ongemakkelijk 7% 6% 

Anders 5% 4% 

De helft van de respondenten vond de administratieve ondersteuning (onder andere) 
behulpzaam. 

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 
tegenstelling tot figuur 24 ervaren klanten hier dat de wachttijd is gestegen ten 
opzichte van 2014. 

Figuur 25 Ervaren wachttijd tussen sessie Humanitas en gesprek gemeente 
Haarlem SDV 2014/2015 Haarlem SDV 2013/2014 • 1 t/m 2 weken 

3 t/m 4 weken 
4 t/m 6 weken 
Langer dan 6 weken 

Na de aanvraag op internet worden klanten uitgenodigd door Kontext (slechts 13% 
van de respondenten heeft hier bevestigend op geantwoord). Ook hier is gevraagd 
naar de wachttijd tussen de afspraak bij Kontext en de uitnodiging voor het 
intakegesprek bij de gemeente. 
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Figuur 26 Tijd tussen gesprek met Kontext en uitnodiging van gemeente voor intakegesprek 
Haarlem SDV 2014/2015 Haarlem SDV 2013/2014 • l t / m 2 w e k e n 

M 3 t / m 4 weken 
• 4 t / m 6 weken 

Langer dan 6 weken 

9.2 Intakegesprek en informatievoorziening 
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. 

In figuur 27 zien wij dat de waardering voor deze aspecten stabiel is ten opzichte 
van 2014. 

Figuur 27 Waardering intakegesprek 
i 

De voorlichting tijdens het intakegesprek 

De aangeboden oplossingen 

De tijd die voor u is genomen 

Haarlem SDV 2013/2014 i Haarlem SDV 2014/2015 

Na het intakegesprek is het grootste deel van de respondenten doorgestroomd naar 
een schuldbemiddelingstraject. Daarnaast is voor 31% van de respondenten 
budgetbeheer gestart (zie tabel 8). 
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Tabel 8 Vervolg van intakegesprek 

Haarlem SDV 2014/2015 Haarlem SDV 2013/2014 

Schuldbemiddelingstraject gestart 68% 59% 

Budgetbeheer gestart 31% 37% 

Adviesgesprek 5% 10% 

Doorverwijzing voor een WSNP-traject 19% 11% 

Hersteltermijn 4% 7% 

Afwijzing 1% 2% 

Informatievoorziening: 
Voor de informatievoorziening via folders, internet, et cetera geven de respondenten 
gemiddeld ruime voldoendes die in lijn liggen met de waardering van vorig jaar. 

Figuur 28 Waardering informatievoorziening 
i i 

Duidelijkheid van de folders 

De informatievoorziening op internet 

De duidelijkheid van de in te vullen formulieren 

Haariem SDV 2013/2014 i Haarlem SDV 2014/2015 
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9.3 Cursus omgaan met geld 
Ongeveer 22% respondenten zegt te hebben deelgenomen aan de cursus 'Omgaan 
met geld'. 

Figuur 29 Rapportcijfers cursus omgaan met geld 

Cursus omgaan met geld 

10 

Haarlem SDV 2014/2015 

Voor de cursus omgaan met geld geven respondenten een 7,5 gemiddeld (vorig jaar 
was dit een 7,7).4 Mensen die aangaven niet naar de cursus te zijn gegaan is 
gevraagd om welke reden dat was. Deze redenen zijn in onderstaande tabel terug te 
lezen. 

Tabel 9 Redenen niet-deelname cursus omgaan met geld 

Haarlem SDV 2014/2015 

Geen oppas/kinderopvang 1% 

Ik moest werken 5% 

Ik zie geen toegevoegde waarde 17% 

Ik was ziek 4% 

Ik had een andere afspraak 0% 

Anders 53% 

4 In 2014 werden er 2 filtervragen voor deze vraag geplaatst en dit jaar maar 1 filtervraag. De antwoorden kunnen 
daardoor niet 100% vergelijkbaar zijn. 
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9.4 Budgetbeheer 
Iets minder dan de helft van de respondenten (49%) 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. 

Tabel 10 Type budgetbeheer 

Haarlem SDV 2014/2015 Haarlem SDV 2013/2014 

Budgetbeheer basis 12% 7% 

Budgetbeheer plus 3% 1% 

Budgetbeheer totaal 21% 17% 

Weet ik niet 64% 75% 

Eveneens is aan deze respondenten gevraagd hoe zij de begeleiding van hun 
budgetbeheer hebben ervaren. Net zoals vorig jaar zegt de grootste groep het 
budgetbeheer (onder andere) als behulpzaam te hebben ervaren. 

TabelH Ervaring budgetbeheer 

Haarlem SDV 2014/2015 Haarlem SDV 2013/2014 

Nuttig 16% 33X 

Behulpzaam 44% 48% 

Leerzaam 19% 23% 

Motiverend 13% 23% 

Verhelderend 9% 13% 

Moeilijk 9% 15% 

Ongemakkelijk 16% 11% 

Anders 22% 22% 

Tot slot is aan klanten die budgetbeheer hebben gekregen de volgende stelling 
voorgelegd: 'Door het budgetbeheerprogramma ben ik beter in staat om schulden in 
de toekomst te voorkomen'. Van de respondenten geeft 75% aan het (helemaal) 
eens te zijn met de stelling en 25% (helemaal) mee oneens. 
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Hoofdstuk 10 
Medewerkers SDV 
Aan de SDV-klanten is een aantal stellingen voorgelegd over de bereikbaarheid en 
klantvriendelijkheid van diverse typen medewerkers. In de figuren 30 en 31 zien wij 
dat de respondenten positief zijn over de bejegening door de verschillende 
medewerkers, zowel telefonisch als aan de balie. 

Figuur 30 Rapportcijfers bereikbaarheid/klantvriendelijkheid 

Hoe de baliemedew erker met u omgaat aan de telefoon 

Hoe de consulent met u omgaat aan te de telefoon 

De dienstverlening door de medewerker aan de balie 

De dienstverlening door de consulenten 
schulddienstverlening 

Haarlem SDV 2013/2014 

4 6 8 10 

• Haarlem SDV 2014/2015 

Figuur 31 Medewerkers aan de balie 

De medewerkers aan de balie hebben nij vriendelijk 
antwoord gegeven op mijn vragen 

De medew erkers aan de balie hebben mij duidelijk 
antw oord gegeven op mijn vragen 

I 
0% 

JL I _L 
20% 40% 60% 80% 100% 

Haarlem SDV 2013/2014 i Haarlem SDV 2014/2015 
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Over de consulenten SDV is een aantal stellingen voorgelegd aan de klanten. 
In onderstaande figuren ziet u het aandeel respondenten dat het met de stellingen 
(helemaal) eens is. Met een aantal stellingen is een groter aandeel respondenten 
het eens in vergelijking met 2014. 

Figuur 32 Waardering consulenten SDV (positief geformuleerde stellingen) 

hebben rrij vriendelijk antw oord gegeven op rrijn vragen 

hebben mij binnen de gestelde termijnen antwoord 
gegeven op mijn vragen 

hebben nij 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 

hebben voldoende aandacht voor mijn problemen 

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

Haarlem SDV 2013/2014 I Haarlem SDV 2014/2015 

Ook is een kleiner aandeel respondenten het eens met de negatief geformuleerde 
stelling dat de consulenten SDV vaak wisselen. 

Figuur 33 Consulenten schulddienstverlening (negatief geformuleerde stellingen 
i i 

w isselen vaak w aardoor ik steeds opnieuw hetzelfde 
verhaal moet vertellen 

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

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

Haarlem SDV 2013/2014 i Haarlem SDV 2014/2015 
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Hoofdstuk 11 
Verwachtingen en verantwoordelijkheden 
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. 

Het aandeel klanten dat het met de stellingen eens is, ligt in lijn met het aandeel in 
2014. De verschillen zijn klein. 

Figuur 34 Stellingen verwachtingen en verantwoordelijkheden 

De eisen die aan ni] 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 

Mijn rechten zijn van tevoren helder gemaakt 

Mijn plichten zijn van tevoren helder aangegeven 

Ik kan na het traject rrijn financiën w eer zelfstandig 
beheren 

Haarlem SDV 2013/2014 

0% 20% 40% 60% 80% 

• Haarlem SDV 2014/2015 

100% 
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Ook als wij kijken naar de negatief geformuleerde stellingen zien wij veel 
overeenkomsten met 2014. Uitzondering is dat het percentage respondenten dat het 
eens is met de stelling dat de eisen te zwaar zijn, is gedaald. 

Figuur 35 Stellingen verwachtingen en verantwoordelijkheden (negatief geformuleerd) 
i i 

De eisen die aan wij gesteld worden zijn te zwaar 

Ik kan zelf meer doen om uit de schulden te komen 

Ik ben bang dat ik w eer in de schulden terechtkom 

Haarlem SDV 2013/2014 

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

• Haarlem SDV 2014/2015 

Voor veel klanten is een gevoel van overzicht erg belangrijk. Er zijn hier drie 
stellingen over voorgelegd aan de respondenten. Het aandeel klanten dat een goed 
overzicht heeft van de gemaakte afspraken is ongeveer gelijk gebleven aan vorig 
jaar. Het aandeel klanten dat zegt een goed overzicht te hebben van hun financiële 
situatie is licht gestegen. Het aandeel klanten dat meer zicht heeft op het voorkomen 
van schulden is gedaald. 

Figuur 36 Overzicht 

Ik heb een goed overzicht van de afspraken die er 
gemaakt zijn 

Ik heb een goed overzicht van mijn financiële situatie 

Ik heb meer zicht op het voorkomen van schulden 

80% 100% 

Haarlem SDV 2013/2014 i Haarlem SDV 2014/2015 
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Hoofdstuk 12 
Succes- en verbeterpunten vanuit klanten zelf 

12.1 Succes- en verbeterpunten WWB-klanten 
Aan het einde van de vragenlijst is klanten gevraagd om één punt aan te geven dat 
zij goed vinden aan de sociale dienst. WWB-klanten konden hierbij kiezen uit de 
meest genoemde items van de afgelopen jaren en dit antwoord vervolgens 
toelichten in een open schrijfvlak. Wij zien dat de stiptheid waarmee de uitkering 
wordt uitbetaald het meest vaak genoemd wordt als iets wat goed gaat, dit gevolgd 
door 'klantvriendelijkheid/behulpzaamheid' en 'alles in het algemeen'. De top 3 van 
dingen die goed gaan verschilt hiermee niet wezenlijk van die in de referentiegroep. 

Tabel 12 Verdeling punten die klanten goed vinden aan de sociale dienst 

Haarlem WWB 2014/2015 Referentiegroep WWB 

Stiptheid uitbetaling uitkering 41% 33% 

Klantvriendelijkheid/behulpzaamheid 28% 27% 

Alles in het algemeen 28% 23% 

Dat er een vangnet is 15% 11% 

Mijn klantmanager 14% 17% 

Aandacht medewerkers 11% 8% 

Klanten konden hun antwoord toelichten in een schrijfvlak. Hieronder enkele citaten 
ter illustratie: 
• 'Het feit dat ik tenminste kan eten, huur en verzekeringen kan betalen is 

natuurlijk erg fijn'. 
• 7s vriendelijk en belt mij netjes terug'. 

'De betaling van de uitkering is maandelijks en meestal op dezelfde dag. Dit is 
prettig en zo weet men wat en wanneer te verwachten'. 

• y\/s je vragen hebt of er onduidelijkheden zijn, dan kun je met je vragen terecht. 
Dat is erg fijn. Dat geeft rust'. 
'Goede begeleiding, er wordt naar je geluisterd en zaken worden professioneel 
geregeld'. 

Vervolgens is klanten gevraagd één punt aan te geven dat de sociale dienst zou 
moeten verbeteren. Ook hier konden klanten kiezen uit de meest genoemde items 
van de afgelopen jaren en dit antwoord vervolgens toelichten. 
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Tabel 13 Verdeling punten die volgens klanten verbeterd moeten worden 

Haarlem WWB 2014/2015 Referentiegroep WWB 

Rekening houden met de situatie klant 34% 29% 

Informatie rechten/mogelijkheden 22% 18% 

Telefonische bereikbaarheid 18% 18% 

Begeleiding naar werk 17% 9% 

Minder wisselingen medewerkers inkomensdienstverlening 16% 16% 

Meer begrip/respect van de medewerkers 16% 12% 

Beter/sneller reageren op vragen 13% 10% 

Meer tijd nemen voor de klant 12% 8% 

Het verbeterpunt dat door de klanten van uw sociale dienst het meest wordt 
genoemd betreft het 'rekening houden met de situatie van de klant', gevolgd door 
'informatie over rechten/mogelijkheden' en 'telefonische bereikbaarheid'. Ook hier 
verschilt de volgorde van de top 3 meest genoemde verbeterpunten niet met die in 
de referentiegroep. 

Hieronder enkele citaten ter illustratie: 
'Het contact is werkelijk minimaal. Ik hoor zelden iets. Geen persoonlijk 
contactpersoon is ook niet fijn. Ik vind het belachelijk ouderwets dat ik voor het 
inkomensformulier, vakantieaanvraag en dergelijken naar de balie moet. Dat 
heeft het UWV met werk.nl dan echt veel beter voor elkaar'. 

• Ik dacht dat ik bij bedrijven zou worden voorgesteld door Argos in plaats van 
sollicitatiebrieven schrijven/oefenen gesprek. Dat kan ik nu well' 

• 'Sneller reageren op vragen over inburgering. De nieuwkomers die geen school 
gehad hebben in hun eigen land, die mensen wachten lang op antwoorden die 
niet komen'. 

• 'Omdat je steeds maar je zelfde verhaal moet vertellen en uitleggen. Dat is soms 
vervelend'. 

• 'In de tijd (1 tot 2 jaar) dat ik bijstand ontvang is mijn contactpersoon minstens 5x 
veranderd. Momenteel weet ik niet eens wie mijn contactpersoon is'. 
'Het is niet echt prettig als je een veroordelende of zelfs arrogante blik krijgt als 
je je inkomensbriefje komt inleveren'. 
'Nooit een beleefde groet als "goedemorgen/middag" maar alleen een 
onpersoonlijk "hallo", geen vriendelijke glimlach/gezicht. Vaak vóór mijn vraag 
duidelijk en wel gesteld is, een antwoord, dat fout is omdat ze niet de tijd nemen, 
en dus iets verkeerd begrijpen'. 
'Het duurt lang voordat je iemand aan de lijn krijgt, steeds hetzelfde verhaal 
vertellen, word nooit teruggebeld. Verkeerde personen worden teruggebeld die 
niks met WWB te maken hebben voor de vraag die ik had gesteld. Dat hoor je bij 
toeval'. 

• 'Er zijn verschillende potjes voor mensen in bijzondere situaties, maar daar wordt 
geen informatie over verstrekt'. 

• 'De eerste keer dat ik een bijstandsuitkering aanvroeg, kwam ik daar huilend 
vandaan. Het is bedoeld als vangnet, maar ik voelde mij een crimineel. Ik ga 
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daar ook nooit meer alleen heen. Ik ben bang om een brief te krijgen met het 
embleem van de gemeente. De brieven zijn echt angstaanjagend'. 

• Aanvragen sneller afhandelen, zeker voor mensen die dakloos zijn'. 
'Bij telefonisch contact heb ik meerdere malen meegemaakt dat ik onbeschoft te 
woord ben gestaan (dit betrof steeds dezelfde persoon). Deze persoon was 
kattig, neerbuigend en weigerde normaal op vragen in te gaan'. 
'Mijn [partner] heeft begeleiding nodig naar werk. Al 5 jaar is [partner] 
werkzoekende, zonder resultaat. Schandalig dat hiermee geen rekening wordt 
gehouden. Er wordt oppervlakkig meegekeken naar de banenmarkt, maar in 
[partners] situatie moet er meer aandacht besteed worden'. 

12.2 Succes- en verbeterpunten minima 
Ook de doelgroep kon een goed punt en een verbeterpunt noemen. In tegenstelling 
tot de WWB-doelgroep is hier niet vooraf een aantal antwoordopties getoond. 
Mensen konden vrij invullen. De punten die mensen aandragen die zij goed vinden 
betreffen vooral het feit dat zij door deze regelingen mee kunnen doen aan dingen, 
waar zij anders niet aan mee zouden kunnen doen. 

Hieronder enkele citaten ter illustratie5: 

Punten die mensen goed vinden: 
'Daf het er is, anders sta je helemaal buiten de maatschappij, omdat je het 
anders niet kan betalen'. 
'De medewerking van de medewerkers vind ik goed. En ze praten duidelijk. Zo 
kan ik hun wel begrijpen want Nederlands is niet mijn moedertaal'. 
'Het is goed omdat ik voor mijn kinderen dan nog iets aan sport + cultuur kan 
regelen'. 
'Vind het heel fijn dat het er is, ben er nu afhankelijk van dus kan nu zelfstandig 
functioneren. Ook de langdurigheidstoeslag heel goed voor eventuele extra 
onvoorziene uitgaven'. 
'Ik ben blij met de toeslagen, maar helaas kwam ik er te laat achter waar ik recht 
op had!' 
'Ik ben blij met ieder "extraatje" om het zo nog leefbaar voor mezelf en m'n 
dochter te maken, en dan denk ik aan tegemoetkoming in schoolkosten en 
langdurigheidstoeslag zodat ze met de rest van haar klasgenoten mee kan 
doen'. 

De verbeterpunten gaan vaak over onbekendheid met alle verschillende regelingen 
en ervaren onduidelijkheid over waar iemand wel of niet gebruik van kan maken. 
Mensen zouden assertievere communicatie vanuit (onder andere) de gemeente op 
dit vlak prettig vinden. Hieronder enkele citaten ter illustratie. 

Verbeterpunten: 
'Er moeten niet zoveel regels zijn en je moet zoveel papieren kopiëren en 
opsturen. Veel papierwerk'. 

5 Een geanonimiseerde versie van de complete lijst met ingevuld open antwoorden is als bijlage aan de gemeente 
aangeboden. 
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'Veel uitgebreidere en beter info, veel kortere verwerkingstijd, en automatisch 
uitkering aan mensen die er (al jaren achtereen) recht op hebben'. 
'De hoogte van het bedrag. Bijvoorbeeld, mijn inkomen gaat op aan het betalen 
van mijn rekeningen (ik drink en rook niet, en heb geen auto)'. 
De HaarlemPas is bij iedere instelling niet geldig, en het geeft nergens profijt 
van'. 
De aanvraagformulieren voor bijzondere bijstand zouden makkelijker 
beschikbaar moeten zijn'. 
'Ik wil graag informatie over waar ik de HaarlemPas voor kan gebruiken, zoals 
voorheen. Bovendien is het niet te gebruiken voor musea/toneelschuur/ 
bioscopen, et cetera. 
'Telefonisch zijn jullie slecht bereikbaar, de moet lang wachten tot dat je 
geholpen wordt'. 
'De juiste hulpverleners hebben die de situatie begrijpen en respecteren'. 
'Het zou fijn zijn als de gemeente zelf aangeeft waar ik recht op heb. Dan hoeft 
men steeds geen aanvragen in te dienen'. 
'Betere voorlichting, nu hoor ik het vaak via via'. 
'Begrijp soms formuleringen niet, veel regels, veel soorten tegemoetkomingen, 
de moet zelf uitzoeken wat er voor je van toepassing is. Wist na 4 jaarpas van 
langdurigheidstoeslag'! 
'De formulieren en brieven moeten in makkelijkere taal geschreven worden 
zodat ik ze zelf kan lezen en begrijpen'. 
'Soms zou het prettig zijn als er iets minder star gereageerd zou worden. Soms 
moet je ook uitzonderingen kunnen maken'. 

12.3 Succes- en verbeterpunten SDV 
Ook de SDV-klanten konden in open schrijfvlakken een punt aangeven dat zij goed 
vinden aan de schuldhulpverlening en een punt dat volgens hen beter zou moeten. 

Wat mensen goed vinden: 
• 'De dienstverlening zelf. als je het zonder deze hulp moet doen, wordt alles een 

stuk moeilijker. Ik voel me goed opgevangen, nu bijna 3 jaar'. 
• 'De begeleiding op afstand (digitaal)'. 
• 'Het begeleiden en uitvoeren door de juiste weg te weten'. 
• 'Ze geven snel antwoorden. Ze wijzen ook op een goede manier wat ik moet 

doen'. 
• 'Daf mensen snel en effectief geholpen worden zodat ze kunnen inzien wat 

gedaan moet worden'. 
• 'Ik kan goed praten met mijn bewindvoerder, over alles. Is begripvol, doch streng 

als het moet'. 
• 'De hulpverlening is uitstekend en als de druk van de ketel is voelt het beter en 

kan je alles beter overzien'. 
'Goede voorlichting, duidelijk wat er van je venwacht wordt.' 

• 'De spanning die weg is. daarnaast het inzicht dat je weer krijgt in de inkomsten 
en uitgaven'. 
'Dat er heel veel stress is weggevallen, incassobureaus, deurwaarders, et 
cetera.' 
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'Dat ik overzicht krijg over mijn geld. Ik geen nu met beleid mijn geld uit'. 
'Goed op de hoogte gehouden, alles duidelijk'. 

De verbeterpunten gaan vooral in op de soms lange doorlooptijden voordat iemand 
in een WSNP-traject komt. Ook ervaren mensen de overzichten als onduidelijk. Ook 
wordt een aantal keer genoemd dat mensen het prettig vinden als de SDV wat 
proactiever naar hen toe communiceert. Hieronder enkele citaten ter illustratie. 

Wat verbeterd moet worden: 
'Informeren, op de hoogte houden'. 
'(Doorloop)tijd van aanvraag, aangezien schulden oplopen en kans op werk in 
verband met loonbeslagen lastig/ondoenlijk is/blijkt'. 
'Duidelijk zijn: als ik alles heb ingeleverd, wat ik moet betalen? Moeten zij wel 
betalen? Niet dat ik voor mijn huur en zorg geld moet betalen, is 192 euro per 
maand. Dit hou ik niet vol!' 
'Sommige betalingen worden vergeten en dan krijg ik aanmaningen wat stress 
geeft'. 
'Ik miste de uitleg en communicatie over de saldo-afschriften, kosten en 
reserveringen'. 
'Samenwerking met de belastingdienst'. 
'Het heeft wel lang geduurd voor alles definitief geregeld was. Temeer mijn 

dossier meteen compleet en in orde was. 
'De tijd die tussen aanmelding bij Humanitas zit en dan intake gemeente, 
vervolgens weer een lange wachttijd voor WSNP. Mijn wachttijd was in totaal 6 
maanden!' 
'Het heeft een jaar geduurd voor mij om vanaf de hulp van Humanitas in de 
WSNP te komen'. 
'Iets duidelijker, rekeningoverzicht wat uitgebreider'. 
'Het financiële overzicht is voor mij niet duidelijk'. 
'Ik heb geen idee wat is afgelost heb of hoe lang ik nog bij SDV moet zitten'. 
'Meer inzicht krijgen in schulden en aflossingen'. 
Meer duidelijkheid bij de afschriften. Het is nu niet overzichtelijk waar welke 
potjes voor zijn en hoeveel er totaal gespaard is'. 
'Humanitas heb ik als vervelend ervaren. Omdat de vrijwilliger die ik had 
toegewezen gekregen, geen goede info gaf en ik steeds terug moest met andere 
papieren. Ben wel een keer of6a7 terug gegaan om daar te kopiëren'. 
'De inhoud van de brieven komt dreigend over. Eerder persoonlijk gesprek in 
plaats van per brief. 
'Betere communicatie en vervanging bij vakantie en ziekte. Zodat een ander je 
vraag kan beantwoorden'. 
'Dat de medewerkers beter luisteren en niet gelijk gaan zeggen op een 
snauwerige manier wat wel en wat niet. Ze moeten ook beter luisteren'. 
'De telefoontijden. Mensen die werken kunnen niet altijd bellen!' 
'Dat ze bij één persoon blijven, zodat je niet steeds opnieuw je verhaal of dossier 
moet laten zien, of je verhaal opnieuw vertellen'. 
'Dat ze zelf contact opnemen als ze denken dat iets niet goed gaat'. 

40/54 



KTO WERK EN INKOMEN GEMEENTE HAARLEM 

'Niet verplichten een cursus omgaan met geld te volgen. Ik had alles goed op de 
rails. Door [omstandigheden] voor de bijl gegaan. Ik ben [...] jaar en weet goed 
met geld om te gaan. Vind het vernederend. Word er ziek van'. 
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Hoofdstuk 13 
Kwalitatieve sessies W&l 

13.1 Inleiding, achtergrond, onderwerpen 

Achtergrond 
Als aanvulling op de kwantitatieve data uit de vragenlijsten heeft Haarlem BMC 
Onderzoek de opdracht gegeven twee aanvullende sessies te houden met klanten 
om dieper door te kunnen praten over hun beleving op een select aantal 
onderwerpen. Klanten die hier interesse in hadden konden contact opnemen met 
BMC om hun interesse te tonen. BMC heeft de geïnteresseerde klanten de 
uitnodigingen gestuurd voor de sessies. Ook zijn zij ter herinnering voorafgaand aan 
de bijeenkomst door BMC gebeld. Haarlem heeft via haar ketenpartners aanvullend 
telefonisch contact opgenomen met klanten die onder de doelgroep vallen om het 
aantal deelnemers aan de kwalitatieve sessies te vergroten. 

Op 12 mei 2015 hebben er twee sessies plaatsgevonden in het stadhuis in Haarlem. 
Een sessie in de middag (13.00-14.30 uur) en een sessie in de avond (19.30-21.00 
uur). Aan de middagsessie namen uiteindelijk vijf personen deel, aan de 
avondsessie namen eveneens vijf personen deel. 6 Omdat er bij beide sessies geen 
klanten schulddienstverlening aanwezig waren zijn er ook geen ervaringen van deze 
doelgroep om weer te geven. 

Kwalitatief onderzoek 
Bij kwalitatief onderzoek is de informatieverzameling vaak open en flexibel, zodat er 
ruimte is voor onvoorziene gebeurtenissen en verdieping. Dit betekent dat er geen 
sterke voorstructurering is, zoals in een enquête. Wel is er gebruikgemaakt van een 
vragenlijst als richtlijn voor het gesprek. Het gaat er in dit onderdeel van het 
onderzoek niet om wat waar is of niet, maar hoe de doelgroep bepaalde 
gebeurtenissen ervaart en waarom. Dit type onderzoek levert dan ook geen cijfers 
op zoals bij kwantitatief onderzoek, maar juist het verhaal achter de cijfers. 

Genera/Zseren 
De gegevens uit kwalitatieve onderzoeken zijn lastig generaliseerbaar naar de 
gehele groep of andere groepen. De resultaten van dit onderdeel van het onderzoek 
kunnen dus niet worden doorgetrokken naar het gehele klantenbestand. De 
resultaten moeten gezien worden als de belevingen van tien personen en geven een 
inkijkje in de manier waarop klanten bepaalde aspecten van de dienstverlening 
ervaren. Het gaat hierbij om een valide onderzoek waarin uitspraken onderbouwd 
zijn met citaten en beschreven ervaringen van klanten. 

Onderwerpen 
De volgende twee hoofdonderwerpen zijn aan bod gekomen tijdens de sessies: 
• Informatievoorziening en behoefte. 

' Dit aantal was kleiner dan het aantal ontvangen aanmeldingen. 
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• Klantcontact/bejegening. 

De twee hoofdonderwerpen hangen sterk met elkaar samen. Zo hangt bejegening 
sterk samen met informatie en communicatie over rechten en plichten als het gaat 
om persoonlijke gesprekken met klanten, of de toon in brieven. Wel proberen wij zo 
thematisch mogelijk de Input van de klanten weer te geven. 

13.2 Informatie 
Met de aanwezigen is gesproken over diverse aspecten van informatievoorziening. 
Wat willen klanten aan informatie en in welke vorm en waarover? Hoe zoeken 
klanten zelf naar informatie? Zijn klanten goed geïnformeerd over hun rechten en 
plichten? Weten zij waar zij aan toe zijn? Et cetera. Wat met name opvalt als het 
gaat om informatie is dat de meningen van de klanten erg divers zijn. Waar de een 
zichzelf graag informeert via het internet, zoekt de ander juist persoonlijk contact, et 
cetera. Hieronder gaan we op enkele aspecten in. 

Persoonlijk contact klantmanager WWB 
De mate waarin de deelnemers behoefte hebben om hun vragen door een vast 
contactpersoon beantwoord te zien verschilt. De één zoekt, indien mogelijk, liever 
zelf informatie via het internet op, terwijl voor een ander juist aan persoonlijke uitleg 
de voorkeur geeft. Los van de voorkeur wordt breed de mening gedeeld dat er bij 
voorkeur wel een contactpersoon zou moeten zijn om je vragen aan te stellen op het 
moment dat je er zelf niet uit komt. Deze mogelijkheid blijkt niet voor alle deelnemers 
aanwezig en verschillende klanten stellen dat deze mogelijkheid steeds verder 
beperkt wordt. 

Voor één klant geldt dat het vanaf het moment dat zij een uitkering ontvangt 
(ongeveer halfjaar) nooit duidelijk is geworden of ze een contactpersoon heeft en 
wie dit zou mogen zijn. Hierdoor voelt zij zich slecht geïnformeerd, weet zij niet goed 
waar zij aan toe is en waar zij met vragen naartoe moet. 

'Ik weet niet goed waar ik aan toe ben, met wie ik contact moet houden. Dit levert een hoop 
frustratie op. Bij de aanvraag sprak ik iemand die tijdelijk was ingehuurd voor de intake. Dat 
was iemand die de intake voor meerdere gemeenten doet. Hij gaf aan dat als de aanvraag 
goed wordt gekeurd en de documentatie compleet was, en ik een uitkering zou krijgen en dat 
is goed gegaan. Maar wat de gemeente vervolgens van mij verwacht heb ik uiteindelijk niet 
teruggekoppeld gekregen. Krijg het gevoel alsof ik vergeten ben. Het contact bij vragen 
verloopt nu vaak via algemene telefoonnummer 14...'. 

Klanten die al langer een uitkering ontvangen zijn wel bekend met het idee van een 
casemanager die je kunt raadplegen bij vragen. Al geven meerderen aan dat dit 
contact niet meer zo vanzelfsprekend is als vroeger. Eén klant vertelt: 

'Ik zit met allerlei vragen en krijg geen oproep meer voor een gesprek. Er zijn nu zaken waar 
ik niet uit kom. Voorheen kreeg je een gesprek en kon je alles vragen en werd je verder op 
weg geholpen. Ik ben ziek geweest, maar als er iets verandert in je persoonlijke situatie moet 
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je dit doorgeven. Dat moest ik dan op het groene briefje schrijven, maar daar kan ik mijn hele 
verhaal niet op kwijt. Ik krijg geen antwoord op vragen die belangrijk zijn voor mij. 

Twee andere klanten beamen dit: 

'Regelmatig iemand spreken is voor mij het belangrijkst. Ik voel me in de steek gelaten (ook 
emotioneel aspect) door de gemeente - voorheen werd goed gecommuniceerd maar nu val 
ik even buiten de boot. Je krijgt het gevoel dat ze er geen moeite meer voor willen doen'. 

'Ik ben ontevreden over het casemanagement - ik heb al twee jaar niks gehoord van mijn 
casemanager - in de tussentijd heb ik al drie of vier casemanagers gehad en bij de laatste 
twee heb ik gewoon geen contact. Ik bel zelf ook niet, omdat ik vind dat het hun taak is om 
contact met mij op te nemen'. 

We zien in de gesprekken iets wat vaker voorkomt bij (WWB-)klanten. Dat ze een 
bepaalde vorm of mate van terugkoppeling verwachten. Of dat ze verwachten dat er 
contact met hen zal worden opgenomen om even de 'stand van zaken' door te 
nemen. Ook al loopt alles misschien helemaal goed en volgens de regels, ze 
ervaren door het gebrek aan contact een bepaalde onzekerheid. Twee klanten, die 
vroeger veelvuldiger contact hadden met een klantmanager hebben het idee te zijn 
opgegeven omdat ze inmiddels boven een bepaalde leeftijd zijn (50+). 

Niet iedereen deelt deze negatieve ervaringen. Er zijn ook deelnemers aanwezig die 
wel een persoonlijk contactpersoon hebben en tevreden zijn over de wijze waarop 
diegene hem of haar van informatie voorziet. 

'Mijn ervaring is dat als ik een vraag heb en naar mijn contactpersoon vraag, komt het goed.' 

Ook is er een klant die in principe tevreden is over haar contactpersoon maar wel 
een kanttekening wil plaatsen. Omdat zij de Nederlandse taal niet machtig is, is zij 
afhankelijk van de vertaling door haar contactpersoon van de gemeente. Soms 
vraagt zij zich af of haar contactpersoon wel volledig genoeg is in haar antwoord: 

'Ik weet niet precies of wat ze zegt echt klopt of niet. Ik hoor ook dingen van vrienden uit 
andere gemeenten en die vertellen dan over hun situatie. Iemand krijgt bijvoorbeeld een 
computer voor haar zoon maar ik weet niet wat de mogelijkheden voor mij zijn en waar ik 
gebruik van kan maken. Mijn contactpersoon zegt dat ze niet weet hoe het zit, maar ik kan 
alleen bij haar terecht'. 

Zelfbedieningszuilen 
In de publiekshal van de gemeente Haarlem staan zelfbedieningszuilen waarmee de 
burger zelf digitaal dingen kan regelen. Er kan informatie worden gegeven, sommige 
producten kunnen worden aangevraagd, betaald en uitgeprint of een volgnummer 
wordt verstrekt. Een aantal deelnemers geeft aan moeite te hebben met de zuilen en 
is niet gecharmeerd van deze methode: 
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"De zuilen in de hal werken niet, want ze hebben alsnog een gastvrouw nodig die je door het 
menu heen loodst. Gelukkig zijn de gastvrouwen heel aardig en weten ze veel. Maar als je 
niet afgestudeerd bent dan zijn die zuilen niet te begrijpen. En als je dan uiteindelijk een 
nummer hebt gekregen dan is het onduidelijk waar je moet zijn (welke verdieping)." 

Deze deelnemer redeneert dat als er veel extra toelichting van gastvrouwen nodig is 
dat de zuilen niet intuïtief werken en eventueel efficiencyvoordeel teniet wordt 
gedaan. Het merendeel van de aanwezigen heeft geen gebruikgemaakt van de 
zelfbedieningszuilen en kan hierover dus niet oordelen. 

Informatievoorziening mondeling/per brlef/folder/internet 
In principe vinden klanten veel verschillende manieren van informatievoorziening 
geschikt, mits het informatiekanaal naar voorkeur voor hen blijft bestaan. De ene 
klant wil graag alles digitaal, terwijl een tweede informatie liever op papier heeft en 
een ander informatie via persoonlijk contact de voorkeur geeft. Eén klant: 

'De informatievoorziening vind ik heel goed, ik kan alles vinden op internet. Maar er zijn ook 
mensen die geen intemet hebben, mensen in de bijstand hebben weinig geld en kunnen het 
misschien niet betalen. Voor hen is de informatievoorziening waarschijnlijk slechter.' 

Alle aanwezigen zijn het er mee eens dat als je niet over een computer met internet 
beschikt of als digitale informatie niet je voorkeur heeft dat er dan alternatieven 
moeten blijven bestaan. Een deelnemer geeft aan dat het in zijn algemeenheid 
steeds moeilijker wordt om aan informatie te komen als ledereen altijd doorverwijst 
naar het internet. Deze persoon hoopt dat de gemeente hier voldoende aandacht 
voor blijft houden. Eén klant oppert het idee dat de gemeente zou kunnen vragen 
naar de communicatievoorkeur - digitaal of per post, zoals dat ook bij een 
gasleverancier of bank gebeurt. Dit zou ook efficiënter zijn voor de gemeente dan 
dubbelop. 

Eén aanwezige geeft aan dat het prettig is dat het inkomstenformulier tegenwoordig 
via de website kan worden ingeleverd. Een andere deelnemer pleit voor veel 
verdere digitalisering en stelt dat de huidige communicatie niet meer van deze tijd is. 

'Ik ben voor digitalisering; loonspecificatie, wijzigingen, chatfunctie met een casemanager of 
in ieder geval berichten kunnen sturen. De huidige communicatie is niet van deze tijd. Mijn 
suggestie is: maak er een portal van waar je alles in kan bijhouden; overzicht van je 
uitkering, inkomsten, et cetera'. 

In beide kwalitatieve sessies is aan de klanten gevraagd of zij de brieven die de 
gemeente Haarlem stuurt duidelijk vinden. Bijna alle aanwezigen vonden de brieven 
duidelijk of konden zich in ieder geval niet herinneren dat ze ingewikkeld waren. 
Alleen twee deelnemers die de Nederlandse taal niet machtig zijn hebben hulp nodig 
bij het vertalen van de brieven. Zij zouden het handig vinden als er ook Engelse 
versies verstuurd zouden worden. 

45/54 



KTO WERK EN INKOMEN GEMEENTE HAARLEM 

De gemeente heeft een brochure met alle financiële regelingen voor mensen met 
een laag inkomen. Aan de deelnemers is gevraagd of zij deze folder kennen en of zij 
deze folder wellicht in hun bezit hebben. Twee van de tien deelnemers zeggen de 
folder via de post ontvangen te hebben. Eén deelnemer heeft de digitale versie van 
de folder via het internet ingezien. Het merendeel van de aanwezigen vindt het goed 
dat de folders verspreid worden, al is de helft van mening dat er meer moeite 
gedaan kan worden om de folders te verspreiden. 

'Men zou venvachten dat als je wordt ingeschreven dat je dan de folders krijgt. Ze liggen niet 
op makkelijk te vinden plaatsen. Ik had ze nog niet gezien'. 

Eén deelnemer merkt op dat het idee achter een folder weliswaar goed is maar dat 
de informatiedichtheid aan de lage kant is. Het blijft wat deze deelnemer betreft bij 
vrij algemene informatie. Wat deze deelnemer mist is een gedetailleerd naslagwerk 
voor als je meer specifieke vragen hebt. Overigens wordt dit ervaren gemis aan 
gedetailleerde informatie ook niet weggenomen door informatie op de Haarlemse 
website. Voor het merendeel van de deelnemers biedt de folder voldoende 
informatie. Een ander komt met het kritiekpunt dat er in de folder heel veel verwezen 
wordt naar het internet. Aangezien deze deelnemer geen internet heeft en hier ook 
niet goed mee overweg kan, eindigen veel onderdelen in de folder in een 
doodlopende weg. 

Ook als het gaat om informatie over rechten en plichten dan vindt het merendeel dat 
zij hierin voldoende worden bediend maar hekelen enkelen de onvolledigheid van 
deze informatie. 

'Een mevrouw van het re-integratiebureau zei bijvoorbeeld dat ik reiskosten kon declareren 
als ik ver moet reizen om te solliciteren. Maar dat kan ik dan nergens terugvinden. En dat 
zegt zij dan wel, maar ik kan nergens naar verwijzen. Behoefte aan informatie, zwart op wit'. 

Haarlempas 
Inwoners van Haarlem met een laag inkomen maken aanspraak op de HaarlemPas 
waarmee zij korting kunnen krijgen bij bibliotheken, bioscopen, winkels, op 
cursussen en culturele en sportactiviteiten en bij het afsluiten van een 
ziektekostenverzekering. Alle deelnemers aan de kwalitatieve sessies zijn bekend 
met de HaarlemPas en de helft van de deelnemers beschikt hier ook over. De indruk 
onder verschillende deelnemers bestaat dat er momenteel minder mogelijk is met de 
HaarlemPas. 

Een klant stelt dat het lastiger is geworden om de HaarlemPas aan te vragen: 

'Bij aanvraag Haarlem Pas moet je tegenwoordig heel veel informatie overleggen met 
betrekking tot inkomen en die moet je steeds opnieuw overleggen. De dekking van de 
Haarlem Pas is ook afgenomen, hij wordt bijna nergens meer geaccepteerd'. 
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Ook geven een aantal deelnemers aan dat het onduidelijk is waar men nu precies 
korting kan krijgen. Anderen zijn het hier niet mee eens en zeggen dat de 
betreffende instelling zelf aangeeft of ze met de HaarlemPas werken. 

'De bibliotheek geeft een blaadje uit met taneven en hoeveel korting je knjgt met een 
Haadem Pas'. 

Daar wordt tegenin gebracht dat het handig zou zijn als er een actueel overzicht zou 
zijn waarin staat welke organisaties zijn aangesloten. Anders moetje elke keer per 
individuele instelling achterhalen of deze wel of niet aangesloten is. Een dergelijk 
overzicht is volgens de deelnemers nergens te vinden. 

'Er staat in zijn algemeenheid bij sportverenigingen, bibliotheek, et cetera, maar geen 
specifieke organisaties. Waarom geen duidelijke lijst met de organisaties. Waar wel en waar 
niet?' 

Communicatie, terugkoppeling en antwoord op vragen. 
Naast het informeren van klanten over mogelijkheden, rechten en plichten valt het 
beantwoorden van vragen ook onder informatievoorziening. Als de deelnemers 
specifieke vragen hebben dan vragen zij dit persoonlijk; face-to-face of telefonisch. 
Of zij maken gebruik van brieven of e-mail. 

Het merendeel van de deelnemers oordeelt positief over de klantvriendelijkheid van 
het baliepersoneel en de telefonisten die zij spreken. Over de dienstverlening van de 
medewerkers waarmee zij vervolgens doorverbonden worden is men minder 
eenduidig positief. Twee klanten geven aan: 

'Geen reactie op boodschappen die achtergelaten worden en met terugbelverzoeken wordt 
niets gedaan'. 

'Ik moet me ergens digitaal voor inschrijven maar ik heb geen internet. Dus toen heb ik 
gebeld. Dat betekent wel dat ik mijn verhaal weer helemaal opnieuw doen. En ik weet niet 
wie het is geweest. De kans is groot dat ik bij iemand anders weer opnieuw kan beginnen. 
Je moet eerst uitleggen waar het over gaat via het algemene nummer/kcc. Daarna ontvang 
ik geen terugkoppeling. En het is nu nog steeds niet geregeld'. 

Ook vindt een deelnemer het soms moeilijk om de waarde van het antwoord in te 
schatten omdat zij niet weet met wie zij gesproken heeft. Soms bestaat bij deze 
deelnemer de indruk dat medewerkers aan de telefoon zich er gemakkelijk vanaf 
willen afmaken. 

'Bij vragen en onduidelijkheden heb ik eerder wel eens aangegeven dat ik de juiste 
informatie niet kan vinden. Dan zeggen ze dat het er wel is. Als je vraagt of ze meekijken 
(bijvoorbeeld naar de website), dan geven ze pas toe dat informatie niet beschikbaar is of 
niet vindbaar. Verder vertellen de mensen met wie ik contact heb niet wat zijn of haar functie 
is, dus ik weet niet precies met wie ik te maken heb.' 
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Een deelnemer die graag de via de telefoon gemaakte afspraken of gegeven 
antwoorden op schrift of via e-mail herhaald ziet, stuit hierbij op weerstand. Volgens 
deze deelnemer zijn de medewerkers hier terughoudend in omdat ze anders aan 
hun afspraken gehouden zouden kunnen worden en ze telefonisch vrijblijvender 
uitspraken kunnen doen. 

'Contact per e-mail zijn ze helemaal niet blij mee want dan staat er iets op papier, daar zijn 
ze als de dood voor. Ze willen niet dat je mailt, ze willen afspraken ook niet per e-mail 
bevestigen'. 

De helft van de deelnemers is van mening dat de snelheid en volledigheid waarmee 
formulieren en brieven worden behandeld voor verbetering vatbaar zijn. Er zijn vier 
deelnemers die ervaringen hebben met het kwijtraken van formulieren. 

'Posf is altijd kwijt bij de gemeente Haarlem. Ze zeggen altijd dat ze het niet ontvangen 
hebben. Je moet altijd om ontvangstbewijzen vragen, anders raken ze het kwijt. Dit hoor je 
heel vaak'. 

'Ik ben nu bezig met een vakantie aanvraag, waarvoor ik naar de balie ben geweest. Dan 
krijg je een bewijs dat je het hebt aangevraagd. Als het via de post gaat kunnen ze het 
"kwijtraken". Vervolgens heb ik niks gehoord waardoor ik niet weet of ik weg mag. Ik heb hier 
telefonisch contact overgehad - toen werd ik wel teruggebeld en toen bleek mijn aanvraag 
niet bekend te zijn. Toen kreeg ik de vraag: kunt u het nog een keer aanvragen? Originele 
aanvraag nog een keer gescand voor de gemeente. Dit proces is stroperig en getuigt ervan 
dat burgers mogen twijfelen of aanvragen wel op de juiste mensen terechtkomen. Nu is mijn 
aanvraag vertraagd en mogelijk zwerft het ergens in de organisatie rond'. 

'Bij balie goede ervaringen (mensen zijn vriendelijk en respectvol). Daarna gaat het fout, 
aanvragen zijn niet aangekomen bij behandelaars. Formulieren moeten vaak opnieuw 
ingevuld worden. Ze gaan niet zorgvuldig om met aanvraagformulieren'. 

Het lijkt er op dat met name de klanten die ingewikkelde vragen hebben en niet over 
een vaste contactpersoon beschikken (en ook niet bekend zijn met mogelijke 
inhoudelijke aanspreekpunten die meer variabel zijn), zichzelf niet altijd voldoende 
geholpen voelen. Zij hebben soms het idee dat hun vraag niet serieus genomen 
wordt en twijfelen dan aan de waarde van het antwoord. Klanten die wel een vast 
aanspreekpunt hebben of zij die meer algemene vragen hebben, zijn wel tevreden 
over de antwoorden die zij krijgen. 

Meerdere deelnemers typeren de wijze waarop medewerkers omgaan met 
(aan)vragen en formulieren als slordig. Alhoewel het hier kwantitatief gezien slechts 
om een handvol ervaringen gaat, is het wel opvallend dat maar liefst vier van de tien 
deelnemers een dergelijk voorval van slordigheid hebben ondervonden. 

13.3 Bejegening en klantcontact 
De manier waarop er met klanten wordt omgegaan bepaalt vaak het beeld dat de 
klant van een organisatie in zijn geheel heeft. De ervaring die een klant heeft met 
een gemeente is in die zin dus sterk afhankelijk van hoe zij de contacten met uw 
medewerkers ervaren. Dit heeft zowel betrekking op de wijze waarop zij te woord 
worden gestaan aan de telefoon en aan de balie als op het contact dat zij hebben 
met hun klantmanager. 
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Het is belangrijk om te benadrukken dat onderstaande resultaten een verdiepende 
inkijk geven in de belevingen van tien klanten. Deze belevingen zijn niet 
generaliseerbaar en hoeven dus niet aan te sluiten bij de gemiddelde ervaring van 
de totale doelgroep. In samenhang geven onderstaande resultaten mogelijk 
aanvullende informatie op het kwantitatieve gedeelte van het klantonderzoek. Uit het 
kto WWB blijkt dat 88% het met de stelling eens is dat medewerkers hen vriendelijk 
antwoord hebben gegeven. 

Twee van de tien deelnemers aan de kwalitatieve sessies zijn tevreden over de 
wijze waarop zij geholpen zijn, de klantvriendelijkheid en wijze van bejegening. Drie 
deelnemers hebben hier geen uitgesproken mening over en vijf deelnemers zijn 
ontevreden over de wijze van bejegening. Het zijn met name deze vijf deelnemers 
die hun mening hebben toegelicht. 

De vijf deelnemers die ontevreden waren over de manier waarop medewerkers met 
hen zijn omgegaan zijn allen WWB-klanten. Zij zijn van mening dat medewerkers er 
te snel en te vaak ten onrechte van uit gaan dat klanten misbruik maken van de 
uitkering. Men begrijpt dat er regels en plichten zijn waar men zich aan moet houden 
maar vinden dat de strenge bejegening zijn doel soms voorbij schiet. 

'De manier waarop je benaderd en/of bejegend wordt door consulenten vind ik niet normaal. 
Ze dikken aan dat je afhankelijk van ze bent. Mensen worden niet netjes behandeld, of je 
wordt als een kind behandeld. Als je een uitkering aanvraagt, kan je na vier weken een 
voorschot aanvragen, dan moet je in discussie gaan of het om een voorschot gaat of om 
broodnood, ze geven daar geen goede informatie over'. 

'Respect tonen, netjes omgaan met iemand zijn achtergrond/afkomst/problematiek. En niet 
als kind behandelen, er zijn ook afgestudeerde professionals die door omstandigheden in de 
bijstand komen en die hoefje niet "lullig" aan te spreken'. 

'Ze moeten niet iedereen over één kam scheren. Ik heb verschillende vervelende ervaringen 
gehad en dat gaf mij het gevoel dat ik werd aangekeken als fraudeur of profiteur. De manier 
waarop is voor mij vooral van belang'. 

'Ik heb mijn hele leven hard gewerkt en nu moet ik solliciteren op vacatures die nergens op 
slaan. Ik solliciteer netjes 1 keer per week en bewaar alles digitaal. Ik ben eerder behandeld 
als kleuter en als iemand die de boel belazert. Dit was voor mij een hele nare ervaring. Ik 
heb vrijwilligerswerk gedaan, daar had ik toestemming voor gekregen. Toen moest ik plots 
verplicht een re-integratietraject doen. Er kwam een dik rapport uit, dat werd naar Sociale 
Zaken gestuurd en dat zouden ze met mij moeten bespreken. Met dat rapport is uiteindelijk 
niks meer gedaan, weggelegd en het gesprek ging vervolgens ergens anders over. Naast de 
vervelende manier waarop het ging, is het ook een verspilling van de kosten van het re-
integratietraject'. 

'Waarom wordt er 8 weken gewacht om uitsluitsel te geven over een aanvraag. Dit doen ze 
bewust'. 
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De negatieve ervaringen van bovenstaande WWB-klanten schetsen een beeld van 
medewerkers die bejegening en procedures als instrument gebruiken om instroom 
van nieuwe klanten te vertragen of voorkomen en om oneigenlijk gebruik van de 
uitkering bij bestaande klanten tegen te gaan. Hierin dient een balans gevonden te 
worden waarin een stringente en activerende toon samen kan gaan met respectvolle 
benadering. 

Zoals aangegeven waren er ook deelnemers die juist benadrukten dat zij vriendelijk 
geholpen zijn: 

Waf betreft bejegening, ze zijn zeer vriendelijk geweest tegen mij. Mijn contactpersoon 
begrijpt mij. De houding die je zelf aanneemt speelt ook een grote rol, maakt dat de 
medewerker vriendelijk reageert. (Wisselwerking) Er moet openheid van zaken zijn, zodat de 
gemeente goed weet hoe met je om te gaan. Ik heb vanaf het begin open kaart gespeeld en 
verteld over mijn vededen'. 

Rekening houden met de klant 
In het kwantitatief onderzoek is 'rekening houden met de klant' het meest genoemde 
verbeterpunt. 34% van de WWB-klanten in het kwantitatieve onderzoek noemt dit 
als belangrijkste punt dat moet worden verbeterd. Daarnaast is 55% het eens met 
de stelling dat de medewerkers vooroordelen hebben over wat zij kunnen en willen. 
Het is in dit licht interessant om te beschrijven wat de deelnemers aan de 
kwalitatieve sessies hierover hebben gezegd. 

Volgens een paar deelnemers richt de gemeente zich te zeer op procedurele 
richtlijnen en zou maatwerk zowel voor de klant als voor de gemeente voordelig 
kunnen zijn. Binnen het kader 'rekening houden met de situatie van de klant' is met 
name gesproken over dienstverlening aan kwetsbare doelgroepen. 

Een deelnemer stelt dat de gemeente zichzelf ook in de vingers kan snijden als men 
door middel van striktheid en veronderstelde vertragingstactieken personen uit de 
bijstand probeert te weren. Wanneer de gemeente nodeloos langzaam reageert bij 
aanvragen van huur, borg, inrichtingskosten voor daklozen dan heeft dit als gevolg 
dat de dakloze langer in de daklozenopvang verblijft. Los van de morele gronden, 
stelt deze deelnemer dat de kosten van een dakloze voor een gemeente uiteindelijk 
hoger zijn dan de kosten van een uitkeringsgerechtigde. 

Ervaringen uit de praktijk van een andere deelnemer sluiten hier bij aan. 

'Ik was op dat moment dakloos, ik sliep her en der en af en toe zelfs op straat. Ik heb ook 
duidelijk aangegeven - of je nou net uit de gevangenis komt, uit huis bent gezet of door een 
scheiding bent geweest - het inlevingsvermogen van de medewerker met wie je contact hebt 
is heel belangrijk. Om in aanmerking te komen voor een uitkering kreeg ik de taak om vip" 
sollicitaties in een week te schrijven en me in te schrijven bij vijf uitzendbureaus, terwijl ik 
dakloos was. Als je met veel andere zaken bezig bent en niet eens een dak boven je hoofd 
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hebt, hoe moet je dat dan waar kunnen maken. Het was niet reëel, maar het is mij gelukt. Ik 
ben ook erg dankbaar, maar er mag wel meer inlevingsvermogen zijn'. 

Volgens deze deelnemer zou de gemeente bedacht moeten zijn op de enorme 
drempels die sommige verplichtingen voor mensen betekenen. De gemeente zou 
per situatie een inschatting maken (ex-gedetineerden, personen met psychische 
problemen, onlangs gescheiden mensen, weduwen/weduwnaren). Ook hij geeft aan 
dat terugval bij sommige doelgroepen zowel voor de persoon als voor de gemeente 
nadelig is. 
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Bijlage 1 
Onderzoeksverantwoording en respons 

Doorgaans is de respons bij een tevredenheidsonderzoek onder klanten van een 
sociale dienst lager dan bij een andere doelgroepen. Dit heeft deels te maken met 
het gegeven dat de klanten een afhankelijkheidsrelatie hebben met de gemeente. 
Daardoor kunnen zij zich belemmerd voelen vrijuit hun mening te geven. Daarnaast 
is het aandeel laaggeletterden binnen deze doelgroep groter dan het Nederlands 
gemiddelde, wat de respons negatief kan beïnvloeden. 

Waar bij andere doelgroepen de respons soms rond de 40% bedraagt, leert de 
ervaring dat de respons bij schriftelijke onderzoeken onder klanten van de sociale 
dienst doorgaans rond de 25% tot 30% ligt. 

De sociale dienst van uw gemeente heeft een aselecte steekproef van 850 personen 
getrokken per doelgroep. Hiervan hebben 195 WWB-klanten, 173 HaarlemPas-
gebruikers en 149 SDV-klanten de vragenlijst tijdig ingevuld en teruggestuurd. Dit is 
een relatief lage respons voor deze doelgroep. 

NB In de eerste zending7 zijn per abuis een onbekend aantal vragenlijsten naar de 
verkeerde doelgroep verzonden. Er is toen een brief naar alle aangeschreven 
personen gestuurd met uitleg over de situatie, een aankondiging dat de 
respondenten nieuwe lijsten zouden ontvangen en de oproep om ook de nieuwe lijst 
in te vullen. Dit heeft (naar verwachting) een negatief effect gehad op de respons. 

Op basis van het absoluut aantal respondenten geven de resultaten van dit kto op 
hoofdlijnen een goede indicatie van de werkelijke situatie. 

In de tabellen 14 tot en met 19 is aan de hand van de achtergrondvragen 
weergegeven wat de kenmerken van de respondenten zijn. 

Tabel 14 Uitkeringsduur (indien van toepassing) 

Haarlem 
WWB 

2014/2015 

Haarlem 
WWB 

2013/2014 
Referentiegroep 

WWB 

Haarlem 
minima 

2014/2015 

Haarlem 
minima 

2013/2014 
Referentiegroep 

minima 

Tot 1 jaar 14% 14% 19% 5% 16% 10% 

1 to t 3 jaar 28% 23% 25% 19% 25% 19% 

3 tot 5 jaar 18% 16% 17% 2 1 % 17% 16% 

5 jaar of langer 40% 47% 40% 55% 42% 55% 

7 De gemeente Haarlem besteedt grote verzendingen uit aan een regionaal SW-bedrijf. 
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Tabel 15 Gezinssituatie 
Haarlem 

WWB 
2014/2015 

Haarlem 
WWB 

2013/2014 

Referentie 
groep 
WWB 

Haarlem 
minima 

2014/2015 

Haarlem 
minima 

2013/2014 

Referentie 
groep 

minima 

Haarlem 
SDV 

2014/2015 

Haarlem 
SDV 

2013/2014 

Gehuwd/samenwonend 17% 19% 18% 24% 16% 19% 30% 32% 

Alleenstaand 62% 57% 60% 57% 66% 62% 54% 49% 

Alleenstaande ouder 21% 24% 23% 19% 18% 19% 16% 18% 

Tabel 16 Woningeigenaar/huurder 

Haarlem SDV 2014/2015 Haarl em SDV 2013/2014 

Woningeigenaar 3% 5% 

Huurder 89% 91% 

Anders 8% 4% 

Tabel 17 Geslacht 

Tabel 18 Leeftijd 
Haarlem Haarlem Haarlem Haarlem Referentie Haarlem Haarlem 

WWB 2014/ WWB Referentie minima minima groep SDV SDV 
2015 2013/2014 groep WWB 2014/2015 2013/2014 minima 2014/2015 2013/2014 

18-26 4% 2% 6% 3% 2% 3% 4% 4% 

27-40 24% 21% 23% 16% 20% 15% 18% 20% 

41-50 32% 29% 24% 21% 23% 16% 32% 27% 

51-60 28% 32% 31% 29% 28% 20% 30% 35% 

61-64 11% 14% 15% 12% 12% 10% 5% 8% 

65 jaar en 

ouder 
1% 2% 1% 19% 15% 36% 11% 7% 

Tabel 19 Re-integratietraject 
Haarlem WWB 

2014/2015 

Haarlem WWB 
2013/2014 

Referentiegroep 
WWB 

Nee 82% 82% 82% 

Ja, ik volg nu een re-integratietraject 14% 9% 11% 

Ja, ik heb het afgelopen jaar een traject afgerond 4% 9% 7% 

53/54 



KTO WERK EN INKOMEN GEMEENTE HAARLEM 

Bijlage 2 
Bijzondere doelgroep 

De gemeente Haarlem maakt in de WWB-vragenlijst onderscheid naar mensen die 
in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met meervoudige problematiek. 
Respondenten krijgen de vraag: 
• 'Is er in uw leven in de afgelopen 12 maanden sprake geweest van meervoudige 

problematiek, zoals verslaving, dakloos, detentie of behandeling wegens 
psychische problematiek?' 

Ongeveer een op de vijf respondenten (uit de WWB-doelgroep) antwoord 'ja' op 
deze vraag (20%). 

Aan de respondenten die deze vraag met 'ja' beantwoorden stelt de gemeente de 
vraag 'Bent u bekend 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. Van de respondenten die aangeven 
meervoudige problematiek te hebben ervaren is 14% bekend met de BCT. 
Vorig jaar gaf nog 2 1 % van de doelgroep (met meervoudige problematiek) aan 
bekend te zijn met de BCT. Let wel, door het kleine aantal respondenten is dit 
verschil slechts een indicatie. 

Hieronder zijn enkele rapportcijfers uitgesplitst naar WWB-klanten die geen 'ja' 
hebben ingevuld op de vraag over meervoudige problematiek. Let wel, het betreft 
hier een klein aantal respondenten. Deze resultaten geven dan ook slechts een 
indicatie van de werkelijke tevredenheid. Zij zijn niet betrouwbaar. 

Tabel 20 Rapportcijfers naar wel/niet bijzondere doelgroep 



B M C onderzoek 

TELEFOON 
070 -310 3800 
E-MAIL 

info@bmconderzoek.nl 
WEBSITE 

www.bmconderzoek.nl 

O 


