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Inleiding 

De transformatie van het sociale domein houdt onder meer in dat gemeenten de toegang en de 
dienstverlening op een andere manier organiseren dan voorheen. Daarbij horen ook 
rapportageverplichtingen aan het ministerie. De centrale vraag die hierbij dient te worden 
beantwoord is of de burgers/ cliënten van mening zijn dat de huidige werkwijzen hebben geleid 
tot een betere zelfredzaamheid, dan wel tot een bevredigende oplossing van de (zorg)vraag 
waarmee zij zich tot de gemeente hebben gewend. 
 
Middels een jaarlijks terugkerend cliëntervaringsonderzoek dient de beantwoording van deze 
centrale vraag aan het ministerie te worden gerapporteerd. Het huidige onderzoek betreft de 
ervaringen van cliënten in 2019.  

Opzet van het onderzoek 
De doelgroep van het onderzoek bestaat uit 152 huishoudens in de gemeente Woudenberg die 
in 2019 een beschikking voor een Participatiewet voorziening hebben gekregen. Deze hebben 
allemaal een vragenlijst gekregen.  
 
De vragenlijsten zijn verstuurd in januari 2020. In februari is een rappel verstuurd om de 
respons nog verder te verhogen.  
 
Hoewel een aantal thema’s van de vragenlijst gelijk zijn aan die van het 
cliëntervaringsonderzoek over 2017 en 2018, zijn de vraagstellingen en antwoordcategorieën 
op veel onderdelen anders ingestoken. Hierdoor is het niet mogelijk om de resultaten van dit 
jaar 1-op-1 te vergelijken met die van de voorgaande jaren. Om toch een beeld te kunnen 
geven van de trend, vergelijken we de onderzoeken globaal op een aantal thema’s. Deze 
vergelijking is indicatief, net als de totale resultaten van voorgaande jaren en het huidige 
onderzoek (zie respons).  

Respons 

34 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld. Dit is 22 procent van de doelgroep van 152 
huishoudens. Dit is niet voldoende om betrouwbare uitspraken over de gehele doelgroep te 
kunnen doen. De resultaten dienen daarom als indicatief beschouwd te worden.  
Overigens is de gemiddelde respons van onderzoeken onder huishoudens in de Participatiewet 
23 procent. De respons van het huidige onderzoek ligt daar dus mee in lijn.  
 
Leeswijzer 
In het eerste hoofdstuk worden de resultaten samengevat. Waar mogelijk worden de resultaten 
globaal vergeleken met eerdere jaren. In het tweede hoofdstuk staan alle antwoorden van de 
laatste grafisch weergegeven.  
 
In de grafieken wordt het aandeel respondenten per antwoordcategorie weergegeven. Dit is het 
aantal respondenten dat het antwoord gaf, afgezet tegen alle respondenten die de vraag 
hebben ingevuld. Daarvoor laten we iedereen die de vraag niet van toepassing vond of geen 
mening had ook buiten beschouwing. Dit komt de leesbaarheid en inhoudelijke analyse ten 
goede.  
  



gemeente Woudenberg  versie 1.0 

4 
 

1. Samenvatting  

Dienstverlening 

De meeste respondenten zijn tevreden over de dienstverlening: gemiddeld 
geven ze de dienstverlening van De Kleine Schans een 7,7 als rapportcijfer. 
Specifieker werd 79 procent vriendelijk geholpen en zegt 76 procent van de 
respondenten serieus te worden genomen. Over de medewerkers zijn de 
meningen iets meer verdeeld: 56 procent van de respondenten vindt de 
medewerker deskundig, 41 procent staat daar neutraal tegenover. Hetzelfde 

zien we bij de antwoordverdeling op de vraagstelling ‘de medewerker heeft mij duidelijk uitgelegd 
hoe ik de regelingen moest aanvragen’: 53 procent is daar tevreden over en 38 procent staat daar 
neutraal tegenover. Een fractie van 9 procent is ontevreden. Aansluitend vindt 59 procent de 
informatie die hij kreeg makkelijk te begrijpen maar heeft de rest daar in meer of mindere mate 
moeite mee.   
 
Ten opzichte van 2017 en 2018 is het gemiddelde rapportcijfer over de dienstverlening gestegen, 
in 2017 was dit een 6,9 en in 2018 een 7,4 (nu: 7,7). Klanten gaven de bejegening in 2017 een 
7,4 en in 2018 een 8,0. In het huidige onderzoek lopen de aandelen tevreden klanten op 
verschillende stellingen hierover uiteen van 69 procent tot 79 procent. De medewerkers werden 
in 2017 met een 6,7 beoordeeld en in 2018 met een 7,5. In 2019 is 56 tot 79 procent tevreden 
over verschillende aspecten van de medewerkers.  

Bekendheid minimarelingen 

De regelingen zijn bij 60 tot 87 procent van de respondenten bekend. Het meest 
bekend is de regeling voor verenigingsactiviteiten (87% bekendheid), gevolgd 
door de bijzondere bijstand (78% bekendheid). Het kindpakket is bij 60 procent 
van de respondenten bekend (onduidelijk is echter hoeveel mensen zonder 
kinderen hier toe behoren). De respondenten kennen de regelingen met name via 
het loket van De Kleine Schans (71 procent) of via vrienden en kennissen (32 
procent). Reden voor het niet-gebruik van regelingen zijn met name de 
onbekendheid van die regeling en niet weten hoe de regeling moet worden 
aangevraagd.     
 

Werk 

Een op de drie respondenten werkt, waarvan de meesten parttime. Van de 
respondenten die niet werken (en niet AOW-gerechtigd zijn), is een kwart op 
zoek naar werk (en volgt daarvoor een re-integratietraject).  
   
 

Goede punten en verbeterpunten 

Gevraagd naar wat goed is aan het team Werk en Inkomen is het meest 
genoemde antwoord ‘alles in het algemeen’ gevolgd door de stiptheid van de 
uitbetaling uitkering. In 2018 waren ‘klantvriendelijkheid/behulpzaamheid’ en 
eveneens ‘alles in het algemeen’ de meest genoemde goede punten. 
 
Het meest genoemde verbeterpunt is ‘minder wisselingen van klantmanagers’ 
gevolgd door ‘informatie over rechten en mogelijkheden’. In 2018 werd ‘rekening houden met de 
situatie van de klant’ het vaakst als verbeterpunt genoemd.    
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“De formulieren niet steeds veranderen en in normale taal aanleveren, zodat iedereen het 
begrijpt.” 

 
“Er wordt voor de uitkering vakantie geld afgetrokken. Zou fijn zijn als men wat meer zou 

overhouden. Ik gebruik het om de broodnodige dingen aan te schaffen of kleine schulden af 
te lossen. Daar ontkom je toch niet aan, helaas.” 

 
 

“Misschien een folder met informatie bijvoegen over bijvoorbeeld het aanvragen van 
regelingen.” 

 
“Sneller bedrag terug betalen: sommige mensen maken namelijk geen gebruik van regelingen 
omdat ze geld moeten voorschieten terwijl ze al weinig geld hebben en dus niet altijd kunnen 

voorschieten.” 
 

“Er zijn veel rechten/mogelijkheden waar wij konden deelnemen, maar wij niks van wisten. 
Aan de gemaakte afspraken houden.” 

 
 

 
 

 

Tips en adviezen 

Respondenten konden tips en adviezen geven voor de gemeente over het 
minimabeleid.  
 
 
 
 



gemeente Woudenberg  versie 1.0 

6 
 

1. Resultaten  

1.1. Dienstverlening 

Gemiddeld beoordelen de respondenten de dienstverlening van De Kleine Schans met een 7,7. 
Ook uit diverse stellingen blijkt dat de meeste respondenten tevreden zijn over de 
dienstverlening: ruim driekwart van de respondenten werd vriendelijk geholpen en voelde zich 
serieus genomen.  
Over de medewerkers zijn de meningen iets meer verdeeld: 56 procent van de respondenten 
vindt de medewerker deskundig, 41 procent staat daar neutraal tegenover (3 procent is echt 
ontevreden). Ook over de uitleg over het aanvragen van regelingen en het samen naar 
oplossingen zoeken is ongeveer de helft tevreden en de andere helft staat daar neutraal of 
ontevreden tegenover.  

Figuur 1.1.1. Stellingen over dienstverlening (N=32-34) 
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1.2. Minimaregelingen en bijzondere bijstand 

De regelingen zijn bij 60 tot 87 procent van de respondenten bekend. Het meest bekend is de 
regeling voor verenigingsactiviteiten, gevolgd door de bijzondere bijstand. Het kindpakket is bij 
60 procent van de respondenten bekend (onduidelijk is echter hoeveel mensen zonder kinderen 
hier toe behoren). De respondenten kennen de regelingen met name via het loket van De Kleine 
Schans of via vrienden en kennissen.  
Tenslotte hebben de respondenten aangegeven waarom ze (sommige) regelingen niet 
gebruiken. De meest genoemde redenen voor het niet-gebruik van regelingen zijn de 
onbekendheid van die regeling en niet weten hoe de regeling moet worden aangevraagd. 

Figuur 1.2.1. Bekendheid minimaregelingen (N=32) 

 
 

Figuur 1.2.2. Hoe kent u deze regeling(en)? 
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Figuur 1.2.3. Redenen niet-gebruik regeling(en) (N=30) 

 
 

1.3. Werk 

Een op de drie respondenten werkt (31 procent), waarvan de meesten parttime. Aan de 
respondenten die niet werken (en niet afgekeurd of AOW-rechtig zijn) vroegen we of ze op zoek 
zijn naar werk: een kwart gaf aan op zoek te zijn naar werk en volgt daarvoor een re-
integratietraject.  

Figuur 1.3.1. Werkt u? (N=32) 
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Figuur 1.3.2. Bent u op zoek naar werk? (N=16) 

 
 

1.3.2. Re-integratietraject 

Respondenten die een re-integratietraject volgen hebben dit traject op een aantal onderdelen 
beoordeeld met een rapportcijfer. Let op: slechts 4 respondenten hebben een cijfer gegeven1.  

Tabel 1.3.1 Gemiddeld rapportcijfer re-integratietraject (N=4) 

 
Gemiddeld 

rapportcijfer2 
Aantal 

respondenten 
De snelheid waarmee het re-integratietraject is gestart 6 4 
De aansluiting van het re-integratietraject op uw 
persoonlijke omstandigheden 5,7 4 
De aandacht die de begeleider van het re-
integratietraject voor u heeft 6 4 
De afstemming van informatie tussen de verschillende 
begeleiders 5,7 4 
Het uiteindelijk bereikte resultaat van het re-
integratietraject (bijvoorbeeld heeft u iets geleerd? 
Heeft u een baan gevonden?) 5 4 

 
 

1.3.3. Een baan zoeken en vinden 

Aan respondenten die kunnen en willen werken is gevraagd wat ze zelf doen om kansen op een 
(beter betaalde) baan te vergroten. Sommige respondenten doen al veel; ze solliciteren actief 
via verschillende kanalen, netwerken of vragen hun baas om meer uren. Anderen weten niet 
wat ze meer kunnen doen of zijn door de zorg voor hun kinderen beperkt in hun mogelijkheden 
om (meer) te werken. Als antwoord op de vraag ‘zijn er dingen waar u tegen aanloopt als u 
begint met een baan’ wordt door twee respondenten geantwoord met ‘leeftijd’ en een andere 
respondent geeft aan dat hij ruim op tijd kinderopvang moet regelen voor zijn dochter.  
 

                                                 
1 Deze 4 respondenten hebben ook een aantal stellingen over hun re-integratietraject beantwoord. Daarbij 
hebben ze soms ook nog aangegeven dat de stelling niet op hen van toepassingen was waardoor de 
resultaten niets over de hele doelgroep zeggen. Daarom is er gekozen om deze antwoorden niet weer te 
geven.  
2 In 2017 en 2018 waren de gemiddelde cijfers per onderdeel als volgt (eerst 2017, dan 2018).  
Snelheid: 7,8 en 7,7. Aansluiting: 7,3 en 6,8. Aandacht: 8,0 en 7,8. Afstemming: 7,0 en 7,2. Resultaat: 7,0 
en 6,9.  
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1.4. Algemene vragen 

De respondenten hebben een paar algemene vragen over hun situatie beantwoord. 

Figuur 1.4.1. Kenmerken respondenten (N=32) 
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Vervolgens gaven de respondenten aan wat nog verbeterd kan worden. Het meest genoemd 
werd ‘minder wisselingen van klantmanagers’ gevolgd door ‘informatie over rechten en 
mogelijkheden’. Toelichtingen die daarbij werden gegeven zijn: ‘de spreekkamer tegenover de 
balie geluidsdicht moeten maken’, ‘meer tijd voor de klant moet worden genomen’, ‘we waren 
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Figuur 1.4.1. Kunt u één punt aangeven dat u goed vindt aan het team W&I? (N=31)  

 

Figuur 1.4.2. Kunt u één punt aangeven dat het team W&I zou moeten verbeteren? (N=21) 
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“Bijvoorbeeld cadeaubon van 20 euro in plaats van een kerstpakket.” 
 

“De formulieren niet steeds veranderen en in normale taal aanleveren, zodat iedereen het 
begrijpt.” 

 
“Eerlijk kijken naar wat iemand doet en waar iemand mee bezig is. Niet de 1 dwingen tot 

werk en de ander anders behandelen. En wat vaker fysieke afspraken.” 
 

“Er wordt voor de uitkering vakantie geld afgetrokken. Zou fijn zijn als men wat meer zou 
overhouden. Ik gebruik het om de broodnodige dingen aan te schaffen of kleine schulden 

af te lossen. Daar ontkom je toch niet aan, helaas.” 
 

“Meer schriftelijke informatie over regelingen of wijzigingen (was in het verleden beter).” 
 

“Misschien een folder met informatie bijvoegen over bijvoorbeeld het aanvragen van 
regelingen.” 

 
“Misschien van tijd tot tijd navragen of alles nog goed gaat met de persoon of de 

financiële situatie.” 
 

“Sneller bedrag terug betalen: sommige mensen maken namelijk geen gebruik van 
regelingen omdat ze geld moeten voorschieten terwijl ze al weinig geld hebben en dus 

niet altijd kunnen voorschieten.” 
 

“Er zijn veel rechten/mogelijkheden waar wij konden deelnemen, maar wij niks van wisten. 
Aan de gemaakte afspraken houden.” 

 
 

 
 

1.5. Tips en adviezen 

Respondenten konden tips en adviezen geven voor de gemeente over het minimabeleid. Een 
aantal respondenten hebben dit gedaan.  
 

 
 


