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ONDERZOEK NAAR TEVREDENHEID
ONDER BIJSTANDSGERECHTIGDEN IN
DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN

Vooraf
Geacht college,
In maart 2017 heeft de Cliëntenraad Participatiewet Gilze en Rijen onderzoek gedaan naar
de mate van tevredenheid onder de bijstandsgerechtigden in de gemeente Gilze en Rijen.
Hiertoe is een enquête opgesteld en verspreid. Deze enquête is door de deelnemers
anoniem ingevuld. De Cliëntenraad heeft de antwoorden geïnventariseerd en verwerkt in dit
verslag. De ingevulde formulieren zijn bewaard gebleven. De enquête en de inventarisatie
van de antwoorden zijn als bijlage aan dit verslag toegevoegd.
Middels dit verslag bieden wij u de uitslag van het onderzoek aan. Enkele onderwerpen
verdienen naar onze mening uw extra aandacht. Graag zouden wij daarom de resultaten met
u willen bespreken in een volgend overleg.
Met vriendelijke groet,
Ad Maas
(voorzitter)
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1. De respons
De enquête is verstrekt aan 516 bijstandsgerechtigden (mensen met een uitkering) uit de
gemeente Gilze en Rijen. Uiteindelijk zijn er in totaal 84 formulieren ingevuld en
terugontvangen. Dit betekent een respons van ruim 16%.
Uit de reacties van respondenten is ons gebleken dat - ondanks onze inzet om een zo
duidelijk mogelijke enquête samen te stellen - de vraagstelling toch als moeilijk werd ervaren
door met name anderstaligen.

Verdeling man/vrouw
Van de respondenten was 48% man en 52% vrouw.

Verdeling leeftijdscategorieën
De verdeling in leeftijdscategorieën was als volgt:







18 t/m 25 jaar
26 t/m 35 jaar
36 t/m 45 jaar
46 t/m 55 jaar
56 t/m 65 jaar
66 jaar of ouder

11%
17%
17%
32%
22%
01%

Verdeling leeftijd
respondenten
18 t/m 25
26 t/m 35
36 t/m 45
46 t/m 55
56 t/m 65
66 of ouder
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Verdeling gezinssamenstelling
De verdeling in gezinssamenstelling was als volgt:






alleenstaand
eenoudergezin
(echt)paar zonder kinderen
(echt)paar met kinderen
anders
thuiswonend
echtscheiding

48%
19%
10%
14%
06%
02%
01%

33% van de respondenten had de financiële zorg voor kinderen in het huishouden.

Verdeling gezinssamenstelling
respondenten
alleenstaand
eenoudergezin
(echt)paar zonder
kinderen
(echt)paar met kinderen
anders

Verdeling inkomstenbronnen
De respondenten hadden binnen hun huishouden de volgende inkomstenbronnen:










loon uit arbeid
winst uit onderneming/freelance/bijbaan
bijstandsuitkering
WAO/WW-uitkering
ANW-uitkering
Alimentatie
IAOW/IOAZ
AOW
Anders, partnerpensioen

08%
02%
85%
05%
-
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2. De onderwerpen
De vragen uit de enquête zijn onder te verdelen in vier verschillende onderwerpen, namelijk:





Kennis van regels, rechten en plichten
Eigen ervaringen respondenten
Zorg en zorgmijding
Financiële situatie respondenten

De enquête bevatte meerkeuzevragen, maar regelmatig konden respondenten daarbij een
open toelichting geven. Hier is veelvuldig gebruik van gemaakt. Alle opmerkingen zijn
geïnventariseerd en letterlijk terug te vinden in de bijlage bij dit verslag. Een samenvatting
van de opmerkingen is in dit verslag telkens opgenomen bij de betreffende vraag.
Aansluitend aan de vragen konden de respondenten in de enquête een algemene
opmerking, een suggestie of een vraag plaatsen. Deze reacties zijn integraal terug te lezen
in de bijlage, onder vraag 42.

3. De uitslag
De uitslag van het onderzoek wordt in dit verslag gegeven per onderwerp. Voor de volledige
enquête en de daarin gehanteerde volgorde van de vragen, verwijzen we u wederom naar
de bijlage.
 KENNIS VAN REGELS, RECHTEN EN PLICHTEN
Kent u uw rechten en plichten en bent u hierover goed geïnformeerd?
79% ja
20% nee
01% geen antwoord
Kent u het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP)?
57% ja
42% nee
01% geen antwoord
Kent u de bijstandsnormen?
73% ja
26% nee
01% geen antwoord
Heeft u kennisgenomen van de bijgevoegde inkomenskaart Gilze en Rijen?
82% ja
14% nee
04% geen antwoord
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Kruis aan welke van de onderstaande regelingen u bekend is. Meerdere antwoorden
zijn mogelijk.
* Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
39%
* Wet op de Rechtsbijstand (WRB)
31%
* Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen
69%
* Meldpunt Schuldhulpverlening
26%
* Aanvraag Individuele Inkomenstoeslag
42%
* Bijzondere Bijstand Gemeente Gilze en Rijen
60%
* Wet schuldsanering natuurlijke personen
23%
* Budget-coach Leystromen
15%
* Geen van bovenstaande regelingen
10%
Weet u wat bijzondere bijstand is?
82% ja
17% nee
01% geen antwoord
De gemeente Gilze en Rijen heeft een regeling waarbij huishoudens met een laag
inkomen in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding van gemeentelijke
heffingen. Wist u dit?
82% ja
18% nee
Kent u Talent2Work?
57% ja
39% nee
04% geen antwoord
Wist u dat er een Cliëntenraad Participatiewet is?
24% ja
74% nee
02% geen antwoord
Zou u hieraan willen deelnemen?
13% ja
76% nee

Aandachtspunt kennis van regels, rechten en plichten
Hoewel 79% van de respondenten aanvankelijk zegt goed op de hoogte te zijn van de rechten
en plichten, blijkt uit de vervolgvragen dat dit in veel gevallen toch niet het geval is. Zo kent
slechts 39% de WMO, slechts 60% de bijzondere bijstand en zelfs 10% kent geen van de
genoemde regelingen.
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 EIGEN ERVARINGEN RESPONDENTEN
Kent u de tegenprestatie, heeft u hiermee te maken gehad en wat is uw ervaring
hiermee?
43% ja
54% nee
04% geen antwoord

Toelichting bij vraag over tegenprestatie
Respondenten geven de volgende reacties:

























Passende tegenprestatie
Te kort in de bijstand
Vrijheid in tijd om werk te zoeken
Langdurig arbeidsongeschikt (afgekeurd)
Speel-o-theek gewerkt gedurende tegenprestatie tijd daarna in jaren
Leuk vrijwilligerswerk
Misbruik tegenprestatie
Groeituin
Vrijwilligerswerk zwaar wegens whiplash
Vrijwilligerswerk HCGR
Repaircafe gewerkt
Bij NS gewerkt
Werk bij / in groeituin
Vragen te moeilijk voor niet Nederlandssprekende
Gemeentetuin Gilze naar tevredenheid gewerkt
Afgekeurd
Vruchtbaar leuk
Ervaring met restaurantwerk
Schildercursus gedaan
Begrip tegenprestatie ken ik, niet mee te maken gehad wegens bijstandsuitkering
Zelf uitgekozen vrijwilligerswerk
Tegenprestatie gedaan
Kringloop vrijwilliger
Ik ben ermee bekend, maar ik heb geen tegenprestatie gedaan

Aandachtspunt tegenprestatie
Opvallend is dat 54% van de respondenten geen tegenprestatie heeft verricht. Komen deze
mensen niet in aanmerking voor een tegenprestatie? Wat is het beleid van het college in deze?
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Kent u voorbeelden van vrijwilligerswerk/tegenprestatie dat voorheen betaald werk
was?
21% ja
79% nee

Open reacties respondenten
De volgende voorbeelden werden aangehaald:
- driemaal per week gymzaal schoonvegen
- gastheer station
- voedselbank/kredietbank
- bij Vita veel betaalde banen sinds jaren opgevuld door vrijwilligers
- werk NS door NS-personeel onderhoud treinen
- plantsoenendienst
- welzijnszorg
- werken met behoud van uitkering

Aandachtspunt verdringing betaald werk
Bij het opleggen van een tegenprestatie wordt door uitkeringsgerechtigden soms vrijwilligerswerk
gedaan dat voorheen gold als betaald werk. Graag willen wij hierover met uw college in gesprek.
De tegenprestatie mag naar onze mening betaald werk niet verdringen. Het vrijwilligerswerk
moet in de eerste plaats een opstap zijn voor de uitkeringsgerechtigden naar regulier werk.

Heeft u ervaring met regels t.a.v. boete en handhaving?
20% ja
80% nee

Open reacties respondenten
Opmerkingen waren onder andere:
- elke maand veel inzage in bankgegevens
- boete gemeente wegens niet melding autobezit
- boete wegens niet opgeven van pensioen ex-man
- een niet terechte boete, die is later teruggedraaid
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Is er met u een plan van aanpak opgesteld?

Plan van aanpak opgesteld
Ja
Nee
Geen antwoord

49% ja
46% nee
5% geen antwoord
Aandachtspunt
Deze uitkomst geeft een duidelijk signaal af; namelijk dat ofwel in bijna de helft van de gevallen
geen plan van aanpak wordt opgesteld, ofwel dat mensen niet weten dat ze een zorgplan hebben.
Dit onderwerp verdient daarom aandacht. Voor alle uitkeringsgerechtigden dient een plan van
aanpak te worden opgesteld waarin duidelijk alle afspraken worden vermeld die zijn gemaakt
tussen uitkeringsgerechtigde en de gemeente.

Zijn de wederzijdse rechten en plichten van dat plan van aanpak nagekomen?

Rechten en plichten
nagekomen
Ja
Nee
Geen antwoord

46% ja
31% nee
23% geen antwoord
Aandachtspunt
Bijna een derde van de respondenten geeft aan dat de rechten en plichten niet worden
nagekomen. Dit vormt ook een punt van aandacht. Maatwerk, gekoppeld aan het plan van
aanpak, plus een goede communicatie daarover zijn essentieel voor de cliënt. Men moet zich
ervan bewust zijn dat ieder dient te voldoen aan de voorwaarden, mede omdat de cliënt anders
mogelijk gekort zal worden op de uitkering. Ook over de klachtenregeling dient helderheid te
bestaan bij de cliënt.
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Hebt u weleens een aanvraag voor bijzondere bijstand ingediend?
68% ja
17% nee
15% geen antwoord

Was u tevreden over de bejegening door en de houding van de sociale dienst
medewerker / ambtenaar?

Tevredenheid bejegening
Heel erg tevreden
Tevreden
Ontevreden
Heel erg ontevreden
Geen antwoord

19% heel erg tevreden
45% tevreden
12% ontevreden
08% heel erg ontevreden
06% geen antwoord
64% van de respondenten is
zeer te spreken over de
houding van de gemeente.

Was u tevreden over de afhandelingssnelheid van uw (bijzondere)
bijstandsaanvraag?
14% heel erg tevreden
60% tevreden
12% ontevreden
08% heel erg ontevreden
06% geen antwoord
74% van de respondenten
is zeer te spreken over de
afhandelingssnelheid.

Tevredenheid
afhandelingssnelheid
Heel erg tevreden
Tevreden
Ontevreden
Heel erg ontevreden
Geen antwoord

Denkt u dat de gemeente Gilze en Rijen genoeg doet om mensen met een laag
inkomen te ondersteunen?
37% ja, genoeg
31% nee, te weinig
31% geen mening
01% geen antwoord
Bent u ingeschreven bij Talent2Work?
30% ja
58% nee
12% geen antwoord
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Aan welke activiteiten neemt u deel of heeft u deelgenomen?
* workshop solliciteren
24%
* 'meet and greet'
06%
* bedrijfsbezoeken
14%
* looptrainingen
13%
* inloop spreekuur
26%
Bent u via Talent2Work (gedeeltelijk) aan het werk gekomen?
08% ja
25% nee
Van de 25 respondenten die
67% geen antwoord
deelnamen aan Talent2Work
waren er maar liefst 20 tevreden
Bent u tevreden over Talent2Work?
hierover.
24% ja
08% nee
Heeft u suggesties voor Talent2Work?
De volgende suggesties werden onder andere gegeven:
- die werken zelf ook niet
- meer betrokkenheid qua werk
- naar mens en mogelijkheden (persoonlijke situatie) kijken
- minder explosief feedback geven
- meer 50/60-plussers bij werkgevers aanbieden
- meer privégesprekken plannen
- inzetten om de taal te verbeteren

 ZORG EN ZORGMIJDING
Heeft u om financiële redenen in 2016 afgezien van zorg (bijvoorbeeld tandarts, therapie)?

Zorgmijding
Ja
Nee
Geen antwoord

37% ja
62% nee
01% geen antwoord
Aandachtspunt
Bij de open toelichting wordt door respondenten opgemerkt dat er te weinig geld is voor zorg en
dat men om die reden afziet van een bezoek aan de huisarts, tandarts, opticien, specialist en
therapeut. Zelfs operaties worden uitgesteld om financiële redenen. Zie voor alle opmerkingen
vraag 15 van de enquête (bijlage).
Zorgmijding is dus aan de orde van de dag bij 37% van de respondenten. Hierover gaan we graag
met uw college in gesprek.
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Maakt u gebruik van de collectieve zorgverzekering die de gemeente aanbiedt?

Deelname collectieve
zorgverzekering
Ja
Nee
Ken ik niet

54% ja
33% nee
13% ik ken deze verzekering niet
Aandachtspunt
Meer dan de helft van de respondenten maakt gebruik van de collectieve zorgverzekering. Dit is
een signaal dat het afsluiten van een dergelijke verzekering zeker zin heeft. Vervolgens is de
vraag interessant waarom een derde van de respondenten er geen gebruik van maakt. Is de
informatieverstrekking hierover toereikend?

Bent u hulpbehoevend?
31% ja
65% nee
04% geen antwoord
Krijgt u een vergoeding voor de hulp die u nodig heeft?
14% ja
64% nee
22% geen antwoord
Open reacties respondenten
Over de hulp(kosten) werden onder andere de volgende opmerkingen gemaakt:
- huishoudelijke hulp / bijzondere bijstand
- bewindskosten
- mijn man is mantelzorger
- zorgverzekering
- vergoeding begeleiding / thuishulp / huishoudelijk werk / tuinonderhoud
- bijzondere bijstand voor kinderen onder de 18 jaar
- voor ambulante begeleiding WMO-beschikking
- traplift, scootmobiel, douchestoel, beugels voor in de wc; totale aflossing €27,80 per maand
- actieve hulp via de gemeente, via CZ
- geen reactie van gemeente gekregen op acht aangetekende brieven, na media-aandacht alsnog
gelijk gekregen
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 FINANCIËLE SITUATIE RESPONDENTEN

In welke mate kunt u rondkomen met uw beschikbare inkomen?

In welke mate kunt u
rondkomen?
Zeer moeilijk
Moeilijk
Makkelijk
Zeer makkelijk
Geen antwoord

20% zeer moeilijk
62% moeilijk
16% makkelijk
01% zeer makkelijk
01% geen antwoord

Lukt het om financieel rond te komen?
48% ja
42% nee
10% geen antwoord
Open toelichting respondenten
Opmerkingen waren onder andere:
- voor de vaste lasten genoeg inkomsten, voor eten en kleding te weinig
- geen schulden, maar grotere uitgaven / bijzondere dingen zijn moeilijk
- bewindvoering / schuldhulpregeling / Kredietbank / Wnsp
- hulp van familie / Weggeefhoek / Voedselbank / IMW / Stichting Leergeld / kerk
- te weinig om van te leven
- kosten medicatie / ziektekostenverzekering geven problemen
- bang voor sociaal isolement
- kind komt dingen tekort

Aandachtspunt
Deze uitslag geeft een duidelijk signaal af, namelijk dat ruim 80% van de respondenten veel
moeite heeft om rond te komen. Maar liefst 42% geeft aan zelfs niet rond te kunnen komen. Zijn
deze mensen in beeld bij de gemeente? En zijn er mogelijkheden om deze groep tegemoet te
komen? Wij gaan hierover graag in gesprek met uw college.
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Heeft u te maken met de kostendelersnorm? Zo ja, hoe was de voorlichting?
74% nee
06% ja, voorlichting was goed
10% ja, voorlichting was voldoende
05% ja, voorlichting was onvoldoende
05% geen antwoord
Vindt u de kosten voor uw woning in relatie tot uw inkomen te hoog en zou u om die
reden willen verhuizen naar een goedkopere woning?
23% ja
71% nee
06% geen antwoord
Maakt u gebruik van een inkomensondersteunende regeling?
33% ja
57% nee
10% geen antwoord
Open reacties respondenten
Onderstaande regelingen werden door respondenten genoemd:
- vrijstelling gemeentelijke belastingen
- BBW
- bijzondere bijstand (voor kinderen)
- inkomensafhankelijke toeslag, huur- en zorgtoeslag
- onkostenvergoeding inburgering
- bewindvoering
- Wajong
- individuele inkomstentoeslag
- Wnsp
- reiskosten
Enkele respondenten geven aan dat ze onbekend zijn met de inkomensondersteunende
regelingen.

Zijn er inkomensondersteunende regelingen waarvan u denkt dat u er recht op heeft,
maar die u niet heeft aangevraagd?
30% ja
60% nee
10% geen antwoord
Open reacties respondenten
Onderstaande opmerkingen worden bij deze vraag gemaakt:
- bijzondere bijstand
- lees eerst eigen enquête
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- langdurig laag inkomen en vermogen
- kwijtschelding gemeentelijke belastingen
- maak van alles gebruik
- teveel papierwerk invullen
- individuele studietoeslag
- voedselbank
- recht op inkomenstoeslag
- loonkostentoeslag
- onbekend
- schoolkostenvergoeding
- mantelzorg jongste zoon
- vroeger vergoeding zwemactiviteiten, sinds 2016 niet meer
- re-integratie, energiecoach Leystromen, Weggeefhoek
- bijzondere bijstand aangevraagd voor yogalessen, beschikking gemeente: niet noodzakelijke
kosten

Waarom maakt u van die regelingen geen gebruik, terwijl u denkt dat u hier wel recht
op heeft?
* Dan moet ik teveel papieren invullen
08%
* Ik heb geen zin om mijn hand op te houden
07%
* Anders, namelijk
31%
Open reacties respondenten
Bij 'anders' is ingevuld:
- waar moet ik voor mijn zoon zijn?
- bewindvoerder beheert alles
- niet op geattendeerd door gemeente / onbekend / te weinig informatie
- moeilijk te begrijpen / Nederlands aan het leren
- recht op hebben is één ding, krijgen een tweede
- voorwaarden belachelijk
- probleem opgelost
- bijzondere bijstand
- gemeente helpt mij niet i.v.m. verleden

Zijn er activiteiten waaraan u niet kan deelnemen, omdat uw inkomsten niet
toereikend zijn?
42% nee
46% ja
12% geen antwoord
Open reacties respondenten
De volgende activiteiten zijn genoemd:
- sporten / zwemmen
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- Sporten om gezondheidsredenen
- Hulp in de huishouding
- Participeren in de ruimste zin van het woord
- Beperking rijden scootmobiel
- Concerten bezoeken
- Opleiding schilderen
- Sparen
- Brieven schrijven wegens kosten inkt/papier
- Ontspanning algemeen
- Alle extra's
- Reizen met openbaar vervoer

17

4. Nawoord
De Cliëntenraad Participatiewet Gilze en Rijen heeft met dit onderzoek getracht een beeld te
schetsen van de mate van tevredenheid onder bijstandsgerechtigden in de gemeente Gilze
en Rijen.
Over enkele onderwerpen gaan wij graag met uw college in gesprek, mede om te bepalen of
op deze punten wellicht nog een verbetering te bereiken is. Met name de onderwerpen
'zorgmijding' en 'plan van aanpak' verdienen wat ons betreft nadere aandacht. Ook de
financiële situatie - zoals die in dit onderzoek door de respondenten wordt weergegeven vraagt ons inziens om een open blik op de bestaande regelingen. Tot slot willen wij uw
aandacht voor de verdringing van betaald werk bij het verrichten van de tegenprestatie.
Mocht u nu reeds vragen of opmerkingen hebben over dit onderzoek, dan zijn wij uiteraard
bereid tot een verdere toelichting. Neemt u in dat geval gerust contact met ons op via onze
secretaris, Cees Willemen: 06-59613926 / c.willemen@outlook.com.
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