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Onderwerp 
Klanttevredenheidsonderzoek ISD Brabantse Wal 2014. 

Steenbergen; 1 april 2015 

Aan de Raad, 
De uitvoeringsorganisatie ISD Brabantse Wal heeft einde derde kwartaal 2014 een 
tevredenheidonderzoek afgenomen onder de WWB, IOAW en lOAZ-klanten van de Intergemeentelijke 
Sociale Dienst. 

Er zijn 2335 WWB, IOAW en lOAZ-klanten uit de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en 
Woensdrecht benaderd, die tussen 1 januari 2014 en 31 augustus 2014 actief waren. De gemeente 
Bergen op Zoom vormt met 1750 klanten de grootste populatie, gevolgd door de gemeente Steenbergen 
met 320 en de gemeente Woensdrecht met 265 klanten. Er is gekozen om de tevredenheid van deze 
klanten via een kwantitatief onderzoek te meten. Ook is besloten om bij dit onderzoek de klanten de 
mogelijkheid te geven om het onderzoek via internet of schriftelijk te laten invullen. De klanten zijn door 
middel van een e-mail, briefen via klantmanagers benaderd om de vragenlijst in te vullen. De 
vragenlijsten zijn anoniem en vertrouwelijk gebruikt. 

Van de 2335 uitgenodigde klanten hebben er 466 (20,00/)) deelgenomen aan het onderzoek. Van de 320 
Steenbergse klanten hebben er 105 deelgenomen. Hierdoor kan er worden uitgegaan van een 
betrouwbaarheid van 9507o. 

Doel van het onderzoek is de evaluatie van de tevredenheid van de WWB, IOAW en lOAZ-klanten, zodat 
er aanbevelingen kunnen worden gegeven voor kwaliteitsverbetering van de dienstverlening door ISD 
Brabantse Wal. 

In de rapportages worden per onderdeel enkele resultaten groen, oranje of rood gekleurd. De gekleurde 
getallen geven de opvallendste resultaten per onderdeel weer ten opzichte van de andere resultaten van 
dat onderdeel, waarbij 'groen' staat voor resultaten die goed zijn te noemen, 'oranje' voor resultaten die 
enige aandacht behoeven en 'rood' voor resultaten, die de nodige aandacht behoeven. De 'niet 
gekleurde' getallen zijn neutrale resultaten of resultaten, die ten opzichte van de andere resultaten van 
dat onderdeel weinig invloed hebben op de uiteindelijke score van dat onderdeel. 

Voor 2014 is er 1 resultaat rood (42,10Zo) op Brabantse Wal niveau, te weten: 'vond u digitaal wijzigingen 
doorgeven of digitaal aanvragen bijzondere bijstand eenvoudig?'. De overige scores zijn als voldoende 
dan wel goed aan te merken. 

We kunnen stellen dat de WWB, IOAW en lOAZ-klanten van de ISD Brabantse Wal over het algemeen 
tevreden zijn over de dienstverlening van de ISD. Dit uit zich in een Steenbergs rapportcijfer van: 6,81 
(gemiddeld voor de ISD 7,00). Ten opzichte van 2012, waar gemiddeld een rapportcijfer van 5,73 werd 
gegeven, zien we dus een sterke stijging (+1,27), alhoewel de resultaten van 2012 vanwege de lage 
respons niet representatief waren. 



Alhoewel er gemiddeld genomen geen punten waren waar klanten ontevreden over waren zijn er toch 
aandachtspunten, die verbeterd zouden kunnen worden. Om te beginnen zagen we, dat veel klanten niet 
tevreden waren over de telefonische bereikbaarheid. Dit zou verbeterd kunnen worden door de lijnen 
langer open te houden of meerdere spreekuren in te voeren en door een betere beschikbaarheid van de 
te bereiken personen wanneer de lijnen open zijn. Een ander punt, dat aandacht behoeft, is de digitale 
informatievoorziening. Om dit punt te verbeteren zou de ISD de website kunnen versimpelen, 
verduidelijken en uitbreiden, extra hulp bieden bij digitale handelingen, klanten, die bijvoorbeeld geen 
computer of internet hebben, ook de mogelijkheid blijven geven om schriftelijk informatie in te dienen en 
de toegang tot digitale informatie verbeteren en vergemakkelijken. Als laatste zagen we, dat klanten, die 
ermee te maken hebben, niet zo tevreden waren over de behandeling en afhandeling van klachten en 
bezwaren. Dit zou verbeterd kunnen worden door het versnellen van de behandeling en afhandeling van 
klachten en bezwaren en klantgerichtere oplossingen. 

Aandachtspunten: Mogelijke verbeterpunten: Acties: 

Telefonische 
bereikbaarheid 

- Lijnen langer open houden 
- Meerdere spreekuren per dag 
- Betere beschikbaarheid medewerkers wanneer 
de lijnen open zijn 

Verbeterpunten worden (waar 
mogelijk en wenselijk) 
meegenomen in het project 
'dienstverlening KCC'. 

Digitale 
informatievoorziening 

- Website versimpelen/verduidelijken/uitbreiden 
- Extra hulp bieden bij digitale handelingen 
- Naast digitaal ook schriftelijk indienen van 

informatie behouden 
- Toegang tot digitale informatie verbeteren 1 
vergemakkelijken 1 uitbreiden 

- Klanten uit Woensdrecht en Steenbergen ook 
met DigiD kunnen laten inloggen m.b.t. het 
doorgeven van mutaties levensonderhoud 

Verbeterpunten worden (waar 
mogelijk en wenselijk) 
meegenomen in de uitwerking 
van het 'Kwaliteitshandvest 
dienstverlening ISD'. 
Gereed 4 e kwartaal 2015. 

Behandeling en 
afhandeling klachten 
en bezwaren 

- Versnellen van de behandeling en afhandeling 
- Klantgerichtere oplossingen 

Uitbreiding van het ambtelijk 
horen naar zowel Steenbergen 
als Woensdrecht 
Gereed begin 2 e kwartaal 
2015. 
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