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Geachte leden van de raad,

ln het eerste kwartaal van 2019 heeft onderzoeksbureau l&O Research in opdracht
van de gemeenten Leiden en Leiderdorp een tweede klantervaringsonderzoek
uitgevoerd over de ervaringen van klanten met het team Werk & lnkomen (in de
volksmond: de sociale dienst). Dit onderzoek is een herhaling van het onderzoek dat
beide gemeenten gezamenlijk in 2017 uitvoerden. Doordat het grootste deel van de
vragen ongewijzigd is gebleven, kunnen we de uitkomsten vergelijken met twee jaar
geleden en eventuele ontwikkelingen signaleren en nader duiden. We zijn daardoor
in staat het effect te meten van ingezette verbeteracties en kunnen beoordelen op
welke onderdelen extra inzet en aandacht nodig is of blijft.

Onderstaand vindt u de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Ook noemen
we een aantal acties dat de gemeente Leiden op basis van het rapport oppakt om de
dienstverlening de komende jaren verder te verbeteren. Aan het eind van de brief
treft u het onafhankelijk advies van de Adviesraad Sociaal Domein aan. Omdat de
adviesraad nieuw is op het beleidsgebied Werk en lnkomen hebben we in goed
overleg de keuze gemaakt om zijn advies in deze brief mee te nemen. We hebben
ter ondersteuning de Adviesraad recentelijk uitvoerig bijgepraat en voorzien van alle
relevante documenten. De Leidse Adviesraad Sociaal Domein, die zijn werkterrein
reeds eerder uitbreidde met vragen rondom Werk en lnkomen, is vanaf het begin al

meegenomen in het proces en gevraagd kritisch mee te lezen en mee te denken
over vervolgacties.

071 54 58 500

INFO@LEIDERDOBP N L
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Opzet van het onderzoek
Bij het klantervaringsonderzoek is vastgehouden aan de vijf thema's die we van

belang achten:

1. Participatie (op weg naar een baan);

2. De 'brede blik' door de professional: een integrale intake met aanvullende

vragen over de situatie op het gebied van onder meer schulden, financiën,
gezondheid, verslaving, kinderen, et cetera;

3. Bejegening;
4. Dienstverlening en informatievoorziening;
5. Digitalisering: in hoeverre is de klant digitaal vaardig?

Alle klanten met een uitkering levensonderhoud, minimabeleid en bijzondere

bijstand zijn via een brief, sms-bericht of e-mail gevraagd medewerking te verlenen
aan het onderzoek. Daarnaast zijn klanten telefonisch en face-to-face benaderd op

het Werkplein. Uiteindelijk hebben 1.258 van de 6.119 klanten meegewerkt. We

constateren dat relatief meer Leiderdorpse dan Leidse klanten de vragenlijst hebben

ingevuld. De respons komt uit op 2I%o, ten opzichte van L4% in 2Ot7 . De uitkomsten
zijn daarmee voldoende betrouwbaar. ln zijn rapport maakt l&O zowel de

vergelijking met de resultaten van twee jaar geleden, als tussen de uitkomsten van

klanten uit Leiden en uit Leiderdorp.

Uitkomsten van het onderzoek en vergeliiking met klantervarinssonderzoek 201-7

Naar aanleiding van het onderzoek in 2017 heeft de gemeente Leiden drie pijlers
geformuleerd om de dienstverlening te verbeteren:

L. versterken van de dienstverlening aan de klant: meer maatwerk, betere
informatievoorziening en beter contact met de klanU

2. versterken van de competenties en vaardigheden van de klantmanager:

brede blik, meer maatwerk, versterken van samenwerking met partners;

3. invoering methodisch werken.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de door Leiden getroffen maatregelen

veelal een positief effect hebben gehad. Naar het oordeel van de klanten is de

dienstverlening op veel punten significant verbeterd. De ervaringen en tips van de

klanten bieden daarnaast ook input om de dienstverlening verder te versterken.

Gemiddelde woardering
Het algemene rapportcijfer is gestegen van een 6,7 in 2OI7 naar een 7 ,2 in 2O19.

Zowel klanten in Leiden als in Leiderdorp voelen zich vaker serieus genomen,

hebben vaker het idee dat team Werk & lnkomen zijn best doet om hen te helpen

en vinden dat het team netjes met hun persoonlijke gegevens en documenten
omgaat. 49%is zeer tevreden en geeft een 8 of hoger als cijfer, terwijl het aantal

ontevreden klanten is gedaald van25Yonaar L3Yo.

Klantmonogers
Meer klanten vinden dat de klantmanagers zich vaker aan gemaakte afspraken

houden, beter luisteren en vaker de benodigde kennis hebben om de klant goed te
kunnen begeleiden. 6SYovan de respondenten vindt dat een afspraak met de

klantmanager snelkan worden geregeld. ln2017 was dit nog62%.
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De informatievoorziening naar klanten scoort eveneens hoger. Het gaat zowel om
de algemene informatievoorziening, als de uitleg bij genomen besluiten. Klanten
vinden de uitleg over het besluit van een aanvraag duidelijker en zijn hier ook vaker
tevreden mee. ln vergelijking met twee jaar geleden vinden zij vaker dat de
formulieren en brieven goed te begrijpen zijn en dat de medewerkers duidelijke
informatie over de verschillende regelingen geven.

Opvallende poradox: begeleiding noar werk
Het rapportcijfer dat klanten geven voor de workshop die hen helpt richting werk is

gestegen van een 6,1 naar een 6,7. Opvallend is echter dat de waardering over het
effect van de workshop achterblijft. Klanten zijn ten opzichte van2OLT minder
enthousiast om werk te zoeken en leren minder goed om zelf een baan te vinden.
Het percentage klanten dat vindt dat de klantmanager de situatie stap voor stap
richting werk verbetert, is gedaald van 59Yo naar 560/o.

Verschillen tussen Leiden en Leiderdorp
ln de meeste gevallen lopen de oordelen van Leidse en Leiderdorpse klanten min of
meer synchroon. Soms scoort de ene groep wat lager dan de andere, maar de trend
is veelal gelijk. Op een beperkt aantal deelgebieden zien we wel wat verschillen. Drie
voorbeelden daarvan:

L. ln Leiderdorp zien we een daling van het aantal klanten dat zijn informatie
over hoe een uitkering aan te vragen haalt bij het sociaal wijkteam. Waar dit
in Leiden gelijk blijft met tL%o, daalt het in Leiderdorp van L2 naar 9%. Met
de start van lncluzio Leiderdorp afgelopen januari is de verwachting dat dit
percentage de komende jaren weer zal stijgen.

2. Bij de aandacht van de klantmanager voor persoonlijke zaken van de klant
zien we een tegengestelde beweging in Leiden en Leiderdorp. ln Leiden

stijgt het percentage van 64 naar 68Yo, in Leiderdorp daalt het van 69 naar
630/o.

3. Bij de vraag in hoeverre de klantmanager de klant informeert waar hij
terecht kan met andere vragen en problemen zien we dezelfde beweging. ln

Leiden neemt dit toe van 62 naar 67%o, in Leiderdorp daalt het van 63 naar
59%.

Aondochtspunten
Aandachtspunten zijn er uiteraard ook:

- de telefonische bereikbaarheid (beltijden). Klantmanagers houden elke
werkdag van 9:00 tot 11:00 uur telefonisch spreekuur. Het aantal klanten
dat tevreden is over de tijdstippen waarop kan worden gebeld is gedaald.
Tegelijkertijd is het aantal ontevreden klanten en klanten die de wachttijd te
lang vinden eveneens afgenomen. Ongeveer zes op de tien klanten hoeven
naar eigen zeggen niet lang te wachten voor de telefoon wordt opgenomen;

- een derde van de klanten heeft enigszins tot zeerveel moeite met de
Nederlandse taal (zowelspreken en luisteren als lezen en schrijven);

- bijna de helft van de klanten zegt moeite te hebben met het gebruik van
internet om (overheids-)zaken te regelen.

Acties die de gemeente Leiden onderneemt om de dienstverleninF te verbeteren
Hoewel uit het onderzoek blijkt dat er sinds 2017 effectieve stappen zijn gezet om
de dienstverlening aan klanten te versterken, vormen de resultaten ook aanleiding071 54 58 500

IN FO@LEIDERDORP. NI
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voor de gemeente Leiden om aan de slag te gaan met een aantal verbeterpunten
Die verbeterpunten zijn opgehangen aan de drie pijlers waarover we in het begin

van deze brief schreven.

7. Versterken von de dienstverlening oan de klont
a. Effectiviteit workshop begeleiding naar werk. Door middel van focusgroepen van

klanten zal worden gezocht naar de oorzaken van de geringe effectiviteit van de

workshops en welke acties nodig zijn om daarin verandering te brengen;
b. De gemeente Leiden grijpt de aanstaande verhuizing naar LEVEL aan om samen

met de betrokken medewerkers de mogelijkheden voor een ruimer of flexibeler
telefonisch spreekuur te onderzoeken. Gelijktijdig zullen ook de afhandeltermijnen
onder de loep worden genomen.

2. Versterken von de competenties en vaardigheden von de klantmonager
Nederlandse taal en het gebruik van internet. ln de afgelopen periode zijn alle

brieven aangepast naar BL taalniveau. Door middel van workshops en gerichte

trainingen zal de komende periode worden ingezet op de kennis en kunde van de

klantmanagers (herkennen van laaggeletterdheid en geringe digitale vaardigheden)
en het gericht inzetten van ondersteunende voorzieningen. Daarnaast zal worden
onderzocht hoe de informatievoorziening (brieven, website) nog beter toegankelijk
kan worden gemaakt. Een van de mogelijkheden is om meer gebruik te gaan maken

van pictogrammen en plaatjes.

3. lnvoeren Methodisch Werken
De gemeente Leiden rolt het methodisch werken verder uit. Methodisch werken is

een doelgerichte en gestructureerde manier van werken, waarbij klantmanagers op

een systematische wijze de stappen van intake, opstellen en uitvoeren van het
trajectplan met de klant doorlopen. Leiden ontvangt hiervoor een subsidie van

€ 200.000 via het programma Vokkundig aon het werkvan ZonMw. Dit programma
is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Leiden zet

de subsidie met name in om belangrijke stappen te kunnen zetten in het verbeteren
van het beoordelingsproces van klanten en het versterken van het vakmanschap van

de klantmanagers. Zij doet dit in nauwe samenwerking met de klanten en een aantal

branche- en expertorganisaties. Er wordt tevens gekeken naar de mogelijkheden om

klantervaringen structureel in beeld te brengen.

Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp
De Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp is - teneinde een reactie en een advies te
kunnen geven - uitvoerig bijgepraat in zijn vergadering van april 2019. Ook is de

Adviesraad van de nodige informatie voorzien. De bespreking en de bestudering van

de relevante documenten hebben ertoe geleid dat de Adviesraad zich kan vinden in

de acties die voor de verbetering van de dienstverlening worden voorgesteld op
pagina 3 en 4 van deze brief.

Daarnaast geeft de Adviesraad het volgende aandachtspunt mee. Hoewel de

uitkomsten van Leiden en Leiderdorp over het algemeen synchroon lopen, zijn er
verschillen waar te nemen. De Adviesraad adviseert dan ook om deze verschillen
tijdens het volgende onderzoek in 2021. nader in ogenschouw te nemen.
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Tot slot
Beide gemeenten voeren gezamenlijk het klantervaringsonderzoek tweejaarlijks uit
Dat biedt ons de gelegenheid om trends in de ervaringen zichtbaar te maken en de
voortgang en effecten van de door de gemeente Leiden ondernomen acties te
monitoren. Waar nodig zullen wij u hierover vanzelfsprekend nader informeren.

n wethouders,

/'. eun

ris
L.M. Driesse ansen

burgemeester

c.c.: Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp

meester
htend,
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1. Samenvatting

De gemeenten Leiden en Leiderdorp werken samen als het gaat om activiteiten op het gebied van werk
en participatie. Het team Werk & Inkomen verzorgt voor beide gemeenten de verstrekking van de

uitkering levensonderhoud, bijzondere bijstand en/of minimaregelingen en voert gesprekken om de
participatie van inwoners te vergroten, Om de dienstverlening te verbeteren is inzicht in de ervaringen
van klanten noodzakelijk. Daarom heeft team Werk & Inkomen dit jaar net als in 2017 door I&O
Research onderzoek laten doen naar ervaringen van klanten. Er is gekeken naar de ontwikkelingen van

ervaringen van klanten tussen de twee jaren. In totaal hebben 1,258 van de 6.119 uitgenodigde klanten
de vragenlijst volledig ingevuld, een respons van 27o/o.

Verbeterde d ienstverl eni ng en bejegeni ng rlchti ng kla nten
. Het algemene rapportcijfer voor team Werk & Inkomen is gestegen van een 6,7 in 20L7 naar een 7,2

in 2019. Klanten voelen zich vaker serieus genomen, hebben vaker het idee dat team Werk & Inkomen
haar best doet om hen te helpen en vinden dat het team netjes met hun persoonlijke gegevens en

documenten omgaat,
. Klanten ervaren een respectvollere en betere behandeling door medewerkers van de

receptie/beveiliging en Balie 8.
. De klantmanagers houden zich vaker aan gemaakte afspraken, luisteren beter naar de klant en hebben

vaker de benodigde kennis om de klant goed te kunnen begeleiden, Verder vindt 68% dat zij snel een

afspraak kregen met hun klantmanager, dit was in 2017 nog 620/o.

. Een concreet verbeterpunt ligt er op het gebied van het telefonische spreekuur, Hoewel het aantal
ontevreden klanten wel is afgenomen, vindt minder dan de helft van de klanten de tijden wanneer zij
kunnen bellen prettig.

. Klanten vinden het erg belangrijk dat de klantmanager zich in zijn of haar situatie kan inleven. Dit is

nog niet altijd het geval, hoewel deze situatie wel verbeterd is.

t,-il
i:'"' 5

De volgende conclusies worden getrokken naar aanleiding van het onderzoek:
1 Ten eerste is de dienstverlening van team Werk & Inkomen in de ogen van klanten verbeterd, De

dienstverlening krijgt een hoger rapportcijfer en op veel onderdelen scoort team Werk & Inkomen
(veel) beter dan twee jaar geleden.

2 Er wordt met name hoger gescoord op bejegening richting klanten, Ook de informatievoorziening naar
klanten scoort hoger. Hierbij gaat het zowel om de algemene informatievoorziening als de uitleg bij
genomen besluiten, Verbeterpunten zijn er uiteraard nog wel, vooral met betrekking tot wisselingen
van klantmanagers en de beltijden van het telefonisch spreekuur.

3 Een aanzienlijk deel van de klanten heeft moeite met de Nederlandse taal of met het regelen van
(overheids)zaken via het internet. Hier moet rekening mee worden gehouden in de communicatie naar
klanten.

4 Op het gebied van communicatie valt verder op dat jongere klanten vaker een voorkeur hebben voor
schriftelijke communicatie via bijvoorbeeld e-mail. Oudere klanten willen liever daadwerkelijk iemand
spreken, via de telefoon of via een persoonlijk gesprek.

5 De ondersteuning heeft vooral effect op het'mee kunnen doen'aan de samenleving, maar leidt in veel
gevallen niet per se tot werk. Ook het effect van de workshops die klanten richting werk moeten
begeleiden blijven achter bij de vele andere positieve resultaten, Een mogelijke verklaring is dat in de

afgelopen jaren al veel "eenvoudige" klanten richting werk zijn geholpen en het huidige klantenbestand
vooral nog bestaat uit mensen met ingewikkeldere problematiek of een grote(re) afstand tot de

arbeidsmarkt.
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De informatievoorziening richting klanten is verbeterd. Klanten vinden de uitleg over het besluit met
betrekking tot een aanvraag duidelijker en zijn hier ook vaker tevreden mee. Ook vinden zij

vergeleken met twee jaar geleden vaker dat de formulieren en brieven goed te begrijpen zijn (van

66Vo naar 71o/o) en dat team Werk & Inkomen duidelijke informatie over de verschillende regelingen
geeft (van 670/o nàar 660/o).

Moeite met de Nederlandse taal en digÍvaardigheid
. Ongeveer 30o/o van de klanten heeft een beetje tot zeer veel moeite met de Nederlandse taal (zowel

spreken en luisteren als lezen en schrijven),
. Nog meer klanten zeggen moeite te hebben met het gebruik van internet om (overheids)zaken te

regelen: de helft heeft een beetje tot zeer veel moeite met het aanvragen van ondersteuning bij team
Werk & Inkomen en meer dan de helft heeft moeite met het opzoeken van informatie over uitkeringen.

. Jongeren geven in de communicatie met de gemeente of team Werk & Inkomen vaker de voorkeur aan

schriftelijkevormen van communicatie, bijvoorbeeld via e-mail. Oudere klanten willen liever iemand

spreken, bijvoorbeeld via de telefoon of in een persoonlijk gesprek.

Ondersteuníng helpt bij het meedoen aan de samenleving, maar níet altÍjd tot werk
. Het percentage klanten dat vindt dat de klantmanager de situatie stap voor stap verbetert richting

werk is gedaald van 59olo naar 560lo.

. Klanten geven een hoger rapportcijfer voor de workshop die hen helpt richting werk, deze is gestegen

van een 6,1 naar een 6,7. Het is echter opvallend dat de effecten van de workshop achterblijven:
klanten zijn ten opzichte van 2OL7 minder enthousiast om werk te zoeken en leren minder goed om

zelf een baan te vinden,
. Jongere klanten volgen Project JAl, daarbij is ongeveer de helft tevreden over de verschillende

aspecten. Door de relatief lage N moeten deze resultaten echter als indicatief worden beschouwd.
. Door de begeleiding is 35olo van de klanten beter in staat om werk te vinden. Dit blijft relatief achter

bij andere effecten: zo zegt 52o/o dat zij door de ondersteuning beter weten hoe zij hulp kunnen

zoeken en vinden.
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2. Inleiding
Aanleiding
De gemeenten Leiden en Leiderdorp werken samen als het gaat om activiteiten op het gebied van werk

en participatie. Het team Werk & Inkomen verzorgt voor beide gemeenten de verstrekking van de

uitkering levensonderhoud, bijzondere bijstand en/of minimaregelingen en voert gesprekken om de

participatie van inwoners te vergroten. Een goede dienstverlening aan de klanten is daarbij van groot

belang en om deze te verbeteren is inzicht in de ervaringen van klanten noodzakelijk, Daarom heeft I&O

Research in 2017 reeds een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van klanten met de dienstverlening
van de afdeling Werk & Inkomen, Dit jaar lieten de gemeenten een herhaalonderzoek uitvoeren waarbij

de ontwikkeling ten opzichte van twee jaar geleden en de huidige stand van zaken in kaart wordt
gebracht.

Doel van het onderzoek
De doelstelling van het onderzoek is het vergaren van inzicht in de tevredenheid van de klant
met de dienstverlening van de afdeling Werk & Inkomen. Uit de resultaten moet duidelijk
worden hoe de dienstverlening per fase van contact wordt ervaren, waar eventuele knelpunten

zitten en waar klanten vinden dat het goed gaat. Daarbij wordt ook een vergelijking gemaakt met de

resultaten van 2017.

OntwikkelÍng van de vragenlijst
De vragenlijst van twee jaar geleden is als uitgangspunt genomen en op kleine details aangepast. In

tegenstelling tot twee jaar geleden zijn er in 2019 twee versies van de vragenlijst ontwikkeld: een versie

voor klanten jonger dan 27 jaar en een versie voor klanten van 27 jaar en ouder. Beide groepen

doorlopen een iets ander aanvraagproces. Om de vragenlijst niet onnodig lang te maken is besloten om

de vragenlijst in twee delen uit te zetten. De vragenlijst bevat vragen over het aanvraagproces van

(1) uitkering levensonderhoud, (2) bijzondere bijstand en (3) minimaregelingen. De volgende

onderwerpen worden behandeld :

. ontvangst door de receptie/beveiliging en Balie 8

. het contact met de klantmanager

. ervaringen met de informatiebijeenkomst, de workshop'Op Weg Naar Werk'of Project JA!

. het besluit over de aanvraag

. de informatievoorziening vanuit - en het contact met - team Werk & Inkomen

. een totaaloordeel over team Werk & Inkomen

. de mate waarin aanvragers'digivaardig'zijn en toegang hebben tot internet

. de effecten van de ondersteuning op het meedoen aan de samenleving

Aan het einde van de vragenlijst konden klanten aangeven of zij kans wilden maken op een van de

twintig te verloten cadeaubonnen ter waarde van €20,-.
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Uitvoeríng van het onderzoek
In totaal zijn er 6,119 klanten aangeschreven die een uitkering levensonderhoud, bijzondere
bijstand en/of minimaregeling ontvangen. Het team Werk & Inkomen verschafte hiervoor NAW-
gegevens en beschikbare telefoonnummers en e-mailadressen aan I&O Research. Klanten

oOoqlr
werden vervolgens op drie verschillende manieren uitgenodigd. In de afbeelding hieronder is te zien
welke klanten we op welke wijze hebben uitgenodigd.

Figuur 2.1

Wijze waarop klanten zijn uitgenodigd voor het klanttevredenheidsonderzoek

Tabel 2.1

Tijdpad veldwerk onderzoek

Hulp van I&O enquêteur bij het Stadsbouwhuis 26 feb & 28 feb
5mrt&7mrt

PtaË*&$É;
Vezenden rappel met schriftelijke vragenlijsten naar steêkproef van 1.000 klanten 2 maa rt

9 10

9
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Einde veldwerk 24 maart t2

E-mailbenadering

Í-l De klanten waarvan het e-mailadres bekend was, zijn allemaal benaderd per e-mail. Dit waren

tLJl 3.220 klanten. Een week later kregen degenen die de vragenlijst nog niet hadden ingevuld een

'lJ' herinneringsmail. In totaal hebben 846 klanten de vragenlijst op deze wijze ingevuld, al dan niet
na telefonisch motiveren door een interviewervan I&O Research (hieronder meer informatie daarover).

Uitnodigen via SMS

t:l Iedereen waarvan geen e-mailadres beschikbaar was, maar wel een 06-nummer, is via een SMS-

lul bericht uitgenodigd, In totaal zijn 988 klanten uitgenodigd per SMS. Na een week is op dezelfde
l-'J manier een herinnering verstuurd naar iedereen die nog niet had deelgenomen. Uiteindelijk
hebben 164 klanten op deze wijze deelgenomen aan het onderzoek, waarbij wederom een aantal klanten
deze pas hebben ingevuld na telefonisch motiveren.

9@ l(latrttrv:rringe n'l'eanr Werl( & Inkonrcn r lnlciriins
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Briefbenadering

B Klanten waarvan geen e-mailadres én geen 06-nummer bekend was, ontvingen een schriftelijke

uitnodigingsbrief met een inlogcode voor de online vragenlijst. 1.911 klanten ontvingen een

aankondigingsbrief in de opmaak van de gemeente Leiden. Een steekproef van 1.000 klanten die in

eerste instantie niet reageerden, ontvingen een herinnering inclusief schriftelijke vragenlijst en

retourenvelop. In totaal hebben 242 klanten de vragenlijst op deze wijze ingevuld.

Face to face benadering

Op vier dagdelen was een enquêteur van I&O Research aanwezig bij de gemeente (locatie

Stadsbouwhuis) om te helpen met het invullen van vragenlijsten (zoals ook in de

aankondigingsbrief en -mail stond vermeld) en om deelnemers van de bijeenkomst en workshop

te wijzen op de vragenlijst. Op deze manier vulden 35 klanten de vragenlijst in en zijn een aantal

schriftelijke vragenlijsten meegegeven met antwoordenveloppen van I&O Research.

Telefonisch motiveren en afnemen

Í_-t De klanten die de vragenlijst niet hadden ingevuld, zijn in week 10 en week 11 gebeld om te

lUl motiveren of zij de vragenlijst alsnog wilden invullen of om de vragenlijst direct telefonisch af te
l-'J nemen, Dit leverde in totaal 15 geslaagde gesprekken op. Veel klanten wilden door de lengte van

de vragenlijst deze niet direct invullen, maar op een later tijdstip wanneer het hen beter uitkwam. Een

precies aantal klanten dat naar aanleiding van het motiveren de vragenlijst alsnog heeft ingevuld is niet

bekend, Tijdens het telefonische motiveren nam het responspercentage wel toe van 160lo naar 2Io/o.

Respons
In totaal hebben 1.258 klanten de vragenlijst volledig ingevuld, een respons van 2Io/o. Van hen vulde

92o/o de vragenlijst online in, 7olo schriftelijk en bij 1% is de vragenlijst telefonisch afgenomen. In totaal

namen 82 van de443 uitgenodigde klanten onder de 27 deel aan het onderzoek (19olo). Opvallend is dat

deze groep naar verhouding vaker reageerde op een uitnodiging via SMS. De groep van 27 en ouder

reageerde naar verhouding het vaakst op de uitnodigingsmail.

Tdbel 2.2

Responsoverzicht (exclusief bouncers)

METHODE AANGESCHREVEN

E-mail 3.220

SMS 988

Brief 1.911

TOTAAL 6.119

RESPONS

846

248

1.258

RËSPONSPERCENTAGE

260/o

17o/o

73o/o

2lo/o

Tabel 2.3

Respons naar woonplaats

WOONPLAAÍS

Leiden

Leiderdorp

Antwoord ontbreekt

TOTAAL

RESPONS

1.085

169

4

1.254
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or
Analyse

De uitkomsten van de (aanvraag)processen worden in hoofdstuk 3 per stap in het betreffende
aanvraagproces beschreven. In hoofdstuk 4, 5 en 6 volgen daarop achtereenvolgens de

communicatie met team Werk & Inkomen, taal- en digivaardigheid van klanten en het
totaaloordeel over team Werk & Inkomen

De antwoorden 'niet van toepassing'zijn buiten de analyses gehouden, Indien de percentages niet
optellen tot 100 procent is dit het gevolg van afrondingsverschillen. Bij de analyse is waar mogelijk
gekeken naar de verschillen tussen de meting uit 2017, leeftijdsgroepen (jongeren tot en met 26 jaar en

volwassenen vanaf 27 jaar) en gemeente waar men woont. In het tabellenboek in bijlage I is bij enkele
vragen een vergelijking op basis van klantgroep opgenomen.

Verschillen tussen deelgroepen zijn getoetst met behulp van SPSS. We spreken binnen de gemeente

Leiden over een verschil met 2017 indien de resultaten minimaal 3 procentpunten van elkaar verschillen
Deze komen het dichtst in de buurt van de standaard betrouwbaarheidsmarge van de resultaten. De

verschillen worden als volgt weergegeven:

a

a
a!

Een pijl omhoog indien percentages zijn gestegen

Een pijl omlaag indien percentages zijn gedaald

In de gemeente Leiderdorp is het aantal klanten dat heeft deelgenomen lager. Lage absolute aantallen
maken het toetsen op significantie lastiger, dus de verschillen in deze gemeente zijn vooral indicatief.
Wanneer een verschil in Leiderdorp ook significant is, staat dit vermeld in de tekst.

tl Iilantrn arinl{tn Í canr \\'crl< & Írrkorncrt r Írrlciclirrg 11
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HOOF'DSTUK

De aanvraag
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Tabel 3.1

Wijze waarop men wist waar men moest zijn voor aanvraag uitkering/regeling (meerdere antwoorden mogelijk)

3. De aanvraag

3.1 De eerste stappen in het aanvraagproces

Door gemeentelijke websÍte, eigen netwerk en eerdere
ervaringen bekend waar aanvraag kan
Net als in 2017 weten klanten waar zij een aanvraag voor
ondersteuning kunnen doen vooral doordat zij dat al eens

eerder hebben gedaan, zij dat van hun omgeving horen of
omdat ze dit lezen op de gemeentelijke website. Ten opzichte
van 2017 valt op dat er in Leiden meer personen zijn die

zeggen dat zij weten waar ze moeten zijn omdat ze al eerder
ondersteuning hebben aangevraagd.

Al eens eerder aangevraagd

Van vrienden, familie of kennissen

Gemeentelijke website

Sociale Wijkteam

Krant/nieuwsblad

Jeugd en Gezinsteam

Anders, o,a.r UWV, via een brief van de
gemeente, Vluchtelingenwerk, algemeen
bêkend, maatschappelijk werker, sociale zaken
of -dienst

Receptie/beveiliging

Medewerkers behandelen met respect

Medewerkers helpen mij goed

Balie I

Medewerkêrs behandelen met respect

Medewerkers helpen mij goed

in Leiden.

Voor jongeren (t/m 26 jaar) is het

eigen netwerk de voornaamste

informatiebron (35olo). Ook het

Sociaal Wijkteam is voor deze

doelgroep een belangrijke bron

van informatie (19%). Klanten die
27 en ouder zijn zeggen het
vaakst dat zij al eens een

aanvraag hebben gedaan (360/o)o.
LEIDÊN

2íJ17

30o/o

2oo/o

23o/a

lIo/o

4o/o

lo/o

LEIDEN
2íJL9

35o/o

27o/o

2lo/o

Llo/o

4o/o

Io/o

LEIDERDORP
2017

32o/o

2lo/o

260/o

I20/o

2o/o

2o/o

LEIDERDORP
2019

2ao/o

20o/o

24o/o

9o/o

3o/o

tvo

TOTAAL
2017

30o/o

200/o

23o/o

1 0olo

4o/o

lo/o

220/o

21,o/o

7oo/o

4o/o

Io/o

TOTAAL
2019

3svoa

tsv. $
Boo/o a

19o/o l8o/o 25o/o 260/o 20o/o 19o/o

Ongeveer acht op de tien te spreken over de receptie en Balie 8
Als klanten het Stadsbouwhuis binnenkomen voor een afspraak of meer informatie of vragen, melden zij
zich eerst bij de receptie/beveiliging en gaan vervolgens naar Balie 8 (om bijvoorbeeld documenten op te
halen of in te leveren)1. Een ruime meerderheid van de klanten is tevreden over de medewerkers die hen

helpen en hoe zij klanten bejegenen, zowel bij de receptie/beveiliging (resp. 79olo en 80%) als bij Balie 8
(74o/o). Ten opzichte van twee jaar geleden is de tevredenheid over zowel de kwaliteit van de hulp als het
respectvol behandelen gestegen.

Tabel 3.2

Oordeel over medewerkers receptie en Balie B Stadsbouwhuis (% (helemaal) mee eens)

LEIDEN 2017 LEIDÊN 2019 LEIDERDORP
2í)L7

LEIDERDORP
2019

TOTAAL
2íJt7

TOTAAL
2019

7 5o/o

7 3o/o

79o/o

8 lolo

7 3o/o

7Oo/o

820k

7 60/o

7 5o/o

7 2o/o

7Oo/o

690/o

7 3o/o

7 s%o

65o/o

65o/o

7 5o/o

7 lo/o

69o/o

69o/o

7 40/o

7 4o/o

a
a

1 Jongeren (t/m 26 jaar) komen niet bij de receptie/beveiliging van het Stadsbouwhuis en bij Batie 8, maar bij DZB aan de Le Pooleweg
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3.2 De klantmanager
Nadat klanten een aanvraag voor een uitkering
levensonderhoud indienen2 krijgen zij een

klantmanager toegewezen. Deze klantmanager
handelt de aanvraag verder af, koppelt het

besluit terug, stemt trajectplannen of sociale

vindt dat zij snel een afspraak
kregen met hun klantmanager. Dit
was in 2017 nog 620/o.

68o/o

activering af, houdt telefonisch spreekuur en gaat in gesprek over participatie.

Klanten positiever over klantmanagen komt vaker afspraken na en is meer een luisterend oor
De klanten zijn over het algemeen positief over de klantmanager. Ten opzichte van 2017 is de

tevredenheid op een viertal stellingen toegenomen. Klanten vinden vaker dat de klantmanagers zich aan

gemaakte afspraken houden (77o/o naarT60/o), dat zij beter naar het verhaal van de klant luisteren (77o/o

naar 74o/o), dat ze voldoende kennis hebben om de klant goed te kunnen begeleiden (610/o naar 70%) en

dat ze vaker oog hebben voor andere problemen van de klant en informeren waar deze dan terecht kan

(620/o naar 66%), Ook vindt bijna driekwart (74o/o) dat de klantmanagers voldoende respect hebben voor

de klant. Kijkend naar de onderste helft van tabel 3.3 dan valt op dat de begeleiding van de klanten

richting een baan het laagst scoort. Een kwart van de klanten (260/0) antwoordt hier neutraal op, 11olo is

het oneens met deze stelling. Dit geldt in iets mindere mate ook voor de ruimte om eigen ideeën in te

brengen: 22olo antwoordt neutraal en net als bij de vorige stelling reageert 11%o ontkennend.

Tabel 3.3

Oordeel over houding klantmanager (o/o (helemaal) mee eens)

DE KLANTMANAGER...

Houdt zich aan gemaakte afspraken

Heeft respect voor pÍivacy klant

Luistert goed naar verhaal klant

Heeft voldoende kennis om klant goed te kunnen
begeleiden

Heeft ook aandacht voor persoonlijke zaken klant

Houdt rekening met de persoonlijke situatie

Informeert klant waar men terecht kan als er ook
andere vragen of problemen zijn

Kijkt goed naar wat klant kan

Geeft de ruimtê om eigen ideeên in te brengen

Helpt klant om stap voor stap de situatie te
verbeteren op weq naar een baan

LÉXDEN
20L7

7 7o/o

7 3o/o

7Oo/o

670/o

64o/o

73o/o

620/o

65o/o

64o/o3

59o/o

LÊIDEN
2019

760/o

7 4o/o

73o/o

7Oo/o

680/o

670/o

67o/o

65o/o

6IVo

560/d

LEIDERDORP
20L'

720k

72o/o

7 4o/o

LEIDERDORP
20L9

80o/o

7 4o/o

7 60/0

7 ro/o

630k

65o/o

59o/o

66Vo

560/o

54o/o

TOÍAAL
20L'

7 7o/o

7 3o/o

7 1o/o

61o/o

65o/o

690k

62o/o

65o/o

6Oo/o

59Vo

TOTAAL
2019

'ruoïo

t+v. S
Tovo d
67o/o

67o/o

66./o a

590/o

690/o

63Vo

67o/o 65Vo

6o0/o

560/o570/o !
Iets minder dan de helft klanten tevreden over beltíjden telefonisch spreekuur
Klantmanagers houden elke werkdag van 9:00 tot 11:00 telefonisch spreekuur. Ongeveer zes op de tien

klanten hoeven (naar eigen zeggen) niet lang te wachten voor de telefoon wordt opgenomen. Dit is

ongeveer vergelijkbaar met de situatie twee jaar geleden. Wel zijn er minder klanten daadwerkelijk

ontevreden over de wachttijd aan de telefoon. Het aantal klanten dat tevreden is over de tijdstippen

waarop kan worden gebeld is wel gedaald, echter is het aantal ontevreden klanten ook afgenomen.

'z 
Dit zijn ook klanten die hun aanvraag voor 2015 deden,

3 Lage N in 2017.
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Figuur 3.1

Oordeel over telefonische spreekuur

Geen lange wachttijd aan de telefoon (2019)

(2017)

Tijden om te bellen zijn prettig (2019)

(20t7)

25o/o 50o/o

(helemaal) niet mee eenss

t5o/o

!9o/o

260/o

I

3Oo/o

75o/o 100o/o

r geen meningr (helemaal) mee eens

Oo/o

r neutraal

-ó,-
Klanten in Leiden zijn meer tevreden over de bel- en wachttijden dan inwoners
van Leiderdorp. Zo vindt 59% in Leiden dat zij niet lang hoeven te wachten

tegenover 53% in Leiderdorp. Bij de tijden gaat het resp. om 48o/o en 45o/o.

Tips gaan vooral over bereikbaarheid, bejegening en wísselingen van contactpersoon
Klanten kregen de mogelijkheid om tips te geven aan hun klantmanager. Daaruit blijkt dat een

meerderheid van de klanten tevreden is, Zij dragen geen tips aan, zeggen dat de gemeente gewoon door
moet gaan met het goede werk of prijzen hun klantmanager.

Ongeveer 250 klanten gaven wel concrete aanbevelingen aan hun klantmanager, wat vaak lijkt voor te
komen uit onvrede over een bepaalde situatie. Deze opmerkingen zijn grofweg in te delen in drie
categorieën en een restcategorie met specifieke situaties voor één of enkele klanten.
I De eerste van de drie categorieën zijn klanten die vinden dat de bereikbaarheid van hun klantmanaoer

beter kan. Zij bellen liever op andere tijden of willen sneller een reactie als zij een mail sturen. Dit sluit
aan bij figuur 3.1, waaruit blijkt dat minder dan de helft de tijden om te bellen prettig vindt.

2, De tweede categorie is de bejeoening doorde klantmanaaers. Hetgrosvan de opmerkingen komtvan
klanten die zich onheus bejegend voelen: de klantmanager is in hun ogen te streng, geeft niet
voldoende informatie, luistert niet naar hun verhaal of toont geen begrip voor hun situatie. Hoewel dit
ten opzichte van2077 is verbeterd (zie tabel 3.3), blijft dit een punt van aandacht volgens de klanten.

-l De derde categorie zijn klanten die vinden dat ze te vaak hun verhaal moeten vertellen omdat zij
telkens een andere klantmanager of contactpersoon toegewezen krijgen. Een wisseling van

contactpersoon kan voorkomen als de klant verhuist naar een andere wijk, of om personele redenen
bij de klantmanager zelf (bijv. zwangerschapsverlof).

Citaten van klanten die vinden dat de bereikbaarheid beter kan:
. "Beltijden beetje verruimen, Ik kan niet altijd bellen voor elf uur. Wel prettig dat ik kan mailen."
. "Dat ze aanwezig zijn. Mijn consulent was er nooit en kreeg haar nooit te pakken."
. "De bereikbaarheid om in contact te komen met je klantmanager (telefoontijden) is te kort! Al begrijp

ik dat voor hem ook andere taken belangrijk zijn. Een telefonisch spreekuur (hele dag) zou een

uitkomst zijn, Verder was mijn contact veelal via de mail, wat erg makkelijk was en door mij als prettig
word ervaren! De communicatie was vaak ook na "sluitingstijd","

. "Je kunt alleen 's morgens bellen, dit vind ik ook wat onhandig en met een verschrikkelijk
klantonvriendelijk doorkiesmodel. "

. "Moet beter telefonisch bereikbaar zijn, vooral 's middags."

. "Niet langer dan 8 weken laten wachten op een voorschot, bij mij duurde dat 13 weken en mevrouw
was onbereikbaar op vakantie."

. "Bij het nemen van vakantie goed overleg plegen met uw collega over lopende zaken."
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Citaten van klanten met een opmerking over de bejegening:
. "Ik ben heel erg tevreden met mijn klantmanager en alle moeite die hij heeft gedaan om mijn situatie

te begrijpen en me te helpen met het opnieuw aanvragen van de uitkering."
. "Ik heb automatisch bericht gehad dat ik in aanmerking komt voor het extra bedrag, waar ik zeer blij

mee ben."
. "Afwijzende houding, ik had de hele tijd het idee dat mijn klantmanager er alles aan zet om mijn

aanvraag niet door te sturen, Hij probeerde bovendien herhaaldelijk om mij naar andere programma's

te sturen ook al had ik aangegeven dat ik mijn aanvraag zo snel mogelijk wilde doorzetten."
. "Als mensen met psychische klachten komen, daar veel meer (proberen) te helpen, het zorgstelsel laat

mensen ook maar aanmodderen. Zou beter zijn voor mensen met psychische problemen als hulp via

de gemeente sneller op gang komt, in plaats van mensen behandelen alsof ze niet willen werken of de

boel belazeren. Mensen die echt iets mankeren willen hulp en niet als oplichter behandeld worden!"
. "Bij het aanvragen van bijstand, kreeg ik aan balie en telefoon verschillende antwoorden. Let wel, drie

keer bellen en drie keer verschillende antwoorden. Ook zat er een groot verschil tussen de inhoud van

het gesprek en wat er later op papier is gezet. Ook zou er op een bepaalde datum contact met mij
gezocht worden om te starten met een traject en ook dat gebeurde niet. Kortom, er was veel

onduidelijkheid en hoewel ik ruim op tijd was met het aanvragen van bijstand, duurde het uiteindelijk
lang voordat het werkelijk geregeld was. Kortom, eenduidige berichtgeving zou wel prettig zijn."

. "Meer rekening houden met mensen en iets persoonlijker met mensen omgaan. Ik vind het geheel

allemaal net iets te zakelijk en daardoor komen veel dingen heel onpersoonlijk over,"
. *Zorg dat je de regels kent. Het is een beetje vermoeiend als je bezwaar in moet dienen en dat dan

blijkt dat je inderdaad gewoon gelijk hebt maar de consulent de regels niet kent."
. "Zij kunnen nauwelijks een begrip brengen tussen individuele situaties, werken en verder persoonlijke

ontwikkeling van de betrokken klant."
. "Behandel klant met respect, wees netjes en beleefd en niet opdringerig en oprecht behulpzaam.

Verzoek klant om gegevens om maximale hulp te kunnen bieden, vraag klant waar deze (verdere) hulp

wenst. Vraag vrijblijvend, wees onbevangen. Vraag klant voor voorkeur communicatie: telefoon, e-

mail of via een papieren brief."

Citaten van klanten die vaak een andere contactpersoon hebben gekregen:
. "Niet continu van klantmanager wisselen en wordt er wel gewisseld dan helpt persoonlijk contact meer

dan alleen kennisgeving op papier ervan."
. "Ik kreeg geen bericht dat ik van klantmanager wisselde, omdat mijn klantmanager voor langere tijd

ziek is. Ik vind dat de communicatie daaromheen veel beter kan! Ook de toon waarop ik aangesproken

word door een klantmanager vind ik vaak neerbuigend en is weinig positief te noemen. Ik krijg mede

hierdoor het gevoel dat het minimabeleid gebouwd is op het wantrouwen van mensen: ze zullen de

boel wel proberen op te lichten, Ik denk niet dat een systeem vanuit wantrouwen werkt om mensen

weer aan het werk te helpen. Ik denk dat het wel helpt om mensen positief te benaderen, zowel voor
de klantmanager als de bijstandsgerechtigde."

. "Minder vaak een wisseling van klantenmanagers. Ik had er vier binnen een jaar. Verder tevreden."

. "Niet zozeer voor de klantmanager/consulent, wel voor de hogere regionen. Het halfjaarlijks of jaarlijks

laten wisselen van klantmanagers/consulenten van mensen die om wat voor reden dan ook een

uitkering genieten is contraproductief aangezien een net opgebouwde klant-consulentrelatie op

vertrouwen is gebaseerd. Dit vertrouwen wordt keer op keer geschaad indien de klant zijn of haar

verhaal weer helemaal opnieuw uit de doeken moet doen."
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3.3 Informatiebijeenkomst'Op weg naar werk'

Tevredenheid over informatiebijeenkomst gestegen
Tijdens de informatiebijeenkomst'Op weg naar werk' horen klanten wat er van hen verwacht wordt als
men een uitkering ontvangt. Van de klanten die tussen 2016 en 2018 een aanvraag toegekend kregen,
heeft670/o deze informatiebijeenkomst bezocht (of weet zich dit nog te herinneren). In principe worden
alle klanten uitgenodigd voor deze bijeenkomst, maar worden zij vrijgesteld van deelname als zij
(deeltijd) werken, zorg nodig hebben of de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn. Deze klanten
krijgen de informatie uit de workshop tijdens het intakegesprek met de klantmanager, waarbij de focus
ligt op de aspecten die voor de klant van toepassing zijn. Voor klanten die de Nederlandse taal
onvoldoende beheersen wordt eerst gekeken of zij de taal kunnen leren, met een doorverwijzing naar
een van de taalprojecten. Van alle klanten die sinds 2016 de informatiebijeenkomst bezochten heeft
driekwart van de deelnemers voldoende gehoord over verplichtingen die horen bij de uitkering. Iets
minder klanten zeggen dat zij voldoende informatie over hun rechten ontvingen (72o/o). Ten opzichte van

2017 is de tevredenheid over de informatiebijeenkomst gestegen van een 6,4 naar een 7,1.

Tabel 3.4

Oordeel over informatiebijeenkomst (o/o (helemaal) mee eens)

2017

7Oo/o

6Oo/o

20í9

ttv"$
nw$

20L9

+rv"!
+oouo !

6,7

7 1

geeft men gemiddeld als
rapportcijfer voor de

i nfo rmati e b ij ee n ko mst' O p weg

naar werk'. Dit cijfer is gestegen

ten opzÍchte van 2017 (6,4).
14o/o Qeeft een vijf of lager.

geeft men gemiddeld als
rapportcijfer voor de workshop. In
2017 was dit een 6,7. Iets meer
dan een vijfde (21o/o) geeft een 5
of lager.

Kreeg voldoende informatie over verplichtingen

Kreeg voldoende informatie over rechten

3.4 Workshop

Klanten zijn beter te spreken over de workshop, maar het effect blijft achterwege
Na de informatiebijeenkomst volgt een workshop. Hier krijgt men tips om werk te vinden. Van de klanten
die tussen 2016 en 2018 een (uiteindelijk toegekende) aanvraag hebben gedaan/ bezocht 6to/o de

workshop. Ook voor deze workshop worden alle klanten uitgenodigd, maar worden net als bij de

informatiebijeenkomst om dezelfde redenen uitzonderingen gemaakt. Ten opzichte van twee jaar geleden

is men beter te spreken over de workshop. De tevredenheÍd is gestegen van een 6,1 naar een 6,7. Het is

dan ook opvallend dat het nut van de workshop niet over lijkt te komen op de klanten. Ongeveer vier op

de tien klanten zeggen dat de workshop hen enthousiast maakt om werk te vinden en leerde hoe zij
beter werk kunnen vinden. Dit is een ruime daling ten opzichte van2077.

Tabel 3.5

Oordeel over workshop (% (helemaal) mee eens)

20L7

Werd enthousiast om werk te zoeken 52o/o

Leerde veel om werk te vinden 460/0

{. lttrtiltr,lt !rti:,t:t l r'ttrtr \!i r'ii lt i'lrLor;t.tr " lrL L tr,'ir l T7
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3.5 Project JA!

Iets minder dan de helft van de jongeren kent de startbijeenkomsten
Jongeren tot en met 26 jaar die een uitkering levensonderhoud aanvragen, volgen het project JA! Doel is

ondersteuning bieden bij het vinden van werk en het stimuleren van participatie. Tot en met 2018 was er

iedere maandag een informatiebijeenkomst op het Stadsbouwhuis. Vanaf 2019 worden jongeren die zich

melden voor bijstand uitgenodigd voor een persoonlijk voorlichtingsgesprek in het gebouw van DZB (aan

de Le Pooleweg). Van de jongeren kent bijna een kwart (24o/o) beide bijeenkomsten. Een even groot deel

kent een van de twee soorten bijeenkomsten, waarbij de meerderheid alleen bekend is met de

infobijeenkomst die tot en met 2018 werd georganiseerd. De rest (52olo) kent geen van beide

bijeenkomsten. Tabel 3.6 laat de verdeling zien naar jaar waarin de aanvraag is gedaan.

Figuur 3.2

Bekendheid van infobijeenkomsten en persoonlijke gesprekken

. kent beide (n=20)

. kent alleen infobijeenkomst (t/m 2018) (n=18)

. kent alleen persoonlijke gesprekken (2019) (n=2)

'kent geen van beide $=a2)
20k

Tabel 3.6

Oordeel besluit toekenning (% (helemaal) mee eens, bron

2019

Kent beide 2

Kent alleen informatiebijeenkomsten (Vm 2018) 1

Kent alleen persoonlijke gesprekken (vanaf 2019) 1

Kent geen van beide 13

TOTAAL 17

2016

Meerderheid jongeren tevreden over de informatievoorziening
Ongeveer driekwart van de klanten die wel eens van de Tabel 3.7

infobijeenkomst of de persoonlijke gesprekken heeft oordeel over bijeenkomst (absolute aantallen (helemaal)

gehoord heeft deze ook wel eens bezocht. Meer dan de mee eens) (n=30 voor beide jaren)

helft zegt tevreden te zijn over de informatievoorziening 20L7 2019
over rechten en plichten. Jongeren lijken iets minder
tevreden over de informatie over de verplichtingen, Í:ËflJ?,'ff:l* 

inrormatie over zr le

maar door de lage N is dit enkel indicatief. Jongeren 
Kreeg vordoende inrormatie over rechten 18 ls

lijken daarbij het meest tevreden over de

stagebegeleiding, al is het niet voor iedereen duidelijk
waarom zij naar de startwerklocatie gaan,

aanvraag

2018

9

13

1

19

42

is toegekend)

. 26at

2

4

0

4

10

20la'oF
EÉR-DÊh

2

0

0

2

4

5

0

0

?rrlt|

2Z9E
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Figuur 3.3

Oordeel over het project Ja (o/o genoemd, indien van toepassing)

Resultaten zijn indicatief door de lage N.

Tevreden over de stagebegeleiding

Een stage met behoud van uitkering helpt mij op
weg naar werk

Tevreden over de startwerklocatie

Trainingen geven extra ondersteuning richting werk
of school

Tevreden over begeleiding 'Terug Naar School'

Het is voor mij duidelijk waarom ik naar de

startwerklocatie ga

-53%

ru48%

-500/0

re40%

Eï{t
t2019

a 2Ot7
Tevreden over de bemiddeling naar werk 

=$+I%
66%

-4I%

re 59%

0% 25%

3.6 Besluit over toekenning

Zeven op de tien aanvragers mínimaregeling tevreden over
bríef met besluit
Alle klanten ontvangen een brief met het besluit over de uitkering of
regeling, ongeacht of het een toekenning of afwijzing betreft. Twee
derde van de aanvragers vindt de uitleg duidelijk en is tevreden
over de brief. Bij de minimaregeling is men hier het meest positief
over en bij de bijzondere bijstand is de waardering aanzienlijk lager.

Tabel 3.7

Oordeel besluit toekenning (o/o (helemaa mee eens, bron: aanv ls

Ultlêg over hêt besluit duldelilk 650/o

50% 75% 100%

7oo/. a
trn d

650/o

Tevreden over de brief met het besluit

66o/o

6ao/o

7 !o/o

7 2o/o

6t.OVo

62o/a 67o/o 670/D

Jongeren (tot en met 26 jaar)
hebben over deze aspecten
minder vaak een mening dan de

oudere klanten

-v-
77o/o

s- 70o/o

van de klanten uit Leiden waarvan de aanvraag is toegekend is

tevreden over de brief met het besluit, 47o is ontevreden. In
Leiderdorp is 72o/o van de klanten waarvan de aanvraag is toegekend
tevreden over de brief.

Klanten die geen recht blijken te hebben op een uitkering levensonderhoud worden in de regel ook
gebeld door hun eigen klantmanager, De minimaregelingen vallen hier buiten; hier deelt men het besluit
alleen schriftelijk mee.

van de klanten waarvan de aanvraag is toegekend is tevreden over
het telefonisch gesprek met zijn of haar klantmanager over het
besluit, slechts 47o is ontevreden, Onder klanten waarvan de

aanvraag is afgewezen is dit respectievelijk 460/o en 29o/o.

,":ji
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4. Communicatie team Werk & Inkomen

Informatievoorzieni ng richti ng de kla nt begrijpelijker en duidelíjker
Net als bij de uitleg over het besluit vinden klanten dat de informatievoorziening richting hen is

verbeterd. Ten opzichte van twee jaar geleden zijn de brieven en formulieren beter te begrijpen en is de

informatievoorziening vanuit team Werk & Inkomen significant verbeterd. Waar in 20L7 nog
respectievelijk 660/0 en 6to/o tevreden was over deze onderdelen, is dat nu gestegen naar 7lo/o en 66%.

Tabel 4.1

Oordeel onWangen informatie (o/o (helemaal) mee eens)

LEIDEN
2017

LEIDEN
2íJL9

LEIDERDORP
2017

LEIDERDORP
2019

TOTAAL
20L7

TOTAAL
20L9

tpn A
osv. $

63o/o

57o/o

69o/o

65o/o

660/0

6Lo/o

De formulieren/brieven van team W&I zijn
goed te begrijpen

Team W&I qeeft duidelijke informatie over
de uitkering/regeling

De informatie over de uitkering/regeling is
duidelijk

Het is duidelijk welke formulieren er
ingeleverd moeten worden bij het
aa nvra9en

Internet

Telefoon klantmanager/consulent

Vrienden of familie

Gesprek klantmanager/consulent

Email klantmanager/consulent

Stadskrant

Anders, o.a.; zorgverlener of begelêider,
financieel beheerder, Vluchtelingenwerk,
Sociaal Wijkteam, VWN, receptie of balie 8

Geen van bovenstaande

{ï- 59o/o

70o/o 65o/o 7 0o/o

7Oo/o 680/0 7Oo/o

van de jongere aanvragers zegt te weten welke formulieren zij moeten
inleveren bij de aanvraag. Dit is significant lager dan bij oudere
aanvragers (7to/o).

660/o

62o/o

70o/o

7 2o/o

660/o

LEIDEN 2019

47o/o

39Vo

22o/o

17o/o

L6Vo

4o/o

!lo/o

4o/o

Meer informatie over product zoeken klanten op
internet of vragen aan eigen contactpersoon
Ruim negen op de tien klanten zoeken naar informatie als

zij een vraag hebben of iets niet duidelijk is. Zij gebruiken

hiervoor met name internet (waaronder de gemeentelijke
website) of nemen contact op met hun eigen klantmanager
of consulent minima, Ten opzichte van 2017 zoeken meer
klanten contact via de e-mail.

Jongeren (tot 27 jaar) geven vaker dan

ouderen de voorkeur aan een e-mail naar

de klantmanager/consulent
(34olo tegenover l4o/o). Bellen met de
klantmanager komt in deze groep

daarentegen minder voor (27o/o vs 42o/o)

Tabel 4.2

Wijze waarop men bij vragen naar antwoorden zoekt van de uitkering/regeling (meerdere antwoorden mogelijk)
LEIDEN

zotT

44o/o

40o/o

2oo/o

77o/o

12o/o

4o/o

LEIDERDORP
20L'

460/o

4lo/o

27o/o

l3o/o

72o/o

70/o

LEIDERDORP
2019

42o/o

39o/o

2Lo/o

l5o/o

7!o/o

lo/o

TOTAAL
20L7

45o/o

4Oo/o

20o/o

t60/o

L2o/o

40/o

TOÍAAL
2019

460/o

39o/o

22o/o

77o/o

tsv.2]

17o/o

4o/o

60/050/o

l0o/o 170/o l0o/o
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Gemiddeld genomen geven klanten de voorkeur aan het daadwerkelijk spreken van iemand
Alle klanten zijn gevraagd om aan te geven op welke wijze zij het liefst contact opnemen met team Werk

& Inkomen, Klanten moesten bij telefonisch contact, een persoonlijk gesprek, een e-mail en WhatsApp

kiezen of zij dit een prettige of juist geen prettige manier van contact vinden. Uit de resultaten blijkt dat

klanten vooral de voorkeur geven aan het daadwerkelijk spreken van een klantmanager of andere

contactpersoon. Zes op de tien klanten vinden bellen (heel) prettig en iets meer dan de helft (540/o) een

persoonlijk gesprek. WhatsApp geniet de minste voorkeur, vooral onder oudere klanten. Ruim vier op de

tien (44%) hebben hier geen mening over, wellicht omdat deze groep niet voor zich ziet hoe dit werkt.

Figuur 4.1

Voorkeuren van klanten om contact op te nemen met team Werk & Inkomen

Bellen

Persoonlijk gesprek

E-mail

Whatsapp

Oo/o 25o/o 50o/o 75o/o 100o/o

r (heel) prettig r neutraal : (helemaal) niet prettig r geen mening

van de klanten jonger dan 27 zegt het (heel) prettig te vinden om

contact via WhatsApp op te nemen. Deze methode leeft een stuk
minder onder oudere aanvragers (t7o/o). Zie tabel 4.3.

-id- 37o/o
Tabel 4.3

Wijze waarop klanten het liefst contact opnemen met team Werk & Inkomen naar leeftijdsgroep (o/o (heel) prettig)

Bellen

Persoonlijk gesprek

E-mall

WhatsApp

5!o/o

55o/o

59o/o

37o/o

60o/o

54o/o

47o/o

l7o/o

rrdgÀitif/À: ww
wt'pÀ4,ryÀ w
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Helft vindt dat zij snel reactie krijgen op e-malls
Zoals hierboven weergegeven kunnen klanten op verschillende
manieren contact opnemen met team Werk & Inkomen.
Telefonische vragen worden in de ogen van de klanten over
het algemeen het snelst afgehandeld , 560/o vindt dat zij op tijd
worden teruggebeld. Daarna volgen vragen per e-mail, 50o/o

zegt hierop snel een reactie te krijgen. Daarachter komt nog

WhatsApp, waar slechts 32o/o zeet snel een antwoord te
krijgen. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat260/o hierover
geen mening heeft. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat zij het medium nog (te) weinig gebruikt h

om hier een goede mening over te kunnen vormen,

Tabel 4.4

Snelheid reactie bU vragen van klanten (% (helemaal) mee eens)

Ten opzichte van 2017 is de vraagstelling van een algemene vraagstelling uitgesplitst naar verschillende wijzen

waarop de klant contact op kan nemen met team Werk & Inkomen

Ik krijg snel antwoord op een e-mail 50o/o47o/o5Oo/o

Klanten van 27 en ouder zijn
minder goed te spreken over de
telefonische bereikbaarheid. Zij
vinden vaker dat het te lang

duurt voordat de telefoon wordt
opgenomen en dat zij te laat
worden teruggebeld.

WWM

ffi W mw m

Ik word op tijd teruggebeld als ik daar om vraag 560/o54o/o560/o

a Klanten':rdngcn'l'eam Welk & Inkornen o Couuturicatie tcam Werk & Inkome'n 23
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5. Taal- en digivaardigheid
Ongeveer een op de drie klanten moeíte met de Nederlandse taal
Om de begrijpelijkheid van de brieven en formulieren te kunnen verbeteren is het handig om inzicht te
hebben in de spreek- en leesvaardigheid van de klanten. Uit de resultaten blijkt dat van de deelnemende
klanten ongeveer een op de drie klanten moeite heeft met de Nederlandse taal. Van de mensen die

moeite heeft met de Nederlandse taal heeft het grootste deel een beetje moeite met de Nederlandse taal.
Ongeveer één op de tien klanten heeft (heel) veel moeite met spreken en/of lezen. Er zijn geen grote
verschillen gevonden tussen jongeren en ouderen en inwoners van Leiden dan wel Leiderdorp. Vermoed
wordt dat in werkelijkheid het aantal klanten dat moeite heeft met de Nederlandse taal nog hoger ligt,
maar dat deze groep de vragenlijst daardoor niet kon invullen.

Figuur 5.1

Spreek- en luister-, lees- en schrijfvaardigheid Nederlands van klanten

Spreken en luisteren

Lezen en schrijven

Oo/o

r Helemaal geen moeite

25o/o

I Een beetje moeite

50o/o 75o/o 100o/o

rveel moeite r Heel veel moeite r Dat zeg ik liever niet

Meer dan de helft vindt het moeilijk om informatie over
uítkeringen op het internet op te zoeken
Tegenwoordig kunnen (en moeten) veel overheidszaken via het
internet geregeld worden, bijvoorbeeld met behulp van DigiD.
Toch hebben relatief veel aanvragers hier moeite mee, met
name aanvragers van 65 jaar en ouder. Zo lukt het maar 460lo

van alle klanten om zonder moeite informatie over uitkeringen
en regelingen te vinden op het internet en heeft 44o/o êen
beetje tot heel veel moeite met het aanvragen van
ondersteuning bij team Werk & Inkomen. Klanten hebben het
minste moeite met het maken van een afspraak met team
Werk & Inkomen of het gebruik van DigiD.

Figuur 5.2
(Moeite met) het gebruik van internet om overheidszaken te regelen

Een afspraak maken met team W&I

Gebruiken van DigiD om overheidszaken te regelen

Aanvragen van ondersteuning van team W&I

Internet gebruiken voor informatie over uitkeringen

Oo/o 25o/o 50o/o
rHelemaal geen moeite rEen beetje moeite rVeel moeite rHeel veel moeite

75o/o 100o/o
r Dat zeg ik liever niet

FFqI ztsta

íp15M

Leeftijd maakt geen significant
verschil bij het gebruik van

internet om zaken rond de

uitkering te regelen, Klanten

van 26 en jonger lijken wel iets

beter DigiD te kunnen gebruiken

om overheidszaken te regelen,

maar dit verschil is niet
significant (650lo vs 57o/o).

FEq!4G9A

3I.M,bÍrlr/r6

EMSEqt

u9ÀSFqd
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Meer dan de helft van de niet-digivaardigen zoekt hulp, voornamelijk in het eigen netwerk
Van de klanten die zichzelf onvoldoende digivaardig vinden, krijgt minder dan de helft geen hulp van

anderen bij het regelen van zaken via het internet. Vier op de tien (39olo) regelen internetzaken ondanks

een beperkte digivaardigheid alleen. Een klein deel (4olo) zegt wel behoefte aan hulp te hebben. Bijna vier
op de tien (37o/o) ontvangen soms hulp van anderen en bij 20olo is dit altijd het geval. Bij de meesten

helpen vrienden of familie. Vrijwilligersorganisatie en de bibliotheek spelen daarin een minder grote rol.
Een kwart noemt iets anders zoals 'vluchtelingenwerk', 'het sociaal wijkteam'en een 'begeleider'.

Figuur 5.3

Hulp bij regelen van zaken via het internet (o/o genoemd)

Regelt internetzaken alleen 39o/o
Hulp van:
(M ee rd e re a ntwoo rd e n m og e I ij k)
, Vrienden of familie (72o/o)

" Vrijwilligersorganisatie (10%)

' Bibliotheek (4o/o)

. Anders (23o/o)

Krijgt geen hulp, maar wil dat wel 4o/o

Krijgt altijd hulp 20o/o

Bijna alle klanten hebben zelf toegang tot het internet
Nagenoeg alle klanten hebben zelf toegang tot het internet, ofwel thuis via een pc of tablet ofwel via hun

mobiele telefoon. Alleen onder de oudste groep klanten neemt het aandeel dat zelf geen toegang tot
internet heeft significant toe. Klanten tot 45 jaar hebben vaker toegang tot beide opties, daarna neemt
ten opzichte van andere leeftijdsgroepen toegang tot internet via een mobiele telefoon af.

Krijgt soms hulp 37o/o

Tabel 5.1

Bezit van een computer, tablet of mobiele telefoon met internet naar leeftijd (o/o in bezit van)
18-34 35-44 45-54 55-64 65-74
JAAR JAÁR 

'AAR 
JAAR JAAR

Thuis een computer of tabel met internet 640/o 75o/o 75o/o 81o/o B8o/o

Mobiele telefoon met inteÍnet 670/o 53o/o 4oo/o 37o/o l7o/o

Geen van beiden 3o/o 3ok 3o/o 4o/o 7o/o

Vrienden of familie of bíbliotheek als plek voor internet
Naast een thuisverbinding of mobiel internet zijn er ook andere

mogelijkheden voor klanten om gebruik te maken van het
internet. Vier op de tien (39olo) zeggen (ook) wel eens ergens

anders op het internet te gaan. Dit doen zij vooral bij vrienden of
familie (59o/o), de bibliotheek (27o/o) of op het werk of school

(19olo). Andere genoemde plekken zijn een internetcafé, in het
buurthuis, in de moskee oÍ bij (het) vrijwilligerswerk.

75 JAAR
E.O,

7 8o/o

160/0

760/o

TOTAAL

7 60/o

470/o

4o/o

Andere plekken waar men (ook)
gebruik maakt van internet
(Mee rd e re a ntwoo rd e n mog e I ij k)
u Vrienden of familie (59olo)

' Bibliotheek (27o/o)

o Werk of school (Igok)
* Stadsbouwhuis ( 160lo)

' Bij DZB (13%)

' Anders (13%)
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6. Totaaloordeel

Algemene tevredenheid flink gestegen

Gemiddeld waarderen de klanten de ondersteuning die zij
krijgen van het team Werk & Inkomen met een 7,2. Dit is

een toename van 0,5 punt: in 2017 bedroeg de

gemiddelde totaalscore een 6,7. Zowel in Leiden als in
Leiderdorp is de tevredenheid significant toegenomen.

Figuur 6.1

Waardering ondersteuning van team Werk en Inkomen

(gem iddeld rapportcijfer)

Leiden

.2079
Leiderdorp

u2077

Totaal

2

Tabel 6.1

Verdeling rapportcijfers 2019 vergeleken met 2017

is het gemiddelde rapportcijfer
van klanten voor team Werk &

Inkomen. Net als bij veel andere

onderdelen is dit een toename

ten opzÍchte van 2017 (6,7).

7

De helft (49o/o) is zeer tevreden en geeft een 8 of hoger als cijfer, terwijl het aantal ontevreden klanten is

gedaald van 25o/o naar 13olo. De rest (37o/o) geeft een voldoende, Er zijn geen significante verschillen

gevonden tussen klanten van verschillende leeftijden en de twee woonplaatsen.

o246810

Onvoldoende (5 of lager)

Voldoende (6 of 7)

Goed (8 of hoger)

57o/o 67o/o

6lo/o 600/o

58o/o 6o0/o

2í)L'

25o/o

30o/o

45o/o

20r9

73o/o

37o/o

49o/o

Twee op de drie klanten voelen zich serieus genomen

Naast een totaaloordeel zijn er ook vier stellingen aan klanten voorgelegd over de bejegening en

werkzaamheden van team Werk & Inkomen. Bij drie van de vier stellingen is de tevredenheid ten

opzichte van 2Ol7 toegenomen. Klanten voelen zich vaker serieus genomen (670/o t.o.v.640/o) en klanten

vinden vaker dat het team hun best doet om hen te helpen en netjes omgaat met persoonlijke gegevens

of documenten (beiden 640/ot.o.v.610/o).Zes op de tien (61olo) vinden dat zij snel zijn geholpen, een

lichte toename vergeleken met twee jaar geleden, toen dat nog 59olo was.

Tabel 6.2

Stellingen over de ondersteuning vanuit team Werk & Inkomen (o/o (helemaal) mee eens)

LEIDEN LEIDEN LEIDERDORP LEIDERDORP
20ít 2019 20L7 2019

Ik voel me serieus genomen door het team Werk 640/o 670/o 59o/o 670/o

en Inkomen

TOTAAL
2í)t7

TOTAAL
20r9

Het team Werk en Inkomen doet haar best om
mij te begeieiden

Het team Werk ên Inkomen gaat netjes om met
mijn persoonlijke gegevens en documenten

Ik ben snel geholpen

62o/o

6LVo

59o/o

64o/o

64o/o

62o/o

640/o

6!o/o

6lo/o

59o/o 6to/o

67"/" A
64v. 4
64"/, A
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Tevreden klanten die hun totaaloordeel toelichten baseren dit vaak op de nette bejegening door de
kl a ntma nage r of co ntactpersoo n :
. "Als ik iets vraag krijg ik een duidelijk antwoord."
. "Als ik haar nodig heb kan ik altijd bellen,"
. "Begripvol, kijken goed naar situatie, luisteren goed, behandelen respectvol."
. "Dat ze mevrouw een mogelijkheid geven om toch nog aan het werk te kunnen."
. "De informatie van het team Werk & Inkomen vind ik helemaal prima, op de uitleg over het begrip

gezamenlijke huishouding na. Iedereen vertelt mij net iets anders over dit begrip. Het is mij daardoor
nog steeds niet duidelijk of er in bepaalde situaties wél of niet sprake is van een gezamenlijke
huishouding. Hierdoor is het lastig om een geschikte nieuwe woonruimte te vinden."

. "De mevrouw die ik heb, is erg geduldig en probeert altijd mee te denken."

. "Goed geholpen. Bij het inleveren van de formulieren wordt heel veel gevraagd. Het is redelijk
duidelijk, maar zou misschien nog duidelijker kunnen qua hoe het aangeleverd dient te worden.
Hebben twee klantmanagers gehad, die waren erg behulpzaam, duidelijk en gestructureerd en zeer
vriendelijk."

. "Heb verschillende keren gevraagd om hulp bij zelfstandig worden. Verschillende ideeën ingeleverd
iedereen enthousiast, maar helaas vervolgens geen reactie,"

. "Het komt zelden voor dat ik vragen heb. Maar in het begin van mijn aanvraag werd ik goed
geholpen."

. "Ik heb niet heel vaak contact. Door gezondheid kan ik ook niet veel meer dus werken wordt lastig en
dat weten zij ook."

Ontevreden klanten daarentegen ervaren vaak een starre houding van de gemeente:
. "Te veel klantmanagers in korte tijd. Slechte klantmanager. Workshop & informatiebijeenkomst niet

afgestemd op WO-niveau. U zou dit kunnen aanbieden naar taal en opleiding."
. "Brutale en asociale behandeling, Alsof ik aan het bedelen ben en er gewoon recht op heb, Heel

vijandig en alles "moet" zonder een goed argument."
. "Er was een tijd dat je bij de balie een vraag kon stellen of daar bellen met een medewerker, Dat gaf

directer contact. Door bezuinigingen zit er op de balie nog wel eens iemand die je als oud vuil aankijkt.
le kan weer naar huis het schiet weinig op. Terwijl persoonlijk contact erg belangrijk is als je een
vraag hebt waar je mee zit. Daar is te weinig service en mogelijkheden."

. "Het heeft even geduurd voordat de klantmanager zich kon inleven in mijn situatie. Daarvoor was alles
strikt en daar kon ik niet aan voldoen. Dit heeft mij veel stress gegeven. Nog steeds krijg ik stress als

er een brief van de gemeente op de deurmat valt."
. "Ik heb een uitkering wegens "ziekte". Ik word wel geholpen en krijg wel een uitkering dus het

resultaat is uiteindelijk wel goed. Maar, het lijkt dat ze moeite hebben mijn situatie te begrijpen en het
lijkt dat er achterdocht is of ik recht op een uitkering heb. Ik bedoel daarmee, keuringen met de GGD,

en ze bellen de GGZ op of ik daadwerkelijk wel in behandeling ben. Ik heb daar overigens wel begrip
voor omdat er veel rotzakken zijn die misbruik maken van een uitkering, maar dat maakt het niet
minder vervelend voor mij die wel daadwerkelijk in een nare situatie zit."
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Helft kan door de begeleíding beter zelf hulp zoeken en vínden
Naast een totaaloordeel zijn klanten stellingen voorgelegd over het effect van de hulp en ondersteuning

op de mogelijkheid om mee te doen aan de samenleving. Een kleine meerderheid (52o/o) van de klanten

vindt dat zij door de hulp beter weten hoe zij hulp kunnen zoeken en krijgen. Daar achter volgen

meedoen aan de samenleving en activiteiten ondernemen met de kinderen (49o/o).

Tot het vinden van een baan leidt de ondersteuning in de meeste gevallen niet, slechts 35olo vindt dat de

ondersteuning hier aan bijdraagt. Met name onder klanten van 45 jaar en ouder neemt dit aandeel af. Dit

is doorgaans ook de doelgroep die moeilijk(er) aan een nieuwe baan komt. Van de klanten tot 45 jaar

vindt44o/o dat de begeleiding hen beter in staat stelt werk te vinden. Onder oudere klanten van 45 tot 54

jaar en 55 tot 64 jaar is dit respectievelijk 39olo en 260/o. Onder klanten van 65 jaar tot de

pensioengerechtigde leeftijd is dit nog 160lo.

Figuur 6.2
Door de begeleiding die ik krijg...

Weet ik hoe ik zelf hulp kan zoeken en krijgen

Kan ik weer beter meedoen en deelnemen in de
samenleving

Ben ik in staat dingen te doen voor/met mijn kinderen

Ben ik in staat nuttige contacten te hebben met
mensen

Heb ik meer vertrouwen in de toekomst

Ben ik in staat werk te vinden

Oo/o 25o/o 50o/o

r (helemaal) mee oneens

75o/o

r geen mening

100o/o

r(helemaal) mee eens r neutraal

-u- 49o/o
zegt dat zij door de begeleiding beter kunnen meedoen aan de

samenleving, 30Vo is neutraal en L2o/o oneens. In 20t7 vond 53olo

dat zij beter mee konden doen, maar tegelijk vond ook 2lo/o datzij
(helemaal) niet beter mee konden doen.

Klanten z|n gevraagd wat het belangrijkste is waar team Werk & Inkomen hen mee kan begeleiden:
. "Alles is belangrijk. Begeleiding naar werk, maar bijv. ook voor privéproblemen en een luisterend oor."
. "Als er nood is snel reageren!"
. "Automatiseren van jaarlijks aanvragen van minimaregeling. Al die kopieën zijn voor mij uitputtend en

lastig te verzamelen, Ik ben niet goed thuis op het internet."
. "Begrip. Ik weet wat ik moet doen, vind het echt heel vreselijk om gebruik te maken van de

voorziening. De schaamte spuit mijn oren uit, maar het is nu zo, Ik voel ook spanning over tal van

zaken. Dat ligt niet wezenlijk bij het team maar de beeldvorming is belangrijk."
. "Begrip voor mijn situatie, ik heb wel een goede werkmentaliteit en dat wordt goed begrepen."
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. "Door het geven van tips en adviezen over eventuele werkplekken en bij het finetunen van CV en

sollicitatietips (heb hier zelf al veel inzicht over, maar nieuwe tips zijn altijd welkom) en gebruik
kunnen maken van het netwerk van de gemeente Leiden voor een eventuele werkplek."

. "Duidelijkheid in de wirwar van regels,"

. "Het belangrijkste is dat ik op dit moment weer naar school kan."

. "Het vinden van een baan die bij mij past en mij toekomstperspectief biedt, doorgroeimogelijkheden
biedten een plekwaarze goed om kunnen gaan met mensen meteen beperking."

. "Hulp bij het zoeken naar werk."

. "Er gewoon te zijn voor de mensen, en af en toe een luisterend oor hebben, en zich soms proberen te
verplaatsen in de klant, zonder altijd zo zakelijk te zijn."

. "Met het ondersteunen van soms lastig uit te leggen problemen. Het helpen met aanvragen te doen

voor bepaalde subsidies bijvoorbeeld."
. "Mijn leven weer op de rit krijgen. Ik zit thuis met een persoonlijkheidsstoornis en ben geïsoleerd

geraakt van mensen en de maatschappij."
. "Mijn Nederland verbeteren dat is belangrijk."
. "Onze persoonlijke situatie goed begrijpen, Als nieuwkomer en een vluchteling ben ik helemaal alleen

en alles is nieuw. Als wij klaar zijn met de Nederlandse taal, beginnen wij een nieuwe stap om wat
gaan wij hier doen en wat kan wij eigenlijk doen. Zo oriëntatie stap bij stap is belangrijk."

. "Tips hoe ik geld kan besparen, hoe ik toeslagen kan aanvragen en informatie over de belasting."

. "Zou weleens iemand op gesprek thuis willen hebben."

. "Terugkoppelen met het UWV wat er anders had kunnen gaan en steun in het herstel van de situatie."
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BIJLAGE

Tabellenboek
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Bijlagel. Tabellenboek

Stellingen medewerkers receptie/beveiliging. De stellingen over Balie 8 zijn enkel gevraagd
aan klanten van 27 jaar en ouder

Minimaregeling

(helemaal) mee eens

neutraal

(helemaal) mee oneens

gêen mêning

(helemaal) mee êêns

neutraal

(helemaal) mee oneens

geen mênlí9

(helêmaal) mee eens

nèutraal

(helemaal) mee oneens

geen mêning

(helemaal) mee eens

nêutraal

(helemaal) mee oneens

geeÍi menlng

Mijn klantmanager heeft respect
voor mijn privacy

MUn klantmanágèr kijkt Ooed nàar
wat lk kàn

Mijn klantmanager luistert goed
naar mijn verhaal

Mhlmarègéling sijstand Beidên

78o/o

tSo/o

3o/o

4o,/o

72o/o

76va

60/o

60/o

Btjstand

A60/o

8o/o

3o/o

3o/o

BUstand

86o/o

10.o-lo

5o/o

0o/o

18o/o

l3o/o

ITVo

!4o/o

2oo/o

74o/o

Totaal

80o/o

l4ó/o

3o/o

39o

Totaal

74o/o

t6o/o

4o/o

60/o

Totéal

7 4o/o

l6o/e

4o/o

60/o

Beiden

7 5o/o

'76o/o

3o/o

6%

9els

7olo

í0%

7o/o

l0o/o

geiden

80%

15o/a

3o/o

2o/o

Totaal

79o/o

l4o/o

4o/o

3o/o

80o/o

L4%

4o/o

2o/o

87o/o

74o/g

3o/o

30/o

77o/o

rsaÀ

4o/o

4o)to

Mlnlmarêgêling

Mlnlmàregêlhg Bilstand Beiden

7 2o/o

17o/o

7 4o/o

!7o/o

4o/o

6o/"

9oo/o

So/a

5o/o

0o/o

5o/o

6o/o

Stellingen over de klantmanager/consulent minima

Ik kreeg snêl èeh afgpaàak rhêt een
klantÍnanager of éonsulent minima

;68010

Mijn klantmanager houdt zich aan
afsprakên die zijn gemaakt met mij

760/o

MUn klantmanager heeft voldoendê 790/0
kennls.om mij goed te kunnen
begelêiden

\a/o.

4o/o

4o/.j

5o/o

5o/o

3o/o

74o/o

65Vo

7 4o/o

1r1v l(littttervaritrgen l earrr \\:erli & lnhorrren .'lirlaltloolrlcel

9o/o

33



Z/19/084712/162810

14ijn klantmanager heeft ook
áandacht voor persoonlijke zakèn

Mijn klantmanager zegt waar ik
terecht kan als ik andere vragen of
problemen heb

Mijn Hantmanagei helpt mil stap
voor stap mijn Situatie tê
verbeteren op weg naàr €en baan

Mijn klantmanager geeft mij ruimte
om mijn eigen ideeên in te brengen

Mijn klantmànagèr $oudt rekêning
met mijn persoonllke sltuátiê

67ó/o

660/o

560/o

.

600/o

670/o

17o/o

l9o/o

26o/o

22o/o

16o/s

LOo/o

loo/o

lLo/ó

77o/o

1lo/o

60/o

5o/o

7o/o

7o/o

5o/o

23o/ó

De volgende vragen zijn enkel gesteld aan jongeren van 26 jaar ofjongera

Ik hoef,niêt lang te wachten
voórdat de telêtóon wordt
opgênomèn

Ik vind de tijden waarop ik kan
bêllen prettig

Ik kreeg voldoêndê informatie over
de rechten die horen bij mijn
uitkering (n=30)

Ik kreeg vQldoêhdê hfofmàtie OVer
vêrplichiiigen die horen blj mljn
ultkedng (n-30)

I5o/o

23o/o 260/o

7o/o 3Oo/o

L6o/o 5o/o

47o/o

ïo/s

2o/o

Ik bên tèvredèn óvêr dê. . 4r,ilo ,

begèleldinE Térqo naar Schodl, ':':: : ' '

(n*33)

De trainingen die ik heb gêvolgd
geven mij extra ondersteuning op
weg naar werk of terug naar school
(n=36)

lk ben Íevreden over de
$taftwiriklbiaue (n =32)

50o/o 17olo 77o/o L7o/o

Een stage met behoud van
uitkering helpt mij op weg naar
betaald werk (n=30)

tk bên tevrêdên over dê
stágebegef eidlng. (nq 26)

Ik ben têvreden over bêmiddeling
en begeleiding naar werk (n=38)

Het i5 voor mij dqldeluk.wáàrom ik
naar de staÉworkloca{le ga (n-29)

53o/o

54Va'

47o/o

lOo/o

260/o

23o/"

7!o/o

t30/o

L6o/o

4\o/o 17o/o

De volgende vragen zijn allêen gesteld aan klanten die de informatiebijeenkomst'Op weg naar
werk'hebben biigewoond (27 iaar en ouder)

Ik kreeg voldoênde tnfórmátiê over
vêrpllchtingên die horen bi.j mljn
uitkerlng

Ik kreeg voldoende informatie over
de rechten die horen bii mijn
uitkering

2o/o.

72o/o !6o/0

a Vanwege de lage aantallen zijn deze resultaten vooral indicatief.

2t%

,' ';ï 3
14.:
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Hoe tevreden was u over
informatiebiJêênkomst van
het tèam Wêrk &
lnkomen?

7o/o

workshop om weÍk te zoeken

Ik leerde veel in de workshop dat
ik kon gebruiken om werk te
vinden

Lo/o 2olo 3o/o 'Jo/o 77o/o 23o/o 28o/o 12o/o 5o/o

De volgende vragen zijn alleen gesteld aan klanten die de workshop hebben bijgewoond (27
jaar en ouder)

47o/o 360/o

40o/o 360/o

t9o/o

2oo/o

5o/o

5o/o

Hoê tevreden was u over de
workshop van het team Wêrk &
lnkomen?

2o/o to/o 4o/o 12o/o L8o/o 260/o3o/o 22o/o ?ok 5o/o

Stellingen over besluat aanvraag

(helemaal) mee eens

neutraal

(helemaal) mee oneens

geen menlng

(helemaal) mee eens

neutraal

(helemaal) mee oneêns

geen mening

(helemaal) mee eens

neutraal

(helemaal) mee oneens

9êen mêning

Minimaregeliíg Bljstand

7 4o/o

21o/o

3o/o

3o/o

Minlmarê9elin9

73o/o

l5o/o

60/o

7o/o

BUstand

83o/o

14o/o

0o/o

3o/o

Minlmàregeling

630/o

22o/o

4Vo

llo/o

Bijstand

Beiden

7Oo/o

19o/6

6o/o

60/o

Totaál

7 Lo/o

17o/o

5!o

60/o

7Oo/o

l5o/o

8o/o

7o/o

Beiden

7Oo/o

2oo/o

5o/o

6a/o

Totaal

7Oo/o

18o/o

60/o

60/o

63o/o

23o/o

70o/o

3o/o

Belden

67o/o

20o/o

60/o

7o/o

Totaal

660/o

2Io/o

5o/o

8o/o
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Stellingen over informatie vanuit team Werk & Inkomen

Bèiden'

(hêlemaal) mee eens

neutraal

(hêlemaal) mee oneens

gêên mêning

(helemaal) mee eens

hèutra-al

(helemaal) mee oneens

gegn màning

(helemaal) mee eens

íêutraál :, ..:

(helemaal) mee oneens

géê0 mèIiíg . .

(helemaal) mee eens

nêutraàl

(helemaal) mee oneens

ggen mênihg

dE telefoon (bellen)

e-mail

Whatsapp

een persoonlijke afspraak

(helemaal) mee eens

nêutraal

(helêmaal) mee oneens

gèên mêíing

Minimarègeling B'jstaíd

72o/o 76o/o

7lo/o

-.'O9/o-

72o/o

lJo/a

8o/o

40/6

Minimaregêling

690/o

179/o

8o/o

5.o/o

4i/!

72Vo

aijstand

7Oo/o

L6o/o

l4o/o

noh

Eiistand

65o/o

l9o/o

65o/o

2Oo./o

!Lo/o

4o/p

Belden

7 7o/o

lgYe

7o/o

2o/o

BeJden

680/0

l0olq

L7o/o

22a/o

8o/o

Belden

55o/o

25o/o

7!o/o

9a/o

Totaál

660/o

L90/ó

l0o/o

49/o:

Totaal

7 lo/o

!1óla.

8o/o

3ah

Tota6l

7Oo/o

: ,í8b7o.. .

9o/o

24o/o

77o/o

Totáal

50o/o

Q7o/o

!2o/o

!tb/o

BijstándMinlmarêgeling

9o/o

Stellingen over contact met team Werk & Inkomen

44Yq,16%

22olo

42o/o 17o/o

54ó/o 2ío/o

Minimàregeling Bustand

340/o 44o/o

760/o 79o/o

!9e/o

W ffim

.,:5:
t+"
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Minimaregêling Bljstànd

560/o

'2lo/o

r5o/o

7o/o

65o/o

7.3Vo

73o/o

!0o/o

,BeÍdên

67o/o

24o/o

70o/o

5o./o

T-ótaàt

6oo/o

23o/ol

72o/o

60/o

560/o

77o/o

3Lo/o

9o/o

64o/o

6lo/o

LOo/o

64o/o

(helemaal) mee êens

nêutrààl

(helemaal) mee oneens

geen mêning

(helemaal) mee eens

nëutra4l .

(helemaal) mee oneens

geèn n')ênin9

(helêmaal) mee eens

reutraal

(helemaal) mee oneens

gêen Ínenlng

(helemaal) mee eens

neutraal

(helemaal) mee oneens

gqen mening.

(helemaal) mee eens

nêutraal

(helemaal) mee oneens

geen menlng

(helemaal) mee eens

neutFaal

(helemaal) mee oneens

gêen,mêning ..

,Minimárègeling Bljstand

460/o 7Oo/o

'L3o/o

l0o/o

Tolt

78o/o

33o/o

73o/o

580/o 6Lo/o

8o/o 710/o

57o/o 6Lolo

Llo/o

Mlnimaregdling

57o/o

'z2oto

3o/o

1870

Totáal

'25o/o260/0

gêiden

58o/o

25o/o

77o/o

6%,

rBiJstànd

Stellingen over totaaloordeel team Werk & Inkomen

33o/o

36,%

9o/o

22Vo

63Vo

67o/o

260/o:

9a/o

baiUen

25Vq

B.eiden

tr80/o

Klanten'irrirrgen'l'eilnl \\'elli & lnkonreu r'lotaaloorrleclw

77a/t

5o/o
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(helemaal) mee eens

neutraal

(helemaal) mee oneens

.geen menin9

Miiilmareoeling

6Lo/o

20o/ó

I 1olo

8o/o

65o/o

279/o

l4o/o

0o/o

.,Iieiden

7Oo/o

18.Vo

8o/o

4a/o

Íotáal

670/o

l9o/o

9o/o

5o/o

Hoe tevredên bent u óver 3%
de ondersteuning die u
krijgt van het team Wérk
& Inkomen?

Stellingen over moeite met Nederlandse taal

lvllnlmAregelhg

helemaal geen moeite

êen beetjê moeitê

veel moeite

heêl veel modtè

dat zeg ik liever niet

helemaal geen moeite

êen bèetje moeite

veel moeite

hêel veel moêitè

dat zêg ik liever niet

Het.vindên van lnformatie op het
lnteróet o-vet uitkerlngeir
regêlingèn

Een afspraak maken met team
Werk & Inkomen

Minlmaregêling . BUstand Belden , rgtdól

620/o 78o/o 66o/o 65o/o

. :2rolo:

7o/o

4o/o

3o/o

46% L29/o

58o/o 24o/o 8o/o

10%

9o/o

690/o

L}o./o'

4o/o

Aója

Bljstand

8 1olo

1.4.a/p.

3o/o

.Ao/a

3o/o

Belden

690/0

194Á

5o/o

4o/o

3o/o

TotaEl

7Oo/o

Lgeli

5o/o

4o/<i

3o/o

Oo/o

Oo/p

3o/o

60/o

5Vo

5o/o

1o/o

3a/o

2o/o

Stellingen over moeite gebruik internet

Het áanvragen van ondérstêuning
of begeleíding ván tearn wêrk &
lnkomên

Het gebruiken van DigiD om mijn
overheidszaken te regelen

50!/o 3oalo

58o/o 24o/o

d:;\
É."' lilillltcrl :u'ingcn'l'ranl \\:erl( & lrrkorrrcrr r li rtaalorrlrlci'l 38
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Stellingen over meedoen in de samenleving

Ben lk in Staat werk te vlnden 35o/o 35o/o

Ben ik in staat dingen te doen
voor/met mijn kinderen 49o/o 28olo

Weet ik hoe ik zelf hulp kan zoêken
en krugen 52o/o 28Vo

Lgo/D

L2o/o

l2o/o

t2olo

Llo/o

9o/o

ffi ffi Ero

B@ wdw
ffiffi

o Klarrtewaringen'ltanr rvVcrk & Inkornerr.'lbtaaloor.decl 39


