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Vooronderzoek klantwaardering
V Bijlage 2

1. Inleiding

Deze bijlage behoort bij het eindrapport ‘Vooronderzoek periodieke meting van waardering dienstverlening
door klanten veldorganisaties DPJ&R’.

In deze bijlage worden bevindingen weergegeven uit gesprekken met de diverse betrokken. Opgemerkt moet
worden dat de bevindingen primair gebaseerd zijn op ‘individuele meningen’ van de betreffende
gesprekspartners.

JLPO71AR.607 Van de Bunt 2



Vooronderzoek klantwaardering Bijlage 2

2. INFORMATIEBEHOEFTE JUSTITIE
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Vooronderzoek klantwaardering Bijlage 2

2.1 Gesprekspartners

- Rutten, hoofd PJ&R
- Van Kooyk, hoofd sector Jeugdbescherming/PJ&R
- Fijn, hoofd afdeling Inspectie en Kwaliteit/PJ&R
- Schneider, medewerkster afdeling Inspectie en Kwaliteit/PJ&R
- Meurs, hoofd sector Preventie/PJ&R, directie Beleid

2.2 Behoefte aan informatie met betrekking tot waardering door klantenlafnemers bij ministerie van Justitie

- Begrip voor het feit dat het in het algemeen over gevoelige informatie gaat; vaak is de klant per definitie
ontevreden.

Meta-sturing in termen van ‘Justitie bewaakt dat de instellingen zelf informatie over de waardering van
klanten verzamelen en op basis daarvan bijsturen’ wordt door sommigen te beperkt geacht; Justitie wil
ook zelf, zij het globale, informatie.

- Justitie krijgt reeds uit allerlei bronnen signalen voor de waardering van klanten:
- reguliere planning & control-cyclus
- Inspectie Jeugdbescherming/Jeugdhulpverlening
- eigen inspectie van Justitie, met name via kwaliteitsinstrument
- klachten via de klachtenregelingen
- ombudsman
- brieven van belangenorganisaties
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Vooronderzoek klantwaardering Bijlage 2

- platform van cliëntorganisaties
- kamervragen e.d.

Justitie heeft daarnaast behoefte aan instrument waarmee rechtstreeks de klant bevraagd wordt hoe
hij/zij de dienstverlening waardeert. Primair als instrument van de veldorganisaties, secundair van
Justitie.

Inzet van Justitie is ‘sturen op afstand’. Dan zijn er twee invaishoeken op basis waarvan informatie van
veldorganisaties nodig is:
- Sturingsinformatie bij voorkeur zo minimaal mogelijk en over harde outputgegevens als behandelde

zaken en doorloopljsten.
- Niet-directieve informatie waarbij Justitie en veldorganisaties informatie uitwisselen in beider

belang, bijvoorbeeld om de minister te voeden met achtergrondinformatie ten behoeve van overlëg
met Tweede Kamer en Financiën.

Binnen Justitie is er discussie of informatie over klantwaardering behoort tot de eerste of tweede
categorie. De onderzoeksvraag ging er vanuit dat het moest gaan om sturingsinformatie.

De behoefte bij Justitie aan een instrument voor het meten van klantwaardering komt onder meer voort
uit het volgende:
- ontevredenheid, klachten e.d. in deze sector zijn moeilijk te interpreteren met betrekking tot de

noodzaak tot bijsturing (bijvoorbeeld op het gebied van financiën en regelgeving); daartoe is meer
diepgaande informatie nodig.

- De behoefte om extra impulsen te krijgen waarmee de samenwerking tussen de verschillende
instellingen in deze sector kan worden bevorderd (zie project ‘Regie in de Jeugdzorg’).
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- De pogingen om via het Platform van cliëntorganisaties betrouwbare signalen te krijgen verlopen
moeizaam.

- De indruk bestaat dat dienstverleners in die sector soms te zeer overtuigd zijn van hun gelijk en
daarmee de klant niet serieus nemen; een periodieke ‘spiegel’ zou dit tegen kunnen gaan.

2.3 Vorm van het instrument c.q. instrumenten

Welke vorm gekozen wordt is voor Justitie een open kwestie.

Belangrijke factoren zijn bejegening’ en ‘doorlooptijd’ want die worden bepalend geacht voor het feit of
‘Justitie’ de cliënt goed behandelt.

De uitwerking van die factoren zal per sector verschillen.
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3. RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING
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3.1 Gesprekspartners

- Loorbach, beleidsmedewerker Landelijk Bureau
- Zuur, adjunct directeur Resort Amsterdam
- Meulenberg, unitmanager te Roermond
- Bessemans, beleidsmedewerker te Eindhoven

3.2 Informatievoorziening richting Justitie omtrent klanttevredenheid

- Behoefte bij Justitie aan stuurinformatie wordt legitiem geacht. Behoefte leeft ook bij management Raad.

- Er wordt sterk getwijfeld aan ‘waarde’ van directe meetresultaten met ‘eenvoudig’
klanttevredenheidsinstrument ten behoeve van sturing.

- Er is zorg over ‘eigen leven’ dat dergelijke meetresultaten gaan leiden.

- Voorstel terugkoppeling resultaten naar departement:
- Beschrijving van activiteiten die ondernomen zijn voor meting Manttevredenheid/klantervaringen,
- een samenvatting van resultaten, én
- toelichting op gebruik van resultaten
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3.3 Klanten en meetfactoren per produkt of per dienstverleningsproces

- De raad heeft drie primaire taakgebieden:
- beschermingstaak
- adviestaak
- strafzaken: (1) vroeghulp en (2) taakstraffen

- Klanten, cliënten, betrokkenen verschillen per taakgebied.

- Factoren die van invloed zijn op klantwaardering verschillen ook per taakgebied.
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3.4 Beschermingstaak

- Er is geen of zeer beperkt sprake van klant die om diensten vraagt en daarbij een duidelijk
verwachtingspatroon heeft.

- De raad heeft een ‘eigen verantwoordelijkheid’ bij beschermingstaak.

- Onderscheiden belangrijkste doelgroepen:
- melders (professionele melders, particulieren, cliënten zelf)
- ouders
- kinderen

- Het wordt zinvol én haalbaar geacht om met ‘eenvoudig’ instrument het oordeel van melders te meten op
de volgende factoren:
- bereikbaarheid
- reactietijd (tijd tussen melding en actie van de raad)
- duidelijkheid waarom gemelde zaak wel of niet hij raad thuishoort
- onderneemt raad na melding activiteiten die overeenstemmen met verwachting melder.

N.B.: Men acht het nog interessanter te meten waarom bepaalde professionele melders nooit melden.
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- Het meten van de mening van ouders en kinderen met een ‘eenvoudig’ instrument wordt niet haalbaar
geacht:
- kinderen en ouders zijn veelal niet in staat inhoudelijke kwaliteit te beoordelen
- oordeel over bejegening en correctheid gevolgde procedures hoogstwaarschijnlijk sterk beïnvloed

door situatie waarin ouder/kind verkeert.
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Vooronderzoek klantwaardering Bijlage 2

3.5 Adviestaak

- De rechter is ‘echte’ klant met duidelijk verwachtingspatroon.

- Ouders zijn geen klant zoals rechters, maar hun mening over het dienstverleningsproces wordt wel
waardevol geacht.

- Het meten van tevredenheid bij rechters omtrent de adviestaak wordt haalbaar en zinvol geacht.
Factoren:
- doorlooptijd
- het optreden van de ‘zittingsvertegenwoordiger’
- kwaliteit advies, o.a.:

* volledigheid
* zorgvuldigheid
* uitvoerbaarheid
* duidelijkheid
* duidelijk wat cliënt er van vindt
* motivering

- Het meten van de mening van ouders met een ‘eenvoudig’ instrument wordt niet haalbaar geacht:
- ouders zijn slechts beperkt in staat de kwaliteit te beoordelen van professionele oordeelsvorming;
- oordeel over bejegening en correctheid gevolgde procedures hoogstwaarschijnlijk sterk beïnvloed

door situatie waarin men verkeert.
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Vooronderzoek klantwaardering Bijlage 2

3.6 Strafzaken: Vroeghulp

- Bij deze activiteit brengt de Raad advies uit aan OM en kinderrechters d.m.v. schriftelijke rapportage. OM
en kinderrechter kunnen gezien worden als ‘echte’ klanten.

- Men acht het niet zinvol voor deze activiteit de mening van betreffende kinderen te inventariseren.

- Het meten van de tevredenheid van rechters en OM wordt haalbaar en zinvol geacht. Factoren:
- doorlooptijd
- kwaliteit advies, o.a.:

* volledigheid
* zorgvuldigheid
* uitvoerbaarheid
* duidelijkheid
* duidelijk wat cliënt er van vindt
* motivering
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3.7 Strafzaken: Taakstraffen

- In dit verband zijn drie groepen klanten te onderscheiden:
- OM en rechters
- de partij die een project heeft voor een gestrafte (projectverschaffers)
- de gestrafte

- Bij het OM en de rechters zal tevredenheid vooral bepaald worden door hoeveeffieid, aard en variëteit
van beschikbare taakstraffen.

- Met OM vindt gestructureerd overleg plaats over beschikbare taakstraffen. Ontwikkeling specifiek
meetinstrument heeft nauwelijks meerwaarde.

- Waardering van projectverschaffers is meetbaar. Meting daarvan kan belangrijke inzichten opleveren.
Factoren:
- de begeleiding van de projectverschaffer door de Raad
- de begeleiding van de gestrafte door de Raad
- de mate waarin de geboden begeleiding voldeed aan verwachtingen projectverschaffer
- algehele procedure van introductie gestrafte tot afronding project
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Vooronderzoek kiantwaardering Bijlage 2

- Waardering van ‘gestrafte’ wordt meetbaar geacht met gestandaardiseerd eenvoudig instrument. De
toegevoegde waarde van de informatie acht men echter beperkt. Factoren:
- kwaliteit van de voorlichting
- passendheid van de taakstraf
- begeleiding bij de taakstraf
- bejegening
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3.8 Overige relevante uitspraken en bevindingen

- Ongevraagde klachten (ontvankelijk én niet ontvankelijk) genereren bijna altijd ideeën voor verbetering
of verandering aanpak en werkwijze.

- Vermoed wordt dat ook ‘onuitgesproken’ klachten potentiële input voor verbetering zullen bevatten.

- Actief vragen naar waardering cliënten is de moeite waard, maar extra info in operationele sfeer alleen
bruikbaar indien:
- info diepgaand is (weten wat er precies aan de hand is)
- info gekoppeld is aan case

- Borging van het periodiek, systematisch en diepgaand inventariseren van ervaringen van kinderen en’
ouders is zinvol.

- Meting waardering ouders/kinderen beter indien enkele jaren na activiteiten Raad.

- Maar: ‘eenvoudig’ instrument zal niet leiden tot benodigde diepgang. Betere methoden zijn denkbaar.

- Beoogde ‘eenvoudige’ instrument ziet men alleen als een grof ‘signaalinstrument’. Als daarmee een
probleem gesignaleerd wordt zal vervolgens nader onderzoek plaats moeten vinden.
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4. LBIO
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4.1 Gesprekspartners

- Van Gelder
- Ouwens, directeur
- Bowles, hoofd afdeling alimentatie-inning i.v.m. Verdrag van New York
- Lafort, hoofd afdeling inning onderhoudsbijdragen
- Marszguioui, hoofd afdeling inning kinderalimentatie
- Tonnon, hoofd afdeling selectie

4.2 Informatievoorziening richting Justitie omtrent klanttevredenheid

- In dit verband moet in acht genomen worden dat LBIO op weg is zelfstandig bestuursorgaan te wordèn.

- Resultaten van dergelijke beoogde onderzoeken uitsluitend voorbehouden aan LBIO zelf.

- Communicatie van onderzoeksresultaten in principe alleen op meta-niveau via bijvoorbeeld melding en
samenvatting in jaarverslag.

- Alleen als ministeriële verantwoordelijkheid in geding is (incidenten, grote maatschappelijke onvrede)
kunnen op ad hoc-basis dergelijke onderzoeksresultaten opgevraagd worden.
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4.3 Klanten en meetfactoren per produkt of per dienstverleningsproces

- Het LBIO onderscheidt in hoofdzaak drie verschillende primaire taken:
- inning onderhoudsbijdragen; (a) vrijwillig en (b) niet vrijwillig
- inning kinderalimentafie
- inning alimentatie uit hoofde Verdrag van New York

- De verschillende taken/diensten hebben onderling verschillende klanten.

4.4 Inning onderhoudsbijdragen: vrijwillig

- Verschillende klantgroepen en betrokkenen kunnen onderscheiden worden:
- ministerie van VWS: primaire klant
- instellingen voor ambulante hulpverlening: verantwoordelijk voor aan- en afmelding bijdrage

plichtige
- bijdrageplichtige ouder: persoon bij wie bijdrage geïnd moet worden.

- Met ministerie van VWS wordt regelmatig persoonlijk overleg gevoerd; gesystematiseerd
klanttevredenheidsonderzoek is hier niet van toepassing.

JLPO71AR6O7 Van de Bunt 19



Vooronderzoek kiantwaardering Bijlage 2

Het geïnde geld is uiteindelijk bestemd voor voorzieningen voor jeugdhulpverlening; deze instellingen
voelen zich geen klant omdat geldstroom via VWS loopt. Factoren voor tevredenheid:
- bereikbaarheid
- of het melden gemakkelijk/eenvoudig is
- of medewerkers LBIO vriendelijk en huipvaardig zijn

Met de instellingen voor ambulante zorg is intensief contact; Gesystematiseerd tevredenheidsonderzoek
is zinvol als het informatie oplevert die kan bijdragen aan verbetering kwaliteit ‘meldingen’ door
instellingen.

Bijdrageplichtige ouder is verplicht via LBIO de bijdrage voor onderhoud kind te voldoen. Kunnen
zichzelf niet aan- of afmelden en kunnen geen wijzigingen doorgeven aan LBIO; dit is voorbehouden aan
instellingen voor ambulante zorg.

Enige contact tussen bijdrageplichtige ouder en LBIO betreft het melden van vastgestelde bedrag en de
inning. Het meten van tevredenheid van bijdrageplichtige ouder zou beperkt moeten worden tot zaken
als:
- bereikbaarheid
- duidelijkheid procedure / informatievoorziening
- gemak procedure
- bejegening
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4.5 Inning onderhoudsbijdragen: onvrijwillig (OTS)

- Verschillende klantgroepen/betrokkenen/belanghebbenden kunnen onderscheiden worden:
- ministerie van Justitie: primaire klant
- instelling voor gezïnsvoogdij: verantwoordelijk voor aan- en afmelding bijdrageplichtige
- bijdrageplichtige ouder: persoon bij wie bijdrage geïnd moet worden.

- Met ministerie van Justitie wordt regelmatig persoonlijk overleg gevoerd; gesystemafiseerd
klanttevredenheidsonderzoek is hier niet van toepassing.

- Het geïnde geld is uiteindelijk bestemd voor (residentiële) instellingen in de jeugdhulpverlening; deze
instellingen voelen zich echter geen klant omdat geldstroom via Justitie loopt. Factoren voor
tevredenheid instellingen:
- bereikbaarheid
- of het melden gemakkelijk/eenvoudig is
- of medewerkers LBIO vriendelijk en huipvaardig zijn

Met de instellingen is intensief contact; gesystemafiseerd tevredenheidsonderzoek is alleen zinvol als het
informatie oplevert die kan bijdragen aan verbetering kwaliteit van meldingen door instellingen.

- Bijdrageplichtige ouder is verplicht via LBIO de bijdrage voor onderhoud kind te voldoen. Kunnen
zichzelf niet aan- of afmelden en kunnen geen wijzigingen doorgeven aan LBIO; dit is voorbehouden aan
instellingen gezinsvoogdij.

N.B.: De bijdrage-bereidheid van ouders bij onvrijwillige uit-huis plaatsing kind is beperkt. Verhouding
LBIO en ouder te vergelijken met officier van justitie versus beklaagde.
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Enige contact tussen bijdrageplichtige ouder en LBIO betreft het melden van vastgestelde bedrag en de
inning. Het meten van tevredenheid van onderhoudsplichfige ouder zou beperkt moeten worden tot
zaken als:
- bereikbaarheid
- duidelijkheid procedure / informatievoorziening
- gemak procedure
- correcte behandeling

4.6 Inning kinderalimentatie

Verschillende groepen betrokkenen worden onderscheiden:
- verzoekende ouders/kinderen (eventueel vertegenwoordigd door advocaat)
- verzoekende sociale diensten
- alimentatieplichtige ouders

Meten klanttevredenheid bij verzoekende ouders/kinderen op ‘eenvoudige’ gesystematiseerde wijze
wordt zinvol en haalbaar geacht. Factoren:
- bereikbaarheid
- resultaat van de dienstverlening
- inspanningen van het LBIO
- informatievoorziening na verzoek aan LBIO
- informatievoorziening gedurende het inningsproces
- doet men wat beloofd wordt
- vriendelijk/hulpvaardïg/correct
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N.B.: Hulpvragen zouden gesteld moeten worden om onderscheid te kunnen maken tussen
verzoekers die daadwerkelijk geholpen zijn en verzoekers die niet geholpen zijn.

Metingen zouden plaats moeten vinden op twee momenten: één groep kort na inningsverzoek, één groep
gedurende inningsproces.

- Sociale diensten verzoeken namens ouders/kinderen die ook/nu uitkering ontvangen. Sociale dienst
schiet nog niet ontvangen alimentatie voor en probeert het zelf terug te vorderen.

Met sociale diensten is regelmatig persoonlijk contact omtrent dienstverlening LBIO; dit zou
gesystemafiseerd kunnen worden. Gestandaardiseerd ‘eenvoudig’ instrument is hiervoor niet passend.

- Alimentatieplichtige ouder krijgt pas met LBIO te maken als hij niet wil betalen.

Verhouding LBIO en alimentatieplichtige ouder te vergelijken met officier van Justitie versus beklaagde.

Enige contact tussen alimentatieplichtige ouder en LBIO betreft het verzoek om vastgesteld bedrag te
voldoen.

- Het meten van tevredenheid van onderhoudsplichtige ouder zou beperkt moeten worden tot zaken als:
- bereikbaarheid
- duidelijkheid procedure / informatievoorziening
- gemak procedure
- correcte behandeling
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4.7 Inning alimentatie uit hoofde verdrag van New York

- Onderscheid tussen:
- ontvangstzaken: LBIO krijgt verzoek van buitenlandse organisatie om te innen bij in Nederland

woonachtige betalingsplichtige.
- verzendzaken: betalingsplichtige woont in buitenland, LBIO roept hulp in van buitenlandse innings

Organisatie)

- Bij ontvangstzaken zijn buitenlandse organisaties klant. Informatie over waardering door deze partijen
(ten behoeve van verbetering) kan het best verkregen worden door regelmatig persoonlijk contact.

- Voor alimentatieplichtige bij ontvangstzaken zie ‘kinderalimentatie’

- Bij verzendzaken zijn verzoekende ouders/kinderen de klant: zie klanttevredenheid verzoekende ouder
bij ‘kinderalimentatie’.

4.8 Overige relevante uitspraken en bevindingen

- Belangrijk is onderscheid in het oog te houden tussen:
- ‘echte’ klanten met een insfitutioneel karakter
- ‘echte’ klanten zijnde ouders en kinderen
- betalingsplichtige individuen
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- De bovenstaande groepen vragen ieder om een verschillende manier van benadering teneinde
waardering/tevredenheid te meten; ook de factoren die waardering bepalen zijn op onderdelen anders.

- Beoogde ‘eenvoudige’ instrument ziet men alleen als een grof ‘signaalinstrument’. Als daarmee een
probleem gesignaleerd wordt zal vervolgens nader onderzoek plaats moeten vinden.
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5. INSTELLINGEN VOOR GEZINSVOOGDIJ
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5.1 Gesprekspartners

- Deijkers, Stichting Vedivo
- Buinink, adjunct directeur SIJA
- Klein-Wassink, beleidsmedewerker Jeugdhulpverlening Midden Nederland

5.2 Informatievoorziening richting Justitie omtrent klanttevredenheid

- Men is terughoudend met betrekking tot direct terugkoppelen van resultaten tevredenheidsonderzoek
naar justifie, want:
- algemene interpretatieproblemen:

* klanten kunnen ontevreden zijn terwijl er sprake is van uitstekende dienstverlening
* klanten kunnen tevreden zijn terwijl dienstverlening slecht is

- ontbreken van een maatstaf/meetlat voor interpretatie resultaten
- resultaten kunnen snel een eigen leven gaan leiden

- Informatievoorziening Justitie beperken tot justitiële deel hulpverlening (voogdij, gezinsvoogdij,
jeugdreclassering).

- Directe meetresultaten kunnen beschikbaar gesteld worden mits duidelijke afspraken over gebruik en
interpretatie.

- Afgevraagd wordt of klanttevredenheid uitgedrukt in cijfermatige eenheden werkbare stuurinformafie
oplevert. Voor stuurinformatie zijn meer functionele prestatie-indicatoren te bedenken dan
klanttevredenheid:
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- mate waarin door rechter/raad aangebrachte nieuwe cases binnen bepaalde tijd uitgevoerd worden

- mate waarin hij uitvoering OTS concessies gedaan worden bij aanpak als gevolg van ontbreken
middelen /capaciteit

- in welke mate worden vooraf geformuleerde en haalbare doelen daadwerkelijk gerealiseerd (op
case-niveau)

- mate waarin de situatie van het kind een half jaar na beëindiging dienstverlening overeenkomt met
verwachting

- cijfermatig in beeld brengen hoe OTS-en aflopen (automatisch, conform plan of na klacht)

Men stelt voor resultaten klanttevredenheid terug te koppelen op meta-niveau:
- aantonen dat systematisch klanttevredenheid bekeken wordt
- in jaarverslag kan samenvatting van resultaten gegeven worden
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5.3 Klanten en meetfactoren per produkt of per dienstverleningsproces

- Verschillende processen worden onderscheiden:
- gedwongen hulpverlening: voogdij, gezinsvoogdij en jeugdreclassering (gestuurd/gefinancierd door

Justitie)
- vrijwillige hulpverlening (gestuurd /gefinancierd door provincies)

- Pleegzorg kan bij zowel vrijwillige als gedwongen hulpverlening integraal onderdeel van dienstverlening
vormen.

- Klanten bij gedwongen hulpverlening:
- primair jeugdige
- secondair ouders
- maatschappij /justitie

- Belangrijk is dat klanten vaak geen idee hebben van hetgeen verwacht kan worden als ze te maken
krijgen met (gezins-)voogdijinstellingen; het wordt ze opgelegd. Hetgeen de klant kan en mag
verwachten wordt geformuleerd door de instelling.

- Factoren die bepalend zijn voor tevredenheid jeugdigen:
- de auto van de (gezins-)voogd/jeugdreclasseerder
- of de uitvoerende werker hen uit eten neemt
- aandacht van uitvoerende werker (niet te veel/ niet te weinig)
- doet men wat beloofd is/eerlijkheid
- (aardige pleegouders, eigen kamer enz.)
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- Factoren die waardering ouders bepalen:
- bereikbaarheid
- informatievoorziening/duidelijkheid
- aandacht/luisteren
- nakomen afspraken
- bejegening
maar ook:
- de inhoud van het huipverleningsplan
- geen gezeur/niet lastig vallen
- gemak dat uitvoerende werker oplevert/zaakjes regelen door uitvoerende werker

- Behalve klanten onderscheidt de wet ook ‘belanghebbenden’; bij deze groep zou gemeten moeten worden
op factoren als:
- bereikbaarheid
- informatievoorziening (duidelijkheid)
- meewegen belangen

- Raad voor de kinderbescherming en kinderrechters worden niet als klant gezien maar als toeleveranciers.
Binnen zelfevaluatiemodel INK passen Raad en rechters beter onder deel 4: middelenmanagement.

- Pleegouders (pleegzorg) worden niet als klant gezien, maar als onderdeel van aanvullend hulpaanbod.
Binnen zelfevaluatiemodel TNK passen pleegouders beter bij ‘management van processen’ en
‘management van middelen’.
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5.4 Overige relevante uitspraken en bevindingen

- Instrumentontwikkeling beperken tot justitiële deel hulpverlening. Indien instrument succesvol is, dan
wellicht ook inzetten bij vrijwillige deel van hulpverlening.

- Systematiek klanttevredenheidsonderzoek aansluiten op systemafiek wetgeving:
- minderjarigen 12+ betrekken bij dergelijke onderzoeken
- minderjarigen 12- niet per definitie betrekken

- Verschillende instrumenten/methoden nodig voor verschillende groepen klanten: een 13-jarige dient
anders bevraagd te worden dan een 17-jarige.

- Een gestandaardiseerd meetinstrument dat cijfermatige gegevens oplevert kan waarde hebben als
signaalinstrument. Maar:
- hoe interpreteer je cijfers?
- alleen zaken meten waaraan je zelf kunt werken

- Wens bestaat om inventarisatie klanttevredenheid aan te laten sluiten bij andere
kwaliteitsontwikkelingen:
- geprotocoleerd werken: meten of protocollen gevolgd worden
- systeem wordt ontwikkeld waarin voortgang van dienstverleningsproces conform protocol

geadministreerd kan worden door hulpverlener: de geadministreerde voortgang zou getoetst
kunnen worden aan beleving klant.

- twee keer per jaar wordt met klant de voortgang/dienstverlening standaard geëvalueerd
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- Het moment waarop meting plaats zou moeten vinden is een probleem. Huipverleningsprocessen
kunnen lang duren (gemiddeld ca. 3 jaar). Meten tijdens dienstverleningsproces kan leiden tot sociaal
wenseljke antwoorden.

- Het nut van een ‘eenvoudig’ gestandaardiseerd meetinstrument dat leidt tot gestandaardiseerde
(kwantitatieve) informatie over klantwaardering wordt betwijfeld; er is echter bereidheid om te
experimenteren.
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6. CLIËNTORGANISATIES
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6.1 AKJ

6.1.1 Gesprekspartners:

- Grootveld
- Van der Ende

6.1.2 Aard van de klachten

De meeste klachten die bij AKJ binnenkomen hebben betrekking op Instellingen voor (gezins)voogdij en Raden
voor de Kinderbescherming.

De meeste klachten hebben betrekking op:
- genomen beslissingen (inhoud)
- bejegening
- procedures
- behandeling/begeleiding

De reden dat cliënten klagen komt in bijna alle gevallen voort uit gevoel dat men niet serieus wordt genomen:
- niet mogen meedenken
- geen betrokkenheid bij maken plannen
- niet op de hoogte worden gehouden
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6.1.3 Klachtenbronnen Raad voor de Kinderbescherming

- mening niet weergegeven in rapport
- correctierecht
- procedure inzage concept rapportage
- voorlichting
- te veel beloven/terugkoppeling op beloftes

Bij echtscheïdingszaken:
- partijdigheid

6.1.4 Klachtenbronnen Instellingen (gezins)voogdij

- te veel/te weinig aanwezig
- je wordt geleefd/er worden afspraken gemaakt zonder rekening te houden met agenda cliënt
- niet aardig
- geen betrokkenheid bij beslissingen

6.1.5 Klachten over interactie binnen het systeem

- Veel klachten ontstaan door slechte overdracht van Raad/rechter naar instellingen voor voogdij.
- Als cliënt ontevreden is over Raad, willen ze ook vaak in vervolgtraject niet meewerken.
- Raad wekt bij cliënt indruk/verwachtingen over voogdij-instellingen die niet waargemaakt kunnen

worden.
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6.1.6 Oorzaken
- vaardigheden hulpverleners
- gebrek aan fijd/case-load

6.1.7 Ideeën over melden klanttevredenheid

- Cliënten zijn wel degelijk in staat resultaat te scheiden van bejegening en andere
dienstverleningsaspecten.

- Geen schriftelijk onderzoek maar persoonlijk.
- Bij voorkeur niet door hulpverlener zelf.
- Mogelijk aanhaken bij project ‘Vertrouwenspersoon’.
- Bij onderzoek voogdij-instellingen rekening houden met ‘angst’ van ouder/kind om te klagen vanwege

afhankelijkheid.

JLPO71AR.607 Van de Bunt 36



Vooronderzoek klantwaardering Bijlage 2

6.2 Ombudsman

Gesproken met:
- Van den Broek, voorlichter

Bevindingen ombudsman:
- Aard van klachten die bij ombudsman in behandeling genomen worden primair ‘feitelijk’ van aard.
- Bejegening speelt zonder meer een rol maar wordt vertaald in meer concrete zaken zoals:

- inhoud rapport (RvK)
- inning alimentatie (RvK)
- informatie voorziening/procedure (RvK)
- bereikbaarheid /doorlooptijd (LBJO)

- Klachten expliciet over bejegening komen weinig voor bij ombudsman.
- Om echt achter oorzaak of reden ontevredenheid te komen moet je er diep in.
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7. PROFESSIONELE KLANTEN
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7.1 Kinderrechter

Gesprekspartners:
- De Wit, kinderrechter Amsterdam
- Bartels, kinderrechter Amsterdam

Factoren voor tevredenheid over Raad voor de Kinderbescherming:
- kwaliteit rapport (inhoudelijk)
- goed reageren op crisismomenten
- tempo waarmee zaken opgepakt en onderzocht worden
- toegankelijkheid ondersteunende medewerkers/back-office medewerkers
- service gerichtheid medewerkers
- informatie voorziening over cases

Goede interactie tussen Raad en rechters kan een hoop dubbel werk voorkomen.

Jaarlijks vindt overleg plaats met Raad over zaken die beter kunnen.

Op case-niveau vindt direct overleg/terugkoppeling plaats met medewerkers Raad (met unit-hoofden) en met
voogdij-instellingen.

Rechters achten zichzelf prima in staat om aan te geven wat anders en beter kan.

Meer regelmatig (2x per jaar) en gesystematiseerd overleg met Raad (en voogdij-instellingen), met name
omtrent beleidsafstemming is goede methode om op de hoogte te blijven van oordeel rechters.
Rechters zijn zelf gebaat bij goede interactie met Raad en zullen derhalve tijdig aan de bel trekken als het mis
gaat.
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7.2 Sociale dienst

Gesprekspartner:
- Dhr. Braat, sociale dienst Schiedam

Factoren voor tevredenheid over LBJO
- het resultaat: of er geld binnen komt
- periodieke informatie over acties/stand van zaken/inbaarheid per case
- jaarlijkse saldi-overzichten
- directe communicatie

• beantwoorden correspondentie
• reageren op faxen
• bereikbaarheid
• opstelling/houding medewerkers

- rolduidelijkheid LBJO (weten wat gemeente verwacht)
- betrokkenheid

Gemeenten zullen in toenemende mate maatwerk verwachten in dienstverlening en informatievoorziening
door LBJO.

LBJO heeft belangrijke concurrent, te weten: gemeentelijke deurwaarder.

Er is sprake van een min of meer gestructureerd overleg op initiatief sociale diensten. Opstelling LBJO is
daarbij goed.

Individueel relatie beheer/accountmanagement zou welkom instrument zijn om sociale diensten maatwerk te leveren, en
om tegelijk informatie over klantwensen en klanttevredenheid te verzamelen.
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7.3 Openbaar Ministerie

Gesprekspartner:
- mr. R.H.J. de Vries, advocaat-generaal ressortsparket Amsterdam, voorzitter van het landelijk beraad van

jeugdofficieren.

Vanuit Openbaar Ministerie heeft men met de Raad voor de Kinderbescherming te maken bij behandeling van
strafzaken tegen minderjarigen (zie verbaliseringsrichtlijn minderjarigen d.d. 14 mei 1996.
Streven is om in tenminste 75% van de strafzaken tegen minderjarigen de doorlooptijd beneden zes maanden
na pleegdatum te houden.

In principe heeft de politie de verplichting om bij minderjarigen van een proces-verbaal melding te maken aan
de Raad voor de Kinderbescherming (dit loopt moeizaam aan de kant van de politie). Indien de Raad over de
betreffende minderjarige informatie heeft en het om de ‘grotere zaken’ gaat, brengt zij rapport uit aan het
Openbaar Ministerie.

Belangrijkste factoren voor klantwaardering door het Openbaar Ministerie zijn doorlooptijd en kwaliteit van
de rapportage. Wat betreft het eerste is de richtlijn dat de Raad binnen een maand na melding rapport
uitbrengt. Wat betreft het tweede: er zijn geen signalen dat er problemen zouden zijn met de kwaliteit van de
rapportages. De samenwerking tussen Openbaar Ministerie en Raad voor de Kinderbescherming wordt sterk
bevorderd door regelmatig informeel overleg op lokaal niveau.
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8. CONCLUSIES EN DILEMMA’S

- Eén instrument voor alle veldorganisaties niet haalbaar.

- Binnen de verschillende veldorganisaties mogelijk meer dan één instrument nodig omdat diverse klanten
onderling zeer verschillen.

- Melding waardering professionele klanten heeft in veel gevallen slechts beperkte toegevoegde waarde;
met professionele klanten vindt reeds regelmatig overleg plaats waarin ‘samenwerking’ besproken wordt.
Aanscherping en systemafisering dergelijk overleg (en vastiegging resultaten) is veelal voldoende.

- ‘Eenvoudig’ instrument voor ouders/kinderen niet passend of niet toereikend.

- Interpretatie van waardering ouders/kinderen is zeer moeilijk; dit maakt veldorganisaties bezorgd ten
aanzien van terugkoppeling resultaten naar Justitie.

- Om te komen tot werkbare informatie over ouders/kinderen is voor de Raad en instellingen voor
gezinsvoogdij een complexer instrument nodig. Probleem daarbij:
- niet eenvoudig hanteerbaar
- vergt meer tijd bij uitvoering
- vergt meer tijd bij interpretatie
- verwerldng resultaten tot ‘stuurinformafie’ niet eenvoudig

- Tweeledigheid in behoefte Justitie leidt soms tot dilemma:
- stuurinformatie -> eenvoudig instrument
- kwaliteit -> complexere instrumenten
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