Hooggevoelig Heel Gewoon

CONTENZA

Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek
11 februari 2020

Samenvatting & Conclusie
Het doel van dit onderzoek was om de tevredenheid van de klanten in kaart te brengen, die bij Hooggevoelig Heel Gewoon het Traject
werkfit maken hebben afgerond. Hieruit zijn de volgende resultaten naar voren gekomen:

Traject werkfit maken
Hooggevoelig Heel Gewoon heeft 20 klanten bij Contenza aangedragen, deze zijn allemaal per email door ons benaderd
Responspercentage van 55% (11 respondenten)
Hooggevoelig Heel Gewoon krijgt van haar klanten een gemiddeld rapportcijfer van 8.7 voor het Traject werkfit maken
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Inleiding
Dit rapport is een verslaglegging van de klanttevredenheid van Hooggevoelig Heel Gewoon. Hooggevoelig Heel Gewoon heeft
Contenza gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de tevredenheid van alle klanten van Hooggevoelig Heel Gewoon, die in de
periode 1 april 2018 tot en met 31 december 2019 het UWV Traject werkfit maken hebben afgerond.

Van Hooggevoelig Heel Gewoon hebben wij vernomen dat er in de periode 1 april 2018 tot en met 31 december 2019 20 klanten in
het Traject werkfit maken zijn afgerond. Contenza heeft via Hooggevoelig Heel Gewoon de contactgegevens van deze klanten
ontvangen. Onder deze klanten is een passende vragenlijst afgenomen, zoals die door het UWV in het inkoopkader 2016-2020
verplicht is gesteld.

Tjalling de Boer
Onderzoeker Contenza
Rijksstraatweg 239
9752CB Haren
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METHODEN

De Onderzoeksstappen

Hooggevoelig Heel Gewoon heeft

Twee dagen later heeft Contenza

Alle klanten die de vragenlijst nog

Op 11 februari 2020 hebben wij de

haar klanten, die zijn afgerond in

alle aangeleverde klanten een email

niet hebben ingevuld krijgen na een

vragenlijst gesloten. Alle

de betreffende meetperiode bij

verstuurd met daarin een hyperlink.

week een herinnering, en na nog

antwoorden op de gesloten vragen

ons aangeleverd.

Via deze hyperlink heeft deze klant

een week een tweede herinnering.

zijn beschreven in grafieken.

Contenza heeft alle klanten per

eenmalig toegang tot de vragenlijst.

Alle antwoorden op de open vragen

email een vooraankondiging

Een voorbeeld van hoe deze

zijn handmatig bekeken.

gestuurd. In deze

vragenlijst er online uitziet kunt u

Antwoorden die in onze optiek te

vooraankondiging stond dat zij

vinden via onze website.

gemakkelijk herleidbaar zijn tot een

binnen enkele dagen een

Vanuit het oogpunt van

persoon zijn aangepast en

uitnodiging voor de vragenlijst

bescherming van persoonsgegevens

algemener beschreven

kunnen ontvangen.

zijn de ingevulde vragenlijsten niet
gekoppeld aan de respondenten.
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Resultaten Werkfit Maken

Algemeen

Heeft u contact gehad met het re-integratiebedrijf?

Hoe vaak heeft u persoonlijk contact gehad met het
reintegratiebedrijf (aantal keer per maand)?

7

Algemeen

Hoe vaak heeft u telefonisch contact gehad met het
reintegratiebedrijf (aantal keer per maand)?

Hoe vaak heeft u via e-mail contact gehad met het
reintegratiebedrijf (aantal keer per maand)?

8

Algemeen

Wat vond u van het aantal contact momenten?

Had u een vast contactpersoon bij het
re-integratiebedrijf?

9

Bereikbaarheid en Snelheid
Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid en snelheid van het re-integratiebedrijf?

Telefonische bereikbaarheid

Snelheid van reageren op e-mails en terugbellen

10

Bereikbaarheid en Snelheid
Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid en snelheid van het re-integratiebedrijf?

Snelheid van kennismaking

De eerste kennismaking

11

Bereikbaarheid en Snelheid
Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid en snelheid van het re-integratiebedrijf?

De plaats waar de gesprekken plaatsvonden

12

Begeleiding
Hoe tevreden bent u over de begeleiding door het re-integratiebedrijf?

Nakomen van afspraken

Rekening houden met uw wensen
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Begeleiding
Hoe tevreden bent u over de begeleiding door het re-integratiebedrijf?

Aandacht voor uw rechten

Aandacht voor uw plichten

14

Begeleiding
Hoe tevreden bent u over de begeleiding door het re-integratiebedrijf?

Duidelijk aangeven wat de volgende stap is

Begrip hebben voor uw situatie

15

Contactpersonen
Hoe tevreden bent u over het persoonlijk contact met de medewerker(s) van het re-integratiebedrijf op het gebied van:

Respectvolle houding

Duidelijke informatie verstrekken
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Contactpersonen
Hoe tevreden bent u over het persoonlijk contact met de medewerker(s) van het re-integratiebedrijf op het gebied van:

Aandacht hebben voor wat u belangrijk vindt

17

Verwachtingen
Welke verwachtingen had u van de dienstverlening van het re-integratiebedrijf?

18

Verwachtingen

Ik had andere
verwachtingen,
namelijk...

inzicht in hoe ik rekening kan houden met mijn hooggevoeligheid in de zoektocht naar passend
werk

19

Verwachtingen

In hoeverre sloot de dienstverlening van het
re-integratiebedrijf aan op uw verwachting?
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Verwachtingen

In hoeverre sloot de
dienstverlening van
het re-integratiebedrijf
aan op uw
verwachting?

Beter:

Hoewel ik nog altijd niet weet wat ik wil, ben ik wel behandeld zoals ik behandeld
wil worden.

Beter:

meer inzicht om tot effectief handelen te komen

Beter:

Ik mezelf beter heb keren kennen tijdens het proces

Beter:

het me naast inzicht in mijn hooggevoeligheid ook inzicht in mijn hoogbegaafdheid
heeft opgeleverd, en een werkervaringsplek die mijn toekomstpad op gebied van
werk duidelijk heeft gemaakt

Beter:

Had eigenlijk geen verwachting, alleen de hoop dat ik weer betaald werk zou
kunnen gaan doen

Zoals verwacht:

er is geweerkt aan mijn hulpvraag

Zoals verwacht:

Ik al prettig gesprek had gehad met Miranda op den Brouw

Zoals verwacht:

Ik geen verwachtingen had.

Zoals verwacht:

we al kennis hadden gemaakt.

Slechter:

ik had heel graag meer van het hoog sensitieve geleerd. Situatie was anders omdat
ik nog in zw was, ipv klaar om richting werk te gaan

21

Tevredenheid

Welk rapportcijfer geeft u de dienstverlening van
het re-integratiebedrijf?

Gemiddeld geven ‘Werkfit Maken’ klanten van
Hooggevoelig Heel Gewoon een rapportcijfer:

8.7
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Tevredenheid
8:

Had een goede klik met Brenda Boele z, zij voelde mij goed aan en stelde ook de
juiste vragen.
Praatte niet met mij mee, en liet mij ook bij tijd en wijlen een spiegel voor houden.
De wandel sessies in het Bos, heb ik ook als prettig ervaren. Jammer dat ik niet echt
veel ben opgeschoten maar dat is meer de ernst van de klachten en
situatie waar ik mij in bevind. Welke nog steeds zich wisselvallig , heftig en
onvoorspelbaar zij. Hier kan Brenda verder niets aan doen

9:

Mevrouw was zeer deskundig, stemde goed op mij af, luisterde goed, heeft mij
goed geholpen bij mijn persoonlijke groei en was ook zeer sympathiek en
vriendelijk.

8:

Ik had een hele goede klik met mijn coach van hoog gevoelig heel gewoon, ik
voelde me echt gezien en gehoord. De afspraken verliepen goed en ze kwam haar
afspraken na. Ik heb veel inzichten verkregen.

9:

Omdat ik heel tevreden ben over de dienstverlening en de flexibele
mogelijkheden om het op maat te maken

10:

Zeer goede begeleiding, bij Miranda op den Brouw van de grondtoon, ook fijn via
de muziek.

9:

Ben heel tevreden.

9:

Ik werd gehoord en gezien en mijn eigen kracht werd naar boven gehaald, deze
vrouw kwam authentiek op mij over en ik voelde me veilig om in mijn eigen
ontwikkeling te groeien en samen te ontdekken wat past bij mij

7:

Ik heb op school ook altijd hard gewerkt voor een voldoende te halen. Heeft goed

Waarom geeft u dit
cijfer?

...
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Tevredenheid
...
haar best gedaan. Veelal was nog nieuw omdat ik de eerste was
8:

Met mijn begeleider klikte het goed. Hij hield zich aan afspraken en ik ook en het
voelde heel vertrouwd. Heb ook het gevoel gehad de persoon ook persoonlijk
beetje heb leren kennen met zijn ervaringen en leerproces van hoog gevoelig zijn.
Was open en eerlijk contact.

9:

De coach bleek zeer goed in staat om op ontwikkelbehoefte van mij aan te sluiten
en de persoonlijke vaardigheden aan te spreken die nodig waren om tot concrete
handeling en resultaten te komen.

Waarom geeft u dit
cijfer?
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Aanvullende opmerkingen
Zou fijn gevonden hebben als ik hele project, dus ook werk of stageplekken zoeken, bij Miranda
had kunnen afronden, nu nog extra integratie bureau , verder naar werk.

Heeft u tot slot nog
aanvullende
opmerkingen over het
re-integratiebedrijf of
dit onderzoek?

Ik wil toch de medewerker zelf bedanken. Dit is Jeroen Zweerts. Hij heeft me goed geholpen en
was op dat moment eigenlijk de persoon waar ik het meest aan had en ook mij toen op de been
heeft gehouden. Niet alleen als medewerker ook als persoonlijkheid en beetje als
vertrouwenspersoon die mij in de tijd ook weer de moed gaf om verder te gaan. Op deze manier
alsnog mijn persoonlijke complimenten voor hem.
Voor mij was het anders, moest met spoed re integratie regelen omdat UWV mij uit ZW gegooid
had, hiervoor heb ik bezwaar ingediend, maar dat duurde een aantal maanden, terwijl ik toch al
aan de slag moest met re-integratie. Was erg zware tijd om alle energie in bezwaar te stoppen en
ondertussen ook werken aan re integratie, waarbij begeleider focus op werk had liggen en ik de
druk heel hoog voelde. Bezwaar is goedgekeurd, vanaf oktober in ziektewet en nadien nog
nieuwe ziekte erbij gekregen waardoor er nog heel veel te overwinnen is voordat ik weer
daadwerkelijk aan de slag kan. Tegenstrijdig, begrijp dat begeleider ook zich moet houden aan
afspraken om mij werkfit te krijgen. De druk in het begin en op het laatst was voor mij hoog, vond
ik zeker niet fijn. Ik had vooraf gedacht dat ik meer zou halen uit het hoog sensitieve om dat beter
te kunnen begrenzen, hiervoor ben ik zelf op eigen kosten cursus gaan doen. Voor mij prima dat
het nu klaar is. Begeleider heeft haar best voor me gedaan. Normaal begeleiding als mensen zsm
aan het werk kunnen, dat is bij mij dus niet zo
Ik heb graag meegewerkt aan het onderzoek. Het invullen van het onderzoek kost meer dan 5
minuten. In mijn geval 15 minuten.
Ik vond het traject te snel voorbij gaan en de contact momenten waren gezien mijn volle agenda
en de reisafstand wel precies goed, maar 2 wekelijks was beter geweest ook ivm 7 a 8 weken
vakantie wat er tussen heeft gezeten omdat noord en zuid Nederland van school-vakantieperiode
verschilde

...
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Aanvullende opmerkingen
...
Ik beveel 'Hooggevoelig heel gewoon' echt zeer bijzonder aan.
Ik zou Hooggevoelig Heel Gewoon zeker aanbevelen aan andere hooggevoelige personen die
ook aan een Werkfit traject gaan beginnen.

Heeft u tot slot nog
aanvullende
opmerkingen over het
re-integratiebedrijf of
dit onderzoek?
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Over Contenza

Over Contenza
Contenza is een klein en gespecialiseerd onderzoeksbureau dat zich volledig richt op onderzoek voor re-integratiebedrijven. Voor deze markt voeren wij met
name klanttevredenheidsonderzoeken uit, zoals deze worden vereist door het UWV in het inkoopkader 2016-2020. Daarnaast voeren wij maatwerkonderzoeken
en onderzoeken onder opdrachtgevers uit. Door deze scherpe focus hebben wij kennis van de markt en van onderzoek, en kunnen wij ons proces volledig
afstemmen op de behoefte van reintegratiebedrijven.

Het UWV stelt terecht hoge eisen aan de respons. Contenza onderscheidt zich van andere onderzoeksbureaus door een hoge mate van betrokkenheid bij het
onderzoeksproces. Dit betekent onder andere dat wij uw klanten zo snel mogelijk benaderen om deel te nemen aan het onderzoek, omdat dit de hoogste
respons oplevert. Daarnaast houden wij de respons proactief in de gaten, en nemen we contact met u op als de respons nog onvoldoende is. Dit doen we onder
andere door het opmaken van tussentijdse rapportages. Zo kunnen we tijdig aanvullende maatregelen nemen. Door deze werkwijze voldeed 97,7% van alle
onderzoeken in het voorgaande meetjaar aan de vereiste respons.

Contenza is lid van MOA en werkt volgens de richtlijnen van Fair Data. Dit betekent dat we bepaalde gedragsregels hanteren om de persoonsgegevens van
respondenten zo goed mogelijk te beschermen. Zie ook https://www.moaweb.nl/fair-data-privacy-code.html

Heeft u vragen over Contenza, de resultaten van dit onderzoek, of over de wijze waarop dit onderzoek tot stand is gekomen? Neem dan contact met ons op via
contact@contenza.nl
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