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Weener XL

Werk-ontwikkelbedrijf gemeente 

’s-Hertogenbosch

Voor Bosschenaren met een afstand tot de 

arbeidsmarkt

Totaalpakket, passend werk en participatie 

staan voorop 

Voorziet in (aanvullend) inkomen 
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Waarom hospitality?

• De maatschappij verandert/ mondige burgers

• Strengere en complexere wet- en regelgeving

• Digitalisering

• Concern programma ‘Dienstbaar en van betekenis’
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Klantbeleving
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Fasen

1. Onderzoek (0-meting)

2. Richtlijnen opstellen/ verbeteringen doorvoeren

3. Borging (NPS)
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Fase 1

• Onderzoek door extern bureau (onuitgesproken (onbewuste) verwachtingen, onzekerheden en emoties van klant 

gevisualiseerd en in één beeld bij elkaar gebracht met de feitelijke communicatie- en procesgang vanuit de organisatie)

• Observaties door publieke dienstverlening

• Vragenlijst door afdeling onderzoek en statistiek gemeente

• Klankbordgroep medewerkers

• i.o.m. cliëntenraad participatiewet

• Klantenpanel voor brieven
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Voorbeeld

Wat vooraf ging…
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Belangrijkste leerpunten interviews

• Betere communicatie tussen medewerkers/ afdelingen onderling; klanten 

hebben er hinder van als dit niet op orde is.

• Expliciete aandacht hebben voor het verhaal van de klant, ergens vroeg in het 

traject. Met deze achtergrond in het vervolgtraject rekening houden.

• Klant is onvoldoende zichtbaar/ in beeld bij veel medewerkers. Hier verbetering 

in aanbrengen.
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Fase 2, de verbeteringen

• De medewerkers van Weener XL

• Jobcoaching ‘Aan de slag’

• Gastvrijheidsscan

• HRM Cyclus

• Weener Break

• Procesaanpassing in het aanvraagproces van 

een bijstandsuitkering

• Facilitaire aanpassingen

• De “andere aanpak” bij besluiten

• Training

• Naamplaatjes

• Weener XL breed inwerkprogramma

• Resultaatgericht samenwerken

• Uniformiteit balies planning en klantgeleiding

• Communicatie

• 3 vragen

• Brieven en beschikkingen
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3 goede vragen
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Alle documenten zijn op dezelfde manier opgebouwd 

• In de inleiding staat de kernboodschap

• Welke vragen kan een klant hebben over de kernboodschap? Die beantwoord je daarna, iedere 

vraag in een nieuwe alinea met een titel

• In elke brief staat een taak. Als je het vriendelijk vraagt, doen mensen eerder wat ze moeten doen. 



We letten daarbij op:

• Niet herhalen wat een klant al weet. Dus niet: ‘U ontvangt een uitkering’. 

• We schrijven voor de lezer, niet voor onszelf: 

> Wij maken uw uitkering over (en niet: U ontvangt uw uitkering.)

• Niet alles wat in óns op komt, moet in de brief. Is het voor de lezer belangrijk ja of nee?

• Gebiedende wijs schrijven als iemand iets moet doen: 

> Meld u bij de receptie. (en niet: U kunt zich melden bij de receptie.)

> Kom op tijd. (en niet: Wij gaan er vanuit dat u op tijd komt.) 

• Taalniveau (Vergunningshouders A2, anders B1)
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Schrijfregels gemeente ‘s-Hertogenbosch

• Informeel schrijven 

> U hebt.. (en niet: U heeft..) 

> Meld u.. (en niet: Meldt u zich..)

• Actief schrijven: 

> Ik haal u op bij de receptie. (en niet: U wordt opgehaald bij de receptie.)

• Als – dan zinnen: knippen in een vraag en antwoord: 

> Kunt u niet komen? Meld u dan op tijd af. (en niet: Als u niet kunt komen dan moet u zich

afmelden.)
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Voorbeelden

U ontvangt een uitkering op grond van de Participatiewet. Dat betekent dat u rechten hebt, maar ook 

verplichtingen. Sinds 1 juli 2016 is daar een nieuwe verplichting bijgekomen. Dit is de ‘Wet Taaleis’. U 

moet hiervoor een verklaring invullen. Daarover gaat deze brief.

Iedereen met een uitkering moet de Nederlands taal voldoende begrijpen, spreken, lezen en schrijven. 

Dat staat in de Wet Taaleis. Daarover gaat deze brief. 
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Formulier wet taaleis
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Uw eerste werkdag is op 24 mei 2017. We verwachten u om 9.00 uur. (Let op: deze tijd wijkt af van 

uw werktijden na deze eerste bijeenkomst, zie schema hieronder). Wij gaan ervan uit dat u 

aanwezig bent. Is er een dringende reden waardoor u niet kunt komen? Neem dan voor 24 mei 

2017 contact op met team administratie, telefoonnummer (073) 615 30 55.

Eerste werkdag

U start met werken op 24 mei 2017 om 9.00 uur. Kom naar de ingang Werk & Inkomen van Weener

XL, Van Herpensweide 1, ’s-Hertogenbosch. Meld u bij de receptie, dan halen wij u daar op. 

Kunt u niet komen? 

Bel ons dan voor 24 mei 2017. Het telefoonnummer is (073) 615 30 55.
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Geachte meneer X, 

U ontvangt een uitkering op grond van de Participatiewet. Aan de uitkering is een aantal verplichtingen 

verbonden. Dit staat in artikel 9 lid 1 van de Participatiewet. U hebt u niet gehouden aan deze 

verplichtingen. Daarover gaat deze brief.

Besluit

Vanaf 1  juli 2015 verlagen wij uw uitkering met 100% procent. Dat geldt voor een periode van één 

maand. Dit staat in artikel 18 lid 4 en 5 van de Participatiewet. In dit geval is geen sprake van 

bijzondere omstandigheden om hiervan af te zien.

Reden

U hebt algemeen geaccepteerde arbeid in dienstbetrekking niet aanvaardt of niet behouden. Dit is in 

strijd met artikel 9 lid 1 van de Participatiewet. In artikel 18 lid 4 onder a van de Participatiewet staat 

dat dan de bijstandsuitkering wordt verlaagd.
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Geachte meneer X,

De Participatiewet wil dat u zich houdt aan de arbeidsverplichtingen. U hebt dat niet gedaan. Dat heeft 

gevolgen voor uw uitkering. Daarover gaat deze brief.

Besluit

Vanaf 1 januari 2018 krijgt u één maand geen uitkering. De reden daarvoor is dat u algemeen 

geaccepteerd werk niet hebt aangenomen. U hebt een baan geweigerd bij Weener XL.

Zo staat het in de wet

Dat wij uw uitkering één maand met honderd procent moeten verlagen staat in artikel 18 lid 4 onder a en 

5 van de Participatiewet. In uw geval zijn er geen bijzondere omstandigheden om hiervan af te zien.
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Fase 3, (borging) GES-NPS

• NPS Net promotor score

– Eenvoudige manier om 

klantloyaliteit te meten

• GES NPS (Governmental)

– Aangepast voor overheidsinstanties
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Klantcontact

Mailtje met 1 
vraag

Hoge en lage 
scores 

nabellen

Indien nodig 
verbeteringen 

doorvoeren



E-mail ‘graag uw mening’
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GES NPS

• Detractors (tegenstanders of criticaster): Deze respondenten geven 

een score tussen de 0 en 6 en zijn hoogstwaarschijnlijk ontevreden 

over de organisatie.

• Passives (passief tevreden): Deze respondenten geven een score 

van 7 of 8. Deze mensen zijn tevreden over de organisatie.

• Promoters: Deze respondenten geven een score van 9 of 10 en zijn 

zeer enthousiast over de organisatie.
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GES NPS
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Tot slot

• Klant centraal (NIVEA)

• Medewerkersbevlogenheid

• Continu aandacht voor blijven houden (PDCA)

• Lef en vertrouwen

• Positieve reacties (NPS = meetbaar, herhaald onderzoek door O&S betere scores)
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‘Dienstverlening met een kloppend hart
voor de samenleving’



Vragen
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