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1. Inleiding
In alle wijken van Nijmegen is minstens een jaar een Sociaal Wijkteam actief. Daarom is het goed om in
beeld te brengen wat de ervaringen van de klanten van het Sociaal Wijkteam zijn; zij bepalen tenslotte
de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarom wordt elke klant van het Sociaal Wijkteam gevraagd om
zijn ervaringen met ons te delen.
De ervaringen zijn onderzocht door middel van een vragenlijst. De vragenlijst wordt doorlopend
afgenomen wanneer de hulpverlening is afgerond. In de eerste drie maanden waarin het
klantervaringsonderzoek is afgenomen, zijn we tevreden met de respons en de eerste resultaten.
Omdat het aantal respondenten nog beperkt is, geeft het nog geen betrouwbare sturingsinformatie. Wel
kunnen we aan de hand van deze rapportage een eerste beeld krijgen over de ervaringen van klanten
en kunnen we inzicht verkrijgen welke aspecten van de dienstverlening wellicht verbetering behoeven.
In dit verslag worden de eerste resultaten van het klantervaringsonderzoek beschreven. De
rapportage is als volgt opgebouwd: hoofdstuk 1 beschrijft de wijze waarop het onderzoek is
uitgevoerd. In hoofdstuk 2 worden de resultaten van de onderzoek weergegeven, waarna in
hoofdstuk 3 de conclusies en aanbevelingen zijn geformuleerd. De bijlage bevat de vragenlijst zoals de
deelnemers hebben ontvangen.

2. Het onderzoek
Doelstelling
Het doel van het klantervaringsonderzoek is om inzicht te krijgen in de mate van tevredenheid op de
hulp- en dienstverlening van het SWT. Verder dient het ervaringsonderzoek als feedback op het werk
van de professionals werkzaam in het SWT.

Werkwijze
Bij de opzet van het klantervaringsonderzoek zijn we uitgegaan van een zo minimaal mogelijke
belasting van de klanten (zes vragen). De klanten die door de enquête benaderd zijn, zijn verwezen
naar het SWT en bij hen is de hulp afgerond. Dit wil zeggen dat er tenminste één keukentafelgesprek is
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geweest. De klanten zijn benaderd via e-mail (SurveyMonkey) en wanneer dit niet mogelijk was via de
post met een gefrankeerde antwoordenvelop.
De vragen zijn opgedeeld in 5 antwoordmogelijkheden; helemaal oneens, oneens, neutraal, eens,
helemaal eens. In het klantervaringsonderzoek wordt gevraagd naar vijf thema’s:
1. Toeleiding: hoe bewoners/klanten bekend zijn met het SWT;
2. Bejegeningsaspect: naar de mate van tevredenheid over het gesprek met het SWT;
3. Kwaliteit: de tevredenheid over het verkregen advies;
4. Effectiviteit: de mate waarin het advies de bewoner/cliënt geholpen heeft;
5. Resultaat: wat heeft geholpen.

Respons
We hebben 414 klanten een klantervaringsonderzoek toegezonden en 101 klanten waren bereid om het
onderzoek in te vullen.

Respons Klantervaringsonderzoek
per email
per post
totaal
Verzonden
81
333
414
Ontvangen
20
81
101
24,7%
24,3%
24,4%

Om de respons zo hoog mogelijk te houden is er rekening gehouden met de volgende punten:
 Herkenbare afzender
 Korte vragenlijst
 De essentie van het klantervaringsonderzoek duidelijk benoemen
 Aantrekkelijke opmaak
 Up-to-date adressenbestand (cliëntinformatie komt uit WIZ-Portaal)
 Manier van aanbieden van de vragenlijst. Het klantervaringsonderzoek is aangepast op de
doelgroep door meerdere mogelijkheden aan te bieden, zodat respondenten zelf kunnen kiezen
hoe ze de vragenlijst invullen.
 De mogelijkheid om terugkoppeling te geven

Respons per Sociaal Wijkteam
Op de vraag “Door welk Sociaal Wijkteam bent u geholpen?” zijn opvallende verschillen te zien (zie
Figuur 1). In Dukenburg (32.6 %) en Hatert (25.3%) zijn meer resultaten van ontvangen dan andere
SWT’s. Bij de overige SWT’s ligt het percentage op 5.2% dat we ontvangen hebben. Deze verschillen
kunnen liggen aan de manier waarop een dossier wordt afgesloten in het registratiesysteem. Pas als
een dossier wordt afgesloten, wordt een vragenlijst verzonden. In sommige teams lijken dossiers eerder
afgesloten te worden dan in andere teams. Het is goed om hier eenduidige afspraken over te maken.
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3. Resultaten
Toeleiding.
In figuur 2 staan de reacties die gaan over het thema ‘toeleiding’. Het percentage wat positief heeft
gescoord (44%) op deze vraag ligt hoger dan de klanten die niet goed wisten wat het SWT doet en wat
ze konden verwachten (21%). Er is een vrij grote groep die hierin ‘neutraal’ hebben geantwoord (35%).
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Ik wist vooraf wat het Sociaal Wijkteam doet en wat ik kon verwachten.
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Ik ben snel genoeg geholpen. N=99
Figuur 2

De snelheid wordt door een meerderheid positief (53%) gescoord. 16% vindt dat hij/zij niet snel genoeg
geholpen is en 19% heeft hierin een neutrale mening
Een aantal reactie op het thema ‘toeleiding’ zijn:
“Een paar telefoonnummers nodig voor ik de juiste persoon kreeg voor mijn vraag, verder prima
geholpen.”
“Hoe je contact op kan nemen en met wie is niet duidelijk. Duurt ook erg lang voordat er contact met mij
op werd genomen.”

Bejegeningsaspect
Vragen rondom het ‘bejegeninsaspect’ staat weergegeven in figuur 3. De medewerkers van het SWT
worden erg goed beoordeeld op de vraag of klanten correct en vriendelijk behandeld werden. Van de
verschillende thema’s heeft dit thema de hoogste score: de antwoorden ‘eens’ (43%) en ‘helemaal
eens’ (44%) hebben een totaal percentage van 88%.
100%
80%
60%

43%

44%

Eens

Helemaal
eens

40%
20%

11%
0%

1%

Helemaal
Oneens

Oneens

0%
Neutraal

Het SWT was correct en vriendelijk N=99
Figuur 3

3

Een greep uit de reacties van klanten zijn:
“Heel professioneel geholpen door…”
“Behulpzaam”
“Ik ben tevreden over benadering, aangegeven oplossingen en ideeën. Fijn ook dat er later nog eens
gebeld werd om te vragen hoe het ermee staat.”

Kwaliteit
De vragen die gaan over het thema kwaliteit staan weergegeven in figuur 4. Er is een grote
tevredenheid over de uitleg en informatie die het swt geeft (72% beoordeeld met ‘eens’ of ‘helemaal
eens’). Een klein aantal scoort hierop een onvoldoende (8%). 20% geeft aan hier ‘neutraal’ in te staan.
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Reacties van klanten hierop zijn:
“Bijzonder tevreden over de hulp en inzet van …”
“Niet vanuit vooropgestelde beelden (be)oordelen, maar deskundigheid bevorderen voer medische
zaken en gevolgen, op allerlei terrein.”
“U doet het werk zoals het moet”

Effectiviteit en resultaat
De vragen rondom het thema ‘effectiviteit’ staat weergegeven in figuur 5. Een groot aantal van de
klanten die het onderzoek hebben ingevuld zijn voldoende geholpen. 70% heeft hier ‘eens’ of ‘helemaal
eens’ ingevuld. 11% geeft aan dat ze onvoldoende geholpen zijn en 18% heeft hier ‘neutraal’
beoordeeld.
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Wát heeft geholpen komt summier naar voren in de reacties van de klanten en is niet direct terug te
vinden in de resultaten van de vragenlijst. Om hier specifieker op in te gaan hebben we gevraagd naar
contactgegevens van klanten om hier in een later stadium naar te vragen.
Een voorbeeld van een reactie van een klant:
“Het is een raar en spannend idee, als er een wijkteam komt om de situatie te beoordelen. Maar
gelukkig kwamen er twee mensen binnen, en was al snel vergeten waar ik me al een aantal dagen druk
om maakte. En kreeg heel snel duidelijkheid over wat mogelijk was/is.”
De klanten van het SWT hebben de mogelijkheid gehad om een cijfer te geven voor de ervaring met het
SWT. Dit staat weergegeven in figuur 6. Hieruit kwam een gemiddeld cijfer van 7.6.
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Kunt u een cijfer geven voor uw ervaring met het SWT . N=98
Figuur 6

4. Conclusie en aanbevelingen
De hoogte van de respons in de verschillende wijkteams ligt nu erg uiteen. De oorzaak kan liggen in de
manier waarop een dossier ‘technisch’ wordt afgesloten. Om hier meer helderheid in te krijgen worden
de wijkteam hier nader op bevraagd.
De ervaringen met het SWT zijn overwegend positief te noemen. Met name de bejegening (correct en
vriendelijk) en de kwaliteit van hulpverlening (uitleg en informatie) worden goed beoordeeld.
Op het thema toeleiding scoort het SWT ook voldoende, maar met name in de informatie vooraf en wat
men kan verwachten van de dienstverlening van het SWT dient meer aandacht te krijgen.
Het in beeld brengen van de ervaringen van klanten van het SWT is net gestart en we zullen dit
klantervaringsonderzoek ook verder door ontwikkelen.
De volgende punten nemen we daarin op basis van dit eerste verslag mee:
1. 38 klanten hebben aangegeven dat ze open staan voor contact naar aanleiding van hun
ervaringen met het SWT. We gaan deze klanten uitnodigen voor een bijeenkomst waarin de
resultaten worden besproken en waarin we meer kwalitatieve gegevens verzamelen door ze te
bevragen over de kritische punten die voort komen uit dit verslag en wát ze uiteindelijk in de
hulpverlening verder heeft geholpen.
2. We stimuleren de SWT’s om correct de dossiers van klanten af te sluiten, zodat de respons
verhoogd wordt. Hiervoor sluiten we aan bij de medewerkers door met ze in gesprek te gaan.
3. Het thema ‘toeleiding’ komt op de volgende manier aan bod:
o In de bijeenkomst bij punt 1gaan we in gesprek met de klanten en expliciteren wat zij
missen in de informatie vooraf en wat ze kunnen verwachten.
o We betrekken de SWT’s hier actief bij om input op te halen bij de teamleiders rondom
toeleiding en het verwachtingspatroon vanuit de klant
o Als laatste punt willen we belangrijke ketenpartners en verwijzers benaderen om mee te
denken rondom dit thema en hoe het SWT zich hierin kan ontwikkelen.
4. Het klantervaringsonderzoek is in concept besproken met verschillende cliëntgroepen. Zij geven
aan dat het herkenbaar is dat bewoners vóór het keukentafelgesprek onvoldoende beeld
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hebben van wat een wijkteam doet. Zij willen graag meedenken in manieren waarop toeleiding
verbeterd kan worden.

BIJLAGE I vragenlijst klantervaringsonderzoek

6

