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Doelstellingen 

Het evalueren en vergroten van de
bekendheid van de Sociale Dienst en
haar aanbod

Het evalueren van de tevredenheid
over het aanbod en de werking van
de Sociale Dienst
(tevredenheidsonderzoek)

Het in kaart brengen van de
behoeften van de belangrijkste
belanghebbenden
(behoeftenonderzoek)

Bevragingen

Dialoogmomenten

22 en 29 januari 2021 

Digitale bevraging

Voor alle gerechtigden met e-mailadres

Diepte interviews

Met respondenten die reeds contact gehad
hebben met een maatschappelijk assistent



Deel 1:
dialoogmomenten
22  en 29 januari 

De bekendheid van en de tevredenheid over het aanbod, de
werking van en de samenwerking met de Sociale Dienst evalueren
Het aanbod en de aanpak van de Sociale Dienst beter bekend
maken
Suggesties oppikken om ons aanbod en de (samen)werking te
verbeteren

Met behulp van twee dialoogmomenten met de aanspreekpunten
welzijn in de entiteiten van de Vlaamse overheid wilden we:

32 aanspreekpunten welzijn (op een totaal van 78) gingen in op onze
uitnodiging om deel te nemen aan een dialoogmoment.



Aanbod is goed gekend bij de welzijnsactoren
Ruim en continu aanbod
Overzichtelijke website en handig e-loket
Ruime doelgroep
Onafhankelijk
Laagdrempelig door o.a. Sint, PlusPas, Familiehappening
Geen wachtlijsten 
Professionaliteit hulpverlening

Filosofie en aanpak van de Sociale Dienst is minder gekend
Aanbod is minder gekend bij de personeelsleden
Verhouding t.o.v. andere welzijnsactoren
Samenwerking, afstemming en terugkoppeling met andere welzijnsactoren
Proactief en preventief werken
Drempels om contact op te nemen
Digitalisering 
Extra ondersteuning: medische pensionering, herplaatsing, ontslag, ...
Communicatie 

Sterktes

Werkpunten

23 van
de 32
welzijnsactoren namen vanuit hun
rol al contact op met de Sociale
Dienst



Een aantal suggesties
om de Sociale Dienst beter bekend te maken en om de
drempel om contact op te nemen met de Sociale
Dienst te verlagen

Het woord "problemen" vermijden in communicatie 
De psychosociale hulpverlening centraler plaatsen
Infosessies organiseren 
Bekendmaking bij indiensttreding  
Inzetten op communicatie (story telling) 



Deel 2: 
Digitale bevraging
Afgenomen tussen 18 januari 2021 en 14
februari 2021, 17938 gerechtigden hebben
de bevraging volledig ingevuld (= 48%).

Om input te krijgen van de belanghebbenden van de Sociale Dienst
werden de actieve personeelsleden en de gepensioneerden in het
voorjaar van 2021 elektronisch bevraagd over de bekendheid van en
hun tevredenheid over (het aanbod van) de Sociale Dienst.



WIE NAM DEEL?
DEMOGRAFISCHE VARIABELEN



INKOMEN

Algemeen geeft 16% aan (eerder)
moeilijk rond te komen, 69% geeft
aan (eerder) makkelijk rond te
komen. 15% antwoordt liever niet

Het aantal respondenten dat aangeeft (eerder) moeilijk
rond te komen neemt toe naarmate het niveau van
tewerkstelling daalt. 
Alleenstaanden en weduwe(naar)s hebben het
beduidend moeilijker om de eindjes aan elkaar te
knopen dan samenwonende of gehuwde
personeelsleden. 
Opvallend is dat minder dan de helft van de
alleenstaanden met kinderen (eerder) gemakkelijk rond
komt met zijn/haar gezinsinkomen.



Bekendheid van de
Sociale Dienst

van de respondenten heeft al
gehoord van de Sociale

Dienst

De respondenten die al van de Sociale Dienst
gehoord hebben, kennen de Sociale Dienst

voornamelijk via de website, mond aan
mondreclame en Vlaanderen Intern 

van de respondenten kent
het aanbod van de Sociale

Dienst (deels)
 

62% kent het aanbod gedeeltelijk, 
22% grotendeels en 16% kent het aanbod niet

van de respondenten heeft de
afgelopen 2 jaar gebruik

gemaakt van de Sociale Dienst

Er werd het meest gebruik gemaakt van: PlusPas
(54%), het Sintgeschenk (29%) en van de

evenementen zoals park en event in de kijker
(16%)

92% 84% 74%



82%

Volledigheid van het aanbod

82% van de respondenten is tevreden of
eerder tevreden over het aanbod van de
Sociale Dienst en dit geeft een
gemiddelde score van 4,2/5 voor de
tevredenheid over het aanbod. Wanneer
we per dienst- hulpverlening kijken
scoren 12 van de 15 dienstverleningen
boven de 80% tevredenheid. 

Van de respondenten die nog geen gebruik gemaakt hebben van het
aanbod van de Sociale Dienst zou 25% in de toekomst
(waarschijnlijk) wel beroep doen op de Sociale Dienst, 57%
misschien en 18% (waarschijnlijk) niet.

Tevreden of eerder
tevreden over het
aanbod van de
Sociale Dienst 



Algemene bevindingen
Sociale Dienst

Percentage respondenten dat akkoord of eerder akkoord was
met de stelling

7.7 gemiddelde score op 10
Voor de algemene tevredenheid over de Sociale Dienst.
84% van de respondenten geeft een score van 7 of hoger

Net Promotor Score: 23
15% critici, 47% neutralen en 38% promotors

87% vindt dat er niks ontbreekt in het
aanbod van de Sociale Dienst
Indien er wel wat ontbreekt gaat dit over gebrek aan
informatie en communicatie en het aanbod van PlusPas

7.7



Individuele hulpverlening

53% van de respondenten weet dat hij/zij
beroep kan doen op een
maatschappelijk assistent

36% van de respondenten weet waarvoor
je een beroep kan doen op een
maatschappelijk assistent 

6% van de respondenten heeft de afgelopen
vijf jaar beroep gedaan op een
maatschappelijk assistent

88% van de respondenten die de laatste 5
jaar geen beroep hebben gedaan op een
maatschappelijk assistent overwegen om in
de toekomst een beroep te doen op een
maatschappelijk assistent indien nodig



REDEN OM GEEN CONTACT OP
TE NEMEN

Andere opties voor handen 1.
Geen behoefte aan een maatschappelijk assistent

Verkiezen hulp te zoeken in het eigen netwerk
Willen werk en privé gescheiden houden

 

CONTACTWIJZE
Mail en telefoon zijn de meest gebruikte kanalen om contact op te

nemen met een maatschappelijk assistent

MAATSCHAPPELIJK
ASSISTENTEN

Aanpak en expertise

Reden waarom
iemand contact

opneemt met
een

maatschappelijk
assistent



Deel 3:
Diepte interviews
30 klanten van de Sociale dienst werden
geïnterviewd tussen 15 januari en 10 februari 2021

Via diepte-interviews met actieve personeelsleden en gepensioneerden die tussen
september 2019 en juli 2020 begeleid werden door een maatschappelijk assistent.
Op die manier verzamelen we naast kwantitatieve ook kwalitatieve informatie over
de bekendheid van en tevredenheid over het aanbod en de aanpak van de Sociale
Dienst.



Algemene bevindingen uit de 
diepte-interviews

Bereikbaarheid en klantgerichtheid

Zowel de bereikbaarheid als klantgerichtheid van de
Sociale Dienst scoren hoog. De deelnemers appreciëren
de verschillende contactmethodes en de snelle opname

van de (hulp)vragen.

Algemene ervaring

70% van de respondenten geeft aan enkel
positieve ervaringen te hebben met de Sociale

Dienst.

Aanbevelen

Op de vraag of ze de Sociale Dienst zouden
aanraden aan een collega geeft 29 van de 30

respondenten een bevestigend antwoord.

Vertrouwen

De respondenten hebben vertrouwen in de sociale
dienst. De huisbezoeken, de discrete en niet-
oordelende houding van de maatschappelijk

assistenten en de continuïteit van de hulpverlening
bevorderen de vertrouwensband.

Drempel

Hoewel het vertrouwen in de Sociale Dienst
groot is, ervaren 13 van de 30 respondenten in

min of meerdere mate een drempel om
contact op te nemen met de Sociale Dienst.



Verschillende
contactmethodes
De  contactmethode hangt sterkt af van de voorkeur
van de cliënt. Zo worden huisbezoeken gezien als
discreter en persoonlijker. Het breed scala aan
contactmethoden van de Sociale Dienst maakt dat
iedereen contact kan opnemen op de manier die
zijn/haar voorkeur geniet. 

28 van de 30 geïnterviewden zijn tevreden over de
snelheid en de aanpak
waarmee hulp geboden wordt en van de aanpak van de maatschappelijk
assistent. De tevredenheid over de snelheid is hoofdzakelijk ingegeven door
de snelheid en de transparantie van de communicatie, de snelheid van de
betalingen en het doelgericht te werk gaan vanuit een brede expertise

Alle respondenten geven een positief antwoord op
de vraag of de maatschappelijk assistent hen
respectvol behandelde
De niet oordelende houding van de maatschappelijk assistenten zorgt ervoor
dat cliënten zichzelf durven zijn in het contact met de maatschappelijk
assistent

Het vertrouwen is groot
De niet oordelende, empathische, open en toegankelijke houding van de
maatschappelijk assistenten zijn hierbij belangrijk alsook de continuïteit van
het contact. 



Conclusies Bekendheid van de Sociale Dienst

Zowel uit de dialoogmomenten met de aanspreekpunten welzijn, als uit de elektronische
klantenbevraging en de diepte-interviews blijkt dat het aanbod van de Sociale Dienst en de
aanpak van de maatschappelijk assistenten onvoldoende bekend zijn bij de gerechtigden.
Opvallend daarbij is dat de sociale dienstverlening over het algemeen beter gekend is dan de
individuele hulpverlening. Doordat de gerechtigden de aanpak en het instrumentarium van
de maatschappelijk assistenten onvoldoende kennen leven er veel vooroordelen t.a.v. de
individuele hulpverlening. 

Tevredenheid over het aanbod, de aanpak en de werking
van de Sociale Dienst

Een aantal doelgroepen zijn iets minder tevreden over het aanbod. Het aanbod van de
Sociale Dienst weerspiegelt bovendien onvoldoende de diversiteit in de samenleving en in
het personeelsbestand.
De Sociale Dienst kan preventiever en proactiever te werk gaan.
Duiding bij de positie en rol van de Sociale Dienst binnen het welzijnslandschap. Deze rol
en positie duidelijker afbakenen en aanbod op elkaar afstemmen.

De Sociale Dienst kan mooie tevredenheidscijfers voorleggen. Een grote meerderheid van de
gerechtigden heeft vertrouwen in de Sociale Dienst en vindt de Sociale Dienst klantgericht en
vlot te contacteren. Uit de drie bevragingen blijkt ook een grote consensus over de aanpak en
de expertise van de maatschappelijk assistenten. Daarnaast komen een aantal werkpunten
naar voor:


