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Samenvatting
In het voorjaar van 2018 hebben 177 klanten van het Loket Schuldhulp van de gemeente Roermond
deelgenomen aan een klantbelevingsonderzoek over hun ervaringen met de dienstverlening van het
Loket Schuldhulp. De 177 klanten zijn allen toegelaten tot een traject schuldhulp. In aanvulling hierop
hebben 20 klanten meegewerkt aan een verdiepend telefonisch interview over hun ervaringen.
Waar mogelijk maken wij een vergelijking met resultaten uit het onderzoek over 2014.1 Kanttekening
bij deze vergelijking is dat er veel veranderd is sindsdien, zowel in de economische situatie, als in het
beleid (zowel landelijk als gemeentelijk), enzovoorts. Een verklaring voor verschillen in de resultaten
is dan ook lastig te geven. Wel biedt de vergelijking enige context hoe de dit jaar gegeven waardering
te interpreteren.

Algemeen beeld
Over het algemeen zijn respondenten erg tevreden over de ontvangen ondersteuning. Zij geven als
rapportcijfer voor de totale dienstverlening gemiddeld een 8,2. In het onderzoek over 2014 was het
algemeen cijfer een 7,6 gemiddeld.

Informatie
De ervaringen met het intakegesprek zijn erg positief. Zowel uit de vragenlijst als uit de interviews
blijkt dat mensen ervaren dat zij goed en volledig worden voorgelicht tijdens het gesprek. Ook
ervaren zij voldoende ruimte om vragen te stellen, en dat hun vragen ook goed worden beantwoord.
Het plan van aanpak geeft de respondenten een duidelijk beeld van wat er te wachten staat (wat het
Loket Schuldhulp gaat doen) en waarom zij dat gaan doen.
De informatievoorziening tijdens het traject wordt door respondenten ook beter gewaardeerd dan in
het vorig onderzoek. Vooral de waardering voor ‘de snelheid waarmee op vragen wordt gereageerd’ is
gestegen (van 7,5 naar een 8,1). Zo’n 87% van de respondenten ervaart een goed overzicht te
hebben van de afspraken die zijn gemaakt (83% in 2014). Het aandeel respondenten dat een goed
overzicht ervaart van hun financiële situatie is in 2018 met 91% flink gestegen ten opzichte van 2014
(61%). Uit de interviews blijkt ook dat veel respondenten het gevoel van overzicht als erg belangrijk
ervaren. Dit kan deels de verklaring zijn voor de hoge algehele tevredenheid.

Dienstverlening
Respondenten waarderen de bejegening van de balie van het Stadskantoor en de telefonische
klantenservice als goed. De begeleiding tijdens het traject krijgt een 8,1 (in verhouding tot een 7,3 in
het vorig onderzoek).
De klantmanagers van het Loket Schuldhulp krijgen van de respondenten gemiddeld een 8,4 voor de
ervaren dienstverlening. In het vorig onderzoek was dit een 7,7. We zien dat bijna alle respondenten
het (helemaal) eens zijn met de stellingen dat de klantmanagers op een beleefde manier met hen
omgaan. Ook vinden zij dat de klantmanagers voorzichtig omgaan met de persoonlijke gegevens van
de klant. Relatief het kleinste aandeel is het eens met de mening dat de klantmanagers gemakkelijk te
bereiken zijn via de telefoon. Dit is echter ook nog vrij hoog met 85%.

1

In tegenstelling tot bijvoorbeeld het Klantbelevingsonderzoek W&I van BMC is het maken van een vergelijking met andere
gemeenten niet mogelijk. Dit omdat er weinig gemeenten klantbelevingsonderzoeken SHV laten uitvoeren, en omdat de vragenlijst
bijna altijd op maat wordt gemaakt, waardoor vergelijkingen onderling niet mogelijk zijn.
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Uit de telefonische interviews komt grotendeels naar voren dat de respondenten de consulenten als
goed bereikbaar, betrouwbaar en deskundig ervaren. Wel is 31% van de respondenten klanten het
eens met de negatief geformuleerde stelling dat de klantmanagers vooroordelen hebben over wat de
respondent wil of kan.

Verwachtingen en verantwoordelijkheid
De verwachtingen die een respondent heeft zijn vaak van grote invloed op de ervaringen. Uit het
onderzoek blijkt dat 95% van de respondenten ervaart dat hun plichten van tevoren helder zijn
gemaakt. Ook ervaren zij dat het Loket Schuldhulp genoeg doet om hen te helpen (94%). En dat hun
rechten van tevoren helder zijn gemaakt (93%). Een iets kleiner aandeel is het eens met de stelling
dat wat de klantmanagers van hen vragen reëel is (91%). Het relatief kleinste aandeel is het eens met
de stelling dat zij na het traject zelf hun financiën weer kunnen beheren (83%). Dit is ook het enige
punt dat niet is gestegen ten opzichte van het vorig onderzoek.
Dit komt overeen met het beeld uit de interviews: Veel geïnterviewde klanten geven aan dat daar ‘wel
op termijn’ aan gewerkt gaat worden, maar dat zij daar voorlopig zelf niet te veel ruimte voor zien. Zij
zijn vaak bang voor de stress of om weer fouten te maken. Hoe mensen naar de toekomst kijken
verschilt veel per respondent. Vaak hangt dit samen met de fase waarin men zit. Dus hoe lang zij al
ondersteuning krijgen. Maar ook heeft het vaak te maken met de gezondheid van de respondent.

Budgetbeheer
Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan budgetbeheer te ontvangen van de gemeente. Zij
zijn hier over het algemeen erg tevreden over. Bijna alle respondenten ervaren dat de
budgetbeheerder hen genoeg helpt om hun financiën op orde te krijgen (94%). Ook ervaren zij dat
het rust geeft in hun persoonlijke situatie (90%). Het aandeel respondenten dat denkt na afloop hun
betalingen zelf (weer) te kunnen doen is kleiner (79%). Dit ligt in lijn met het algemeen vertrouwen
dat respondenten hebben in het zelf kunnen beheren van hun financiën. (Zoals omschreven in de
alinea’s hierboven).

Succes- en verbeterpunten vanuit klanten
Aan het eind van de vragenlijst is aan alle respondenten gevraagd één punt te noemen dat zij goed
vinden aan de schuldhulpverlening van Loket Schuldhulp en één punt dat het Loket Schuldhulp zou
moeten verbeteren. Het meest genoemde punt dat respondenten goed vinden aan de
schuldhulpverlening is ‘de klantvriendelijkheid/behulpzaamheid’. 42% van de respondenten noemt dit.
Op de tweede plaats staat ‘de stiptheid waarmee uitbetalingen worden gedaan’ (30%) en ‘dat er een
vangnet is’ (21%).
De meest genoemde verbeterpunten liggen erg dicht bij elkaar. (Dit in tegenstelling tot de
succespunten waar een duidelijk eerste, tweede en derde punt te onderscheiden zijn). ‘Meer
voorlichting over het voorkomen van schulden’, ‘telefonische bereikbaarheid’ en ‘rekening houden met
de situatie van de klant’ worden allemaal ongeveer even vaak genoemd. (Respectievelijk 16%, 15%
en 13%). Relatief veel respondenten geven aan ‘niks’ te weten wat beter kan.
Uit de interviews komt vooral sterk naar voren dat mensen blij zijn als ‘het eenmaal loopt’. Mensen
waarderen de inzet van de medewerkers om dingen in gang te zetten. Ook komt in verschillende
verhalen het belang terug van het verlagen van stress en daarmee ruimte creëren voor overzicht.
De enkele tips en verbeterpunten uit de interviews gingen vooral om het kunnen aansluiten bij (het
niveau van) de inwoner en de bejegening. Ook noemen mensen de afhandeling richting schuldeisers.
En tot slot communicatie en het bieden van overzicht voor cliënten.
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Inleiding
Voor u ligt het klantbelevingsonderzoek Schuldhulpverlening van de gemeente Roermond. Dit is in het
voorjaar van 2018 uitgevoerd.
Dit onderzoek is een combinatie van kwantitatief onderzoek (gesloten vragen via een vragenlijst)
aangevuld met kwalitatief onderzoek door middel van 20 telefonische interviews met klanten. In
samenwerking met de gemeente Roermond heeft BMC een vragenlijst opgesteld. Deze is deels
vergelijkbaar met het klantbelevingsonderzoek dat de gemeente in 2014 heeft laten uitvoeren. De
vragenlijst is door de gemeente verzonden naar alle 740 huishoudens met een actief
schuldhulpverleningstraject. In de begeleidende brief is klanten verteld dat BMC Onderzoek mogelijk
contact met hen zou opnemen voor een telefonisch interview. Klanten die niet benaderd wilden
worden door BMC konden dit aangeven bij de gemeente.
Uiteindelijk hebben 177 respondenten de vragenlijst ingevuld (24%). 24% is een goede respons voor
een schriftelijk onderzoek onder deze doelgroep. Op basis van deze 177 respondenten geven de
resultaten uit dit onderzoek een goede indicatie van de werkelijke beleving van de dienstverlening
door actieve klanten SHV in de gemeente. De betrouwbaarheid van een onderzoek is namelijk vooral
gebaseerd op het absoluut aantal respondenten en niet zozeer op het percentage. Om de respons te
verhogen zijn vooraf door de gemeente alle bewindvoerders geïnformeerd over het onderzoek en
heeft de gemeente aan alle klanten een herinneringsbrief verzonden.
In mei 2018 zijn de 20 telefonische interviews afgenomen. Meer dan de helft van de respondenten is
in 2017 in contact gekomen met het Loket Schuldhulp van de gemeente. Enkele respondenten begin
2018 en de rest in 2016 of eerder. Bijna alle gesprekken zijn gevoerd met de klant zelf, en in een paar
gevallen met een als vertegenwoordiger aangestelde naaste (kind, kleinkind of ouder van de klant in
kwestie). Meer dan de helft van de geïnterviewde klanten heeft/had budgetbeheer via de gemeente.
Wij behandelen in dit onderzoek per thema de resultaten uit de vragenlijst. Waar relevant vullen wij
de kwantitatieve resultaten aan met bevindingen uit de 20 telefonische interviews.
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Hoofdstuk 1 Waardering dienstverlening Loket SHV
De eerste vraag die aan alle klanten is voorgelegd is ‘Wilt u een rapportcijfer (1 is slecht, 10 is goed)
geven voor de totale dienstverlening van het Loket Schuldhulp bij de uitvoering van de

schuldhulpverlening’? De respondenten geven gemiddeld een 8,2 voor de dienstverlening in het
algemeen. Dit is een goed resultaat dat ook hoger ligt dan het vorig onderzoek in 2014.
Figuur 1

Algemene tevredenheid schuldhulpverlening

In onderstaande figuur tonen wij de spreiding van de gegeven rapportcijfers.
Figuur 2
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Hoofdstuk 2 Informatievoorziening
2.1

Intakegesprek
Klanten zijn een aantal meningen (of stellingen) voorgelegd over het intakegesprek. Het hoogste
gemiddelde rapportcijfer geven respondenten voor de tijd die voor hen is genomen, de aangeboden
oplossing en de voorlichting tijdens het intakegesprek.
Figuur 3

Rapportcijfers Intakegesprek

Dit komt ook terug in de 20 telefonische interviews. Mensen geven vaak aan dat zij goede uitleg
kregen tijdens het gesprek, en dat zij veel ruimte kregen om vragen te stellen. Zowel mensen die zich
voorbereid hadden op het gesprek, als de mensen die aangeven ‘blanco’ het gesprek ingegaan te zijn
noemen dit. Hier enkele citaten ter illustratie:


‘Ja heel duidelijk. Ik had me niet voorbereid met vragen, maar alles werd goed uitgelegd. [Vragen
stellen] kon goed. De vragen kwamen tijdens het gesprek en werden goed beantwoord.’



‘Tijdens het gesprek werd besloten om samen aan de slag te gaan. Er is gekozen voor
budgetbeheer. Ik had allemaal papieren meegenomen en die hebben we allemaal besproken en
doorgenomen.’



‘Ja heel duidelijk. Ik kon goed vragen stellen. Had ik niet voorbereid maar heb ik wel gedaan. Er
werd goed geluisterd en samen naar een oplossing gezocht.’



‘Ja het gesprek ging heel gemakkelijk en heel spontaan. Beter dan ik van tevoren had verwacht.
Ja er werd uitgelegd hoe het werkt. Consulent heeft alles heel duidelijk uitgelegd. Ja, er was
genoeg ruimte voor vragen, maar de uitleg was al heel goed.’



‘Heel duidelijk, het zijn echt topmensen. Heel soepel en goede uitleg gehad. Vriendin heeft mij
geholpen met uitzoeken van documenten. De uitleg was heel duidelijk voor mij.’



‘Ja, er werd een duidelijke uitleg gegeven. Er was voldoende ruimte voor vragen en we konden
alle vragen die we zelf hadden stellen. De consulent die ons hielp denkt goed mee in de situatie en
lette goed op het tempo waarop [klant] informatie kan verwerken.’



‘Ja, ik kan met alles waar ik maar vragen over heb bij ze terecht. Ik krijg dan ook goed antwoord.’



‘Duidelijke uitleg. De kennis van de consulenten over een eigen bedrijf is matig. Daardoor liep het
eerst wat moeizaam.’
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‘Het gesprek was gewoon goed maar ik vond het werktempo waarin zij iemand konden helpen
zeer laag. Het heeft 3 jaar geduurd met de aanmelding en alles erop en eraan. Dat vind ik heel
lang duren. Ik weet niet goed wat ze ook precies gedaan hebben in die 3 jaar. Mijn [kind] heeft
zelf nu bewindvoering aangevraagd en gekregen via de rechtbank. Ik vind het raar dat [kind] 3
jaar lang in de schuldhulpverlening heeft gezeten en nu nog steeds met een schuld is
achtergebleven.’



‘Ja, hele proces dat in gang gezet moet worden is helemaal uitgelegd en we weten nu goed wat
ons te wachten staat. We hebben weinig vragen gesteld. Alles werd zo goed en duidelijk uitgelegd.
Er werd echt de tijd genomen. Ze waren heel vriendelijk en ook begaan met ons.’

2.2

Plan van aanpak
Deze fase in het traject wordt afgerond met een ‘plan van aanpak’. Respondenten konden aangeven in
hoeverre ze het eens zijn met de onderstaande stellingen. In de figuur tonen wij het percentage
respondenten dat het (helemaal) eens is met de stellingen.
Figuur 4

Meningen over Plan van aanpak 2

Ongeveer negen van de tien respondenten ervaren dat het plan van aanpak duidelijk maakt wat het
Loket Schuldhulp gaat doen voor hen en waarom. Ook maakt het plan goed duidelijk wat de
mogelijkheden zijn van de klant. Het (samen) maken van een plan komt ook meerdere malen terug in
de telefonische interviews. De respondenten vertellen dat zij dit waarderen.

2.3

Informatie tijdens het traject
Het hoogste cijfer geven respondenten gemiddeld voor de snelheid waarmee zij antwoord krijgen op
vragen. Op de tweede plaats komt de informatie die zij krijgen/kregen tijdens het traject. Relatief het
laagste cijfer geven zij voor hoe vaak zij informatie krijgen. Ook dit waarderen zij gemiddeld met een
ruime voldoende (7,4). Op alle drie de items is een hogere waardering zichtbaar ten opzichte van
2014.

2

Deze stellingen kwamen niet voor in het onderzoek over 2014.

6/26

KLANTBELEVINGSONDERZOEK SCHULDHULPVERLENING

Figuur 5

Rapportcijfers informatievoorziening tijdens het traject

Voor klanten is het gevoel van overzicht hebben zeer belangrijk. Hierover zijn twee stellingen
voorgelegd aan respondenten. In onderstaande figuur staat het percentage respondenten dat het
(helemaal) eens is met de stelling. Met name het aandeel respondenten dat aangeeft een overzicht te
ervaren van hun financiële situatie is hoger dan in 2014.
Figuur 6

Meningen over mate waarin klant overzicht ervaart

Enkele respondenten hierover:


‘Ik krijg het nodige overzicht met een nieuwe status. Ja, 1x per maand wordt alles doorgestuurd.’



‘Ik ben tevreden over ze, ik kan te allen tijde van alles opvragen. Ik kan bij ze terecht als ik
inzicht heb, ik krijg per maand ook netjes een overzicht’.

De los uitgevraagde items over het informatiemateriaal waarderen respondenten ongeveer even hoog
(7,8 à 7,7). De meeste items werden in het vorig onderzoek ook hoog gewaardeerd. De grootste
stijging is te zien op het item ‘informatievoorziening via internet of e-mail’.
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Figuur 7
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Hoofdstuk 3 Dienstverlening
3.1

Dienstverlening balie en telefonische klantenservice
Respondenten zijn gevraagd rapportcijfers te geven voor de bejegening door de medewerkers van de
balie/receptie van het Stadskantoor en voor de wachttijden bij de balie/receptie van het Stadskantoor.
Respondenten beoordelen beiden positief (met een 8,3 en 7,9 gemiddeld).
Figuur 8

Rapportcijfers Balie Stadskantoor

Voor de telefonische klantenservice geven respondenten het hoogste gemiddelde cijfer voor de
bejegening door de medewerkers.
Figuur 9
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3.2

Dienstverlening tijdens het traject
Zowel voor de aangeboden oplossingen als voor de begeleiding tijdens het traject geven respondenten
een 8,1 gemiddeld. De tijd tussen afspraken tijdens het traject waarderen zij gemiddeld met een 7,8.

Figuur 10

Dienstverlening tijdens traject 3

In onderstaande figuur zien wij dat het overgrote deel van de respondenten ervaart niet lang op een
intakegesprek te hoeven wachten. Ook ervaren zij het aantal contactmomenten met hun consulent als
goed. Daarnaast ervaart een niet te verwaarlozen aandeel dat de eisen om in een traject te komen te
zwaar zijn (figuur 12).
Figuur 11

Meningen dienstverlening tijdens traject

Figuur 12

Meningen dienstverlening tijdens traject (negatief geformuleerd)

3

‘De aangeboden oplossingen’ is in 2014 niet uitgevraagd.
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3.3

Dienstverlening na het traject
Ongeveer 20% van de respondenten geeft aan dat hun schuldhulpverlening klaar is. Aan deze
respondenten is een aantal vragen gesteld over nazorg. Let wel, doordat het hier een klein absoluut
aantal respondenten betreft, zijn deze resultaten slechts indicatief. Wij zien in de volgende figuur dat
het aandeel respondenten dat aangeeft wel of geen behoefte te hebben aan nazorg even groot is.
Daarnaast geeft één op de vijf aan het niet te weten.
Figuur 13

Wilde u begeleiding na het traject?

Ongeveer een kwart van de respondenten met een afgerond traject ervaart dat aan hen is gevraagd of
zij nazorg wilden. Ongeveer de helft geeft aan te ervaren dat dit niet is gevraagd.
Figuur 14

Is aan u gevraagd of u begeleiding/nazorg wilde?

Aan de respondenten die het betreft is gevraagd een rapportcijfer te geven voor de begeleiding na het
traject. Dit lijkt hoger dan in 2014, maar omdat het indicatief is, is dit niet met zekerheid vast te
stellen of het daadwerkelijk zo is.
Figuur 15
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Hoofdstuk 4 Dienstverlening medewerkers
4.1

Dienstverlening medewerkers
Respondenten zijn gevraagd een algemeen rapportcijfer te geven voor de hulp door de consulenten
van het Loket Schuldhulp. Zij geven gemiddeld een 8,4 hiervoor.
Figuur 16

De hulp door de consulenten van het Loket Schuldhulp

Aan respondenten is een aantal stellingen voorgelegd over de klantmanagers van het Loket
Schuldhulp. In onderstaande figuur is het percentage respondenten weergegeven dat het (helemaal)
eens is met de stelling (waar mogelijk vergeleken met het vorig onderzoek).
Figuur 17

4

De klantmanagers van het Loket Schuldhulp… 4

De laatste twee stellingen zijn in 2014 niet uitgevraagd.
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We zien dat bijna alle respondenten het (helemaal) eens zijn met de stellingen dat de klantmanagers
op een beleefde manier met hen omgaan. Ook ervaren zij dat de klantmanagers voorzichtig omgaan
met de persoonlijke gegevens van de respondent. Relatief het kleinste aandeel is het eens met de
stelling dat de klantmanagers gemakkelijk te bereiken zijn via de telefoon.
Hier enkele citaten over de bereikbaarheid van consulenten:


‘Als ik een e-mail stuur waar vragen in staan krijg ik een snelle reactie.’



‘SHV, altijd goed bereikbaar. Ik werd altijd dezelfde dag teruggebeld.’



‘Ik heb eigenlijk 3 contactpersonen, als ik bij de ene niet terechtkan dan kan ik bij de ander
terecht.’



‘Ja dat gaat makkelijk. Maar op zich als ik een mail stuur of als ik bel ze is voor 90% bereikbaar.
Ze belt me altijd terug. Dit is echt super van de gemeente. Ik heb ook bewindvoerster gehad
hiermee was het contact veel minder goed, die kon je maar tot 12 uur bellen. Mails werden pas na
2 tot 3 dagen beantwoord en dit is bij de gemeente absoluut niet. Bij de gemeente moet je
natuurlijk ook wel eens wachten. Je krijgt wel altijd iemand aan de lijn waarbij je iets kan zeggen
en dat lucht al op.’



‘Ik kon ze amper bereiken dus kreeg ook geen antwoorden. Het contact moest allemaal vanuit ons
komen. De gemeente regelde helemaal niks.’



‘Ik heb wel veel contact met hun, dit is wel makkelijk. Ik doe bijvoorbeeld een terugbelverzoek en
dan belt hij binnen een uur terug. Ik heb vaak telefonisch contact en ik laat mijn vader wel eens
dingen doorsturen via de mail en daar wordt goed op gereageerd.’



‘Ja, per mail en telefonisch. Als er dingen met spoed geregeld moeten worden dan doe ik dat
telefonisch en anders via de mail. Meestal wordt er wel opgenomen en anders bellen ze me terug.
Meestal dezelfde dag word ik nog teruggebeld of dat ze een berichtje sturen als dat niet lukt.’

Ook in de interviews komt het beeld naar voren dat respondenten de klantmanagers als voldoende
deskundig ervaren.


‘Ik ben netjes behandeld. De consulent zag dat ik van goede wil was en dat ik echt wilde werken.’



‘Hij is deskundig, doet het heel goed en zorgvuldig. Vertrouw volledig op hem. Hij geeft mij
volledig inzicht per maand hoe het gaat en ervoor staat. Er is een plan gemaakt, nog maximaal
half jaar, dan ben ik eruit.’



‘De consulent gaf ons voldoende vertrouwen, denkt mee over de situatie en had aandacht voor de
kwetsbaarheden van [de klant]. Is ook proactief.’



‘Mijn consulent heeft voldoende kennis en hij heeft mijn vertrouwen.’



‘We zijn heel tevreden en niet meer bang dat er iets niet betaald wordt. Wekelijks worden we
geïnformeerd over de stand van zaken. We hebben ook een budgetplan en we worden altijd eerst
zelf geïnformeerd. Ze vragen altijd of we overal mee akkoord gaan en laten ons zelf kiezen. We
kunnen budgetbeheer zelf stopzetten behalve de eerste acht maanden, daar hebben we voor
moeten tekenen.’

In figuur 17 zien wij dat meerdere van de negatief geformuleerde stellingen redelijk laag scoren (wat
dus positief is). Zo’n 17% ervaart dat de klantmanagers vaak wisselen. Wel is bijna een derde (31%)
het eens met de negatief geformuleerde stelling dat de klantmanagers vooroordelen hebben over wat
de respondent wil of kan.
Enkele respondenten hierover:


‘Ik werd behandeld alsof ik het zelf allemaal niet kon. [Behoefte aan] beter luisteren. Niet
iedereen komt bij dit loket omdat hij er zelf een puinhoop van gemaakt heeft.’
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‘Nu gaat het goed maar ik werd in het begin overruled door de mensen alsof ik niets zelf kon.

Uitzondering is de stelling ‘de klantmanagers hebben veel aandacht voor verplichtingen en sancties’
waar zo’n 88% van de respondenten het mee eens is. Hier is vanuit het onderzoek geen directe
verklaring voor te vinden. Respondenten noemen dit weinig in de open schrijfvakken van de
vragenlijst. Ook noemen respondenten dit punt amper tijdens de telefonische interviews. Dat kan
betekenen dat respondenten dit dus niet een heel belangrijk punt vinden (ook al zijn ze het dus wel
grotendeels eens met de stelling).
Figuur 18

4.2

De klantmanagers van het Loket Schuldhulp… (negatief geformuleerd)

Verwachtingen en verantwoordelijkheid
De verwachtingen die een respondent heeft zijn vaak van grote invloed op de ervaringen. Daarom
hebben wij een aantal stellingen over verwachtingen en verantwoordelijkheid voorgelegd aan de
respondenten. De volgende figuur toont het percentage respondenten dat het (helemaal) eens is met
de stelling.
Uit onderstaande figuur blijkt dat 95% van de respondenten aangeeft dat hun plichten van tevoren
helder zijn gemaakt. Ook ervaren zij dat het Loket Schuldhulp genoeg doet om hen te helpen. En dat
hun rechten van tevoren helder zijn gemaakt. Een iets kleiner aandeel is het eens met de stelling dat
wat de klantmanagers van hen vragen reëel is. Het relatief kleinste aandeel is het eens met de stelling
dat zij na het traject zelf hun financiën weer kunnen beheren.
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Figuur 19

Stellingen verwachtingen, verantwoordelijkheid

Het aandeel respondenten dat ervaart dat wat de klantmanagers van hen vragen te zwaar is, is
gedaald ten opzichte van het vorig onderzoek. Het aandeel respondenten dat bang is weer schulden te
krijgen is ongeveer gelijk aan het vorig onderzoek.
Figuur 20

Stellingen verwachtingen, verantwoordelijkheid (negatief geformuleerd)

Tijdens de telefonische interviews is ook met klanten gesproken over de ervaren inzet op financiële
weerbaarheid en zelfstandigheid. En hoe zij naar de toekomst kijken. Veel geïnterviewde klanten
geven aan dat daar ‘wel op termijn’ aan gewerkt gaat worden, maar dat zij voorlopig zelf daar niet te
veel ruimte voor zien. Zij zijn vaak bang voor de stress of om weer fouten te maken. Ook zit een
aantal respondenten te kort in een traject om hier al iets over te kunnen zeggen.


‘Dat is de bedoeling. Nu gaat dat nog niet en er is nog geen inzicht in wanneer dat wel kan. Nee,
ik ben nog niet zo ver.’



‘Ja, in toekomst, maar ik zit pas sinds december in budgetbeheer. Als alles afbetaald is dan ga ik
het weer zelfstandig doen.’



‘Ja dat is wel de bedoeling. We hebben afspraken gemaakt. Ze laten zien hoe ze de administratie
doen en hoe doe ik dat straks zelf. Ja ik krijg steeds meer vrijheid en dat vind ik fijn.’



‘Het geeft mij rust om dit budgetbeheer aan te houden. Ik wil nog steeds risicovolle situaties
uitsluiten. Dat zorgt bij mij voor minder stress en daardoor word ik minder snel ziek.’



‘Wil eerste tijd nog begeleiding, ik kan het geestelijk nog niet aan om zelf mijn administratie te
doen. Nee, op eigen verzoek blijft dit hetzelfde zolang dit nodig is.’
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‘Jazeker, ja ze laten zien hoe ze het doen, wat ze doen. Je wordt er behandeld als een persoon en
niet als een nummer. Ik krijg weekgeld, we hebben het er nog niet over gehad om naar
maandgeld te gaan. Dat is voor mij makkelijker. Ik heb dan meer een overzicht.’



‘Nee want dit wil ik niet, ik ben bang dat ik weer in de problemen kom met rekeningen en zo.
Nee, ik denk dat dit ook niet zo slim is. Ik heb gezegd dat ik het zo wil aanhouden. Als je geld
hebt en je hebt het nodig dan is het zo op hè. Daarom houd ik het ook aan en verleng ik het.’



‘Dat zit in die cursus. Het ging over gezondheid en energie en hoe je dus moest gaan leven na de
SHV. Je bent ook verplicht om naar deze cursus toe te gaan.’



‘Ja dat wel maar nu nog niet. Dit helpt hem wel om daar uiteindelijk naartoe te gaan. Maar ik ben
er niet van overtuigd dat hij uiteindelijk echt zonder kan.’



‘Dat is wel uiteindelijk de bedoeling. Maar nu loopt het zo lekker dus ik wil het liever niet
stopzetten. Het is fijn om iemand achter de hand te hebben die met je meekijkt. We moeten
gewoon kijken hoe dat proces gaat. Het is uiteindelijk wel de bedoeling dat ik een deel zelf ga
doen. Dat ik geen kopzorgen heb dat geeft mij rust en doet me goed.’
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Hoofdstuk 5 Budgetbeheer
De gemeente Roermond voert pas sinds 2016 budgetbeheer uit, daarom is er geen vergelijking
mogelijk met het klanttevredenheidsonderzoek uit 2014.
Iets meer dan de helft van de respondenten zegt Budgetbeheer van het Loket Schuldhulp te
ontvangen (51%). Aan deze respondenten is een aantal stellingen voorgelegd over hun ervaringen
hiermee. Zij zijn hier over het algemeen erg tevreden over. Bijna alle respondenten ervaren dat de
budgetbeheerder hen genoeg helpt om hun financiën op orde te krijgen (94%). Ook ervaren zij dat
het rust geeft in hun persoonlijke situatie (90%). Het aandeel respondenten dat denkt na afloop hun
betalingen zelf (weer) te kunnen doen is kleiner (79%).
Figuur 21

Stellingen budgetbeheer van het Loket Schuldhulp

Ervaringen met Budgetbeheer uit de interviews zijn bijna allemaal positief. Enkele respondenten
hebben te kort budgetbeheer om goed in te kunnen gaan op de vragen over in hoeverre hun financiële
weerbaarheid wordt versterkt.
Hier enkele citaten ter illustratie:


‘Goed, het is duidelijk: afspraken zijn afspraken. Wordt snel veel geregeld’.



‘Budgetbeheer van de gemeente is prima. Afspraken worden goed nagekomen, [klant] krijgt extra
schriftelijke uitleg zodat zij de informatie op een later moment kan nalezen. Dat helpt in deze
situatie.’



‘Ik ben er echt heel blij mee.’



‘Prima, iedereen aan te raden. Ik vind het zelf wel moeilijk dat ik niet bij mijn geld kan
tussendoor. (...) Nee op zich gaat het heel goed maar het is soms lastig als je een uitje hebt of
ergens moet zijn.’



‘Ja dit is makkelijk omdat alles wordt vastgelegd. Stel voor je mag geen nieuwe schulden maken
maar je zit met een rekening die je niet kan betalen dan is er een extra potje waarmee je dan die
extra rekeningen kan betalen. Bij bewindvoering is er geen reserve en dit heb ik nooit begrepen.
Bij budgetbeheer spaar je extra en dat is fijn.’
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‘Best wel goed. De betalingen worden netjes op tijd gedaan en er blijven geen schulden achter.’



‘Wat ik zeg ik ben zeer tevreden erover en het gaat gewoon zoals het gaat en zoals het moet
gaan. Het is allemaal perfect geregeld.’



‘We hebben nu een plan voor 3 jaar, daar willen we zelf in blijven zitten omdat het ons rust geeft.
Andere zaken daar omheen worden ook meegenomen. We kunnen ons nu bezig houden met de
gezondheid van mijn [partner] en alles weer op de rit krijgen.’ (...) Zelfstandigheid? Ja, na 3 jaar
wel. Je werkt daarnaartoe. Zelf zijn we leidend daarin.’

Hoe mensen naar de toekomst kijken verschilt veel per respondent. Vaak hangt dit samen met de fase
waarin men zit (hoe lang zij al ondersteuning krijgen). Maar ook vaak met de gezondheid van de
respondent.


‘Die ziet er somber uit, ik ben er depressief door. Ik ben helemaal afgemaakt.’



‘Ik heb nog geen zicht op de toekomst. Ben alles kwijt. Dat zal pas de komende periode duidelijk
worden.’



‘Ja ik heb vertrouwen dat het financieel goed gaat komen maar qua gezondheid niet.’



‘Ik heb financieel vertrouwen in de toekomst, geestelijk nog wat minder.’



‘Ja maar ik zal hem dan blijven helpen. Er is ook nog niet gesproken over dat hij het zelf weer zou
gaan doen.’



‘Nazorg is goed, ik kan altijd bellen. Eventueel kan ik mijn moeder vragen om te helpen met
moeilijkere dingen. En ik weet nu de weg, dus waar ik moet zijn als het fout zou lopen.’



‘Ik heb vertrouwen in de toekomst en ik zal niet snel het weer zo ver laten komen.’



‘Toekomst geeft vertrouwen en rust. Ik zat financieel gevangen. Kan nu weer naar de Jumbo.’



‘Geleerd dat je van niets kunt leven. Armoede geeft je ook belangrijke nieuwe inzichten.’



‘Eerst wil ik alles op nul hebben staan en dan de beslissing maken om te stoppen, of om niet te
stoppen.’



‘Ik heb zoiets van zolang het zo goed gaat vind ik het gewoon prima. Ik weet gewoon dat het voor
mij beter is. Ja als zij zeggen van het moet stoppen dan is dat zo.’



‘Beter als voorheen, ik heb het nu beter op een rijtje. Ik heb nu inzicht. Ik schrijf nu op wat er
inkomt en wat er uitgaat. Ik maak nu allemaal potjes voor vakantie en potjes voor dit en dat. Het
is sneller weg dan je denkt.’



‘Oh ik had altijd wel vertrouwen alleen mijn financiën waren een puinhoop en nu is dat allemaal op
orde. Dat vind ik nu fijn. Ik krijg gewoon een bepaald bedrag per week van mijn dochter en daar
moet ik het mee proberen te redden. Ze stopt wel wat bij als dat niet lukt maar voor mij werkt
dit.’



‘Ja ik heb vertrouwen, ik ben nu bijna schuldenvrij en het is de bedoeling dat ik niet meer in de
schulden kom en dat ik dat budgetbeheer verhaal dat ik daar de komende twee jaar in blijf. En dat
ik het misschien na die tijd weer een deel zelf in handen krijg maar dat er nog wel controle is.’



‘We kijken op korte termijn. Dat gaat goed. We zien de toekomst rooskleurig in en die wordt
positief. Nu maken we dankbaar gebruik van alle hulp. We kunnen weer rustig slapen.’
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Hoofdstuk 6 Succes- en verbeterpunten vanuit klanten
6.1

Succes- en verbeterpunten vanuit de vragenlijst
Aan het eind van de vragenlijst is aan alle respondenten gevraagd één punt te noemen dat zij goed
vinden aan de schuldhulpverlening van Loket Schuldhulp, en één punt dat het Loket Schuldhulp zou
moeten verbeteren. Zij konden kiezen uit de lijst van meest genoemde punten uit eerdere
onderzoeken van BMC, of ‘anders, namelijk’ en dit vervolgens toelichten.
Het meest genoemde punt dat respondenten goed vinden aan de schuldhulpverlening is ‘de
klantvriendelijkheid/behulpzaamheid’, op afstand gevolgd door ‘de stiptheid waarmee uitbetalingen
worden gedaan’.
Tabel 1

Wat is goed? 5
Roermond 2018

Klantvriendelijkheid/behulpzaamheid

42%

Stiptheid uitbetaling uitkering

30%

Dat er een vangnet is

21%

Begeleiding/ondersteuning

16%

Alles in het algemeen

15%

Aandacht medewerkers

15%

Informatievoorziening

14%

Mijn klantmanager van het Loket Schuldhulp

12%

Anders

6%

In tegenstelling tot de succespunten waar een duidelijk eerste, tweede en derde punt te
onderscheiden zijn, liggen de meest genoemde verbeterpunten erg dicht bij elkaar. ‘Meer voorlichting
over het voorkomen van schulden’, ‘telefonische bereikbaarheid’ en ‘rekening houden met de situatie
van de klant’ worden allemaal ongeveer even vaak genoemd.
Tabel 2

Wat kan beter?
Roermond 2018

Meer voorlichting over het voorkomen van schulden

16%

Telefonische bereikbaarheid

15%

Rekening houden met de situatie klant

13%

Informatievoorziening

10%

Minder wisselingen klantmanagers van Loket Schuldhulp

7%

Wachttijden aan de balie

7%

Meer tijd nemen voor de klant

6%

Beter/sneller reageren op vragen

6%

Ruimere openingstijden Loket Schuldhulp

6%

Meer begrip/respect van de medewerkers

5%

Anders

5

21%

De percentages tellen op tot meer dan 100% omdat sommige respondenten meer dan één antwoord aanvinken. Het aantal
aangevinkte antwoorden wordt gepercenteerd op het totaalaantal respondenten.
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Bij de vraag het belangrijkste verbeterpunt te noemen geven veel respondenten ‘anders, namelijk’
aan. In veel van de open antwoorden staat een variant op ‘n.v.t.’ of ‘ik weet niks te verbeteren/er is
niks te verbeteren’. Waar wel concrete verbeterpunten genoemd worden is dit vaak een extra
toelichting op de telefonische bereikbaarheid.

6.2

Succes- en verbeterpunten vanuit de interviews
De rode draad in de succespunten uit de interviews is vooral dat mensen erg blij zijn als ‘het eenmaal
loopt’. Mensen waarderen de inzet van de medewerkers om dingen ‘in gang’ te zetten enorm.
Meerdere mensen geven aan dat dit ook niet op dat moment op eigen kracht was gelukt.
Ook komt in verschillende verhalen het belang terug van het verlagen van stress en daarmee ruimte
creëren voor overzicht. Het belang van rust (en minder stress) is niet te onderschatten. De negatieve
gevolgen van langdurige stress is een inmiddels breed erkend probleem bij mensen die (lang)
schulden hebben of in armoede leven.6
Ook komt in veel interviews terug dat klanten denken ‘in de toekomst’ inderdaad te gaan werken aan
het vergroten van de financiële weerbaarheid, maar dat dit ‘nu nog niet’ aan de orde is.
Hieronder enkele citaten ter illustratie:


‘Er wordt altijd gevraagd hoe het nu met me gaat. Dat vind ik fijn.’



‘Meneer die mij helpt is een ‘topgozer’, hij heeft bepaalde problemen echt opgeruimd voor mij en
uit de weg gehaald. Zijn inzet is top.’



‘Ik was er op tijd bij en werd snel geholpen, daardoor is een grotere schuld beperkt gebleven.’



‘Er is een budgetplan waarin schulden inzichtelijk zijn gemaakt. (...) Zeer adequaat gehandeld.’



‘De communicatie ging heel fijn en met uitbetaling is ook alles goed gegaan, ik ben zeer tevreden
over alles.’



‘Dat die schuld nu opgelost is. Daar ben ik nu heel blij om. Alleen was me dat nooit gelukt. Ik heb
ze daar toen ook heel erg voor bedankt. (...) Ik had een heleboel aan mijn hoofd, ze zeiden dat ik
een lijstje moest maken met spullen die ik nodig zou hebben en er was zoveel kapot bij mij. Maar
ik heb nooit wat gekocht omdat het gewoon niet ging. En nu heb ik laatst wel dingen opgelost.
Mijn consulent zegt ook dat ik goed bezig ben en dat doet me echt goed. Nu heb ik gewoon die
stok achter de deur en dat is goed. Hij is ook heel eerlijk en gunt me ook dat het goed gaat. Hij
zegt dat ik stapje voor stapje vooruitkom.’



‘Qua begeleiding gaat het echt top. Ze zijn er voor je laat ik het zo zeggen, ze willen een hele
hoop ellende van je schouders afpakken.’



‘De lastigheid en de stress eromheen die was er niet en dat vind ik heel positief aan de gemeente.
De gemeente staat je gewoon altijd te woord. Er is altijd wel een collega en dat is best wel
rustgevend zeker ook voor het weekend.’

Gevraagd naar wat er beter kan, en of er daarnaast nog tips zijn, geven veel respondenten aan dit
niet te weten of deze niet te hebben. Dit ligt in lijn met het antwoordgedrag in de vragenlijst en maakt
het lastig een ‘rode draad’ te vinden in de genoemde verbeterpunten.
Waar respondenten wel tips en verbeterpunten gaven ging het vooral om het kunnen aansluiten bij
(het niveau van) de inwoner en de bejegening. Sommige respondenten ervaren het als zeer kwetsend
als zij ervaren met wantrouwen behandeld te worden.
Ook noemen mensen de afhandeling richting schuldeisers als verbeterpunt. Vanuit de eerder
omschreven succespunten blijkt dat het wegnemen van stress een erg belangrijk punt is voor klanten.

6

Mobility Mentoring® Hoe inzichten uit de hersenwetenschap leiden tot een betere aanpak van armoede en schulden, Nadja
Jungmann, Peter Wesdorp (Den Haag, januari 2017).
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Als er dan in de beleving van de klant schuldeisers zich blijven melden dan zorgt dit natuurlijk voor
grote onrust bij de klant die het betreft.
En tot slot noemen respondenten de proactieve communicatie vanuit het Loket Schuldhulp/ haar
medewerkers en het bieden van overzicht voor cliënten (bijvoorbeeld regelmatig overzichten van wat
er is afbetaald en wat niet). Hieronder wat citaten ter illustratie:


‘Ik heb lang moeten knokken voor hulp. Had geen huis, geen werk en geen geld. Dat blokkeert
mij. (...) Ik was zo gestrest door alles. Tip is vooral goed kijken wie je voor je hebt.
Inschattingsvermogen. Ik ben lang behandeld als iemand die niet wil. Maar dat wilde ik wel.
Daardoor heeft het traject veel langer geduurd dan nodig.’



‘Sluit aan bij cliënten en hun tempo. Anders gaan mensen hakken in het zand zetten.’



‘Als je een eigen bedrijf hebt, heb je best al veel kennis. Ik werd behandeld alsof ik het zelf
allemaal niet kon. Kijken wie voor hun staat en beter luisteren. Niet iedereen komt bij dit loket
omdat hij er zelf een puinhoop van gemaakt heeft.’



‘Je kunt niks extra’s meer doen. En mijn consulent zegt wel dat ik extra geld mag hebben maar
dat doe ik niet zomaar, ik vind die stap erg groot om dan elke keer te vragen om extra geld.



‘De afhandeling; niet die van mij maar de afhandeling met de schuldeisers. Ik heb zojuist weer
een mail gehad van een schuldeiser. Die kwam nog met een vordering en daarvoor moest ik dan
een bewijs leveren terwijl het contact met de bewindvoerder beter zou kunnen. Als je in de
bewindvoering of SHV zit dan komt de ene schuldeiser weer en de andere schuldeiser weer. De
schuldeisers die blijven mails sturen en brieven dat ze nog geld willen. Ze blijven het gewoon
proberen en dit vind ik heel vervelend. Het is lastig om na een traject helemaal van de
schuldeisers af te komen omdat ze blijven proberen geld van je af te troggelen. Hier zou wel eens
wat meer aandacht voor mogen komen. De gemeente pakt dit wel goed op hoor vind ik want die
regelt het dan voor de rest zelf. Maar voor mij is het niet prettig.’



‘De communicatie; wat vaker contact hebben, dat zij ook eens thuis komen voor informatie. De
bewindvoering die wij nu hebben die komt gewoon thuis. Die leggen de papieren neer en laten
zien hoe het ervoor staat. Bij de gemeente moesten we dat allemaal zelf uitzoeken wat er gedaan
moest worden en waar ze mee bezig waren.’



‘Mijn kind had graag meer inzicht willen hebben in wat al was afgelost en wat niet. Er werd
gewoon een bedrag per maand afgeschreven en mijn kind moest dan echt navragen wat al
afbetaald was en wat nog niet. We hadden graag regelmatig een overzicht willen hebben van hoe
het er voor stond.’
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Bijlage 1 Vragenlijst
Als u de laatste 12 maanden niet met een onderdeel te maken heeft gehad, kunt u niet van toepassing (N.v.t.) invullen.
Wilt u een rapportcijfer (1 is slecht, 10 is goed) geven voor:
Oordeel dienstverlening
De totale dienstverlening van het Loket Schuldhulp bij de
uitvoering van de schuldhulpverlening

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N.v.t.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Informatie:
Wilt u een rapportcijfer (1 is slecht, 10 is goed) geven voor de informatievoorziening in het intakegesprek?
2

Intakegesprek

A

De voorlichting tijdens het intakegesprek

B

De aangeboden oplossingen

C

Hoeveel tijd er voor u was

D
E

De informatie die u kreeg in de periode tussen uw
intakegesprek en de start van uw traject
Hoe vaak u informatie kreeg in de periode tussen uw
intakegesprek en de start van uw traject

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N.v.t.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Deze fase wordt afgerond met een ‘Plan van aanpak’. De volgende meningen gaan over dit Plan van aanpak.
Helemaal

3

oneens

Helemaal

Oneens Eens

mee eens

N.v.t.

A

Door het Plan van aanpak is voor mij duidelijk wat het Loket Schuldhulp
gaat doen voor mij

☐

☐

☐

☐

☐

B

Het is voor mij duidelijk waarom het Loket Schuldhulp deze dingen gaat
doen

☐

☐

☐

☐

☐

C

Het Plan van aanpak maakt mij goed duidelijk wat mijn mogelijkheden zijn

☐

☐

☐

☐

☐

Wilt u een rapportcijfer (1 is slecht, 10 is goed) geven voor informatievoorziening tijdens het traject?
4

Tijdens het traject

A

De informatie die u krijgt/kreeg tijdens uw traject?

B

Hoe vaak u informatie krijgt/kreeg tijdens uw traject?

C

De snelheid waarmee u antwoord krijgt op uw vragen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N.v.t.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Hieronder geven we een aantal meningen weer. Wilt u aankruisen of u het met de mening eens of oneens
bent?
Helemaal

5

oneens

Oneens Eens

Helemaal
mee eens

N.v.t.

A

Ik heb een goed overzicht van de afspraken die er gemaakt zijn
(bijvoorbeeld wat er wanneer moet gebeuren en door wie)

☐

☐

☐

☐

☐

B

Ik heb een goed overzicht van mijn financiële situatie (Bijvoorbeeld van
welk bedrag ik maandelijks moet rondkomen)

☐

☐

☐

☐

☐
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Wilt u een rapportcijfer (1 is slecht, 10 is goed) geven voor enkele aspecten van het informatiemateriaal?
6

Informatiemateriaal

A

De duidelijkheid van het informatiemateriaal

B

De informatie via internet of e-mail

C

De taal in formulieren

D

De duidelijkheid van de formulieren

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N.v.t.

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

9

10

N.v.t.

Dienstverlening
Hieronder volgen een aantal vragen over de algemene onderdelen van het Stadskantoor. Wilt u hier
rapportcijfers voor geven (1 is slecht, 10 is goed)?
7

Balie

A

De manier waarop de medewerkers van de balie/receptie van
het Stadskantoor met u omgaan

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

B

De wachttijden bij de balie/receptie van het Stadskantoor

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

8

Telefonische klantenservice

A

De manier waarop de medewerkers van de telefonische
klantenservice met u praten en luisteren

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

B

De wachttijden bij de telefonische klantenservice

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

C

De volledigheid van de antwoorden die u krijgt van de
telefonische klantenservice

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

D

De juistheid van de antwoorden die u krijgt van de
telefonische klantenservice

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

1

2

1

2

3

3

4

5

4

6

5

6

7

7

8

8

9

10

N.v.t.

Wilt u een rapportcijfer (1 is slecht, 10 is goed) geven voor enkele aspecten van de dienstverlening in het
traject schuldhulpverlening?
9

Dienstverlening tijdens traject

A

De tijd tussen afspraken tijdens het traject

B

De begeleiding tijdens het traject

C

De aangeboden oplossingen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N.v.t.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Hieronder geven we een aantal meningen weer. Wilt u aankruisen of u het met de mening eens of oneens
bent?
Helemaal

10

oneens

A

Ik heb niet lang op een intakegesprek hoeven wachten

B

Ik vind het aantal contacten met mijn consulent goed

C

De eisen om in een traject te komen zijn te zwaar

☐
☐
☐

Oneens

Eens

☐
☐
☐

☐
☐
☐

Helemaal
mee eens

☐
☐
☐

Dienstverlening na het traject
11

Is uw schuldregelingstraject klaar?
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☐

Ja

☐

Nee

 Ga naar vraag 15

N.v.t.

☐
☐
☐

KLANTBELEVINGSONDERZOEK SCHULDHULPVERLENING

12

Wilde u begeleiding na het traject?

☐
13

☐

Nee

☐

Weet ik niet

☐

Weet ik niet

Is aan u gevraagd of u begeleiding/ nazorg wilde?

☐
14

Ja

Ja

☐

Nee

Wilt u een rapportcijfer (1 is slecht, 10 is goed) geven
voor…
De begeleiding na het traject

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N.v.t.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Wilt u hieronder een algemeen rapportcijfer geven voor de klantmanagers van het Loket Schuldhulp?
15 Oordeel algemeen medewerkers

De hulp door de consulenten van het Loket Schuldhulp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N.v.t.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Hieronder geven we een aantal meningen weer over de klantmanagers van het Loket Schuldhulp. Wilt u
aankruisen of u het met de mening eens of oneens bent?
Helemaal

16 De klantmanagers van het Loket Schuldhulp…
A

wisselen vaak waardoor ik steeds opnieuw hetzelfde verhaal moet
vertellen

B

hebben vooroordelen over wat ik kan of wat ik wil

C

werken snel en praktisch

D

houden zich aan hun afspraken

E

weten en kunnen genoeg om mij goed te helpen

F

besteden voldoende tijd en aandacht aan voorlichting

G

doen hun uiterste best om mij zo goed mogelijk te helpen

H

houden rekening met wat ik kan en wil

I

gaan voorzichtig om met mijn persoonlijke gegevens

J

gaan op een beleefde manier met mij om

K

behandelen mij als gelijke

17 De klantmanagers van het Loket Schuldhulp…
A

hebben veel aandacht voor verplichtingen en sancties

B

behandelden mij alsof ik niet wil (werken)

C

kijken naar mogelijkheden, niet naar onmogelijkheden

D

hebben genoeg tijd om een afspraak te maken

E

bellen altijd terug als ik dat vraag

F

zijn makkelijk te bereiken via de telefoon
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oneens

Helemaal
oneens

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Oneens Eens

Helemaal
mee eens

N.v.t.

☐

☐

☐

☐

☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Oneens

Eens

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Helemaal
mee eens

☐
☐
☐
☐
☐
☐

N.v.t.

☐
☐
☐
☐
☐
☐

KLANTBELEVINGSONDERZOEK SCHULDHULPVERLENING

Hieronder geven wij een aantal meningen weer over uw verwachtingen over de schuldhulpverlening van het
Loket Schuldhulp. Wilt u aankruisen of u het met de mening eens of oneens bent?
Helemaal

18 ‘Verwachtingen, verantwoordelijkheid’
A

Wat de klantmanagers van mij vragen is te zwaar

B

Wat de klantmanagers van mijn vragen is reëel

C

Het Loket Schuldhulp doet genoeg om mij te helpen

D

Mijn rechten zijn van tevoren helder verteld.

E

Mijn plichten zijn van tevoren helder verteld

F

Ik kan na het traject mijn financiën weer zelfstandig beheren

G

Ik ben bang dat ik weer schulden krijg

19

Ontvangt u budgetbeheer van het Loket Schuldhulp?

oneens

Oneens

Eens

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Ja

☐

Helemaal
mee eens

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

N.v.t.

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

 Ga naar vraag 21

Nee

Hieronder geven wij een aantal meningen weer over budgetbeheer door de gemeente. Wilt u aankruisen of u
het met de mening eens of oneens bent?
Helemaal

20
A

De budgetbeheerder helpt mij genoeg om mijn financiën op orde te
krijgen

B

Via budgetbeheer leer ik zelf weer om met mijn geld om te gaan

C

Budgetbeheer zorgt dat mijn vaste lasten op tijd betaald worden

D

Door budgetbeheer kom ik minder snel in de problemen

E

Na afloop van het budgetbeheer kan ik mijn betalingen zelf weer
doen

F

Ik zal altijd budgetbeheer nodig hebben

G

Budgetbeheer zorg voor rust in mijn persoonlijke situatie

H

De budgetbeheerder informeert mij voldoende over mijn situatie

I

Ik kan met mijn (financiële) vragen altijd terecht bij mijn
budgetbeheerder
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Helemaal

Oneens

Eens

☐

☐

☐

☐

☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐

oneens

mee eens

N.v.t.
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21 Kunt u tot slot één punt aangeven dat u goed vindt aan de schuldhulpverlening van het Loket Schuldhulp?

22

☐

Klantvriendelijkheid/behulpzaamheid

☐

Aandacht medewerkers

☐

Mijn klantmanager van het Loket
Schuldhulp

☐

Dat er een vangnet is

☐

Informatievoorziening

☐

Begeleiding/ondersteuning

☐

Alles in het algemeen

☐

Stiptheid uitbetaling uitkering

☐

Anders, namelijk: (graag binnen de
lijnen van het vak schrijven)

Kunt u tot slot één punt aangeven dat het Loket Schuldhulp zou moeten verbeteren?

☐

Telefonische bereikbaarheid

☐

Meer begrip/respect van de
medewerkers

☐

Beter/sneller reageren op
vragen

☐

Minder wisselingen klantmanagers
van Loket Schuldhulp

☐

Wachttijden aan de balie

☐

Meer tijd nemen voor de klant

Rekening houden met de situatie
van de klant

☐

Meer voorlichting over het
voorkomen van schulden

☐
☐

Informatievoorziening
Ruimere openingstijden Loket
Schuldhulp

☐
☐

Anders, namelijk: (graag binnen de lijnen van het vak schrijven)

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst.
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