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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Eind december 2014 heeft er voor de tweede keer een klanttevredenheidsonderzoek 
meldingen openbare ruimte plaatsgevonden. Bewoners van de BAR gemeenten zijn 
telefonisch geënquêteerd over de afhandeling van de meldingen/klachten openbare 
ruimte. Dit (zelf)onderzoek, was gericht op het verbeteren van de interne 
meldingsprocessen. De resultaten van dit onderzoek willen wij u niet onthouden.  
 
Ten opzichte van het vorige onderzoek (kwartaal 3, 2014) is er een dubbele 
hoeveelheid meldingsbonnen geselecteerd en is er een dubbele hoeveelheid melders 
geënquêteerd. De voor het vorige onderzoek opgestelde enquêtevragen, zijn opnieuw 
gebruikt. 
 
KERNBOODSCHAP 
In de bijgesloten rapportage, worden de uitkomsten van deze enquête in de gemeente 
Albrandswaard toegelicht. Ook worden in de rapportage de uitkomsten van het vorige 
onderzoek van september 2014 met het huidige onderzoek van december 2014 
vergeleken. Tevens worden de verbeter- en aandachtspunten besproken. 
 
Conclusie van het onderzoek 
Bij de uitvoering van het onderzoek viel op, dat de melders bereid zijn tot meewerken 
aan de enquête. Ze vonden het zeer positief, dat zij `s avonds geënquêteerd werden. 
Uit het onderzoek kwam naar voren, dat een groot deel van de meldingen binnen een 
maand wordt opgelost. Tevens bleek dat de melders tevreden zijn over de 
deskundigheid en betrokkenheid van de wijkploegmedewerkers.  
 
Als verbeterpunten noemden de melders de terugkoppeling naar de melders en de 
afhandeling van de niet opgeloste meldingen. Een ander aandachtspunt is de 
registratie van de telefoonnummers van de melders in het meldingssysteem.  
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CONSEQUENTIES 
Het proces m.b.t. de afhandeling van de meldingen wordt geoptimaliseerd. Ook 
worden de enquête vragen aangescherpt, om het onderzoek op een hoger niveau te 
brengen. 
 
 
VERVOLG 
In maart 2015 wordt er opnieuw een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Als de 
onderzoeksgegevens van dit onderzoek verwerkt zijn en de rapportage opgesteld is, 
zult u hierover geïnformeerd worden. 
 
 
BIJLAGEN 
146074  In de bijlage vindt u het Klanttevredenheidsonderzoek MOR BAR 

gemeenten december 2014 ter kennisgeving aan. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
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VOORWOORD 
 

 
 
Dit “Klanttevredenheidsonderzoek MOR” Meldingen Openbare Ruimte heeft tot doel:  

 het meten van de klanttevredenheid bij de afhandeling van klachten/meldingen 

openbare ruimte en 

 het doen van actie/verbetervoorstellen ten einde de service aan de melder/burger te 

verbeteren. 

 
 
Aanleiding: 
Het vorige klanttevredenheidsonderzoek (versie 3) dateert van september 2014.  
Voor dit onderzoek werden 50 meldingsbonnen geënquêteerd en geëvalueerd.  
Ook werden de onderzoeksvragen aangepast en is het onderzoek opgeschaald van één 
gemeente naar alle drie de gemeenten uit de BAR-samenwerking. Het onderzoek werd 
uitgevoerd aan de hand van enkele door de medewerkers zelf opgestelde richtlijnen. 
 
In opdracht van de Domein directeur B&O is gevraagd het huidige 
klanttevredenheidsonderzoek verder te optimaliseren. Er is een dubbele hoeveelheid 
meldingsbonnen geselecteerd (207) en er is een dubbele hoeveelheid melders 
geënquêteerd. Hierbij zijn de enquêtevragen die voor het vorige onderzoek opgesteld zijn, 
opnieuw gebruikt. 
 
Klanttevredenheidsonderzoek: 
Het klanttevredenheidsonderzoek dat voor u ligt is gericht op de interne kwaliteitsborging 
(Domein Beheer en Onderhoud). Dit onderzoek is geen wetenschappelijk onderzoek. Het is 
alleen bedoeld om te onderzoeken wat gaat goed, wat gaat fout, en wat kunnen we 
verbeteren. 
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Klanttevredenheidsonderzoek Meldingen openbare ruimte december 2014 
 

Datum: 21 januari 2014 
1  WERKWIJZE EN SELECTIE  
Het klanttevredenheidsonderzoek (versie 4 december 2014) is in drie delen gesplitst. 
 
Deel 1 Klant Contact Center 
Dit deel van de enquête heeft betrekking op het telefonisch contact van de burger met de 
gemeente, via het Klant Contact Centrum. In deze enquête worden vragen gesteld die 
betrekking hebben op de telefonische bereikbaarheid, informatieverstrekking, deskundigheid, 
klantvriendelijkheid en klanttevredenheid. Per gemeente zijn er 20 (+3) meldingen 
geselecteerd. De werkvoorraad is geselecteerd uit de meldingen van de hele maand 
november. 
 
Deel 2 Bovenwijks-beheer 
Dit deel van de enquête heeft betrekking op de technische uitvoering bij het verhelpen van 
de klacht/melding openbare ruimte in de productgroepen: riolering, openbare verlichting, 
onderhoud verharding, bomen enz. In de enquête worden vragen gesteld die betrekking 
hebben op daadkracht, betrokkenheid, deskundigheid en klanttevredenheid. Voor dit deel 
van het onderzoek zijn er per gemeente 20 (+3) meldingen geselecteerd. Ook hier is de 
werkvoorraad geselecteerd uit de maand november. 
 
Deel 3 Wijkbeheer 
Deze enquête is gelijk aan die van Bovenwijks-beheer, maar heeft betrekking op andere 
productgroepen. Dat houdt in dat ook deze enquête betrekking heeft op de technische 
uitvoering bij het verhelpen van de klacht/melding ten aanzien van onderhoud openbaar 
groen, zwerfvuilbeheersing, kleine gebreken in verharding enz. Ook voor dit onderdeel zijn er 
per gemeente 20 (+3) meldingen geselecteerd. En is de werkvoorraad geselecteerd uit de 
meldingen van de maand november. 
 
De selectie van de meldingen is per enquête (afdeling) willekeurig samengesteld. Hierbij is er 
rekening mee gehouden, dat dit een afspiegeling is van het hele werkgebied van deze 
afdeling. 
 
2  MANIER VAN ENQUETEREN 
De meting is telefonisch afgenomen. Door de dubbele hoeveelheid meldingen is er over 
meerdere dagen geënquêteerd, verdeeld over drie belrondes, waaronder twee avonden. De 
eerste avond is er door 6 enquêteurs geënquêteerd en de tweede avond door 8 enquêteurs 
van het domein B&O. In de derde belronde heeft de coördinator van het onderzoek alle 
melders benaderd waarmee nog geen telefonisch contact had plaatsgevonden. In het totaal 
is er drie keer geprobeerd om contact te krijgen met de melder. 
 
De enquêteformulieren, die opgesteld zijn voor het vorige onderzoek zijn opnieuw gebruikt. 
(Er zijn twee enquête formulieren, één voor het KCC en één voor de afdelingen Bovenwijks-
beheer en Wijkbeheer). Deze formulieren dienden als leidraad voor de te stellen vragen. De 
input van de melder/burger is op deze formulieren genoteerd. 
 
3 UITVOERING 
Vervolgens is de data in overzichten gebundeld, waarna de gemiddelde percentages per 
onderzoeksvraag zijn berekend. De resultaten van het onderzoek worden per gemeente 
apart besproken. Daarna wordt er een vergelijking getrokken tussen de drie BAR 
gemeenten. Tenslotte wordt er een vergelijking getrokken met het vorige onderzoek uit 
september 2014 (versie 3). Vervolgens zijn de bevindingen verwoord en worden er actie-
/verbeterpunten aangedragen, met als doel de service en dienstverlening ten aanzien van de 
klachten/meldingen te verbeteren. 
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4 ENQUÊTE KLANT CONTACT CENTER ALBRANDSWAARD 
 
Bevinding onderzoek “Klant Contact Centrum” Albrandswaard 

Respondenten Albrandswaard: 
 
Output: 
Voor het onderzoek zijn 20 (+3) meldingsbonnen geselecteerd. Er is contact geweest met 17 
melders. Bij de niet bereikte melders was of geen gehoor, of was het nummer van de 
melders verkeerd genoteerd.  
 
Conclusie: Behalve een melding doen per telefoon, maken melders ook gebruik van het web 
formulier. Hier werd echter te weinig gebruik van gemaakt, om daar een conclusie aan te 
verbinden. 
 

Kanaal melding: 

 
Output: 

Ten opzichte van 

Barendrecht vinden er in 

Albrandswaard meer 

meldingen plaats via de 

balie van de gemeente. 

Conclusie: 

De meeste melders doen 

melding per telefoon. 

 

Kanaal keuze 

Output: 

Er worden diverse redenen genoemd waarom melders ervoor kiezen een melding per 

telefoon te doen. 12% van de melders geeft aan geen computer te hebben. Het grootste deel 

van de melders 47% geeft aan, dat ze het doen van een melding per telefoon het 

comfortabelst vinden, omdat ze hierdoor persoonlijk contact hebben. Bovendien is het 

telefoonnummer van de gemeente Albrandswaard bij de melders bekend. En deze manier 

van melden vinden de melders de snelste manier. 

 

Conclusie 

Hoewel er meer manieren zijn om een melding te doen, is het doen van een melding per 

telefoon nog steeds de meest gangbare manier. 
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GEMETEN DATA 

Telefonische bereikbaarheid: 
 

Output: 

Wanneer we kijken naar de 
gemeten data kunnen we 
concluderen dat m.b.t. de 
telefonische bereikbaarheid 
35% van de 
geënquêteerden tevreden 
was. Van de overige 65%, 
gaf 41% een voldoende. 
12 % was ontevreden. 
 

Conclusie: 
Dat betekent dat 76% van de melders de telefonische bereikbaarheid van het KCC als 
goed/voldoende beoordeeld. 
 
 
Voldoende geïnformeerd over de verwachtingen t.a.v. een melding: 
 

 

Output: 
29% van de 
geënquêteerden gaf een 
voldoende. 35% oordeelde 
met goed. 
  
Conclusie: 
64% van de melders vond 
de informatieverschaffing 
van de telefoniste 
voldoende en duidelijk. 

 

Melding en verhaal kunnen doen: 

 

Output:  
65 % gaf een goed en 29% 
een voldoende.  
 

Conclusie: 
94% van de 
geënquêteerden 
beoordeelden het KCC als 
voldoende en goed. 
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Deskundigheid telefoniste: 
 

Output: 
18% van de geënquêteerden 
beoordeelden de 
deskundigheid van de 
telefoniste met een 
voldoende. 
35% van de geënquêteerden 
gaf een goede beoordeling. 
 
Conclusie: 
23% van de geënquêteerden 
beoordeelden de 
deskundigheid van de 
telefoniste als matig. 
 

 

 

Klantvriendelijkheid: 
 

 
Conclusie: 
Over het algemeen wordt de 
klantvriendelijkheid van de 
telefoniste met een voldoende 
beoordeeld. 
 

Gemiddelde: 
Het gemiddelde cijfer is een 7. 
 

 
 

Opmerkingen en verbeterpunten: 

Output: 

De zelfde verbeterpunten worden aangedragen als in de gemeente Barendrecht. De meeste 

melders willen graag een terugkoppeling (30%) en ze willen dat hun klacht/melding (41%) 

wordt opgelost. 
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5 VERGELIJKING KCC BARENDRECHT, ALBRANDSWAARD EN RIDDERKERK 
 
Respondenten: 
In Barendrecht zijn 20 melders geënquêteerd 
In Albrandswaard zijn 17 en in Ridderkerk zijn 16 melders geënquêteerd. 
 
Kanaal melding: 
In alle drie de gemeentes zijn de meeste meldingen per telefoon gedaan. In Barendrecht het 
meest, namelijk 95%. In Albrandswaard worden ook meldingen bij de Balie van de gemeente 
gedaan. (12%). In Ridderkerk doen de meeste melders (88%) melding via de telefoon.  
 
 
Kanaal keuze: 
In alle drie de gemeenten kiezen de meeste melders voor het doen van een melding per 
telefoon. Dit doen ze omdat ze het nummer van de gemeente kennen, omdat ze het 
makkelijk en comfortabel vinden, en omdat een groot aantal melders geen computer heeft, 
zodat ze aangewezen zijn op hun telefoon. 
 
 
Tevredenheid telefonische bereikbaarheid: 
 

Conclusie: 
In Barendrecht en 
Albrandswaard worden meer 
voldoendes gegeven dan in 
Ridderkerk. 
In Barendrecht zijn de 
inwoners tevredener dan in de 
beide andere gemeentes. In 
Barendrecht is niemand 
ontevreden. 
 
 
 

 
 
 
 
Geinformeerd t.a.v. een melding: 

 
Conclusie 
Barendrecht scoort het hoogst 
met voldoende en goed. 
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Melding en verhaal kunnen doen: 
 

Conclusie: 
In Barendrecht geven de 
meeste melders een ’`goed’. In 
alle drie de gemeentes worden 
bijna evenveel voldoendes 
gegevens. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Deskundigheid telefoniste: 
 

Conclusie: 
Wederom scoort Barendrecht 
het hoogst met voldoende en 
goed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cijfer klantvriendelijkheid: 

 
 
Conclusie: 
Barendrecht krijgt de meeste 
cijfers 10. 
Barendrecht en Ridderkerk 
hebben evenveel 
beoordelingen met een acht en 
een zes. Ridderkerk is de 
enige gemeente met het cijfer 
3. 
 
 
 
 

Gemiddelde: 
In Barendrecht en is het gemiddelde cijfer een 8. In Albrandswaard en in Ridderkerk een 7. 
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6 KCC VERSCHILLEN EN OVEREENKOMSTEN T.O.V. VORIGE ONDERZOEK  
 
Bevinding onderzoek “Klant Contact Centrum” Alle drie de gemeentes: 
 
Meldingsbonnen: 
In het vorige onderzoek zijn dertig meldingsbonnen geselecteerd.  
In het huidige onderzoek 23 bonnen per afdeling en per gemeente.  
 
Belmoment: 
In de vorige enqueteerperiode werd er maar één avond geprobeerd telefonisch contact te 
zoeken met de melders. In het huidige onderzoek is er 2 avonden geprobeerd telefonisch 
contact met de melders te krijgen. De belperiode viel niet in de zomervakantie, zoals de 
vorige enqueteperiode. Er is contact gelegd met een dubbel aantal melders t.o.v. het vorige 
onderzoek uit september 2014. 
 
Niet geenqueteerden: 
In de vorige enquete was een aantal melders niet geenqueteerd, omdat er telefoonnummers 
niet klopten, nummers geen gehoor gaven of omdat er melders niet aanwezig waren tijdens 
de belmomenten. Ook had een aantal melders een melding gedaan via het webformulier. 
Hierdoor konden deze melders niet genqueteerd worden over zijn/haar contacten met het 
KCC. Dit is ondervangen door meer meldingsbonnen te selecteren, zodat er een backup 
was, als een melding niet meegenomen kon worden in de enquete. 
 
Kanaalsmelding: 
In het vorige onderzoek was 100% van de meldingen per telefoon gedaan.  
In het huidige onderzoek zijn er ook meldingen gedaan via de balie (Albrandswaard) en via 
de Buiten Beter APP (Ridderkerk) 
 
Web formulier: 
In het vorige onderzoek was een paar maal een melding gedaan via het webformulier. Er 
waren toen echter te weinig meldingen om hier een conclusie aan te kunnen verbinden. Ook 
was bij een melding niet zichtbaar of de melder via het KCC of via een webformulier een 
melding gedaan had. In het huidige onderzoek is dat niet veranderd. 
 
7 Conclusie en verbeterpunten:  
Ook in het huidige onderzoek is de bereidwilligheid tot medewerking aan de enquête hoog. 
Er waren maar twee melders die niet mee wilden werken aan het onderzoek.  
 
Opmerkingen/verbeterpunten: 
De meeste melders hebben net als in het vorige onderzoek weinig specifieke opmerkingen, 
behalve het feit dat zij graag een terugkoppeling zien en dat zij hun melding graag opgelost 
willen zien. 
 
Verbeterpunten KCC: 
Het registreren van de telefoonnummers gebeurt nog steeds niet optimaal. Het is aan te 
bevelen om de telefonistes aan het einde van een telefoongesprek nogmaals de 
contactgegevens, zoals het telefoonnummer van de melder te laten checken. 
Zoals ook in de vorige enquête geconstateerd werd, zou het praktisch zijn, als er in het 
Key2klantcontact systeem gezien kan worden of een melding via het KCC gedaan is, of 
ingevuld is via het web formulier. Dan kan ook het web formulier in de enquête meegenomen 
worden, mits hier voldoende melders van gebruik maken.  
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8 ENQUETE BOVENWIJKS-BEHEER 
 
Bevinding onderzoek “Bovenwijks-beheer” Albrandswaard. 
Er zijn 20 (+3) meldingsbonnen geselecteerd. Hiervan zijn uiteindelijk 10 melders 
geënquêteerd. Van deze enquêtes waren maar 5 enquêtes bruikbaar. 
Dit had verschillende oorzaken: 
-de enquête was niet helemaal ingevuld,  
-de melding was niet opgelost, 
-een aantal meldingen waren gedaan via het web formulier, 
-het telefoonnummer op de melding was niet correct. 
 
 
Gemeten data 
Heeft de wijkploegmedewerker goed begrepen wat uw melding is? 

 
Output: 
80% procent van de melders 
oordeelt positief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Heeft de wijkploegmedewerker daadwerkelijk actie ondernomen t.a.v. uw melding 
 

 
 
Output: 
Tachtig procent van de melders 
oordeelt positief. 
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Bent u tevreden over de betrokkenheid van de wijkploegmedewerker bij het behandelen van 
uw melding? 
 

Output: 
Tachtig procent van de 
melders oordeelt positief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Binnen hoeveel tijd was uw melding opgelost?  
 

 
Output: 
Zestig procent van de 
melders geeft aan dat de 
melding binnen een 
maand is opgelost. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Heeft u na afhandeling van uw melding een terugkoppeling gehad?  

 
 
Output: 
Tachtig procent van de 
melders heeft een 
terugkoppeling gehad. 
De melders hebben geen 
voorkeur op welke 
manier er een 
terugkoppeling plaats 
vindt. 
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Is uw klacht naar tevredenheid afgehandeld? 
 

Output: 
Zestig procent van de 
melders oordeelt met 
voldoende en goed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wat vindt u, terugkijkend op de aanpak van de klacht/melding, van de deskundigheid van de 
wijkploegmedewerker?  
 

 
Output: 
Zestig procent van de 
melders oordeelt met goed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kunt u een cijfer geven voor het oplossen van uw klacht/melding? 

 
Output: 
Het grootste percentage 
melders geeft een acht. Er 
zijn echter ook melders die 
een vijf hebben gegeven. 
 
 
Gemiddelde: 
Het gemiddelde cijfer is een 8. 
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Heeft u nog opmerkingen, verbeterpunten, of andere zaken ten aanzien van de organisatie? 
 
20% procent van de melders is erg tevreden. 40% van de melders ziet graag een 
terugkoppeling. 20% procent van de melders geeft aan dat hun klacht niet is opgelost. 20% 
procent van de melders heeft geen opmerkingen. 
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9 Vergelijking Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk, Bovenwijks-beheer 
 
Respondenten: 
In Barendrecht zijn 16 melders geënquêteerd. In Albrandswaard 10 melders en in Ridderkerk 
19. 
 
Heeft de wijkploegmedewerker goed begrepen wat uw melding is? 
 

 
Conclusie: 
In Barendrecht vinden veel melders 
dat de wijkploegmedewerker niet goed 
begrepen heeft wat de bedoeling was 
van de melding. 
In Ridderkerk, waar ook de meeste 
melders geënquêteerd zijn, wordt de 
wijkploegmedewerker het meest 
beoordeeld met goed en voldoende. 
Albrandswaard geeft minder 
voldoendes. 
 

 
 
Heeft de wijkploegmedewerker daadwerkelijk actie ondernomen t.a.v. uw melding ? 

 
Conclusie: 
In Ridderkerk zijn de melders het 
meest tevreden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bent u tevreden over de betrokkenheid van de wijkploegmedewerker bij het behandelen van 
de melding? 

 
 
Conclusie: 
In Ridderkerk geven de meeste 
mensen een voldoende voor de 
betrokkenheid van de 
wijkploegmedewerker. 
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Binnen hoeveel tijd was uw melding opgelost? 
 

Conclusie: 
In Ridderkerk wordt de melding het 
snelst afgehandeld, namelijk binnen 
enkele dagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Terugkoppeling na een melding 
 

 
Output: 
In Barendrecht heeft de minste 
terugkoppeling plaats gevonden na 
een melding. In Ridderkerk heeft de 
meeste terugkoppeling plaats 
gevonden na een melding. 
 
Conclusie: 
Hoewel er bij de gestelde vraag in de 
enquête, of de melders een 
terugkoppeling noodzakelijk achten, 
er een laag percentage melders 
bevestigend antwoordt, blijkt uit de 
vraag aan het eind van de enquête, 
bij de opmerkingen en 

verbeterpunten, dat de meeste melders in Barendrecht en Albrandswaard toch wel graag 
een terugkoppeling na een melding krijgen. De meeste melders willen een terugkoppeling via 
persoonlijk contact. In Albrandswaard maakt de manier van terugkoppelen niet uit. In 
Ridderkerk is minder behoefte aan een terugkoppeling na een melding.  
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Is uw klacht naar tevredenheid afgehandeld? 
 

  
Conclusie: 
Het merendeel in Ridderkerk vindt 
Dat hun melding voldoende en 
goed is afgehandeld. 
In Barendrecht geeft een groot 
deel van de melders aan dat hun 
klacht/melding niet is opgelost. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wat vindt u, terugkijkend op de aanpak van de klacht/melding van de deskundigheid van de 
wijkploegmedewerker? 
 

 
Conclusie: 
In Ridderkerk beoordelen de 
meeste melders met een 
voldoende en goed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cijfer eindbeoordeling klachtenafhandeling 

 
Conclusie: 
In Barendrecht worden de 
meeste tienen gegeven, maar 
ook de meeste onvoldoendes. 
 
Het gemiddelde cijfer in 
Barendrecht is een 5. 
Het gemiddelde cijfer in 
Albrandswaard een 8. Het 
gemiddelde cijfer in Ridderkerk 
is een 7. 
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10 ENQUETE WIJKBEHEER ALBRANDSWAARD 
 
Bevinding onderzoek “Wijkbeheer” Albrandswaard 
Er zijn 20 (+3) meldingsbonnen geselecteerd. Hiervan zijn uiteindelijk 19 melders 
geënquêteerd. 
De redenen waarvoor de enquête niet afgenomen kon worden, was: Geen gehoor. 
 
Gemeten data 
Heeft de wijkploeg medewerker de melding goed begrepen? 
 

 
74% van de melders geeft 
aan dat de 
wijkploegmedewerker de 
klacht/melding goed en 
voldoende begrepen heeft en 
11% van de melders vindt dat 
de wijkploegmedewerker de 
klacht/melding matig 
begrepen heeft. 
 
 
 
 
 

 
Heeft de wijkploegmedewerker daadwerkelijk actie ondernomen t.a.v. uw melding? 

 
Output: 
74% van de melders geeft 
aan dat er goed en voldoende 
actie is ondernomen t.a.v. hun 
melding. 
13% van de melders geeft 
aan dat er matig actie is 
ondernomen t.a.v. een 
melding. 
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Bent u tevreden over de betrokkenheid van de wijkploegmedewerker bij het behandelen van 
de melding? 
 

 
Output: 
58% van de melders geeft 
aan dat ze tevreden zijn en 
dat de wijkploegmedewerker 
goed betrokken was t.a.v. hun 
melding.10% van de melders 
geeft een matige beoordeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Binnen hoeveel tijd was uw melding opgelost? 

 
 
 
Output: 
Het grootste deel van de 
meldingen (68%) was binnen 
enkele dagen opgelost. 
16% van de meldingen was 
binnen een maand opgelost. 
 
Conclusie: 
Hieruit blijkt dat 84% van de 
meldingen na een maand 
opgelost is. 
 
 
 
 
 

 
Heeft u na afhandeling van uw melding een terugkoppeling gehad en vindt u een 
terugkoppeling na een melding noodzakelijk?  
 
Output: 
74% van de melders heeft géén terugkoppeling gehad na een melding. 21% van de melders 
vindt een terugkoppeling belangrijk. Van de inwoners van Albrandswaard geeft 84% aan, dat 
ze graag een terugkoppeling na een melding willen krijgen. Dat willen ze het liefst via 
telefonisch (67%) of persoonlijk contact (17%). Een enkeling wil graag een terugkoppeling 
via de email. 
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Is uw klacht naar tevredenheid afgehandeld? 
 

 
Output: 
47% van de melders geeft aan 
dat de klacht naar voldoende 
en goed is afgehandeld. 
21% van de melders vindt dat 
de melding matig is 
afgehandeld. 
 
 
 
 
 
 

 
Wat vindt u, terugkijkend op de aanpak van de klacht/melding, van de deskundigheid  

 
Output: 
50% van de melders vindt dat 
de wijkploegmedewerker de 
melding voldoende en goed 
heeft afgehandeld. 22% van de 
melders vindt de melding matig 
(deskundig) afgehandeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kunt u een cijfer geven voor het oplossen van uw klacht/melding? (schaal 1-10)  
 

 
Output: 
Het gemiddelde cijfer dat de 
melders aan de gemeente 
Albrandswaard geven is een 
7. 
 
 
Heeft u nog opmerkingen, 
verbeterpunten, of andere 
zaken ten aanzien van de 
organisatie? 
 
De meeste melders geven 

net als in de andere BAR gemeentes aan, dat ze graag een terugkoppeling zien na een 
melding. Ook zien ze hun melding graag opgelost. Twee melders vonden dat het te lang 
duurde voordat hun melding opgelost was. Een enkeling is erg tevreden over de oplossing 
van zijn/haar klacht/melding. De meeste melders hebben geen specifieke opmerkingen. 
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11 Vergelijking Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk, Wijkbeheer  
 
Respondenten: 
In Barendrecht zijn 10 melders geënquêteerd. In Albrandswaard 19 en in Ridderkerk 20 
melders. 
 
Heeft de wijkploegmedewerker goed begrepen wat uw melding is? 
 

Conclusie: 
In Albrandswaard en 
Ridderkerk wordt het 
meest beoordeeld met een 
goed. In Barendrecht is 
het oordeel van de 
melders, dat de 
wijkploegmedewerker hun 
klacht/melding niet goed 
begrepen heeft. 
 
 
 

 
 
Heeft de wijkploegmedewerker daadwerkelijk actie ondernomen t.a.v. uw melding ? 
 

 
Conclusie: 
Albrandswaard scoort het 
hoogst met goed en 
voldoende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bent u tevreden over de betrokkenheid van de wijkploegmedewerker bij het behandelen van 
de melding? 

 
 
Conclusie: 
In Ridderkerk zijn  de 
meeste mensen 
tevreden over de 
betrokkenheid van de 
wijkploegmedewerker. 
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Binnen hoeveel tijd was uw melding opgelost? 
 

 
Conclusie: 
In Albrandswaard was 
de melding het snelst 
opgelost, namelijk 
binnen enkele dagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Terugkoppeling na een melding 

 
 
Conclusie: 
In Ridderkerk hebben 
de meeste melders 
behoefte aan een 
melding. 
In Barendrecht en 
Albrandswaard willen 
de meeste melders 
graag een 
terugkoppeling per 
telefoon. 
 
 
 

 
 
Wat vindt u, terugkijkend op de aanpak van de klacht/melding van de deskundigheid van de 
wijkploegmedewerker? 

 
Conclusie: 
In Ridderkerk zijn de meeste 
melders tevreden. 
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Cijfer eindbeoordeling klachtenafhandeling 
 
 

Conclusie: 
 
 
Het gemiddelde cijfer in 
Barendrecht is een 5. 
In Albrandswaard een 7 
In Ridderkerk een 6. 
 
De meeste melders in 
Ridderkerk geven een 8. 
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12 Verschillen en overeenkomsten vorige onderzoek Bovenwijks-beheer en 
Wijkbeheer 

 
Meldingsbonnen: 
In het vorige onderzoek zijn dertig meldingsbonnen geselecteerd per gemeente, 10 
per afdeling. In het huidige onderzoek zijn 23 bonnen per afdeling en per gemeente 
geselecteerd. 
 
Belmoment: 
In de vorige enquête periode werd er maar één avond geprobeerd telefonisch contact 
te zoeken met de melders. In het huidige onderzoek is er 2 avonden geprobeerd 
telefonisch contact met de melders te krijgen. De belperiode viel niet in de 
zomervakantie, zoals de vorige enquête periode. Er is contact gelegd met een dubbel 
aantal melders t.o.v. het vorige onderzoek uit september 2014. 
 
Niet geënquêteerden: 
Een aantal melders kon niet geënquêteerd worden, omdat er geen contact was 
geweest met de wijkploegmedewerker. 

 
13 Respondenten: 

In Barendrecht zijn in het totaal 45 melders geënquêteerd (75%). 
In Albrandswaard zijn 46 melders geënquêteerd, (76%) en in Ridderkerk zijn 55 
melders (92%) geënquêteerd. In totaal is 81% van de melders geënquêteerd. Dat is 
een hoger percentage dan in het vorige onderzoek. 

 
14 Actiepunten en verbeterpunten Bovenwijks-beheer en Wijkbeheer 
 Niet afgehandelde meldingen: 

Na de telefonische enquête blijkt een derde deel van de meldingen nog niet opgelost. 
De geselecteerde meldingen hebben betrekking op de hele maand november. 
Sommige meldingen zijn eind november gedaan. 

 
Barendrecht 
Er waren 15 niet opgeloste meldingen. 
Deze meldingen hadden betrekking op de categorieën: straatmeubilair beschadigd, 
afval, openbare verlichting, wegen en straten, jeugdoverlast, openbare orde. 
 
Albrandswaard 
Er waren 13 niet opgeloste meldingen. 
Deze meldingen hadden betrekking op de categorieën: geluid/overlast, openbare 
orde overlast, wegen en straten, afval/illegale storting, groen/overig groen, 
straatmeubilair. 
 
Ridderkerk 
Er waren 16 niet opgeloste meldingen 
Deze meldingen hadden betrekking op de categorieën: bomen, groen, snoeien, losse 
tak, wegen en straten, openbare verlichting, openbare orde, overlast. 
 
Een derde deel van de geënquêteerden gaf aan dat hun melding niet opgelost was. 
Dit kan te maken hebben met het feit dat er uit de hele maand november meldingen 
geselecteerd zijn. Ook uit de laatste week van november. In een volgend onderzoek 
zal de laatste week van de maand niet meegenomen worden in het onderzoek. 
Anderzijds kan door een betere communicatie en het doorzetten van de melding naar 
de juiste persoon dit punt verbeterd worden. 
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