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Geacht College van B&W, geachte mevrouw Rombout (portefeuillehouder Kennis en 
Welzijn),

met ondersteuning van de gemeente heeft het Cliëntenplatform Albrandswaard 
onderzocht wat de ervaringen zijn van de mensen die, in het kader van sociale 
wetten en regelingen, een relatie hebben met het Samenwerkingsverband 
Ridderkerk-Albrandswaard.

Het platform heeft in haar vergadering van 17 juli haar goedkeuring gegeven aan 
het concept dat toen uitgebreid is besproken en de werkgroep, die de 
klantenenquete heeft voorbereid en gerealiseerd, toestemming gegeven een paar 
tekstuele aanpassingen te maken. 
Het resultaat is bijgevoegd als bijlage. 

De aanbevelingen van het platform kunt u vinden op bladzijde 10 van het 
rapport. 

Het platform wil het rapport graag bespreken met wethouder Rombout en de 
coördinerend beleidsmedewerkster mevrouw Egas. Dit kan eventueel op onze 
vergadering van 25 september a.s.

Uiteraard rekenen we erop dat u onze aanbevelingen ter harte neemt en u zich 
sterk gaat maken voor verbeteringen in de uitvoering van de sociale dienst. 
Verbeteringen die onzes inziens geen geld behoeven te kosten maar de 
doelmatigheid en effectiviteit van het samenwerkingsverband ten goede zullen 
komen. En, niet te vergeten, de tevredenheid van de "klanten" zal verhogen.

Gaarne vernemen we van u wat u gaat doen met onze aanbevelingen.

Het Cliëntenplatform zou het bovendienzeer op prijs stellen als u de inhoud van 
het rapport zou willen delen met de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet, Niko Bom
voorzitter Cliëntenplatform Albrandswaard.

e-mail:    niko_bom@msn.com
telefoon: 0616 508 924 of 010 203 3939
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Inleiding 
Voor u liggen de resultaten van een cliëntenonderzoek dat Het Cliëntenplatform Albrandswaard 

(hierna te noemen: Platform) heeft uitgevoerd.  

Het Platform geeft het College van B&W van Albrandswaard gevraagd en ongevraagd advies over de 

wijze waarop sociale wetten en regelingen in lokaal beleid worden vertaald en uitgevoerd. Het 

platform onderzoekt daarom regelmatig wat de cliënten vinden van de dienstverlening van het 

Samenwerkingsverband Ridderkerk-Albrandswaard.  

Waar in 2010 nog zorgen waren of de uitbesteding naar het Samenwerkingsverband een goed idee 

was, in de enquête van 2012 ligt de nadruk vooral op de vraag hoe de cliënten de dienstverlening 

ervaren. Bewust hebben we daarbij afgezien van het werken met rapport-cijfers want dit levert bijna 

altijd een cijfer rond de zeven (7) op. Het Platform is echter vooral benieuwd hoe de verdeling is 

tussen slechte en goede ervaringen. In de hoop te ontdekken waar ruimte voor verbetering 

gevonden kan worden. Niet om te “katten” en goede prestaties opzij te schuiven, want 

complimenten zijn even belangrijk als kritische noten.  

Ons doel is om samen met klantmanagers, beleidsmedewerkers, verantwoordelijk wethouder en 

cliënten een steeds hogere tevredenheid met de dienstverlening te bereiken. We hopen dat dit 

rapport, waarin de resultaten van de enquête 2012 worden besproken, zal helpen om dit doel te 

verder te bereiken.  

De gemeente Ridderkerk heeft in 2011 door SGBO Benchmarking een onderzoek laten uitvoeren 

naar de tevredenheid van de WWB (bijstands)gerechtigden met de dienstverlening van de sociale 

dienst. Met dit in gedachten hebben we daarom voor onze enquête een andere opzet gevolgd. 

Precies hetzelfde vragen zou geen toegevoegde waarde hebben.  

Het Platform is zich ervan bewust dat de analyse van de resultaten geen wetenschappelijke 

grondslag heeft. We hebben ons beperkt tot het tellen en weergeven van de antwoorden. En waar 

mogelijk trekken we voorzichtige conclusies. Die voorzichtigheid wordt mede ingegeven door het 

beperkte aantal antwoorden. In totaal zijn 61 enquêtes verwerkt, wat neerkomt op iets meer dan 

10% van de verstuurde enquêteformulieren. 

Het was onze bedoeling om alleen uitkeringsgerechtigden in Albrandswaard om hun mening te 

vragen. Het Platform stelde de enquête op en de gemeente, die over de adressen beschikt, heeft de 

enquête verstuurd. Door een misverstand hebben echter ook een aantal mensen in Ridderkerk de 

enquête ontvangen. De cliënten konden de antwoorden naar een antwoordnummer van de 

gemeente sturen. Wat waarschijnlijk niet iedereen duidelijk was, is dat met de gemeente was 

afgesproken dat de enveloppen ongeopend aan het Platform gegeven zouden worden. Na ontvangst 

heeft de voorzitter de privégegevens gescheiden van de antwoorden.  

Het Platform dankt iedereen voor hun tijd en moeite om de enquête in te vullen. De beloofde VVV 

bonnen zijn intussen verloot, en de prijswinnaars hebben hun bon intussen ontvangen. 
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Leeswijzer  
Omdat de grafieken veel ruimte vragen, en het risico bestaat dat de lezer het overzicht verliest, volgt 

hierna eerst het hoofdstuk Conclusies. Daarin een algemene waardering van de sociale dienst zoals 

die blijkt uit de antwoorden, en een samenvatting van wat de cliënten van het contact met de 

klantmanagers vinden. Daarna doen we aanbevelingen.  

Na het hoofdstuk met onze aanbevelingen bespreken we iedere vraag apart. Op de vragen kon een 

keuze worden gemaakt uit antwoorden als prima, goed, gaat wel, slecht en geen mening. Omdat 

plaatjes vaak meer zeggen dan een heleboel cijfers tonen we bij iedere vraag een grafiek met de 

resultaten. Waar cliënten commentaar hebben gegeven, maken we een samenvatting van die 

teksten. Waar mogelijk voegen we eigen waarnemingen en commentaar toe.  

In het voorlaatste hoofdstuk geven we achtergrondinformatie over de cliënten die de enquête 

hebben ingevuld. Dit om de lezer een kans te geven in te schatten of dat deze groep een goede 

weerspiegeling is van alle cliënten van het Samenwerkingsverband Ridderkerk -Albrandswaard.  

We sluiten af met kort de resultaten van de vragen naar de bekendheid van het Platform. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: dit rapport is ook in 2 delen beschikbaar. Deel I omvat het deel tot en met de aanbevelingen en 

Deel II de beantwoording van de vragen, achtergrondinformatie van de cliënten en de gegevens van 

het Cliëntenplatform Albrandswaard.  
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Conclusies 
Uit alle antwoorden samen heeft het Platform de hierna volgende conclusies getrokken, en als een 

conclusie u verrast, dan nodigen we u uit naar de beantwoording van de relevante vragen te kijken. 

Die kunt u vinden na het hoofdstuk Aanbevelingen. 

Algemene waardering van de dienstverlening  

Uit de vragen 1 t/m 21 hebben we een totaalscore gedistilleerd. Vraag 16, Hoe vaak heeft u inzage 

gekregen in uw dossier?, hadden we opgenomen in de enquête om de cliënten attent te maken op 

die mogelijkheid. De algemene waardering is positiever als we die vraag buiten beschouwing laten. 

Inzage in het dossier wordt namelijk (bijna) nooit gegeven.  

Een groep is tevreden 

(prima, goed) maar een 

behoorlijk grote groep 

blijkt overwegend 

ontevreden. 

Gemiddeld genomen 

gaat het dus wel goed.  

Het is onzes inziens te 

gemakkelijk om de 

negatieve antwoorden weg te wuiven met de opmerking dat “dit nu eenmaal altijd zo is, omdat er 

van nature een tegenstelling is tussen de taakstelling van de dienst en de cliënten”. Vooral ook 

omdat die tweedeling tussen cliënten die tevreden zijn en anderen die ontevreden zijn bij veel 

vragen terugkomt. 

Bij vraag 12 wordt gevraagd aan te geven hoe vaak cliënt heeft gedacht niet de juiste hulp of 

behandeling te hebben gekregen. Een negatief gestelde vraag, maar we gaan ervan uit dat men de 

vraag goed heeft begrepen. Dan is het wel schrikken als 32% invult dat dit (heel) vaak het geval is! 

De relatie met de klantmanagers 

Een belangrijk aspect van de dienstverlening is het contact met de klantmanagers en hoe zij 
overkomen bij de cliënten. Dat geeft niet direct een oordeel over hoe goed ze hun werk 
doen, maar wel over hun manier van uitdrukken, hun gedrag en hun begrip van de situatie 
van de cliënten.  
 
Onderstaande grafiek is een samenvatting van de vragen 3 t/m 7: 

 Hoe zijn uw ervaringen met uw klantmanager? 
 Heeft u het gevoel dat er naar uw problemen wordt geluisterd? 

 Hoe goed houden de klantmanagers rekening met wat u wilt? 

 Heeft u de indruk dat uw klantmanager uw situatie goed begrijpt? 

 Hoe goed kunt u de klantmanager of medewerker begrijpen als hij/zij iets aan u uitlegt? 
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Het contact is overwegend positief, 

maar cliënten hebben vaak het gevoel 

dat de klantmanagers onvoldoende 

rekening houden met wat zij zelf 

willen (vraag 5). Waarschijnlijk omdat 

klantmanagers hun situatie vaak niet 

goed begrijpen (vraag 6).  

Dit beeld komt bij meerdere vragen 

naar voren. Het idee dat het moeilijk 

is voor de klantmanagers om zich in te 

leven in hun (geestelijke) gezondheid. 

En wat dit betekent voor de kansen op werk en de (on)mogelijkheid om succesvol een re-

integratietraject af te ronden. Bij de antwoorden op de open vragen wordt door cliënten gewezen op 

de noodzaak om beter te luisteren.  

Bij vraag 8 blijkt dat de cliënten overwegend vinden dat het aantal keren dat ze hun verhaal / 

achtergrond / situatie opnieuw moeten vertellen wel meevalt. Al zijn er helaas uitzonderingen. 

Wisseling van klantmanagers is dan een belangrijke oorzaak. Bij de open vragen wordt de opmerking 

gemaakt dat nieuwe klantmanagers het dossier beter zouden moeten lezen vóór ze het gesprek 

ingaan.Tot onze verrassing is 26 keer de naam van de klantmanager niet ingevuld. Vaak omdat de 

naam niet bekend is bij de cliënt.  

De (on)tevredenheid over de soort 
klantmanager varieert licht. De 
klantmanagers werk krijgen een wat 
betere waardering.  
 
Bij de klantmanagers inkomen is de 
groep die ontevreden is, groter dan de 
groep die heel tevreden is. 
 
Als de naam van de klantmanager niet 
is ingevuld, dan zie je vaker dat men 
geen mening over hen heeft.  
 

Bijna iedere klantmanager krijgt zowel positieve en negatieve waarderingen. Heel negatieve 
opmerkingen hebben we maar één (1) keer aangetroffen. Gelukkig vindt tweederde dat de 
klantmanagers het prima of goed doen, of dat het wel gaat.  
 
Minder dan 20% van de cliënten heeft ieder kwartaal contact met hun klantmanager. De rest dus niet, 
of bijna nooit.  

Bereikbaarheid 

De respondenten (zij die de enquête hebben ingevuld) zijn overwegend tevreden over de 

bereikbaarheid. De cliënten uit Albrandswaard zelfs iets positiever. Met de kanttekening dat op dit 

moment de meeste contacten telefonisch zijn. Maar ’s-morgens zou de bereikbaarheid van de 

klantmanagers toch wel beter moeten. 
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Voorlichting en informatie 

Een flink deel van de respondenten is ontevreden over de voorlichting (zie vraag 9). Zij merken op 

dat ze het idee krijgen dat ze alleen maar plichten hebben, en de gemeente rechten. De verdeling 

tussen ontevredenheid en tevredenheid over de voorlichting verschilt nauwelijks tussen jong en oud 

( jonger of ouder dan 40 jaar). Cliënten die al langer in de uitkering zitten hoeven in principe niet bij 

de hand te worden genomen; alleen als het gaat om betaald werk te zoeken. Dit omdat deze groep 

over het algemeen moeilijker geplaatst kan worden. Dit is een combinatie van leeftijd en 

beperkingen. 

Over het doorgeven van wijzigingen (vraag 10) zijn de respondenten verdeeld. Mogelijk omdat de 

vraag ruimte laat om er verschillende ideeën over te hebben. Wijzigingen die betrekking hebben op 

het individu dienen schriftelijk gecommuniceerd te worden. Dit geldt onzes inziens ook voor wijziging 

van de klantmanager, maar dat blijkt lang niet altijd te gebeuren. 

Voor wijzigingen op het gebied van wetten, regelingen, verordeningen en organisatorische is de 

nieuwsbrief een goede oplossing. Sommigen zijn tevreden over de nieuwsbrieven. Voor een deel van 

de cliënten mag dat elektronisch. Driekwart van de geënquêteerde cliënten beschikt over internet en 

e-mail. Zelfstandig informatie zoeken op internet kan lang niet iedereen. Maar e-mail is (soms) een 

goede aanvullende manier van communiceren. Zonder uit het oog te verliezen dat een vierde geen 

internet heeft. 

Wat betreft formulieren (vraag 11) zijn de cliënten gemiddeld tevreden. Bij het ontwerp van 

formulieren zou meer rekening gehouden kunnen worden met mensen die dyslectisch zijn. Zij 

hebben baat bij een iets grotere afstand tussen de letters. Hiervoor bestaan tegenwoordig speciale 

lettertypes. 

Besluiten (vraag 13) behoren schriftelijk medegedeeld te worden. Dat gebeurt kennelijk lang niet 

altijd. De groep waar het ‘vaak’ gebeurd is net zo groot als de groep waar het ‘bijna nooit’ gebeurd. 

Kennelijk wordt de uitkering overwegend op tijd betaald. Als er problemen zijn dan komen die 

waarschijnlijk aan het begin van een uitkering voor. Goede informatie is juist dan van belang.  

(vraag 14). 

Helaas wijzen klantmanagers hun cliënten heel weinig op regelingen die ze nog niet kennen.(vraag 

15) Hier worden duidelijk kansen gemist. Het Platform gaat ervan uit dat de sociale dienst iedereen 

die hulp nodig heeft zo goed mogelijk ondersteunt en informeert. Er zijn gemeenten waar cliënten 

automatisch worden geïnformeerd als ze in aanmerking komen voor een vergoeding. Het 

Samenwerkingsverband Ridderkerk-Albrandswaard kan zich op dit punt verbeteren. En niet alleen 

deze organisatie maar ook de individuele klantmanager. 

Re-integratie en begeleiding naar (betaald) werk 

De mate van (on)tevredenheid over de begeleiding en informatie naar werk, hetzij betaald, met 

subsidie of met behoud van uitkering, is ongeveer even groot. De groep die redelijk tot goed 

tevreden is, houdt de groep die ontevreden is zo’n beetje in evenwicht. Een zelfde verdeling zien we 

tussen hen die al 5 jaar, of langer, een uitkering hebben, en de overige cliënten. 

Bij de cliënten met sollicitatieplicht vindt niemand dat de begeleiding naar betaald werk ‘prima’ is, de 

helft vindt het ‘goed’ of ‘gaat wel’ en de ander helft vindt de begeleiding ‘slecht’ In de groep die 
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tijdelijk vrijgesteld is van solliciteren heeft ruim een derde geen mening en de rest heeft gemengde 

gevoelens. (vraag 17). 

Gesubsidieerd werk plus een uitkering (vraag 18) zien de klantmanagers kennelijk niet als een reële 

optie. De begeleiding daar naar toe is niet goed. Cliënten, die zich hierover uitspreken, noemen 

ongeveer even vaak ‘goed/gaat wel’ als ‘slecht’ Van de cliënten die tijdelijk geen sollicitatieplicht 

hebben (en dat is de meerderheid) heeft ruim de helft ‘geen mening’ over dit onderwerp.  

De informatie door klantmanagers over werken met behoud van inkomen is overwegend 

onvoldoende (vraag 19). Onduidelijk is of de cliënten vinden dat ze (a) onvoldoende worden 

geïnformeerd over het bestaan van de regeling, terwijl ze graag willen werken, of dat ze (b) ja tegen 

de regeling hebben gezegd, maar het verplichte aanbod niet passend vonden. En de informatie 

hierover daarom niet goed. 

Opvallend is dat 40% van de cliënten ervaring heeft met werken met behoud van uitkering. Die 

ervaringen zijn overwegend slecht. Onderzoek naar de kwaliteit van de re-integratie-bedrijven, of de 

begeleiding door de klantmanagers lijkt noodzakelijk.  

De antwoorden geven aan dat er volop ruimte voor verbetering is. Waar moet die gezocht worden? 

Bij het Samenwerkingsverband Ridderkerk-Albrandswaard, het UWV of geassocieerde re-

integratiebedrijven? Met de (waarschijnlijke) komst van de Wet Werken naar vermogen (WWnv) 

krijgt de gemeente meer verantwoordelijkheid voor re-integratie en begeleiding naar werk. Hoewel 

de vorm dan anders is; namelijk via loondispensatie in plaats van subsidies, mogen we een dik 

vraagteken plaatsen bij de mogelijkheden van de huidige sociale dienst om dit goed uit te gaan 

voeren. Gaat het de (huidige) klantmanagers lukken?  

Vrijwilligerswerk 

43% van alle respondenten doet 8 uur of meer per week vrijwilligerswerk. Een mooie score.  

Het lijkt dat de manier waarop de klantmanagers cliënten stimuleren om vrijwilligerswerk te doen 

(vraag 20) nauwelijks invloed heeft. Cliënten die uit eigen keus vrijwilligerswerk doen, zijn verdeeld in 

hun mening over hoe goed, of niet, de begeleiding op dit gebied is geweest.  

Vrijwilligerswerk lijkt los te staan van de manier waarop de klantmanagers cliënten op dit punt 

begeleiden. Hoewel het bij ouderen misschien toch een beetje invloed heeft. Wel is het zo dat zij die 

de begeleiding goed vinden, wat vaker zeggen dat vrijwilligerswerk (een beetje) wordt gedwongen. 

Toch is onduidelijk of die laatste groep daadwerkelijk vrijwilliger is geworden. 

Omdat een (flink) deel van de cliënten langdurig niet in staat is om betaald werk te doen, zou je 

verwachten dat dit onderwerp regelmatig ter sprake komt tussen klantmanager en cliënt. Zeker ook 

omdat dit momenteel landelijk een onderwerp is. Je hebt bijstand, maar je doet naar vermogen wat 

terug voor de gemeenschap.  

Misschien kunnen de klantmanagers zelf een actievere rol spelen door - bijvoorbeeld - goed samen 

te werken met de Vrijwilligers vacaturebank van de Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) of de 

plaatselijke versie daarvan in Ridderkerk.  
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Extra financiële problemen? 

Dat mensen met een uitkering van de sociale dienst geldproblemen hebben is geen geheim.  

Bij achtergrondvraag 11 konden cliënten aangeven of ze na 1-1-2012 extra in de financiële 

problemen zijn gekomen. Deze vraag is ingegeven door de invoering van de huishoudinkomenstoets 

waarbij naar het totale inkomen van alle gezinsleden wordt gekeken. Die toets is ingegaan per 1-1-

2012 en gold voor nieuwe aanvragen voor de WWB / Bijstand. Door de val van het kabinet is de 

maatregel later weer ongedaan gemaakt.  

Een derde van de mensen geeft aan dit jaar extra problemen te hebben om rond te komen.  

Een zorgelijke ontwikkeling. 

Wat vindt u belangrijk in de dienstverlening van de sociale dienst? 

Vraag 20 is een open vraag waar de cliënten hun mening vrij kunnen geven. 38 mensen hebben hier 

gebruik van gemaakt. Woorden als “geen mening” hebben we buiten beschouwing gelaten. De 

overige antwoorden konden worden toegewezen aan de volgende thema’s:  

Nr. Thema 

1 Bereikbaarheid 

2 Goede processen en deskundigheid 

3 Hulp als dat nodig is 

4 Begrip en cliëntvriendelijkheid 

5 Informatie en advies 

6 Begeleiding naar werk 

Bij vraag 21 kunt u de samenvatting lezen van de antwoorden. Hier beschrijven we in het kort de 

kern van ieder thema:  

1. De bereikbaarheid moet goed zijn; telefonisch en “in persoon”. 

2. Klantmanagers moeten deskundig zijn, zaken op tijd afhandelen en de diverse medewerkers 

en afdelingen moeten niet langs elkaar heen werken.  

3. De sociale dienst biedt hulp als dat nodig is. 

spreekt voor zich. 

4. Klantmanagers verdiepen zich in de persoonlijke situatie van de cliënt, hebben 

inlevingsvermogen (begrip), denken mee, beantwoorden vragen en helpen om samen 

oplossingen te vinden. 

5. Klantmanagers geven goed advies, scheppen duidelijkheid, geven uitleg over wetten regels 

en verordeningen, wijzen op uit zichzelf op mogelijkheden om een vergoeding te krijgen, 

geven volledig en duidelijke informatie, communiceren. 

6. Actieve begeleiding naar betaald werk of vrijwilligerswerk; en daarbij rekening houden met 

de gezondheid en de mogelijkheden van de cliënt. 

Wat vindt u goed aan de sociale dienst? 

Hoewel een enkeling de kans heeft gepakt om zich negatief uit te laten, is de vraagstelling zodanig 

dat je alleen positieve reacties mag verwachten. 36 mensen hebben hun mening gegeven. Dan blijkt 

dat de antwoorden op vraag 22 op dezelfde wijze kunnen worden gerubriceerd als de vorige vraag.  

Een genuanceerd beeld komt naar voren. Uit de antwoorden blijkt dankbaarheid dat de sociale 

dienst bestaat, en dat veel zaken goed gaan. 
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Waarop zou de sociale dienst moeten verbeteren? 

De suggesties voor verbetering (vraag 24) zijn net zo gerubriceerd als de vorige 2 vragen. Met 

uitzondering van thema 3, dat nu niet “Hulp als dat nodig is” wordt genoemd, maar Keuzevrijheid.  

Hier beschrijven we in het kort de kern van de genoemde verbeterpunten: 

1. Bereikbaarheid:  
spreekuur in Albrandswaard en betere bereikbaarheid in de morgen. 

2. Processen en deskundigheid: 
betere afstemming tussen afdelingen, grotere deskundigheid, grotere snelheid van 
afhandeling, meer begrip, de gehele situatie van een cliënt beoordelen (emotioneel, 
psychisch) en meer aandacht voor psychiatrische patiënten. 

3.  Keuze vrijheid: 
een vrije keuze bieden van zorgverzekeraar, maar wel dezelfde vergoeding geven als bij de 
collectieve zorg verzekering Minima (CZM) van CZ.  

4. Begrip en cliëntvriendelijkheid: 
cliënten niet kleineren, beter luisteren, meer inleven in mensen met een beperking. 

5. Informatie en advies: 
betere voorlichting over rechten en plichten, meer naar buiten treden over beschikbare 
vergoedingen, meer uitleggen, internet en e-mail als extra communicatiemiddel.  

6. Begeleiding naar werk:actiever samenwerken bij re-integratietrajecten, meer rekening 
houden met wensen voor soort werk en individuele wensen, niet onredelijk dwingen als 
betaalde baan te moeilijk is, beter schatten of iemand tot werken in staat is, betere 
begeleiding naar werk. 
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Aanbevelingen 
1. Zorg standaard voor de mogelijkheid dat cliënten uit Albrandswaard in hun gemeente terecht 

kunnen voor afspraken met hun klantmanager. 
2. Verhoog de frequentie waarmee klantmanagers contact hebben met een cliënt. Een 

selectieve aanpak kan doelmatig en/of effectief zijn, maar het verkleint de kans voor andere 
cliënten om uit een mogelijk isolement te geraken en hun kansen te verbeteren op zinnige 
participatie in de maatschappij. 

3. Probeer vaker een “keukentafel gesprek”bij de cliënten thuis – zoals dat bij de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt bepleit. Dit biedt een mogelijkheid om zich 
beter in te leven in de situatie van de cliënt. Zorg daarbij zo veel mogelijk voor een vaste, 
vertrouwde klantmanager. Match klantmanager en cliënt op basis van expertise en 
doelgroep, niet op beginletter van de achternaam. 

4. Selecteer, en train, klantmanagers mede op hun vermogen tot luisteren en begrip. 
5. Maak er een standaard procedure van om (grote delen ) van het klantdossier - inclusief het 

onderliggende dossier van een re-integratiebureau – openlijk te delen met de cliënt. Zeker als 
hij/zij daarom vraagt. Het vergroot het vertrouwen als er duidelijkheid is over het plan van 
aanpak en gemaakte afspraken. Het zal de kwaliteit van het dossier ten goede komen als de 
klantmanager weet dat het opgevraagd kan worden. Biedt de kans om fouten in het dossier 
te herstellen. De cliënt is wel financieel afhankelijk maar gelijkwaardig als persoon. 

6. Zorg voor een goede overdracht van het klantdossier als er een wisseling is van klantmanager. 
Meldt het als een cliënt een andere klantmanager krijgt. Voorkom dat hij/zij niet weet wie de 
klantmanager is. 

7. De voorlichting kan beter. Wijs cliënten niet alleen op hun plichten maar ook op hun rechten. 
Wijs hem/haar op regelingen waar de cliënt voordeel van kan hebben. 

8. Hou bij folders en formulieren rekening met het gegeven dat een deel van de doelgroep 
dyslectisch is. 

9. E-mail en internet kunnen een goed aanvullend middel zijn in de communicatie. Hou daarbij 
wel rekening met het feit dat een kwart niet over internet beschikt. En overschat niet de 
vaardigheid die cliënten hebben om zelf actief informatie te zoeken op internet. 

10. Kopieer de aanpak van andere gemeenten waar cliënten automatisch worden geïnformeerd 
als ze in aanmerking komen voor een vergoeding.  

11. Bereidt u voor op de tijd dat de gemeente meer verantwoordelijkheid krijgt voor re-integratie 
en begeleiding naar werk. (WWnv). Verbeter op korte termijn de deskundigheid van de 
sociale dienst om cliënten naar werk te begeleiden. Vergroot het rendement van de 
beschikbare re-integratiemiddelen. Dat kan! Vergeet de groep 40plussers niet die heel graag 
wil werken, maar vaak geen kans meer krijgt. 

12. Wees actiever in het begeleiden van cliënten naar vrijwilligerswerk. 
13. Biedt de mogelijkheid om een cliënt een maandelijkse tegemoetkoming te geven op de 

zorgverzekering als blijkt dat de gemeentelijke polis CZM met CZ geen goede oplossing is voor 
de persoon in kwestie. 
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Antwoorden op de meerkeuze vragen 
 

Vraag 1: Hoe goed zijn klantmanagers en andere medewerkers bereikbaar? 
 

De respondenten (zij die de enquête 

hebben ingevuld) zijn overwegend 

tevreden over de bereikbaarheid.  

Al blijven er wel wensen. 

Zie opmerkingen hieronder. 

 

 

Opmerkingen:  

 de klantmanagers werken slechts paar ochtenden in de week;  

 de klantmanagers zijn 's-morgens in overleg en ik kan alleen dan bellen.  

 soms wel, soms niet goed bereikbaar; 

 ik heb 3 tot 4x gevraagd wie er beslag heeft gelegd, maar antwoord, ho maar; 

 ik wacht al maanden op antwoord; 

 ik krijg telkens iemand anders; 

 te ver weg en slecht bereikbaarheid met openbaar vervoer. 
 

Niet iedereen heeft de woonplaats 

ingevuld. Onze inschatting is dat de 

respondenten in gelijke mate uit 

Albrandswaard en Ridderkerk komen. 

Dan blijkt dat de cliënten uit 

Albrandswaard iets positiever zijn. 

Uit de gemaakte toelichtingen blijkt 

echter dat het meeste contact 

telefonisch is 

 

 

Diegenen die (bijna) ieder kwartaal 

contact hebben, laten zich 

overwegend positief uit over de 

bereikbaarheid. Waar minder contact 

is zie je vaker het antwoord geen 

mening, of slecht.  
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Vraag 2: Heeft u minstens 1 keer per kwartaal contact met uw 

klantmanager? 
De cliënten die de enquête hebben 

ingevuld, hebben lang niet allemaal 

ieder kwartaal contact met hun 

klantmanager. De oorzaak kun je 

zoeken bij de groep chronisch zieken, 

arbeidsongeschikten, en - misschien - 

de groep alleenstaande ouders met 

jonge kinderen. Maar bijzonder lijkt 

het wel.  

Bij deze vraag kan “Geen mening” 

onzes inziens bijna altijd vertaald 

worden in “Nee”. 

Opmerkingen:  

 ik heb ze in 6 jaar niet gehoord; 

 afspraken worden afgezegd en niet vervangen; 

 1 keer en daarna nooit meer; 

 bijna elke maand. 
 

Met wie hebben de klantmanagers het meeste contact? Dat zijn vooral de cliënten die een 

sollicitatieplicht hebben, en nog vrij kort in de bijstand zitten. Toch lijkt het dat een groep cliënten die 

tijdelijk vrijgesteld is van solliciteren regelmatig contact heeft met een klantmanager. En cliënten, die 

in een re-integratietraject zitten, of recent hadden. Verder de mensen die ervaring hebben met 

werken met behoud van uitkering. Bovendien geldt, dat hoe jonger de cliënt is hoe meer contact er 

is. Niet onlogisch, want ouderen hebben gemiddeld al langere tijd een uitkering. En velen hebben 

weinig tot geen kans op de arbeidsmarkt. 

 

Vraag 3: Hoe zijn uw ervaringen met uw klantmanager? 
   

In algemene zin is het antwoord 

positief. Een grote groep is tevreden. 

Daar tegenover staat een groep die 

niet blij is met hun klantmanager. 

Cliënten met meer dan 2 jaar een 
uitkering zijn verhoudingsgewijs wat 
vaker ontevreden. 
 
De mensen, die ontevreden zijn, 
geven vaker aan dat ze het gevoel 

hebben dat hun klantmanager hen niet begrijpt, of hun situatie niet goed kan beoordelen.  
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Opmerkingen: 

 slecht; ze belt me soms ver na werktijd; 

 doorverwijzen naar instanties of collega's is een hobby; 

 ik heb haar nog nooit gezien; 

 ze was niet echt vriendelijk; 

 Ik heb ten onrechte 4 maanden zonder inkomen gezeten omdat de klantmanager niet naar 
mij luisterde. 
 

Vraag 4: Heeft u het gevoel dat er naar uw problemen wordt geluisterd? 
 

De ervaringen verschillen duidelijk. 

Ook nu is er weer een vrij grote 

groep ontevreden. 

 Soms is er zo weinig contact dat 

men geen mening kan geven. 

Gelukkig zijn de reacties 

overwegend positief. 

 
 
 

Opmerkingen: 

 nog nooit problemen gehad; 

 wordt niets mee gedaan;  

 totaal niet; niet geluisterd. 
 

Vraag 5: Hoe goed houden de klantmanagers rekening met wat u wilt? 
 

Luisteren is één ding, maar er naar 
(kunnen) handelen is wat anders.  
Deze grafiek toont dat de grootste 
groep haar waardering uitspreekt in 
de vorm van “Prima” en “Goed”, maar 
bij de open vragen is verschillende 
malen gemeld dat goed luisteren door 
de klantmanagers als een probleem 
wordt ervaren.  
 
Opmerkingen: 

 ik heb haar 1 keer ontmoet; 

 durf niets te vragen; 

 ik ben maar nummer 'x'. 
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Vraag 6: Heeft u de indruk dat uw klantmanager uw situatie goed begrijpt? 
 
Op deze vraag zijn heel verschillende 
reacties gegeven.  
 
Op meerdere plaatsen in de enquête 
komt naar voren dat de cliënt vaak 
begrip, en inzicht, mist bij de 
klantmanagers om zich in te leven in 
hun (geestelijke) gezondheid. En wat 
dit betekent voor de kansen op werk 
en de (on)mogelijkheid om succesvol 
een re-integratietraject af te ronden.  
 

 
Opmerkingen: 

 ik moest bezwaar maken om de uitkering te kunnen krijgen; 

 dat weet ik niet; 

 meestal niet. 
 

Vraag 7: Hoe goed kunt u de klantmanager of medewerker begrijpen als 

hij/zij iets aan u uitlegt? 
 
 

Hier ligt het probleem niet.  
 
Duidelijkheid scheppen is een van de 
punten waar de cliënten waarde aan 
hechten.  
 

 
 
 
 
 
 

Opmerkingen: 

 sommigen spreken geen 
              vloeiend Nederlands ; 

 onvriendelijk maar wel 
              duidelijk; 

 ze zeggen wel wat, maar niet 
             alles. 
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Vraag 8: Komt het voor dat u uw verhaal opnieuw moet vertellen? 
 

Opmerkingen: 

 nooit; 

 er wordt niet geluisterd; 

 elke keer als ik contact heb. 
 
. 
 
 
 
 
 
 

Vraag 9: Ontvangt u voldoende goede en duidelijke voorlichting over uw 

rechten en plichten? 
 

Deze grafiek zegt het duidelijk. Het 

ontbreekt te vaak aan goede 

voorlichting. 

Als men ouder is dan 40 jaar dan is 

het vinden van werk vaak moeilijk en 

de discussie over wat moet en wat 

kan zal niet altijd goed verlopen.  

De verdeling tussen ontevreden en 

tevreden over de voorlichting 

verschilt nauwelijks tussen de groep 

die jonger of ouder is dan 40 jaar.  

Cliënten die minder dan 2 jaar een uitkering hebben lijken iets positiever Dit zijn voornamelijk 

twintigers, dertigers en veertigers. 

Opmerkingen: 

 nooit, ik heb het gevoel dat ik alleen maar plichten heb, en de gemeente rechten; 

 je krijgt alleen plichten te horen en niet je rechten; 

 Voornamelijk over de plichten; je rechten moet je zelf uitzoeken; 

 wat niet weet, wat niet deert. 
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Vraag 10: Wordt u over wijzigingen voldoende en begrijpelijk 

geïnformeerd? 
 

Omdat er zo weinig persoonlijk 

contact is, dienen wijzigingen 

uitsluitend op individueel niveau 

schriftelijk gecommuniceerd te 

worden. Dit geldt onzes inziens ook 

voor wijziging van de klantmanager.  

 

 

Voor wijzingen op het gebied van wetten, regelingen, verordeningen en organisatorische wijzigingen 

is een nieuwsbrief een goede oplossing. 

Sommigen zijn tevreden over de nieuwsbrieven. Voor een deel van de cliënten mag dat elektronisch. 

Driekwart van de geënquêteerde cliënten beschikt over internet en e-mail. Zelfstandig informatie 

zoeken op internet kan niet iedereen. Maar e-mail kan (soms) een goede aanvullende manier van 

communiceren zijn. Zonder uit het oog te verliezen dat een vierde geen internet heeft. 

Opmerkingen: 

 iedere keer is mijn contact ontslagen, met zwangerschapsverlof of iets dergelijks, maar 
zonder dit te melden; 

 er is gewoonweg geen contact. 
 

Vraag 11: Hoe gemakkelijk is het om de formulieren in te vullen? 
 

De meningen zijn verdeeld, maar 

cliënten zijn gemiddeld genomen 

tevreden.  

Bij het ontwerp van formulieren zou 

meer rekening gehouden kunnen 

worden met mensen die dyslectisch 

zijn. Zij hebben baat bij een iets 

grotere afstand tussen de letters. 

 
Opmerkingen: 

 dat komt omdat ik woordblind ben; 

 ik ben dyslectisch; en daarom doen mijn dochters dit voor me; 

 te weinig plaats voor reactie  
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Vraag 12: Hoe vaak heeft u gedacht dat u niet de juiste hulp, of behandeling, 

hebt gehad? 

 

Opmerkingen: 

 nooit; 

 er is nooit iemand op zijn/haar plaats, en er is schijnbaar geen interesse om een cliënt te 
woord te staan; 

 als er problemen zijn, worden deze niet, of niet tijdig, door de verantwoordelijke persoon 
opgelost. 

 

18 respondenten beantwoorden deze vraag met heel vaak en vaak. Van deze 18 zijn 7 cliënten 2 jaar of 

korter uitkeringsgerechtigd. 6 zijn 5 jaar of langer uitkeringsgerechtigd. Van beide groepen variëren de 

leeftijden. 12 zijn niet arbeidsongeschikt. 5 zijn arbeidsongeschikt. Naast die 5 arbeidsongeschikten 

zijn er nog 5 zonder sollicitatieplicht. Van de 18 hebben 7 een sollicitatieplicht. 

37 respondenten beantwoorden deze vraag met soms en (bijna) nooit. Van deze 37 zijn 18 cliënten 2 

jaar of korter uitkeringsgerechtigd. 14 zijn 5 jaar of langer uitkeringsgerechtigd. 23 zijn niet 

arbeidsongeschikt. 13 zijn arbeidsongeschikt. Naast die 13 arbeidsongeschikten zijn er nog 20 zonder 

sollicitatieplicht. Van de 37 hebben 4 een sollicitatieplicht. 

Feedback die het Cliëntenplatform buiten de enquête om heeft ontvangen is dat cliënten, die ouder zijn 

dan 40 jaar, vaker het gevoel hebben niet de juiste behandeling gehad te hebben. Een mogelijke 

oorzaak is dat in deze groep veel mensen zitten die wat beperkingen hebben, en (tijdelijk) geen 

sollicitatieplicht hebben. Maar ze willen wel een (parttime) baan die aansluit op hun capaciteiten en 

mogelijkheden. Als dit niet lukt, dan heeft groep “ouderen” het gevoel niet of nauwelijks begrepen te 

worden, en geen juiste behandeling te krijgen.  

De enquête kan dit niet gevoel niet bevestigen. Er zijn 43 veertigplussers die denken “soms” en 

“(bijna) nooit” niet de juiste behandeling gehad te hebben. Positief dus. Er zijn 9 veertigplussers die 

menen “heel vaak” en “vaak” niet de juiste behandeling gehad te hebben. Negatief dus.  

De feedback die het platform heeft gekregen verdient echter wel de aandacht van de klantmanagers.  

Het goede nieuws is dat de meerderheid denkt da ze wel de juiste hulp krijgen.  
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Vraag 13: Hoe vaak worden belangrijke besluiten schriftelijk aan u 

medegedeeld? 
 

 

Het belangrijkste woord in deze 

vraag is “besluit”. Die behoren 

schriftelijk meegedeeld te worden. 

Dat dit kennelijk niet altijd gebeurd is 

een slechte zaak. 

 

 

 
Opmerkingen: 

 als de gemeente iets moet doen niet, maar als ik iets moet doen dan wel een schriftelijk 
bericht; 

 alleen per nieuwsbrief; 

 daar hoor je dus nooit meer iets van; 

 alleen (altijd) als ik geen hulp krijg. 
 

Vraag 14: Wordt u tijdig geïnformeerd als u uw uitkering niet op tijd 

ontvangt? 
Kennelijk wordt de uitkering 

overwegend op tijd betaald. Als er 

problemen zijn dan komen die 

waarschijnlijk aan het begin van een 

uitkering voor. Goede informatie is 

juist dan van belang. 

Uitkering uitbetalen op de 24e van de 

maand zou worden toegejuicht. Dat 

correspondeert beter met huur 

betalen, enz. 

Opmerkingen: 

 ik heb mijn uitkering altijd op tijd ontvangen; 

 nog niet meegemaakt; 

 eigenlijk nooit; zelfs beslaglegging wordt niet doorgegeven; 

 Ik moet zelf informeren; 

 Ik heb diverse keren lang op mijn uitkering moeten wachten; hierover veel geklaagd maar 
nooit echt het idee gehad dat er aan gewerkt werd. 
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Vraag 15: Hoe vaak heeft uw klantmanager u gewezen op regelingen die 

uzelf niet kende? 
Hier worden duidelijk kansen gemist. 

Het Platform gaat ervan uit dat de 

sociale dienst iedereen die hulp nodig 

heeft zo goed mogelijk ondersteunt 

en informeert. Er zijn gemeenten 

waar cliënten automatisch worden 

geïnformeerd als ze in aanmerking 

komen voor een vergoeding. Het 

Samenwerkingsverband Ridderkerk-

Albrandswaard kan zich op dit punt 

verbeteren. En niet alleen deze 

organisatie maar ook de individuele 

klantmanager.  

Opmerkingen: 

 nooit; 

 nooit gebeurt; 

 nooit meegemaakt; 

 helemaal nooit. 
 

Vraag 16: Hoe vaak heeft u inzage gekregen in uw dossier? 
 

Op dit gebied is er nog een wereld te 

winnen.  

 
Opmerkingen: 

 nooit om gevraagd. 
 

 

 

 

Vraag 17: Hoe goed vindt u de begeleiding naar betaald werk? 
Bij de cliënten met sollicitatieplicht 

vindt niemand dat de begeleiding 

naar betaald werk ‘prima’ is, de helft 

van hen vindt het ‘goed’ of ‘gaat wel’ 

en de andere helft vindt de 

begeleiding ‘slecht.’  
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In de groep die tijdelijk vrijgesteld is van solliciteren heeft ruim een derde geen mening en de rest 

heeft gemengde gevoelens. 

Opmerkingen: 

 niet begeleid maar soms wel "bedreigd"; 

 gemeente verwijst naar UWV en omgekeerd; 

 zeer slecht; 

 nooit iets mee gedaan. 
 

Vraag 18 Hoe goed vindt u de begeleiding naar gesubsidieerd werk plus een 

uitkering? 
 

 
Opmerkingen: 

 gebeurt niet; 

 niet voorgekomen; 

 nooit iets mee gedaan. 
 

Cliënten die tijdelijk vrijgesteld zijn 
van solliciteren hebben in ruim de 
helft van de gevallen ‘geen mening’ 
over dit onderwerp. De groep met 
‘goed’ en ‘gaat wel’ is ongeveer 
even groot als zij die het slecht 
vinden.  

 
Van de mensen met sollicitatieplicht zijnde meningen half om half tussen ‘goed/gaat wel’ en ‘slecht’  
 

Vraag 19: Hoe goed wordt u geïnformeerd over de regels voor werken met 

behoud van een uitkering? 
Deze vraag is aanvullend op de vorige 

twee. De vraag gaat over de wijze 

waarop cliënten worden 

geïnformeerd.  

Opmerkingen: 

 gebeurt niet; 

 niet voorgekomen; 

 kan dat dan? 
 

De conclusie is dat dit overwegend 

niet goed wordt gedaan. 

Opvallend is dat 40% van de cliënten 

ervaring heeft met werken met behoud van uitkering. Die ervaringen zijn overwegend slecht.  
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Vraag 20: Hoe goed vindt u de begeleiding naar vrijwilligerswerk? 
 

Opmerkingen: 

 gebeurt niet; 

 nog nooit over gepraat; 

 niet voorgekomen; 

 doe ik al jaren; 

 Ik deed al vrijwilligerswerk. 
 

 

 

Vraag 21: Hoe vrijwillig was uw keuze om vrijwilligerswerk te gaan doen? 
 

Opmerkingen: 

 doe ik al; 

 deed ik, maar ben nu ziek; 

 chronisch ziek; 

 mijn gezondheid werkt niet 

 n.v.t.; niet voorgekomen;  

  nog niet gebeurd. 
 
Gelukkig zijn er “echte”vrijwilligers. 
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Antwoorden op de open vragen 
Van de vragen 22 t/m 23 heeft het Platform een samenvatting gemaakt. We vermelden dus niet alle 

individuele opmerkingen en geven ook niet aan hoe vaak een opmerking van dezelfde strekking is 

gemaakt. Dit gegeven nemen we wel mee in de aanbevelingen. 

Vraag 22: Wat vindt u belangrijk in de dienstverlening van de sociale 

dienst? 
Nr. Thema Onderwerp 

1 Bereikbaarheid  Goede bereikbaarheid.  
Voor de meerderheid gaat het daarbij om telefonische 
bereikbaarheid. Voor anderen ook om een gesprek op locatie. 

2 Goede processen en 
deskundigheid 

 Kundige en geloofwaardige klantmanagers 

 Dat alles goed verloopt en men niet langs elkaar heen werkt. 

 Niet van het kastje naar de muur worden gestuurd  

 Zaken op tijd afhandelen. 

 Meer achtergrondwerk verrichten na scheidingen. 

 wijzigingsformulieren via internet [26].] 

3 Hulp als dat nodig is  Dat ze je helpen als dat moet.  

 Dat ze je bijstaand in je levensbehoefte. 

4 Begrip en 
cliëntvriendelijkheid 

 Begrip. Voor de situatie waarin je zit, je thuissituatie en waarom 
iemand niet kan werken. En daar rekening mee houden. 

 Oprechte behulpzaamheid en inlevingsvermogen tonen.  

 Echt luisteren naar het probleem of een klacht. 

 Zich verplaatsen in de cliënt en op basis daarvan de kennis 
inzetten om de cliënt te begeleiden. 

 Meedenken, vragen beantwoorden en samen oplossingen vinden. 

 Iedere situatie individueel bekijken. 

5 Informatie en advies  Volledige en duidelijke informatie verstrekken.  

 Duidelijkheid geven over waar je aan toe bent. 

 Eenvoudige, goede uitleg over regels en wetten. 

 Goed advies geven. 

 Dat je gewezen wordt op je rechten en niet alleen je plichten. 

 Ongevraagd advies over rechten en vergoedingen. 

 Dat je wordt geïnformeerd over beslaglegging. 

6 Begeleiding naar werk  Met gepast werk komen.  

 Begeleiding naar werk  

 Dat je samen een betaalde baan vindt die bij je past] 

 Begeleiding naar betaald werk of vrijwilligerswerk; en daarbij 
rekening houden met gezondheid van de cliënt  

 Een goede opleiding.  
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Vraag 23: Wilt u s.v.p. één punt noemen dat u goed vindt aan de sociale 

dienst? 
Nr. Thema Onderwerp 

1 Bereikbaarheid  Goede (telefonische) bereikbaarheid 

2 Goede processen en 
deskundigheid 

 De dienstverlening.  

 De bewerkingstijd. 

 Het op tijd met uitbetalen van de uitkering 

 Nooit problemen.  

 Alles. 

 Niets. 

3 Hulp als dat nodig is  Dat ze er zijn voor de mensen die het echt nodig hebben. 

 Dat ze mensen helpen in moeilijke tijden. 

 Ze helpen mij financieel in een periode waarin dat zelf niet lukt. 

 Subsidie voor buiten school leren van kinderen.  

 De zekerheid 

4 Begrip en 
cliëntvriendelijkheid 

 Dat ze zo veel begrip hebben van mijn situatie (ziekte). 

 Zeer goed opgevangen; veel steun tijdens mijn ziekte. 

 Dat ze echt luisteren naar je probleem. 

 De cliëntvriendelijkheid. 

 De goede cliëntbehandeling. 

 Dat ze echt kijken naar de gehele situatie (emotioneel, psychisch)  

5 Informatie en advies  Dat ze op tijd informatie geven. 

 Dat ze proberen je via nieuwsbrieven op de hoogte te houden. 

 De nieuwsbrieven per post zijn heel goed en duidelijk. 

 Dat ze duidelijkheid geven over waar je aan toe bent. 

 Altijd krijg ik hulp / antwoorden op mijn vragen. 

6 Begeleiding naar werk  Dat ze goede begeleiding geven.  
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Vraag 24: Wilt u s.v.p. één punt noemen waarop de sociale dienst zich zou 

moeten verbeteren? 
Nr. Thema Onderwerp 

1 Bereikbaarheid  Spreekuur in Rhoon.  

 1x per week in Albrandswaard aanwezig zijn.  

 Betere bereikbaarheid; ook in de morgen. 

2 Processen en 
deskundigheid 

 De afstemming tussen afdelingen; bijvoorbeeld een betere 
afstemming met de algemene administratie.  

 De deskundigheid en inzet van de klantmanagers.  

 De betrouwbaarheid in het nakomen van verplichtingen. 
(informatieverstrekking, declaraties en tijdig behandelen.)  

 De hulp aan psychiatrische patiënten.  

 Het beoordelen van de gehele situatie (emotioneel, psychisch) 
van de cliënt; en de dienstverlening hier op aanpassen. 

 Het begrip dat men heeft voor de situatie van de cliënt. 

 De snelheid van antwoorden als je iets aanvraagt. 

 De traagheid van afhandelen, en daardoor helpen voorkomen dat 
cliënt in de schulden komt.  

 Het aantal wisselingen van medewerkers.  

 Dat medewerkers zich goed inlezen in het dossier van de cliënt 
voordat ze met iets aankomen 

 De samenwerking met cliënt en andere instanties.  

 Niet op 1 punt maar in alles; ik word aan het lijntje gehouden. 

3 Keuze vrijheid  Een vrije keuze bieden van zorgverzekeraar, maar wel dezelfde 
vergoeding geven als bij de collectieve zorg verzekering Minima 
(CZM) van CZ. Want CZ geeft mij niet de juiste dekking en mijn 
eigen verzekeraar wel. 

4 Begrip en 
cliëntvriendelijkheid 

 Beter naar mensen luisteren als ze lichamelijke of geestelijke 
klachten hebben.  

 Meer inleven in iemands situatie en zijn beperkingen.  

 Niet kleineren en niet doen alsof je zelf niet meer kan nadenken. 

5 Informatie en advies  Betere voorlichting geven over rechten en plichten.  

 Meer naar buiten treden over welke vergoedingen er zijn. 

 Eenvoudiger uitleg over regels en wetten. 

 Meer informatie via internet, en meer uitleggen. 

 Meer informatie over financiële rechten. 

 Meer duidelijkheid bieden over waar je aan toe bent. 

 Rekening houden met hen die geen internet hebben; dus goede 
folders (en een Huishoudboekje met alle vergoedingen) m 

6 Begeleiding naar werk  Opleiding aanbieden om kans op werk te vergroten. 

 Zorgen voor een passende baan.  

 Betere begeleiding naar betaald werk.  

 Actiever samenwerken bij re-integratietrajecten.  

 Steun bieden tijdens voorbereiding op re-integratie 

 Sommige onkosten vergoeden tijdens re-integratie.  

 Meer rekening houden met wensen voor richting / soort werk. 

 Bij re-integratie beter letten op de individuele situatie. 

 Niet onredelijk dwingen als betaalde baan moeilijk is te vinden.  

 Beter schatten of iemand tot werken in staat is. 
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Achtergrond van de cliënten 
 

Sollicitatieplicht 

 

Opvallend hoe groot de groep is die tijdelijk vrijgesteld is van sollicitatie. Bijna 70 

Van de 36 niet arbeidsongeschikten heeft 24 geen sollicitatieplicht. 11 van die 24 zijn alleenstaande 

ouders, waarvan ongetwijfeld een aantal met kinderen onder de vijf jaar (en dus van rechtswege 

geen sollicitatieplicht hebben).  

Van de 21 alleenstaande ouders heeft 19 geen sollicitatieplicht. Van die 19 zijn 6 arbeidsongeschikt. 

Van de 21 hebben 6 slechte ervaringen of ‘gaat wel’ ervaringen met hun klantmanager en 4 hebben 

geen mening. Deze 4 zijn vrijgesteld van sollicitatieplicht. 11 hebben prima en goede ervaringen.                                                                                                  

Van de 21 vinden 9 dat de klantmanager prima, of goed, rekening houdt met wat ze willen en 3 

hebben geen mening. Deze 3 zijn vrijgesteld van sollicitatieplicht. 9 vinden dat hun klantmanager een 

beetje (gaat-wel) of slecht rekening houdt met wat ze willen. 

Thuissituatie 
 

86% is een alleenstaande! 
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Re-integratietrajecten 
 

 

Slechts 7% volgt op dit moment een 

re-integratietraject. 

 

 

 

 

 

Vrijwilligerswerk 
 

43% is actief als vrijwilliger. 

 

 

 

 

 

 

Werken met behoud van uitkering? 

 
40% heeft ervaring met werken met 

behoud van uitkering. 

Het valt op dat deze regeling wordt 

toegepast bij cliënten van 

verschillende leeftijd. Twintigers, 

dertigers, veertigers en vijftigers.  
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Sinds 1 januari 2012 extra in de financiële problemen? 
Deze vraag is ingegeven door de 

invoering van de huishoudinkomen-

toets. Die is ingegaan per 1-1-2012 en 

geldt voor nieuwe aanvragen voor  

WWB / Bijstand. Door de val van het 

kabinet is de maatregel later weer 

ongedaan gemaakt.  

Een derde van de mensen geeft aan 

dit jaar extra problemen te hebben 

om rond te komen.  

 

Arbeidsongeschiktheid 
 

 

Ruim een derde (37%) is 

arbeidongeschikt. 
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Duur van de uitkering 

 

De gemiddelde duur van de uitkering is 4 jaar. Hoewel bijna de helft van de cliënten (nog) maar 1 tot 

2 jaar een uitkering hebben, is het aantal dat meer dan 5 jaar een uitkering heeft groot. Namelijk 

44%. Deze groep lijkt relatief tevreden en heeft weinig contact met een klantmanager. 

 

 

Leeftijden 
 

 

De gemiddelde leeftijd van de cliënten 

die de enquête hebben ingevuld is 

47,5 jaar. 
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Soort uitkering 
 

De groep Overigen bestaat uit de 

volgende uitkeringen: 

 WIJ: 3 keer 

 Wajong: 1 

 IOAW: 1 

 WAO: 1 

 BBZ: 1 

 

 

Aantal reacties per woonplaats 
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Bekendheid met het Cliëntenplatform Albrandswaard 
 

U weet van het bestaan? 

 

Het Platform wil graag denken dat alleen de mensen in Ridderkerk niet weten dat wij ons inzetten 

voorde belangen van de minima en hen die een uitkering hebben. De eerlijkheid gebied ons om ter 

erkennen dat ook niet iedereen n Albrandswaard van ons bestaan afweet. Werk aan de winkel! 

 

U heeft al eens gekeken op de website www.albrandswaard.nl? 
 

Gezien het feit dat 75% van alle 

mensen, die de enquête hebben 

ingevuld, over internet beschikken, is 

dit een laag aantal. We hopen in de 

toekomst op meer belangstelling.  

U kunt uw reacties kwijt op onze 

website. We horen graag uw verhaal 

over uw ervaringen met de sociale 

dienst, uw noodkreet als dingen niet 

goed gaan, en tips om het leven een 

beetje plezieriger te maken. 
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