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Vooronderzoek klantwaardering

1. INLEIDING

1.1 Opdracht

Dienst PJ&R wil komen tot instrument voor periodiek meten klantwaardering bij klanten van:

- Raad voor de Kinderbescherming

- Gezinsvoogdij-instellingen

- LBIO

Instrument is primair bedoeld voor de veldorganisaties en in tweede instantie voor Justitie.

Van de Bunt is gevraagd vooronderzoek uit te voeren rond drie kernvragen:

- Welke behoeften en verwachtingen heeft men in DPJ&R-veldorganisaties ten aanzien van ‘periodieke
meting klantwaardering’?

- Welke factoren in dienstverlening zijn bepalend voor waardering! (on)tevredenheid?

- Op welke wijze kan ‘waardering’ door veldorganisaties zelf het beste worden gemeten?
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1.2 Beoogd resultaat van het vooronderzoek

- Overzicht factoren die van invloed zijn op waardering klanten van veldorganisaties

- Oordeel over bruikbaarheid bestaande instrumenten

- Advies over wijze waarop hoofdonderzoek beste kan worden uitgevoerd, waarbij aandacht besteed
moet worden aan:

- keuze van diensten en klanten waarvoor instrument ontwikkeld wordt

- hoe en op welke momenten klanten in hoofdonderzoek betrokken worden

- hoe en op welke momenten veldorganisaties betrokken worden in test- en ontwikkelingsfase
instrument.
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1.3 Gehanteerde aanpak bij uitvoering vooronderzoek

- Literatuurstudie primair gericht op oordeelsvorming over bruikbaarheid bestaande instrumenten

- Interviews met verschillende betrokken partijen:

- Vertegenwoordigers Ministerie van Justitie

- Vertegenwoordigers veldorganisaties

- Vertegenwoordigers cliënten/klachtencommissies

- Vertegenwoordigers professionele klanten

Oordeelsvorming terugkoppelen naar en bespreken in begeleidingscommissie

Opstellen uitgangspuntennotitie voor het hoofdonderzoek
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1.4 Rapportage

- De resultaten van de literatuurstudie zijn gerapporteerd in Bijlage 1: Literatuurstudie & Desk
research

- De resultaten van de interviewronde zijn gerapporteerd in Bijlage 2: Resultaten interviewronde

- Uitgangspunten voor het hoofdonderzoek staan weergegeven in het onderhavige rapport
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2. OORSPRONKELIJKE VRAAGSTELLING EN UITGANGSPUNTEN NADER BEZIEN
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2. OORSPRONKELIJKE VRAAGSTELLING EN UITGANGSPUNTEN NADER BEZIEN

2.1 Informatiebehoefte

Oorspronkelijk beoogde resultaat periodiek waarderingsonderzoek is vierledig:

1. feedback informatie voor veldorganisaties met directe aanknopingspunten voor verbetering

2. managementinformatie ten behoeve van management veldorganisaties

3. managementinformatie voor Ministerie van Justitie voor aansturing veldorganisaties

4. informatie voor Bestuursraad van het Ministerie

Opgemerkt is dat instrument primair bedoeld is voor veldorganisaties en in tweede instantie voor Ministe
rie van Justitie.

Reactie
Veldorganisaties onderschrijven behoefte aan instrument voor feedback op eigen functioneren.

Veldorganisaties zijn bereid Justitie meetresultaten op hoofdlijnen te verschaffen en specifieke informatie
indien daartoe concrete aanleiding is (b.v. kamervragen).
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Voorstel

Voorgesteld wordt bij hoofdonderzoek volgende uitgangspunten te hanteren:

1. Regie bij meten klanttevredenheid leggen bij management veldorganisaties; dit biedt veldorganisaties
gelegenheid informatiestroom richting Justitie te bewaken.

2. A-priori inzetten op terugkoppeling van ‘geaggregeerde’ meetresultaten naar Justitie. In hoofdonder
zoek zal bezien moeten worden ‘hoe en in welke vorm’ resultaten geaggregeerd en teruggekoppeld
kunnen worden teneinde aansluiting te realiseren met P&C cyclus en kwaliteitsbeleid Justitie.

3. Besluitvorming over vorm en mate van terugkoppeling ‘directe’ meetresultaten onderwerp maken van
eindfase hoofdonderzoek. Directies hebben dan een beter zicht op aard van ‘directe meetresultaten’.
Justitie heeft dan een beter zicht op eigen informatiebehoefte in kader planning & control.

Dit voorstel wordt gesteund door Justitie als ook door de veldorganisaties.
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2.2 Randvoorwaarden instrument

Bij oorspronkelijke opzet is nadrukkelijk optie ingezet om te komen tot één instrument voor de verschillen
de veldorganisaties, dan wel één basisinstrument met verschillende modules.

Verschillende randvoorwaarden zijn genoemd bij instrument-ontwikkeling:

- alleen meten uitkomst primaire processen

- alleen meten klantwaardering; andere kwaliteitsaspecten maken geen onderdeel uit van het onderzoek

- metingen moeten bij voorkeur plaats vinden aan einde dienstverleningsproces

- tijd die geïnvesteerd moet worden om waardering te meten, moet zo min mogelijk zijn

Reactie

Randvoorwaarden bij opzet van meetinstrument worden onderschreven door veldorganisaties.

Uit de interviews is gebleken dat aard van activiteiten van deelnemende veldorganisaties zeer verschillend
is.

Factoren die bepalend zijn voor waardering en tevredenheid zijn op hoofdlijnen gelijk voor de verschillende
veldorganisaties; Het relatieve belang van individuele factoren kan per veldorganisatie verschillen.

JLP072AR607 Van de Bunt 9



Vooronderzoek klantwaardering

De uitwerking van factoren ten behoeve van meetinstrument zal per veldorganisatie leiden tot verschillende
vragensets.

Grote onderlinge verschillen maken dat veldorganisaties een of meer instrumenten op maat nodig hebben.

Voorstel

Voorgesteld wordt het hoofdonderzoek/instrumentontwikkeling op te knippen in twee separate trajecten, te
weten:
1. onderzoek LBIO
2. (a) onderzoek Raad voor de Kinderbescherming en (b) onderzoek Voogdij-instellingen

De twee deeltrajecten zullen uitgevoerd moeten worden door aparte werkgroepen, ondersteund door een
procesbegeleider.

De werkgroep voor Raad en Voogdij-instellingen zal samengesteld moeten worden uit twee samenwerken
de subgroepen (één voor het onderzoek van de Raad en één voor het onderzoek van de voogdij-instellingen)

Het voorstel om de onderzoeken voor Raad en voogdij-instellingen op te laten pakken door twee samenwer
kende subgroepen komt voort uit het feit dat de waardering van klanten van deze organisaties deels
beïnvloed wordt door de interactie tussen deze veldorganisaties (zie ook Hoofdstuk 6).

Het voorstel om het onderzoek van het LBIO volledig separaat op te pakken komt voort uit het feit dat de
dienstverlening van het LBIO nauwelijks vergelijkbaar is met de dienstverlening van de andere veldorgani
saties.
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3. BRUIKBAARHEID BESTAANDE ONDERZOEKSINSTRUMENTEN
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3. BRUIKBAARHEID BESTAANDE ONDERZOEKSINSTRUMENTEN

Bevindingen
Er zijn diverse instrumenten ontwikkeld voor meten klantwaardering in huipverleningssituaties.
Er zijn slechts beperkt aantal instrumenten ontwikkeld voor meten klantwaardering bij ‘gedwongen
huipsituaties’.

Bestaande instrumenten zijn altijd toegespitst op de betreffende Organisatie waarvoor ze ontwikkeld zijn.
Bestaande instrumenten lenen zich niet zonder meer voor gebruik bui betreffende veldorganisafies.

Bestaande instrumenten en praktijkervaringen met bestaande instrumenten kunnen wel gebruikt worden
voor ideevorming en referentiemateriaal bij ontwikkeling nieuwe toegespitste instrumenten voor veldorga
nisaties.

Voor verschillende veldorganisaties zijn verschillende bestaande instrumenten relevant als primair referen
tiemateriaal:

De Raad:
- ‘Voorlichting tijdens raadsonderzoeken’; Van den Boomen/Schriks, Katholieke Universiteit Brabant
- ‘Consumentenonderzoek’; Raad voor de Kinderbescherming Leeuwarden
- ‘Onderzoek naar interventies binnen gezinsvoogdij-instellingen’; Schuytvlot, Universiteit van Amster

dam
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Gezinsvoogdij-insteffingen:
- ‘Onderzoek naar interventies binnen gezinsvoogdij-instellingen’; Schuytvlot, Universiteit van Amster

dam
- ‘Project follow Up’; Lindenhout (Van Boxtel) te Nijmegen;
- ‘Onvrede en klachten van cliënten over de hulpverlening’; NIMAWO

LBIO:
- ‘Handboek Kwaliteitsmonitor’; Ministerie Van Binnenlandse Zaken/B&A-groep
- ‘Handleiding positiebepaling en verbetering voor organisaties zonder winstoogmerk’; INK
- ‘Onderzoek klantgerichtheid’; Algemene Rekenkamer

N.B. Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) heeft recent een project uitgevoerd waarbij een
inventarisatie gemaakt is van de wijze waarop instellingen cliëntenfeedback een plaats geven in hun
kwaliteitsbeleid.

De (schriftelijke) resultaten van dit project waren bij het verschijnen van dit rapport nog niet beschik
baar. Uit contacten met de betreffende onderzoekers kan geconcludeerd worden dat het zinvol is om
bij het hoofdonderzoek kennis te nemen van de eindresultaten van het onderzoek.
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4. BEHOEFTEN EN VERWACHTINGEN VAN VELDORGANISATIES TEN AANZIEN VAN PERIODIE
KE METING KLANTTEVREDENHEID’
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4. BEHOEFTEN EN VERWACHTINGEN VAN VELDORGANISATIES TEN AANZIEN VAN ‘PERIODIE
KE METING KLANTTEVREDENHEID’

Alle vertegenwoordigers van de betrokken veldorganisaties de geraadpleegd zijn in het kader van dit
vooronderzoek onderschrijven de behoefte aan klantinformatïe door middel van periodieke meting.

Vertegenwoordigers van de verschillende veldorganisaties, en verschillende vertegenwoordigers van één
veldorganisatie kunnen op onderdelen verschillende motieven, behoeften en verwachtingen hebben omtrent
het periodiek meten van klantwaardering.

De volgende motieven en behoeften zijn genoemd:

- periodieke informatie om te toetsen of de interne organisatie werkt conform de relevante protocollen;

- stuurinformatie aan de hand waarvan interne Organisatie gericht aangestuurd kan worden

- bewaking van realisatie minimale service-levels op gebied doorlooptijd, wachttijd e.d.

- ontdekken systeemfouten of interne tekortkomingen

- signaal- of piepsysteem (resultaten periodieke metingen kunnen aanleiding vormen voor nader gericht
onderzoek)

- scherp houden interne Organisatie
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In bijlage 2: ‘resultaten interviews’ wordt per veldorganisatie de (persoonlijke) mening van verschillende
vertegenwoordigers weergegeven ten aanzien van het periodiek meten van klanttevredenheid nader
weergegeven.
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5. FACTOREN DIE BEPALEND ZIJN VOOR KLANTWAARDERING OMTRENT DIENSTVERLENING
VELDORGANISATIES
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5. FACTOREN DIE BEPALEND ZIJN VOOR KLANTWAARDERING OMTRENT DIENSTVERLENING
VELDORGANISATIES

Uit de ifteratuurstudie en gesprekken met diverse betrokken personen kunnen diverse factoren onderschei
den worden die bepalend zijn voor de waardering van klanten.

Ondanks de grote verschillen in dienstverlening tussen de verschillende veldorganïsaties blijken op hoofd
lijnen steeds dezelfde factoren van invloed op klantwaardering. De (10) relevante factoren zijn:

- Transparantie dienstverleningsproces/duidelijke afspraken: duidelijkheid over verdeling van verant
woordelijkheden en rolverdeling, duidelijkheid over hetgeen verwacht kan worden, duidelijke
afspraken e.d.

- Informatievoorziening tijdens dienstverleningsproces: op hoogte houden ontwikkelingen/voortgang,
inzage in dossiers e.d.

- Bejegening/serieus nemen van de klant: luisteren, ingaan op vragen, op de hoogte houden enz.

- Empathie: meevoelen met klanten, begrip hebben voor de postie van de klant, de klant serieus nemen;

- Service gerichtheid medewerkers: de bereidheid om klanten snel en goed te helpen

- Betrouwbaarheid: de mate waarin de ‘beloofde’ dienstverlening daadwerkelijk, stipt, accuraat geleverd
wordt/nakomen van beloftes
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- Zekerheid: de mate waarin de klant de dienstverÏener in staat acht om de beloofde dienst te leveren
(competentie hulpverlener, kwaliteit organisatie e .d)

- Eindresultaat dienstverlening: ben je echt geholpen, heb je gekregen wat je wilde

- ‘Harde’ service-niveaus: doorlooptijd, bereikbaarheid e.d.

- Tastbaarheden: uiterlijk, presentatie en voorkomen van hulpverleners, verzorging informatiemateriaal
en rapporten enz.

Maar:
- het relatieve belang en gewicht van de bovengenoemde factoren verschilt per veldorganisatie;
- bovenstaande factoren zullen echter per veldorganisatie vertaald, toegespitst en uitgewerkt moeten

worden.
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6. OPZET HOOFDONDERZOEK PER VELDORGANISATIE
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6. OPZET HOOFDONDERZOEK PER VELDORGANISATIE

6.1 LBIO

Cliënten:

- alimentatiegerechtigde ouders en jeugdigen

- alimentatieplichtige ouders (onvrijwillig)

- onderhoudsbij drageplichtige ouders (vrijwillig en onvrijwillig)

Professionele klanten/betrokkenen:

- Sociale diensten

- Buitenlandse Inningsorganisafies

- Ministerie van VWS

- Ministerie van Justitie

- Instellingen voor ambulante hulpverlening (i.v.m. aan- en afmeldingen)
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Meten waardering professionele klanten

Professionele klanten zijn over het algemeen goed in staat op te komen voor hun eigen belangen.

Met diverse professionele klanten vindt regelmatig overleg plaats waarbij tevredenheid over dienstverle
ning aan de orde komt.

Bij hoofdonderzoek kunnen bestaande overlegvormen uitgewerkt worden tot instrument voor in kaart
brengen klantwaardering zullen; dit kan geschieden door ontwikkelen van protocollen voor periodiek
overleg.

Vanwege strategisch belang klantengroep ‘sociale diensten’ kan voor deze groep overwogen worden
accountmanagement op te zetten. Accountmanagement kan goed functioneren als instrument voor in kaart
brengen klanttevredenheid.

Meten waardering cliënten

Meten waardering alimentatiegerechtigde ouders kan geschieden door conform vast protocol periodiek
korte schriftelijke vragenlijst te versturen.

Meten waardering onderhoudsbijdrageplichtige ouders in vrijwillige situatie kan ook geschieden door
conform vast protocol periodiek korte schriftelijke vragenlijst te versturen.
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Meten waardering alimentatieplichtige ouders en onderhoudsbijdrageplichtige ouders in onvrijwillige
situatie is moeilijker. Bij deze groep eerst experimenteren met instrument dat primair ontwikkeld ‘wordt
voor onderhoudsbijdrageplichtige ouders in vrijwillige situatie’

Voor factoren die van invloed zijn op klantwaardering wordt verwezen naar Bijlage 2.

Organisatie uitvoering hoofdonderzoek

Opzetten interne LBIO-werkgroep /begeleidingsgroep die samen met extern bureau schriftelijke instrumen
ten concreet ontwikkelt en beproeft.

Eventueel kan cliëntenpanel ingezet worden bij test instrument en interpretatie resultaten.
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6.2 Instellingen voor gezinsvoogdij

Belangrijkste klantgroepen
- Jeugdigen en ouders in justitieel huipverleningsproces
- Jeugdigen en ouders in vrijwillig huipverleningsproces

Voorgesteld wordt in eerste instantie instrument te ontwikkelen voor meten waardering ouders en jeugdi
gen in justitieel huipverleningsproces.

Later kan bezien worden of ontwikkelde instrument ook ingezet kan worden bij ouders/jeugdigen in
vrijwillig hulpverleningsproces.

Andere betrokkenen zoals rechters, Raad voor de kinderbescherming e.d., vormen een belangrijke aan
dachtsgroep voor periodieke afstemming van dienstverleningsprocessen. Binnen zelfevaluatiemodel van
INK worden deze groepen meegenomen bij ‘management van processen’ en ‘management van middelen’.
Andere methoden zijn hier meer van toepassing dan periodiek ‘klanttevredenheidsonderzoek’.

Uitgangspunten instrument meting waardering ouders/kinderen

‘Eenvoudig’ instrument zoals schriftelijke gestructureerde vragenlijsten wordt niet opportuun geacht om te
kijken in en achter (on)tevredenheid.

JLPO72AR.607 Van de Bunt 24



Vooronderzoek klantwaardering

Verschillende alternatieven zijn denkbaar voor meten waardering:

Complex alternatief:
- Periodiek (jaarlijks) uitvoeren van vast aantal (ca. 20 â 30) case-studies bestaande uit drie onderdelen:

(1) semi-gestructureerde interviews met ouders/kinderen
(2) doornemen case-dossier
(3) bevragen betrokken hulpverlener

- Voor uitvoering zijn verschillende alternatieven denkbaar:
- stafbureau
- externe onderzoeker(s)
- collega’s van andere instelling

Relatief minder complex alternatief:
- semi-gestructureerde interviews met ouders en kinderen aan de hand van een vaste lijst met thema’s.

Randvoorwaarden bij uitvoering:
- ‘getrainde’ interviewers
- interviewen ouders en kinderen niet door betrokken hulpverlener
- metingen niet uitsluitend beperken tot ouders/kinderen waarbij huipverleningsproces afgerond!

gestopt is

Voor factoren die van invloed zijn op klantwaardering wordt verwezen naar Bijlage 2.
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Opzet en inrichting hoofdonderzoek

Voor ontwikkeling instrumenten zou door instellingen!VEDWO interne werkgroep/begeleidingsgroep
opgezet moeten die concreet instrumenten gaat ontwikkelen en beproeven.

Het lijkt zinvol vertegenwoordiger van cliëntorganisatie of klachtenbureau (bijvoorbeeld AKJ:
mw. Grootveld/mw. Van der Ende) te betrekken in werkgroep/begeleidingsgroep hoofdonderzoek.

Voorts wordt aangeraden een onderzoeker met concrete ervaring t.a.v. bevragen ouders/kinderen in
gedwongen huipverleningssituatie, uit te nodigen in begeleidingsgroep (bijvoorbeeld mw. Schuytvlot,
pedagogische faculteit UvA).

Gegeven sterke interactie tussen voogdij-instellingen en de Raad voor de kinderbescherming wordt aang
eraden dat de werkgroep nauw samenwerkt met werkgroep van de Raad (zie hoofdstuk 2).

Eventueel kan een cliëntenpanel ingezet worden bij test van instrument en interpretatie van resultaten.
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6.3 Raad voor de kinderbescherming

Betrokken cliënten:
- ouders en jeugdigen in beschermingszaken
- ouders in echtscheidingszaken
- kinderen/jongeren in strafzaken (vroeghulp en taakstraffen)
Professionele klanten/betrokkenen:
- rechters
- OM
- professionele melders
- instellingen voor gezinsvoogdij
- projectverschaffers (omtrent taakstraffen)

Meten waardering professionele klanten/betrokkenen
Professionele klanten zijn goed in staat op te komen voor eigen belangen. Met diverse professionele klanten
vindt regelmatig overleg plaats waarbij tevredenheid over dienstverlening aan de orde komt.

Bij hoofdonderzoek kunnen bestaande overlegvormen uitgewerkt worden tot instrument voor in kaart
brengen klantwaardering zullen; dit kan geschieden door ontwikkelen van protocollen voor periodiek
overleg met Rechters, OM en instellingen voor gezinsvoogdij.

Meten waardering ‘professionele melders’ en ‘projectverschaffers’ kan geschieden door conform vast
protocol periodiek korte schriftelijke vragenlijst te versturen.

Instrumentontwikkeling gericht op ‘melders’ heeft prioriteit t.o.v. andere professionele klanten.
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Meten waardering ctiënten

‘Eenvoudig’ instrument zoals schriftelijke gestructureerde vragenljsten wordt niet opportuun geacht om te
kijken in en achter (on)tevredenheid.

Voor meten waardering ouders en kinderen bij beschermingszaken en echtscheidingszaken zijn verschillen
de alternatieven denkbaar.

Complex alternatief:
- Periodiek (jaarlijks) uitvoeren van vast aantal (ca. 20 â 30) case-studies bestaande uit drie onderdelen:

(1) semi-gestructureerde interviews met ouders /kinderen
(2) doornemen case-dossier
(3) bevragen betrokken raadsonderzoeker

- Voor uitvoering zijn verschillende alternatieven denkbaar:
- stafbureau
- externe onderzoeker(s)
- collega’s van andere instelling

Relatief minder complex alternatief:
- semi-gestructureerde interviews met ouders en jeugdigen aan de hand van een vaste lijst met thema’s.

Randvoorwaarden bui uitvoering:
- ‘getrainde’ interviewers
- interviewen ouders en kinderen niet door betrokken hulpverlener
- metingen niet uitsluitend beperken tot ouders/kinderen waarbij huipverleningsproces afgerond!

gestopt is
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Voorgesteld wordt om in eerste instantie te starten met semi-gestructureerde interviews met ouders en
jeugdigen (relatief minder complex alternatief);

Afhankelijk van de resultaten kan vervolgens besloten worden ook de betreffende raadsonderzoekers en
dossiers te raadplegen (complex alternatief)

Meten waardering jongeren bij strafzaken kan geschieden door conform vast protocol periodiek korte
schriftelijke vragenlijst te versturen.

Voor factoren die van invloed zijn op klantwaardering wordt verwezen naar Bijlage 2.

Opzet en inrichting hoofdonderzoek

Voor ontwikkeling instrumenten zou binnen de Raad interne werkgroep/begeleidingsgroep opgezet
moeten worden die concreet instrumenten gaat ontwikkelen en beproeven.

Het lijkt zinvol vertegenwoordiger van cliëntorganisatie of klachtenbureau (bijvoorbeeld AKJ: Mw..
Grootveld/Mw. Van der Ende) te betrekken in werkgroep/begeleidingsgroep hoofdonderzoek.
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Voorts wordt aangeraden een onderzoeker met concrete ervaring t.a.v. bevragen ouders/kinderen in
gedwongen huipverleningssituatie, uit te nodigen in begeleidingsgroep (bijvoorbeeld Mw. Schuytvlot,
pedagogische faculteit UvA).

Gegeven sterke interactie tussen voogdij-instellingen en de Raad voor de kinderbescherming wordt aang
eraden dat de werkgroep nauw samenwerkt met werkgroep van de Gezinsvoogdij-instellingen/VEDWO
(zie hoofdstuk 2).

Eventueel kan een cliëntenpanel ingezet worden bij test van instrument en interpretatie van resultaten.
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