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Geachte wethouder Lahlah, wethouder Hendrickx en wethouder Dols, 
 
 
Als Sociale Raad Tilburg (SRT) zijn wij zeer geïnteresseerd in de mening en ervaringen van burgers: wat 
verloopt er volgens hen goed, waar hebben zij vragen bij, waar zijn ze tevreden over en waar zijn ze 
minder tevreden over, wanneer haken zij af? Vanuit onze opdracht is dit een belangrijk aandachtspunt in 
ons werk en het is een essentieel onderdeel van de SRT-adviezen. Dit alles om kwalitatief goede 
adviezen te kunnen geven en zo onze bijdrage te leveren aan het verbeteren van beleid en uitvoering. 
 
Kern en doel 
In dit ongevraagde advies geven wij aanbevelingen wat betreft het doel en de wijze waarop 
klanttevredenheid gemeten wordt. Daarbij richten wij ons nu in het bijzonder op de Toegang maar onze 
aanbevelingen zijn breder inzetbaar. Wij stellen klanttevredenheid van burgers centraal en komen zo tot 
een perspectiefwisseling: klanttevredenheid vanuit de optiek van de inwoner en minder vanuit het 
perspectief van de (zorg)organisatie of de verplichte toetsing. 
 
Klanttevredenheidsonderzoeken 
Klanttevredenheidsonderzoeken zijn een middel om te onderzoeken of inwoners tevreden zijn over de 
zorg en hulp die zij ontvangen. De vraag die wij onszelf stellen, is of deze onderzoeken ook de informatie 
brengen die wij van belang vinden en die wij nodig hebben. Wat specifieker geduid: wat wordt er precies 
gevraagd, op welk moment en hoe? Door wie worden de vragen gesteld? Voelen burgers zich vrij om 
kritisch te reageren? Wat gebeurt er met de resultaten van deze onderzoeken? En komt daarbij het hele 
traject dat de burger doorloopt in zicht: dus vanaf het moment dat de inwoner zich meldt met een vraag 
tot de dag dat deze opgelost is? Deze vragen hebben wij ons nu in het bijzonder gesteld met betrekking 
tot de Toegang in Tilburg. De Toegang neemt immers binnen Tilburg en in het zorgveld een unieke 
positie in omdat het één van de belangrijkste toegangswegen is naar de voorzieningen in het sociaal 
domein 
 
Om hier een beter inzicht in te krijgen, hebben we allereerst op verschillende plaatsen binnen de 
gemeente gevraagd hoe klanttevredenheid onderzocht wordt en ook diverse onderzoeken opgevraagd en 
ontvangen. Denk daarbij aan de Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet, maar ook aan IMW en MEE. Tijdens 
het halfjaarlijkse overleg met de Toegang in november was dit één van de agendapunten en hebben we 
met hen hier over gesproken.  
 
Wat opvalt, is dat er sprake is van een grote diversiteit bij deze onderzoeken. Wat wij horen en lezen: 

• Individuele organisaties of afdelingen van de gemeente meten maar dit gebeurt nog niet centraal 
waardoor het geheel ongrijpbaar wordt en integraliteit niet vanzelfsprekend is. 
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• Er wordt veel gemeten maar deze resultaten worden nu nog onvoldoende met elkaar gedeeld. 
Daardoor worden de kansen om gezamenlijk te leren en beleid en uitvoering aan te passen niet 
voldoende benut. 

• Er is een grote diversiteit wat betreft de wijze waarop klanttevredenheidsonderzoeken worden 
uitgevoerd.  

• Er zijn kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken, het moment waarop de inwoner bevraagd 
wordt, is verschillend. Soms wordt een bepaald moment genomen, soms wordt een klant gevolgd 
en wordt op meerdere momenten besproken hoe het gaat.  

• De nieuwe ontwikkelingen wat betreft het klanttevredenheidsonderzoek bij Jeugdhulp zijn de 
moeite waard om te volgen. Een kwalitatieve meting is van belang, naast een kwantitatieve. 

 
Toegang 
In november 2020 hebben we het halfjaarlijkse gesprek met de Toegang gevoerd waarbij we ook 
gesproken hebben over het functioneren van de Toegang en het meten van klanttevredenheid. Daarbij 
werd door de manager aangegeven dat zij van oordeel zijn dat het meten van klanttevredenheid binnen 
de Toegang anders en beter kan en dat zij momenteel aan het onderzoeken zijn hoe zij dit in 2021 beter 
vorm kunnen geven.  
De SRT sluit zich aan bij de ambitie van de Toegang om klanttevredenheidsonderzoeken beter vorm te 
geven en onderstreept ook het belang daarvan. Daarbij vestigen wij de aandacht op de vraag: wát willen 
wij nu precies weten van die burger? Aan het einde van het traject vragen of iemand tevreden is, is niet 
voldoende. Het blijft immers onduidelijk waar die inwoner dan precies antwoord op geeft. Heeft hij de zorg 
ontvangen die hij vroeg of is hij tevreden over het gehele traject? Of is op een of andere manier zijn 
probleem opgelost? En ontvang je nog wel een zinvol antwoord op die vraag aan het einde van het 
traject? Het is immers al een tijd geleden en mensen hebben andere zorgen. En kan dat überhaupt wel: 
een heel traject in één keer evalueren? Alleen tevredenheid meten op het eind van het traject zegt 
volgens de SRT dan ook niet zoveel. Dit is het staartje van wat de Toegang doet en zegt niet per se iets 
over hoe de Toegang functioneert.  
 
De SRT is benieuwd naar de totale dienstverlening – vanaf het eerste telefoontje tot er een oplossing 
geboden wordt. Wij willen van inwoners horen hoe zij het proces van aanvragen, de begeleiding en de 
dienstverlening ervaren én of de geboden oplossing voor hen ook echt een oplossing is en duurzaam is 
gebleken. Ook de ervaringen van inwoners die een vraag hebben gesteld en naar de sociale basis zijn 
verwezen, willen wij graag horen. Wij zijn ook benieuwd naar de ervaringen van gezinnen die meerdere 
trajecten tegelijkertijd hebben lopen bij de Toegang en naar de ervaringen van inwoners die herhaaldelijk 
hulpvragen stellen.  
 
 
Corona-tijd 
Het is van belang om juist ook in deze periode tevredenheid van klanten te meten. Minder mensen 
melden zich met vragen, mensen raken uit beeld. De zorg is of we nu mensen kwijtraken die we graag in 
beeld willen houden.  
 
 
Aanbevelingen 
Op basis van wat wij gehoord hebben over de huidige klanttevredenheidsonderzoeken en wat wij als SRT 
beoordelen als belangrijke informatie, doen wij de volgende aanbevelingen: 

• In klanttevredenheidsonderzoeken moet zowel de beleving van inwoners als het functioneren van 
de Toegang bevraagd worden.  

• Een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek is noodzakelijk om een zo’n volledig 
mogelijk beeld te verkrijgen.  

• Onafhankelijk onderzoek door een externe organisatie is van belang waarbij het zinvol is dit 
duidelijk te communiceren met inwoners.  

• Bij de Toegang kan een continu-meting de gewenste informatie in beeld brengen: vanaf het 
eerste moment dat de burger een vraag stelt tot de dag dat er een oplossing is. En het lijkt ons 
zinvol om een half jaar later nog eens te vragen naar de geboden oplossing. Is deze ook 
duurzaam gebleken? 
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• Tijdens het traject in gesprek blijven met de inwoner om steeds af te stemmen of zowel inwoner 
als (toegangs)medewerker nog op dezelfde lijn zitten zodat er snel en tijdig bijgestuurd kan 
worden. Dit is zeker van belang bij langdurige trajecten. 

• Ook inwoners die een vraag stellen maar verwezen worden naar de sociale basis of naar hun 
eigen netwerk moeten meegenomen worden in de klanttevredenheidsonderzoeken. Ook voor 
hen zijn deze vragen van belang en hun ervaringen zijn voor ons van belang. Voelen zij zich 
gehoord? Is de geboden oplossing de passende oplossing gebleken?  

• Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken:  
o Zorg voor overleg en bespreking van de resultaten. 
o Gebruik de resultaten om verbeteringen in beleid en uitvoering aan te brengen. 

• Zorg ervoor dat ook mensen die minder-talig zijn, laaggeletterd zijn of Nederlands niet als eerste 
taal hebben hun ervaringen kunnen delen en dus ook gehoord worden. 

• Medewerkers kunnen burgers wijzen op het klanttevredenheidsonderzoek en de waarde van het 
deelnemen daaraan benoemen. Dit kan inwoners die niet zo makkelijk hieraan deelnemen 
misschien overtuigen om het nu wel te doen. 

• In het begeleidend schrijven kan opgenomen worden dat voor verdere inhoudelijke vragen of 
zorgen contact opgenomen kan worden met het Sociaal Meldpunt Tilburg.  

• Communicatie: de inwoner heeft recht op tijdige en duidelijke informatie. De burger vraagt iets en 
ontvangt een inhoudelijk antwoord. Dit geeft de burger ook wat grip op de situatie.   

• Communicatie: informeer de inwoners over de uitkomsten van de onderzoeken én welke 
conclusies hieraan verbonden worden. 

• Geef burgers een betekenisvolle plaats bij het opzetten van deze 
klanttevredenheidsonderzoeken en bij het bespreken van de resultaten. 
 

 

Wij gaan graag het gesprek met u hierover aan en zijn benieuwd naar uw reactie. 
 
 
 
Hoogachtend, 
Namens de Sociale Raad Tilburg, 
 

 
Dion van den Berg,  
Voorzitter Sociale Raad Tilburg 
 
 
 
Cc.: Dhr. M. van Genderen, algemeen manager Toegang Tilburg 
 
 
 


