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Informatieve sessie 
Kwaliteitsmanagement



Aanleiding en doel

Aanleiding
Aanbevelingen rapporten rekenkameronderzoek

Doel 
Inzicht in meten van en sturen op kwaliteit van onze 

dienstverlening
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Inhoud
Bezwaar, melding en klacht

Hoe meten we de klanttevredenheid?

Resultaten metingen tot en met sept 2020

Wat doen we met resultaten?

Cliëntervaringsonderzoeken Sociaal Domein

Vragen?

Informatiebehoefte van de raad



Bezwaar, melding, klacht

Bezwaar: uiting van ongenoegen over een besluit

Melding: een uiting over een ongewenste (feitelijke) 

toestand

Klacht: een uiting van ongenoegen over een gedraging
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Klachten en complimenten

Uitgangspunt: de gemeente wil klachten informeel en 

naar tevredenheid van de klager afhandelen. 

De gemeente wil leren van klachten

2018 2019 2020 t/m sept

Aantal klachten 84 81 >81

Aantal complimenten 18 45 23
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Klachten over derden

Klachten over zorgaanbieders

Regeling klachtbehandeling sociaal domein
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Hoe meten we de 
klanttevredenheid?

Continue metingen na contact met gemeente

Periodieke klantonderzoeken

Klantreizen
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Continue metingen 1e lijn

Bezoek balie burgerzaken

Telefonisch 140346

Email aan info@stichtsevecht.nl

WhatsApp

Bezoek website en invullen webformulier
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Totaalcijfer      
eerste lijn 

8.28.2

2019 t/m sep 

2020
2018

8.3

Kanaal Cijfer Respondenten Aantal totaal

Balie 8,6 2127 18.549

Telefoon 8,3 48 46.917

Email 7.1 187 11.082

Website 5,4 84 282.894

Webformulier 7,4 431 27.426



Balie 8.68.7

2019 t/m sep 

2020

8.7

2018

Wat valt op?

• Snel, netjes, vriendelijk, behulpzaam

• gemiddelde wachttijd is gedaald

• faciliteiten krijgen een voldoende

• 66% van de bezoekers wordt op tijd of zelfs eerder 

geholpen



Telefonie 8.38.4

2019 t/m sep 

2020

2018

8,3

Wat valt op?

• 82% wordt afgehandeld in de 1e lijn

• Positief over klantadviseur KCC 

• Bereikbaarheid van en terugbellen door 2e lijn gaat niet 

altijd goed



E-mail 7.17

2019 t/m sep 

2020

2018

7.2

Wat valt op?

• Vriendelijkheid en behulpzaamheid worden 

gewaardeerd

• tegenstrijdige informatie

• wel antwoord gehad, maar probleem (nog) niet 

opgelost

• geen reactie gehad

• standaardtekst ontvangen.



Website 7.1*7.7*

2019 t/m sep 

2020

2018

6.0

Wat valt op

• Duidelijk en volledig formulier

• Formulieren geven soms storingen 

• Informatie op website is soms lastig te vinden. 



Social Media
7.47,4

2018 2019

Wat valt op?

• Veel genoemd: snelle reactie, duidelijk.

• Wel antwoord gehad, maar probleem niet opgelost 

7.4

t/m sep 

2020



Continue metingen 2e lijn

Vergunningen

Meldingen

Huwelijken
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Vergunningen
76.7

2019 t/m sept 

2020

Wat valt op?

• 55 respondenten op 397 vergunningen in totaal.

• De waardering is licht gestegen.    

• 35 van de 55 respondenten is inwoner, 10 

ondernemers.

• Meningen over afhandeltermijn zijn verdeeld; 37,5 % 

volgens verwachting, 25 % sneller dan verwacht, 37,5 

% voldeed afhandelduur niet aan verwachting.

• goed, vriendelijk. Diverse malen wordt een collega met 

naam genoemd, omdat respondent tevreden is

• afhandeltermijnen soms lang 

7.7

2018



Ontwikkelingen continue 
metingen

Nieuw meetsysteem

Meer verbinding 2e lijn 

Uitbreiden metingen 2e lijn
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Meldingen 5.24.9

2019 t/m sep 

2020

2018

4,8

Wat valt op?

363 respondenten op 9.246 meldingen waarvan 73% online

• 50% geeft een voldoende

• Snelle reactie, netjes, goed systeem. 

• Slechts 36% geeft aan geholpen te zijn.

• Geen of onvoldoende inhoudelijk antwoord

• Problemen worden laat of niet goed opgelost



Wat heeft dit opgeleverd?

Klantreis meldingen Groen

• Veel verbeterpunten opgehaald

• Betere communicatie nodig

• Verbeterde content op de website

• Duidelijke uitleg Melding doen op website 

• De termijn voor de behandeling van een melding is 

vastgesteld. 10 dagen m.u.v. spoed

• De Kennisbank van het TIC wordt regelmatig 

geüpdatet. 

• Pilot 1 aannemer toegang tot Fixi is succesvol. 

Directe terugkoppeling over melding



Via kaarten (data) op de website krijgt bewoner 

informatie over bijv. waar gesnoeid wordt dit seizoen



Continu verbeteren

Groen is beleving. Groen is ook beweging. Groen is geen 

statisch gebeuren. Team Buiten evalueert regelmatig en stelt 

zo nodig bij op basis van actuele data. 



Algemeen belang versus persoonlijk belang. Groot deel van 
meldingen komt voort uit de discrepantie tussen wat gemeente op 
grond van het beleid levert (objectief beeld) en wat de burgers 
verwachten/willen (subjectieve beleving). 

Verbeterdoel: Meer en beter managen van de verwachtingen hoe 
de groene buitenruimte onderhouden wordt. Ook kan de bewoner 
hier zelf aan bijdragen.

Veel gemeenten in 

Nederland beheren de 

openbare ruimte met een 

beeldbestek. Aan de hand 

van een vastgesteld 

beeldkwaliteitsniveau is 

bepaald waaraan het beeld 

van de openbare ruimte 

moet voldoen. 



Beeldkwaliteit

Video Hoe wij uw buitenruimte onderhouden 

https://www.youtube.com/watch?v=SRVo5G1O7QM&feature=youtu.be


Clientervaringsonderzoeken

Sociaal Domein
CEO Jeugdhulp en Wmo verplicht 

Opbouw CEO’s Wmo en Jeugdhulp 

• Toegang

• Cliëntondersteuning

• Kwaliteit van de hulp 

• Effect van de hulp

CEO Participatiewet op eigen initiatief 

Opbouw CEO: 

• Toegang 

• Proces aanvraag

• Resultaat



CEO Wmo



Jeugdhulp



Participatiewet

Contact met gemeente



Vragen
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Informatiebehoefte  
Raad

Aan welke sturingsinformatie heeft de raad behoefte? 
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