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Inhoud presentatie

• Even voorstellen:

– Hans van Grieken, voorzitter Cliëntenraad Participatiewet 

gemeente ‘s-Hertogenbosch

– Harry Hoogland, senior beleidsmedewerker WeenerXL 

gemeente ‘s-Hertogenbosch

• Onze aanpak : thema kiezen, informatie 

verzamelen, informatie analyseren, 

informatie met elkaar bespreken

• De enquête door de Cliëntenraad

• De (G)NPS- tool van de gemeente

• De dialoog

• Conclusies
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uitgangspunten

• Ons thema: de interactie tussen cliënt en medewerker

• Onze gedeelde kernwaarden:

• Rechtvaardigheid

• Betrokkenheid

• Respect (elkaar in zijn/haar waarde laten, begrip tonen, vertrouwen)

• Ervaringsdeskundigheid

• Openheid (hulp vragen, uitkomen voor fouten, excuses aanbieden

voor stommiteiten)

• Integriteit (voorkomen van  willekeur)

• Afspraak = Afspraak (afspraken nakomen, betrouwbaar zijn)
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Wat er al is en wat we zoeken

• Relevante informatie: 

informatie uit twee lopende gemeentelijke trajecten:

- hospitality-traject Weener XL en 

- project Boschwijzer gemeente ‘s-Hertogenbosch

• Welke informatie: 

er is veel beleidsinformatie (wat-vragen), 

maar we zoeken juist naar uitvoeringsinformatie (hoe-vragen). 

Informatie over de beleving/ervaringen van de cliënt. 

We wilden een doorsnee van ervaringen, geen incidenten.
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Twee vragen, twee methoden

We onderzoeken dus de interactie en onderscheiden:

- De interactie tussen cliënt en medewerker en

- De dienstverlening

- Interactie is opgepakt door de Cliëntenraad Participatiewet

middels een enquête. 

- Dienstverlening is opgepakt door de gemeente

middels GPNS
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Interactie (door Cliëntenraad Participatiewet

Werkmethode:

• Vragenlijst maken

• Commitment van de Cliëntenraadsleden

• Rooster (13 dagdelen)

• Uitvoering op WeenerXL 

• Data verzamelen

• Bespreken in de Cliëntenraad 

• Bespreken met management WeenerXL

• Vervolgafspraken
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Kanttekeningen                                                         interactie

• Totaal 90 cliënten geïnterviewd

• Aantal cliënten weigerden (niet duidelijk hoeveel)

• Het is een momentopname

• Het is geen onderzoek, maar een enquête

• De cijfers hebben betrekking op deze 90 cliënten

• Enkel op WeenerXL zèlf, niet op andere plaatsen
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De enquête – cijfers interactie
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De enquête – enkele uitspraken                                interactie

• “Vandaag heel netjes”

• “Niet serieus genomen”

• “Ze zijn allemaal aardig, niet negatief”

• “In het begin vriendelijk, maar later onvriendelijk”

• “Genoeg tijd om alles uit te leggen”

• “Ik kreeg de kans om mijn situatie zo goed mogelijk toe te lichten”

• “Willen alles weten, maar luisteren niet”

• “Prettig gesprek”

• “Voelt zich als cliënt erg onbeschoft behandeld”

• “Sprak wel veel moeilijke woorden, maar werd verduidelijkt”

• “Als er een fout bij mij ligt word ik gekort. Als de gemeente iets fout doet 

is er niets aan de hand. Geen excuses.”
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De enquête – conclusies                                           interactie

Uit het rapport:

“Uit de enquête kan niet anders worden geconcludeerd dan 

dat op dit moment de wijze waarop de medewerkers van de 

WeenerXL in de uitvoering van hun dienstverlening in contact 

treden met cliënten voor het overgrote deel van de 

ondervraagde cliënten als positief wordt ervaren.”
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Dienstverlening (door de gemeente)

• De gemeente heeft recent een nieuwe tool in gebruik 

genomen: de (G)NPS

(Government)

Net

Promotor

Score

• Daarin wordt na iedere dienstverlening de vraag gesteld of 

en hoe de cliënt hierover zou doorpraten met anderen.
– De mogelijke scores hierbij zijn:

– van 0 tot 6  ontevreden; de cliënt zal negatieve mond-tot-mond reclame geven

– 7 of 8  positief, maar zal geen reclame maken

– 9 of 10  zeer positief; dit zijn de beste ambassadeurs

•
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NPS – cijfers                                                   dienstverlening

• Eerste halfjaar 2017:

• 53 maal  = 39 %   van 0 t/m 6  ontevreden

• 56 maal = 42 %   7 of 8  positief, geen reclame maken

• 26 maal = 19 %   9 of 10  zeer positief; dit zijn de beste  

ambassadeurs

• Ongeveer 25% reageert.

• Gemiddeld 4 tot 5 reacties per week.
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NPS – cliëntwaarderingen                              dienstverlening

• Reacties verschillen erg, zijn erg individueel.

• Negatieve ervaringen werken lang door.

• Weinig concrete verbetertips.

• Onvrede bij hoger opgeleiden

• Onvrede bij ouderen (55+)

• Communicatieprobleem met vergunninghouders
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NPS – conclusies                                            dienstverlening

• De scores zijn in aantal voldoende om te kunnen concluderen dat 

de dienstverlening in het algemeen positief wordt gewaardeerd.

• NPS zal op korte termijn voor drie andere processen worden 

uitgerold: totale poortproces, werkervaringsplaats, 

dienstverlening aan cliënten maatschappelijke participatie.

• Alles moet kloppen in het proces van dienstverlening. 

Als 1 onderdeel niet goed loopt, dan daalt de score direct.

• Er is nog geen rode draad voor procesverbeteringen uit te halen.
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verwerking
Het eindrapport is besproken:

• In de Cliëntenraad 

• In het managementteam van de WeenerXL

• In dialoog tussen Cliëntenraad en management van 

WeenerXL

• In overleg met verantwoordelijke wethouder en directie 

WeenerXL

| 27 november 2017 | Voettekst | 15 |

- 53 maal  = 39 %   van 0 t/m 6  ontevreden

- 56 maal = 42 %   7 of 8  positief, maar zal geen reclame maken

- 26 maal = 19 %   9 of 10  zeer positief; dit zijn de beste ambassadeurs



verwerking

• De Cliëntenraad was verrast door de positieve uitslag van 

de enquête.

• De cijfertjes gaan te snel een eigen leven lijden

• Argwaan werd genoemd

• Positief over de werkwijze

• Bekendheid van de Cliëntenraad Participatiewet is bij 

cliënten gegroeid.
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verwerking

• Managementteam WeenerXL waren blij verrast met de 

uitslag van de enquête

• Herkennen hun nieuwe werkwijze door het Hospitality-

traject.

• Geen directe verbeterpunten
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verwerking

• In de dialoog tussen management WeenerXL en 

afvaardiging Cliëntenraad Participatiewet werden 

successen gedeeld.

• Argwaan stoorde de WXL-leden; transparantie stond en 

staat voorop.

• Verdere uitrol van de tool 

GNPS werd besproken

• Werkafspraken zijn gemaakt 

voor vervolg
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slotconclusie

• Bij aanvang van het traject/project hebben we gesteld dat 

we graag meer inzicht wilden krijgen hoe de uitvoering van 

het beleid/de wetgeving ervaren wordt. 

En dan met name in de interactie/persoonlijke 

communicatie tussen cliënt en medewerker.

• Met behulp van de enquête en GNPS is dit gelukt.

• Zowel enquête als GNPS geven aan dat deze interactie bij 

de ondervraagde cliënten van WeenerXL goed tot zeer 

goed is verlopen.

• Beide methoden zijn voor herhaling vatbaar, wat ook 

noodzakelijk is.
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vervolg

• Met name de enquête is geen wetenschappelijk onderzoek 

zodat er ook geen harde conclusies te trekken zijn.

• Een positieve uitkomst is geen garantie voor de toekomst.

• Een goede uitslag geeft ook een verantwoordelijkheid tot 

handhaving van attitude.

• GNPS zal verder worden ontwikkeld 

• De interview/enquête zal jaarlijks en at-random worden 

herhaald, waarbij meer diepgang is gewenst.
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leerpuntje
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Bedankt voor uw aandacht
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meer informatie:

www.clientenraadparticipatiewet.nl


