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Samenvatting  

In dit rapport vindt u de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek voor de gemeente Gouda. 

Van de ongeveer 1.671 aangeschreven cliënten hebben 313 cliënten de vragenlijst teruggestuurd.  

Dit is een responspercentage van 19%. Met dit absolute aantal respondenten (313) zijn de resultaten 

voor dit onderzoek betrouwbaar.  

 

Waardering voor de algemene dienstverlening 

De respondenten in uw gemeente geven de dienstverlening gemiddeld een 7,0. Het gemiddelde 

rapportcijfer voor de dienstverlening van uw gemeente is hiermee iets lager dan het gemiddelde over 

alle deelnemende gemeenten (7,3). In het vorig onderzoek in 2016 was het cijfer een 6,9. 

 

Waardering eerstelijnsdienstverlening 

Respondenten zijn het meest tevreden over de snelheid waarmee zij een persoonlijke afspraak kunnen 

krijgen met een medewerker (6,8). In de referentiegroep is dit een 7,2. De tevredenheid over hoe 

snel respondenten antwoord krijgen op hun vragen (6,5) is licht gedaald ten opzichte van het vorig 

onderzoek (6,8). De bejegening door de baliemedewerkers waarderen respondenten met een 8,0 (in 

verhouding tot een 7,7 in de referentiegroep) en de wachttijden aan de balie geven respondenten een 

7,7 (in verhouding tot een 7,5 in de referentiegroep).   

 

Het laatste gesprek 

Cliënten is hun mening gevraagd over het laatste gesprek dat zij hebben gehad met het team Werk & 

Inkomen (W&I). 70% van de respondenten heeft in het laatste jaar een gesprek gehad. 85% van de 

respondenten ervaart dat tijdens dit gesprek gesproken is over hun plichten. 66% ervaart dat er is 

gesproken over hun rechten. Waar in 2016 nog 75% van de respondenten ervaarde dat hun rechten 

duidelijk zijn uitgelegd, is dit aandeel in 2019 62%. De tevredenheid over het intakegesprek ligt iets 

lager of gelijk aan de referentiegroep. Respondenten ervaren vooral dat zij hun vragen goed konden 

stellen tijdens het gesprek (80%). 

 

Waardering inkomensconsulenten en werkcoaches 

Gemiddeld geven respondenten een 6,5 als rapportcijfer voor de werkcoaches en een 6,9 voor de 

inkomensconsulenten. Het gemiddelde rapportcijfer voor de werkcoaches ligt hiermee iets lager dan in 

2016, maar in lijn met de cijfers in de referentiegroep.  

 

Voor beide soorten medewerkers zijn respondenten het het vaakst eens met de stelling dat de 

medewerkers hun privacy respecteren (87% bij de inkomensconsulenten en 84% bij de werkcoaches). 

Dit ligt in lijn met de referentiegroep (87%). Waar er stellingen gaan over zowel inkomensconsulenten 

als werkcoaches, is het aandeel respondenten dat het eens is met de stelling voor 

inkomensconsulenten iets groter dan voor werkcoaches. Bijvoorbeeld over de stelling ‘medewerkers 

hebben genoeg kennis en vaardigheden om mij goed te begeleiden’ over de inkomensconsulenten, 

hier is 82% van de respondenten het mee eens is en over de werkcoaches 69%. Kanttekening hierbij 

is dat 56% van de respondenten aangeeft in de praktijk geen verschil te merken tussen de twee typen 

medewerkers. Daarnaast zijn de taken van beide soorten medewerkers anders (en dus ook de 

verwachtingen).  
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Waardering begeleiding naar werk  

Zo’n 27% van de respondenten wordt nu naar eigen zeggen begeleid naar werk en 9% van de 

respondenten zegt begeleiding naar werk te hebben gehad. Het absoluut aantal respondenten dat de 

vragen over begeleiding naar werk heeft ingevuld, is klein. Dit betekent dat deze resultaten een 

indicatie geven van de werkelijke ervaring van de doelgroep.  

 

De respondenten die begeleid worden of werden naar werk, geven gemiddeld een 6,8 als rapportcijfer 

voor de dienstverlening. Dit geldt voor zowel de respondenten die begeleid worden door een 

werkcoach van de gemeente als door een andere organisatie.  

 

Wat betreft de waardering over het proces, de begeleiding en de resultaten van het re-

integratietraject ligt de tevredenheid lager dan in het vorig onderzoek. Respondenten zijn het meest 

tevreden over de snelheid waarmee het traject is gestart (6,8 in 2019 versus een 7,4 in 2016 en een 

7,1 in de referentiegroep). Het minst tevreden zijn respondenten over de aansluiting van het traject 

op hun persoonlijke omstandigheden (5,8 ten opzichte van een 6,6 in de referentiegroep). 

 

Aan cliënten zijn ook een aantal stellingen voorgelegd over het traject zelf. Het aandeel respondenten 

dat het traject goed vindt passen bij wat zij zelf willen en kunnen, is relatief laag (56% in verhouding 

tot 72% in het vorig onderzoek). Het aandeel respondenten dat aangeeft tijdens het traject altijd goed 

hun vragen te kunnen stellen, ligt in lijn met het vorig onderzoek en de referentiegroep (81% in 

verhouding tot 83% in 2016 en 84% in de referentiegroep). 

 

Succes- en verbeterpunten vanuit cliënten 

Aan het einde van de vragenlijst is cliënten gevraagd om één punt aan te geven dat zij goed vinden 

aan de gemeente Gouda en ook één punt te noemen dat verbeterd moet worden. Het meest tevreden  

zijn respondenten over de ‘stiptheid van de uitbetaling’ en ‘alles in het algemeen’, gevolgd door 

‘klantvriendelijkheid/behulpzaamheid’.  

 

Het verbeterpunt dat door de respondenten van uw sociale dienst het meest wordt genoemd, is het 

‘rekening houden met de situatie van de klant’ op afstand gevolgd door ‘telefonische bereikbaarheid’. 

Op de derde plaats komt in de gemeente Gouda ‘minder wisselingen van medewerkers’. Dit punt staat 

op de tweede plaats in de referentiegroep.  

 

Hoewel de telefonische bereikbaarheid met een 6,7 niet veel lager is dan de referentiegroep (7,0), valt 

het wel op dat dit een veel genoemd belangrijk verbeterpunt is. Het is daarom een aanknopingspunt 

voor de gemeente waar inzet kan leiden tot hogere tevredenheid.  

 

Het ‘rekening houden met de situatie van de klant’ is bijna altijd het meest genoemde verbeterpunt. 

Als we dit vergelijken met het antwoordgedrag op de gesloten vraag ‘de werkcoaches houden 

rekening met wat ik kan en wil’1 dan zien we dat respondenten dit ook minder positief beoordelen 

vergeleken met zowel 2016 als de referentiegroep.  

                                                
1 Deze stelling is alleen voorgelegd aan respondenten over de werkcoaches en niet over de inkomensconsulenten of 
de medewerkers in het algemeen.  
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Inleiding 

Het cliënttevredenheidsonderzoek Werk en Inkomen is een onderzoek naar de beleving van cliënten 

algemene bijstand. Doordat de vragenlijst kort is, kan deze periodiek uitgezet worden onder cliënten 

algemene bijstand. Hiermee kan de ontwikkeling van de cliënttevredenheid over een langere periode 

worden gevolgd. 

 

We presenteren in dit rapport de resultaten van uw organisatie (team Werk & Inkomen gemeente 

Gouda). We vergelijken uw resultaten met de referentiegroep.2 Hiermee kunnen de resultaten 

enigszins in context geplaatst worden. Ook vergelijken we de resultaten waar mogelijk met de 

resultaten uit het vorig onderzoek voor de gemeente Gouda uit 2016.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd in januari/februari 2019. Er zijn ruim 1.671 cliënten aangeschreven. 

Hiervan hebben 313 cliënten de vragenlijst tijdig ingevuld en teruggestuurd. Hiermee is het 

responspercentage 19%. Dit is een ietwat lage respons voor deze doelgroep.  

 

Op basis van het absoluut aantal respondenten (313) zijn de resultaten van dit onderzoek op 

hoofdlijnen betrouwbaar. 

 

De gemeente Gouda heeft in overleg met BMC en een vertegenwoordiging van de GCR de 

basisvragenlijst aangepast. Hierdoor is het niet voor alle stellingen mogelijk om een vergelijking te 

maken met de referentiegroep en/of het onderzoek uit 2016.  

 

 
  

                                                
2 De referentiegroep bestaat uit het gemiddelde van alle respondenten (ruim 4.000) uit: Almere, Borne, 
Haaksbergen, Hengelo, Woudenberg, Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer, Lansingerland, Overbetuwe, 
Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Haltewerk.  
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Hoofdstuk 1   Waardering voor de algemene dienstverlening 

Dit hoofdstuk behandelt de algemene beleving van de respondenten over de dienstverlening van uw 

gemeente. De verschillende deelonderwerpen komen in de volgende hoofdstukken aan bod.  

Figuur 1 toont het gemiddelde rapportcijfer dat de respondenten met een bijstandsuitkering geven 

aan de dienstverlening van de sociale dienst. 

 
Figuur 1 Algemeen rapportcijfer dienstverlening 

 
 

De respondenten in uw gemeente geven de dienstverlening gemiddeld een 7,0 (SD =1,9). Het 

gemiddelde rapportcijfer voor de dienstverlening van uw gemeente is iets lager dan het gemiddelde 

over alle deelnemende gemeenten (7,3).  
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Hoofdstuk 2   Waardering eerstelijnsdienstverlening 

In dit hoofdstuk gaan we in op twee aspecten van de eerstelijnsdienstverlening, namelijk de 

bereikbaarheid en de waardering van de baliemedewerkers van de gemeente Gouda.  

2.1 Bereikbaarheid 

Figuur 2 laat zien welke rapportcijfers de respondenten gemiddeld geven aan de volgende aspecten 

van de bereikbaarheid van team W&I gemeente Gouda: 

• Telefonische bereikbaarheid (de tijden waarop gebeld kan worden). 

• Bereikbaarheid wanneer u een vraag stelt via de website. 

• Terugbellen wanneer dit met u is afgesproken. 

• Snelheid waarmee op uw vragen wordt gereageerd. 

• Snelheid waarmee cliënten een persoonlijke afspraak met een medewerker kunnen krijgen. 

 
Figuur 2 Rapportcijfers bereikbaarheid 

 

Bovenstaande figuur laat zien dat de tevredenheid over hoe snel respondenten antwoord krijgen op 

hun vragen licht gedaald is ten opzichte van het vorige onderzoek. De overige punten zijn stabiel ten 

opzichte van 2016 en liggen iets lager dan in de referentiegroep.  
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2.2 Waardering baliemedewerkers 

Het allereerste contact dat cliënten hebben wanneer ze de sociale dienst binnenlopen, is met de 

medewerkers van de balie. Dit contact is hiermee een belangrijk startpunt voor de verdere ervaring 

van de cliënt. In figuur 3 is te zien dat respondenten de bejegening van het baliepersoneel een 8,0 

geven. Dat is hoger dan gemiddeld in de referentiegroep. Respondenten beoordelen de wachttijden 

met een 7,7. 

 
Figuur 3 Waardering baliemedewerkers 

 

2.3 Informatievoorziening 

Cliënten is gevraagd rapportcijfers te geven voor verschillende aspecten van de 

informatievoorzieningen. In onderstaande figuur is te zien dat deze in lijn liggen met de waardering  

in de referentiegroep. 

 
Figuur 4 Waardering informatievoorziening 
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Hoofdstuk 3   Gesprekken met team Werk & Inkomen 

De cliënten is gevraagd wanneer ze voor het laatst een gesprek hebben gehad met het team Werk & 

Inkomen. Bij uw sociale dienst had 70% minder dan één jaar geleden hun laatste gesprek. Aan deze 

respondenten is een aantal stellingen over het gesprek voorgelegd: 

• Tijdens het gesprek is gesproken over mijn rechten. 

• Tijdens het gesprek is gesproken over mijn plichten. 

• Tijdens het gesprek zijn mijn rechten duidelijk uitgelegd. 

• Tijdens het gesprek zijn mijn plichten duidelijk uitgelegd. 

• Het was mij na het gesprek duidelijk wat ik moest doen. 

• Door het gesprek werd het duidelijk wat er allemaal ging gebeuren. 

• Tijdens het gesprek kon ik goed al mijn vragen stellen. 

 

Alleen het percentage respondenten dat het (helemaal) eens is met de uitspraken is weergegeven. 

 
Figuur 5 Stellingen laatste gesprek3 

 

De tevredenheid over het intakegesprek lijkt op meerdere punten lager te liggen dan in de 

referentiegroep. Bij sommige stellingen is de formulering iets gewijzigd. De aangepaste formulering 

kan soms van invloed zijn op het invulgedrag van respondenten. Zowel ten opzichte van het vorig 

onderzoek als de referentiegroep is het aandeel respondenten dat het eens is met de stelling dat hun 

rechten duidelijk zijn uitgelegd, klein.  

 

                                                
3 In de referentiegroep gaan de stellingen specifiek over het intakegesprek. De resultaten zijn dus niet één-op-één 
vergelijkbaar. Daarom zijn de resultaten van 2016 en de referentiegroep in dit figuur buiten beschouwing gelaten. 
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Cliënten is gevraagd naar hun ervaringen met de tijd tussen de eerste aanvraag en de eerste betaling. 

Deze resultaten zijn weergegeven in figuur 6. Alleen het percentage respondenten dat het (helemaal) 

eens is met de stellingen is opgenomen.  
 

Figuur 6 Meningen over de tijd tussen de aanvraag en de eerste betaling 

 

 

 

Meer dan de helft van de respondenten (63%) geeft aan te ervaren dat de tijd tussen de aanvraag en 

de eerste betaling kort is. Daarnaast geeft bijna de helft van de respondenten aan dat de consulent 

duidelijk is geweest over het krijgen van een voorschot. Beide percentages liggen lager dan bij de 

referentiegroep. 48% van de respondenten ervaart dat de tijd die tussen de aanvraag en de eerste 

betaling zit, een probleem vormde. Dit is gunstiger dan bij de referentiegroep (58%).  



CLIËNTTEVREDENHEID W&I GEMEENTE GOUDA 

9/19  

 

Hoofdstuk 4   Waardering werkcoaches 

Uw werkcoaches en inkomensconsulenten zijn het belangrijkste contactpunt van de gemeente met uw 

cliënten. De ervaring die een cliënt heeft met een organisatie is vaak sterk afhankelijk van hoe zij de 

contacten met deze medewerkers ervaren.  

 

Aan de respondenten is ook uitleg gegeven over het verschil tussen de verschillende medewerkers, en 

vervolgens gevraagd in hoeverre respondenten daar een verschil in merken. 

 

Sommige medewerkers helpen u met het vinden van werk (de werkcoaches). Andere gaan vooral 

over het uitbetalen van uw uitkering (de inkomensconsulenten). Merkt u in de praktijk verschil 

tussen deze type medewerkers?  

 

Bijna de helft van de respondenten (44%) geeft aan een verschil te merken in de praktijk en 56% 

zegt geen verschil te merken.  

 

Aan de cliënten is hun waardering over de dienstverlening door de zowel de werkcoach als de 

inkomensconsulent gevraagd. Figuur 7 toont de resultaten voor de werkcoaches. Gemiddeld geven 

respondenten een 6,5 als rapportcijfer voor de werkcoaches. Het gemiddelde rapportcijfer voor de 

werkcoaches ligt hiermee iets lager dan in 2016, maar in lijn met de cijfers in de referentiegroep. 
 
Figuur 7 Waardering werkcoaches  

 
 

 

We hebben de cliënten stellingen voorgelegd over de werkcoaches en hen gevraagd aan te geven in 

hoeverre ze het met deze uitspraken (helemaal) eens of (helemaal) oneens zijn: 

• De medewerkers informeren elkaar goed zodat ik niet steeds opnieuw hetzelfde verhaal hoef te 

vertellen. 

• De medewerkers werken snel en efficiënt. 

• De medewerkers hebben voldoende kennis en vaardigheden om mij goed te begeleiden. 

• De medewerkers nemen voldoende tijd om uitleg te geven. 

• De medewerkers houden rekening met wat ik kan en wil. 

• De medewerkers respecteren mijn privacy. 

• De medewerkers behandelen mij met respect. 

 

In de volgende figuur zetten we de ervaringen van de respondenten van Gouda af tegen het 

gemiddelde van alle deelnemers. Alleen het percentage respondenten dat het (helemaal) eens is met 

de uitspraken is weergegeven.  
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Figuur 8 Stellingen over werkcoaches (positief geformuleerd)4 

 

 
 

De respondenten zijn het vaak eens met de stelling dat de werkcoaches hun privacy respecteren. Dit 

ligt in lijn met de referentiegroep. De stelling dat werkcoaches elkaar goed informeren zodat cliënten 

niet steeds opnieuw hetzelfde verhaal hoeven te doen wordt het minst door de respondenten beaamd. 

Het valt op dat in de gemeente Gouda een kleiner aandeel van de respondenten het eens is met de 

stellingen over het snel en efficiënt werken, het voldoende kennis en vaardigheden hebben en het 

rekening houden met wat zij kunnen en willen. Zowel in vergelijking met de referentiegroep als de 

meting over 2016.  

 

 

                                                
4 Enkele stellingen zijn nieuw of zijn aangepast en hebben daardoor geen referentiegroep. 
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Hoofdstuk 5 Waardering inkomensconsulenten 

Aan de cliënten is hun waardering over de dienstverlening door de zowel de werkcoach als de 

inkomensconsulent gevraagd. Figuur 9 toont de resultaten voor de inkomensconsulenten. Gemiddeld 

geven respondenten een 6,9 als rapportcijfer voor de inkomensconsulent. Het gemiddelde 

rapportcijfer voor de inkomensconsulent is hiermee even hoog als in 2016 en het cijfer in de 

referentiegroep.  
 
Figuur 9 Waardering inkomensconsulenten 

 
 

 

We hebben de cliënten stellingen voorgelegd over de inkomensconsulenten en hen gevraagd aan te 

geven in hoeverre ze het met deze uitspraken (helemaal) eens of (helemaal) oneens zijn: 

• De medewerkers werken snel en efficiënt. 

• De medewerkers hebben voldoende kennis en vaardigheden om mij goed te begeleiden. 

• De medewerkers nemen voldoende tijd om uitleg te geven. 

• De medewerkers respecteren mijn privacy. 

• De medewerkers behandelen mij met respect. 

 

In figuur 10 zetten we de ervaringen van de cliënten van Gouda af tegen het gemiddelde van alle 

deelnemers. Alleen het percentage cliënten dat het (helemaal) eens is met de uitspraken is 

weergegeven.  
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Figuur 10 Stellingen over inkomensconsulenten (positief geformuleerd) 5 

 

 

Respondenten zijn het vaak eens met de stelling dat inkomensconsulenten hun privacy respecteren. 

Dit ligt in lijn met de referentiegroep. Maar ook alle andere positief geformuleerde stellingen over de 

inkomensconsulenten kunnen op veel bijval rekenen. Waar dezelfde stellingen zijn voorgelegd over 

zowel de inkomensconsulenten als de werkcoaches is het aandeel respondenten dat het eens is met 

de stelling voor inkomensconsulenten consequent groter dan voor werkcoaches.    

 

                                                
5 Enkele stellingen zijn nieuw of zijn aangepast en hebben daardoor geen referentiegroep. 
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Hoofdstuk 6   Waardering re-integratietrajecten 

Budgetten voor re-integratie staan nog steeds onder druk. Met beperkte 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 cliënten met de aangeboden dienstverlening geeft input voor 

optimalisatie van de dienstverlening en de begeleiding vanuit de gemeente.  

 

Aan cliënten is gevraagd of ze op dit moment worden begeleid naar werk (of begeleiding naar werk 

hebben gehad). 27% van uw respondenten wordt nu naar eigen zeggen begeleid naar werk en 9% 

van de respondenten zegt begeleiding naar werk te hebben gehad. Het absoluut aantal respondenten 

dat de vragen over begeleiding naar werk heeft ingevuld, is klein. Dit betekent dat deze resultaten 

een indicatie geven van de werkelijke ervaring van de doelgroep.  

 

81% van de respondenten die het betreft zegt begeleiding naar werk te (hebben) ontvangen vanuit 

een werkcoach van de gemeente. 

 
Figuur 11 Wie gaf de re-integratiebegeleiding? 

 

 

 

6.1 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 gaven gemiddeld een 6,8 als 

rapportcijfer.  

 
Figuur 12 Algemene waardering dienstverlening re-integratietraject 
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6.2 Waardering begeleiding tijdens het re-integratietraject 

Cliënten is gevraagd rapportcijfers te geven voor een aantal aspecten van de re-integratietrajecten. 

Ze konden hun waardering geven voor de volgende zaken:  

• Proces/traject: 

o de snelheid waarmee het traject is gestart; 

o de aansluiting van het traject op hun persoonlijke omstandigheden. 

• Begeleiding:6 

o de aandacht die de begeleider voor de cliënt heeft; 

o de afstemming van informatie tussen de verschillende begeleiders. 

• Resultaat: 

o Het bereikte resultaat van het traject tot nu toe. 

 

Figuur 13 toont de waardering van de respondenten van uw gemeente voor de verschillende aspecten, 

afgezet tegen het gemiddelde van alle deelnemende gemeenten.  

 
Figuur 13 Waardering proces, begeleiding en resultaat re-integratietraject 

 

 

De tevredenheid is licht gedaald ten opzichte van het onderzoek uit 2016.  

 

  

                                                
6 Voor de begeleiding geldt dat dit begeleiding vanuit verschillende betrokken organisaties kan betreffen, 
afhankelijk van de situatie van de klant en de gemaakte afspraken. De begeleiding kan liggen bij de gemeente, het 
re-integratiebedrijf of bij een andere instelling. 
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6.3 Ervaring re-integratietraject 

Naast de waardering van de begeleiding is ook een aantal stellingen aan cliënten voorgelegd over het 

traject zelf. De stellingen zijn: 

• Het traject past goed bij wat ik kan en wil. 

• Door het traject heb ik meer kans op het vinden van vrijwilligerswerk. 

• Door het traject heb ik meer kans op het vinden van een betaalde baan. 

• Tijdens het traject kan/kon ik altijd met mijn vragen bij iemand terecht. 

• Het traject is zwaar om te volgen. 

 

In figuur 14 staan de antwoorden (% (helemaal) mee eens) van uw respondenten. 

 
Figuur 14 Stellingen over de begeleiding naar werk 

 

Het aandeel respondenten dat het traject goed vindt passen bij wat zij zelf willen en kunnen, is relatief 

laag. Het aandeel respondenten dat aangeeft tijdens het traject altijd goed hun vragen te kunnen 

stellen, ligt in lijn met de referentiegroep.  
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Hoofdstuk 7 Succes- en verbeterpunten vanuit cliënten zelf 

Aan het einde van de vragenlijst is cliënten gevraagd om één punt aan te geven dat zij goed vinden 

aan de sociale dienst. Cliënten konden hierbij kiezen uit de meest genoemde items van de afgelopen 

jaren en dit antwoord vervolgens toelichten in een open schrijfvlak. Uit de antwoorden kwamen de 

volgende punten het meest naar voren. 

 

Tabel 1 Verdeling punten die cliënten goed vinden aan de sociale dienst  

 Gouda Referentiegroep 

Stiptheid uitbetaling uitkering 26% 29% 

Alles in het algemeen 24% 24% 

Klantvriendelijkheid/behulpzaamheid 22% 27% 

Mijn werkcoach 16% 21% 

Dat er een vangnet is 12% 11% 

Aandacht medewerkers 10% 10% 

Mijn inkomensconsulent 8% 21% 

Begeleiding/ondersteuning 7% 9% 

Informatievoorziening 6% 9% 

Anders 7% 6% 

 

Het meest tevreden is men over de ‘stiptheid van de uitbetaling’ en ‘alles in het algemeen’, gevolgd 

door ‘klantvriendelijkheid/behulpzaamheid’. De volgorde van de meest genoemde goede punten 

verschilt hiermee van die in de referentiegroep. Respondenten konden hun antwoord toelichten in een 

schrijfvlak. Hieronder een aantal citaten: 

• ‘Ik vind het vanwege mijn beperkingen en situatie fijn dat ik de juiste ondersteuning en 

begeleiding krijg die ik nodig heb.’ 

• ‘Ik ben psychiatrisch patiënt en werk parttime. Ik ben blij dat er een vangnet is voor mensen 

met een kwetsbaarheid.’ 

• ‘Ik ben blij dat ik op mijn uitkering kan rekenen om rond van te komen.’ 

• ‘Door de stiptheid van uitbetalingen betaal ik ook op tijd mijn nota’s. Dat voorkomt 

achterstand!’ 

• ‘Ik vind het lastig dat ik niet kan werken en ben blij dat ik zo toch mijn rekeningen kan 

betalen.’ 

 

Vervolgens is respondenten gevraagd één punt aan te geven dat de sociale dienst zou moeten 

verbeteren. Ook hier konden respondenten kiezen uit de meest genoemde items van de afgelopen 

jaren en dit antwoord vervolgens toelichten. 
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Tabel 2 Verdeling punten die volgens cliënten verbeterd moeten worden  

 Gouda Referentiegroep 

Rekening houden met de situatie klant 34% 30% 

Telefonische bereikbaarheid 19% 15% 

Minder wisselingen inkomensconsulenten 15% 20% 

Informatie rechten/mogelijkheden 15% 15% 

Meer begrip/respect van de medewerkers 13% 11% 

Anders 12% 11% 

Begeleiding naar werk 12% 10% 

Beter/sneller reageren op vragen 11% 11% 

Meer tijd nemen voor de klant 7% 7% 

Minder wisselen van inkomensconsulenten 5% 20% 

 

Het verbeterpunt dat door de respondenten van uw sociale dienst het meest wordt genoemd is het 

‘rekening houden met de situatie van de klant’ en ‘telefonische bereikbaarheid’. Hieronder een paar 

opmerkingen ter illustratie: 

• ‘Wisselingen zorgen ervoor dat je hele situatie steeds opnieuw vertelt en ze verschillen van 

meningen en communiceren anders!’ 

• ‘Ik heb bij ieder gesprek bij de gemeente een ander persoon gesproken.’ 

• ‘Veel wisselingen van werkcoaches, nieuwe werkcoaches lezen zich niet in. Weten vaak niet 

eens af van een arbeidskundig rapport. Pas wanneer ik die op tafel leg. Dit terwijl deze veel 

zegt over het werk dat ik wel of niet kan doen.’ 

• ‘Het lukt mij niet om mijn zaken goed uit te leggen over de telefoon.’ 

• ‘Medewerkers meer verdiepen in de situaties van klant en in het bijstaan naar het vinden van 

vrijwilligerswerk, die voornamelijk bij de situatie van de klant passen.’ 
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Bijlage  1 Onderzoeksverantwoording en respons 
 

Doorgaans is de respons bij een belevingsonderzoek onder cliënten algemene bijstand lager dan bij 

andere doelgroepen. Dit heeft deels te maken met het gegeven dat de cliënten 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 35% bedraagt, leert de ervaring dat de respons bij belevingsonderzoeken onder 

cliënten algemene bijstand doorgaans rond de 25% ligt. 

 

De sociale dienst van uw gemeente heeft een steekproef van cliënten van de sociale dienst de 

vragenlijst toegestuurd. Om de respons te stimuleren heeft de gemeente tijdens de invulperiode een 

herinneringsbrief verstuurd. Uiteindelijk hebben 313 van de 1.671 aangeschreven cliënten de 

vragenlijst tijdig ingevuld en teruggestuurd. Daarmee is de respons 19%. Voor een 

belevingsonderzoek onder cliënten algemene bijstand is dit een ietwat lage respons. Wel zijn de 

resultaten van dit onderzoek op basis van het absolute aantal respondenten betrouwbaar.  

 

Kenmerken respondenten in uw gemeente ten opzichte van referentiegroep 

Hier volgt een overzicht van enkele kenmerken van de respondenten in uw gemeente. 

 
Tabel 3 Heeft u in het afgelopen jaar een uitkering aangevraagd?  

 2019 

Ja 29% 

Nee 71% 

 
Tabel 4 Uitkeringsduur 

 2019 

Korter dan 1 jaar 11% 

1 tot 2 18% 

Langer dan 2 jaar 72% 

 

Tabel 5 Heeft u thuis een tablet, computer of telefoon met internetaansluiting? 

 Uw gemeente Referentiegroep 

 Ja 82% 77% 

 Nee 18% 23% 

 
Tabel 6 Heeft u een smartphone? 

 2019 

 Ja 70% 

 Nee 30% 
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Tabel 7 Leeftijdscategorie 

 2019 

jonger dan 27 jaar 3% 

27 tot 45 jaar 23% 

45 tot 55 jaar 66% 

55 jaar of ouder 8% 

 
Tabel 8 Waarom heeft u bijstand aangevraagd? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 2019 

Ik ben gescheiden/mijn relatie stopte 11% 

Mijn WW-uitkering via het UWV liep af 28% 

Ik raakte mijn baan kwijt en had geen recht op WW 10% 

Ik verdien niet langer genoeg 7% 

Ik kon geen werk vinden toen ik van school kwam 3% 

Ik ben uit een andere gemeente naar Gouda verhuisd 7% 

Anders, namelijk… 7 34% 

 
 

 

                                                
7 De categorie ‘Anders namelijk’ bevat voornamelijk varianten op de redenen: Ziekte/gezondheidsproblemen en 
statushouder.  



 

 

 


