
Partners in verbetering

Wilt u ook leren 
van de ervaringen 
van uw cliënten?



Continu-onderzoek 

Op tijd een scherp beeld krijgen van de ervaringen 

van inwoners met (onderdelen van) uw dienst

verlening? Gebruik hiervoor Continuonderzoek 

van BMC. Kort na bepaalde belangrijke gebeurte

nissen bevragen wij de respondent naar zijn/haar 

ervaringen met deze gebeurtenis. Denk aan: een 

eerste vraag, een keukentafel/adviesgesprek, het 

opstellen van ‘Eén Plan’, de overdracht naar niet

vrij toegankelijke hulp, een workshop, een groeps

intake et cetera. Dit kan zowel kwantitatief als 

kwalitatief en levert een scherp beeld op van de 

ervaringen van diverse doelgroepen met de 

(gemeentelijke processen) rond een hulpvraag.

Bevraag dezelfde klanten een bepaalde tijd na 

een contact/gebeurtenis als onderdeel van 

nazorg (bijvoorbeeld zes maanden na een advies

gesprek of na het toekennen van specialistische 

ondersteuning). De bevraging zelf gaat via ver

schillende methoden (digitaal, papier, telefonisch). 

Wij ontsluiten de resultaten in overleg met de 

opdrachtgever. Ook hiervoor zijn verschillende 

kanalen, zoals digitale en/of fysieke rapportages, 

factsheets, infographics en interactieve dash

boards en frequenties mogelijk.

Gemeenten zijn steeds meer op zoek naar manieren om 
ervaringen van cliënten en inwoners mee te nemen in de 
uitgangspunten van het beleid. In de huidige opzet van de 
cliëntervaringsonderzoeken missen zij nu nog aanknopings
punten voor verbetering van beleid.

Zij hebben concreet vaak behoefte aan: 

•  integrale (3D)cliëntervaringen; 

•  inzicht in continue ervaringen van cliënten (bij

voorbeeld net na het gesprek of bij de start 

van de ondersteuning);

•  inzicht in de verhalen achter de ondersteuning 

die inwoners ontvangen.

BMC vertaalt deze behoeften naar nieuwe en aan

vullende vormen van cliëntervaringsonderzoek. 

Kies voor een andere of aan vullende aanpak, zodat 

u meer leert over de ervaringen van uw cliënten.

Een greep uit ons aanbod om breed zicht te krij

gen op de ervaringen van uw cliënten:

• Continuonderzoek

•  Persoonlijke verhalen van gezinnen met 

(jeugd)hulp (telefonisch, thuis of op een 

andere locatie)

• Klantreizen

• Integrale (3D)cliëntervaring

De ervaring van  
uw inwoners is  

de belangrijkste voeding 
voor de actualisering  

van uw beleid.

Ook het verplichte  
CEO Wmo kan uitgevoerd 
worden door middel van 

continuonderzoek!



Persoonlijke verhalen van gezinnen met 
(jeugd)hulp

Persoonlijk (thuis) interviewen geeft het meest 

volledige beeld van ervaringen van een cliënt en 

zijn/haar omstandigheden. Hoe duidelijk is het 

voor cliënten waar ze terechtkunnen met hun 

vraag of probleem? Hoe zijn de ervaringen met  

de zorgaanbieder? Zijn ze echt geholpen met de 

ondersteuning en wat kan er beter? U ontvangt 

een rapport met concrete aanknopingspunten 

voor verbeteringen op basis van de  

cliëntervaringen.

We maken samen met u een plan over het aantal 

interviews, welke groepen we benaderen en welke 

onderwerpen we bespreken. Hiermee wordt het 

een onderzoek op maat! 

Waarom kiezen voor persoonlijke 
interviews?
•  De respondent heeft genoeg ruimte om 

zijn/haar ‘eigen’ verhaal te doen; de geïn

terviewde staat centraal. 

•  Het biedt de mogelijkheid om door te 

vragen op cruciale aspecten die echt van 

belang zijn voor het gezin.

•  Interviews in een voor de respondent 

prettige en veilige omgeving  zoals thuis, 

of juist in een jeugdhonk, wijkcentrum of 

woongroep, waardoor de bereidheid om 

mee te werken hoger is.

•  Respondent en interviewer zien elkaar. 

De respondent voelt zich hierdoor vaak 

eerder op zijn/haar gemak. En de onder

zoeker let op waardevolle nonverbale 

signalen van de respondent.

•  Het biedt de mogelijkheid om iemand bij 

het gesprek te vragen (ouder, kind, coach, 

begeleider et cetera) die aanvullende 

informatie geeft en waardoor responden

ten zich veilig voelen. 

•  Huisbezoeken kunnen ook een signale

ringsfunctie hebben voor onopgeloste 

problemen zoals eenzaamheid of een 

overbelaste mantelzorger.

Contact/gebeurtenis

Periodiek ontsluiten 
resultaten

Klant bevraagd via passende 
methode (online vragenlijst, 
telefonisch interview, etc.)

Medewerker meldt 
klant aan voor bevraging 

in systeem

Systeem schrijft 
klant automatisch aan



Wat zijn klantreizen en wat kun je 
ermee? 

Een klantreis (of ‘customer journey’) is de reis 

langs organisaties en diensten die een inwoner 

aflegt nadat hij/zij een (levens)gebeurtenis mee

maakt en/of een (hulp)vraag heeft. Klantreizen zijn 

in te zetten voor veel diverse doelgroepen. Denk 

binnen het sociaal domein aan inwoners met (com

plexe) ondersteuningsvragen en het aanvragen van 

ondersteuning in het kader van de Wmo, Jeugdwet 

en Participatiewet.

Hiermee krijgt u zicht op de ervaringen van de 

inwoner met een (hulp)vraag in zijn/haar zoek

tocht naar een antwoord. Bovendien krijgt u zicht 

op het totaalplaatje en niet alleen op de eigen 

gemeentelijke dienstverlening. Deze inzichten zijn 

vaak zeer waardevol, omdat ze geen boodschap 

hebben aan (beleidsmatige) schotten. De inwoner 

en zijn/haar ervaringen staan centraal. 

Gebruik klantreizen bij:
•  het van begin tot eind in beeld brengen van 

de eigen werkprocessen vanuit de blik van 

de inwoner (ook mogelijk met persona’s); 

•  het spiegelen van de eigen aannames over 

hoe inwoners zoeken als zij hulpvragen 

hebben;

•  inzicht verkrijgen in het toegangsproces. 

Hoe heeft u als gemeente uw toegang inge

richt? En hoe ervaren uw inwoners dat?

Persona: de klantreis is vanuit het 

perspectief van een persoon of gezin. 

Inclusief achtergrondinformatie en 

belangrijke punten.

Stappen: Wat gebeurt er feitelijk? Welke gebeurtenissen horen bij welke ervaringen?

Inzichten: Wat zijn de belangrijkste momenten in de klantreis?

Wens: Hoe had de klant de situatie het liefst beleefd (wat is zijn/haar grootste behoefte)?
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Emoties: welke ervaringen 

doet de inwoner op? Wat maakt 

hem/haar blij of juist niet?

Inzicht Inzicht
Inzicht

Inzicht

Stap 1 Stap 6Stap 5Stap 4Stap 3Stap 2

Wens 1 Wens 6Wens 5Wens 4Wens 3Wens 2

De rapportagevorm is de klantreis zelf. Elke klantreis bevat: 

+

-

Wilt u 
meer weten 

over Persona’s? 

KLIK DAN 
HIER!

https://www.bmc.nl/onderzoek/klantonderzoek-peilingen-tevredenheidsonderzoek/kennis-van-uw-doelgroep-met-behulp-van-personas


Integrale (3D) cliëntervaring 

Gemeenten richten hun dienstverlening op het 

sociaal domein steeds integraler in en willen de 

cliëntervaringen graag ook voor het gehele soci

aal domein inzichtelijk hebben. BMC ervaart dat 

een 3Dintegraal onderzoek de meeste meer

waarde oplevert door te focussen op de toegang. 

Ga met ons in gesprek over de mogelijkheden  

van een kwantitatieve of kwalitatieve opzet  

van het onderzoek. Bij een kwantitatieve opzet 

gebruiken we dezelfde set vragen over de erva

ringen met de toegang voor cliënten die vallen 

onder de Wmo, Jeugd en Participatiewet.  

Een kwalitatieve opzet richt zich op interviews 

met klanten die recent bij de gemeente zijn 

geweest en die ondersteuning vanuit twee of  

drie wetten van het sociaal domein ontvangen. 

Voor bovenstaande nieuwe en aanvullende  

vormen van klantonderzoek maken wij graag  

een offerte op maat voor u.

Wgs

GEZIN

www.bmcadvies.nl

Buren

Vrienden en 
Kennissen

Familie

Wmo

Participatiewet Jeugdwet

Kwantitatief cliëntervaringsonderzoek 
(verplicht onderdeel)

Daarnaast bieden wij natuurlijk ook de (verplichte) 

kwantitatieve cliëntervaringsonderzoeken.  

Wij differentiëren naar thema en mate van 

gewenste verdieping. In de meest basale vorm 

ontvangt u de resultaten van de standaard vra

genlijsten in tabellen en figuren of een factsheet. 

Voor meer duiding, analyse en vergelijking van de 

resultaten in de tekst raden wij de ‘Plusvariant’ 

aan. Ten slotte bieden wij ook de ‘Stervariant’ 

aan, waarbij u een rapportage ontvangt op  

basis van de uitkomsten van de vragenlijst.  

Hierbij maken wij een koppeling naar uw  

beleidsdoelstellingen met op maat gesneden  

aanbevelingen en verbeteracties. Hiervoor gaan 

we voor en na de veldwerkperiode in gesprek met 

beleidsmedewerkers en mensen uit de uitvoering 

over de relevante context in uw gemeente. 

Samen met u bepalen we welke methoden en 

technieken van dataverzameling het beste passen 

bij uw behoeften. Onderstaand geven we de 

meest geijkte methoden weer, die wij vaak gelijk

tijdig gebruiken voor onze onderzoeken.



Partners in verbetering

Kijk voor meer informatie ook eens op onze website  www.bmc.nl/ceo

Meer informatie & contact

Wilt u de mogelijkheden bespreken of een offerte aanvragen? We denken graag met u mee! 

U kunt contact opnemen met Andrew Britt, Hinke Stallen of Özlem Yalçin.

Özlem Yalçin

senior adviseur

ozlem.yalcin@bmc.nl

06  20 53 82 78

Hinke Stallen

senior adviseur

hinke.stallen@bmc.nl

06  20 70 22 23

Andrew Britt

senior adviseur

andrew.britt@bmc.nl

06  20 43 98 32

In 2018 heeft BMC

Telefonische afname van vragenlijsten
Voordelen van telefonische afname van  

vragenlijsten is de vaak hogere respons en  

de ruimte om bij open vragen door te vragen. 

Hiervoor werken we met ervaren en  

getrainde enquêteurs.

Methoden van dataverzamelen
•  Telefonische afname vragenlijst 

•  Online/digitale afname vragenlijst

•  Continuonderzoek (zowel schriftelijk, 

digitaal, telefonisch)

•  Papieren vragenlijsten 

•  Afname op locatie (bijvoorbeeld dag

bestedingslocaties, woongroep/vorm)

Kwalitatief
• Huisbezoeken, locatiebezoeken

• Telefonische interviews

• Rondetafelgesprekken

Op verzoek nemen wij de verzending en verzame-

ling van vragenlijsten en/of de helpdeskfunctie 

van u over.

•  voor ruim 80 gemeenten een CEO Wmo uitgevoerd 

waaraan in totaal ruim 27.000 respondenten hebben 

deelgenomen. 60% van de gemeenten kiest voor het 

toevoegen van eigen vragen.

•  voor ruim 30 gemeenten een CEO Jeugd 

uitgevoerd, met ruim 5.400 respondenten. 74% van de 

gemeenten kiest voor het toevoegen van eigen vragen,  

met name over de toegang.

•  voor ruim 20 gemeenten een Klantbelevings  -

onderzoek Werk en Inkomen uitgevoerd, met ruim  

4.000 respondenten. In de helft van de 

gevallen maken wij de vragenlijst op maat.

•  90% van onze opdrachtgevers heeft de mixed 

mode ingezet. (De mixed mode is het combineren van 

schriftelijk en onlineonderzoek.)

•  meer dan 300 telefonische interviews en 

huis bezoeken uitgevoerd onder de doelgroepen 

Wmocliënten met voorzieningen, melders, 

begeleidingscliënten en jeugdcliënten.


