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Bevindingen van het onderzoek 
naar het (ex-)klantperspectief



Opbouw Fase 2 van het meerjarig onderzoek

Stap 1
Face to face semi-
gestructureerde 
diepte-interviews

Stap 2 Gestructureerde 
interviews



Stap 1: diepte-interviews
Doel:
1. Persoonlijke ervaringen (ex-)klanten in 

kaart brengen
2. Ruimte voor aansluiting 

belevingswereld, omstandigheden en 
taal van (ex-)klanten

Vragen over:
• (Persoonlijke) achtergrond
• Wijze van contact 
• Waarde sociaal werk 
• Ervaringen met sociaal werker 



Stap 1: 
deelnemers

• Tinten-werkorganisaties leverden 
potentiële deelnemers aan

• 26 (ex-)klanten geselecteerd o.b.v. 
spreiding kenmerken (geslacht, 
leeftijd, locatie, type sociaal werk) 
i.s.m. delegatie klankbordgroep

• Onderzoekers hebben contact 
gelegd 

• 22 (ex-)klanten zijn geïnterviewd 
– 7 mannen, 15 vrouwen
– 15 – 72 jaar oud
– Zowel individueel als collectief 

sociaal werk



Stap 1: Methode

• Interviews
• Transcriberen, anonimiseren
• Codeboek 
• Thematische analyse in Atlas.ti
• Visuele weergave per thema in Coggle
• Ontwikkeling persona’s
• Tekstuele bespreking per thema, geïllustreerd m.b.v. 

citaten



Stap 2: gestructureerde interviews
Doel:
bevindingen Stap 1 spiegelen, checken en 
verder aanvullen

Vragen over:
• Impact sociaal werk
• Belangrijke kenmerken sociaal werker
• Wat sociaal werk niet heeft 

bewerkstelligd
• Tips/adviezen



Stap 2: 
Deelnemers/
onderzoekers

• Door COVID-19-maatregelen:
– Face to face à beeldbellen

• Werving deelnemers door Tinten-
werkorganisaties (n=8)
– Verzoek: 15 klanten 

(7 individueel werk, 
8 collectief werk)

– Respondentenaantal n=49 
• 28 individueel
• 21 collectief

• Onderzoekers i.s.m. 13 studenten 
NHL Stenden Hogeschool



Stap 2: Methode

• Start met open vragen: informatie stap 1 spiegelen en 
aanvullen
à woordwolken

• Gesloten vragen: stellingen o.b.v. verzamelde 
informatie stap 1
à figuren

• Integreren stap 1 en stap 2



Een greep uit de resultaten

Er is veel en rijke informatie verzameld

• Stap 1: codeboek, voorbeeld-Coggle 
en -persona

• Stap 2: voorbeeldwoordwolken en -figuren



Stap 1 – Codeboek



Stap 1 – Voorbeeld-Coggle

Bereikte resultaten



Stap 1 – Voorbeeldpersona
Jessica woont samen met haar ouders in een kleine plaats. Ze heeft een visuele
beperking en wordt gemiddeld 7 keer per week overvallen door een
epileptische aanval. Hierdoor is ze beperkt in haar vrijheid: ze kan het huis niet
verlaten zonder begeleiding en alleen thuis zijn is ook risicovol. Dankzij sociaal
werk is er een uitkering voor haar geregeld en heeft ze vrijwilligerswerk
gevonden. Hierdoor kon ze weer op een prettige manier functioneren in de
maatschappij. Inmiddels heeft ze zelf werk gevonden. Ze houdt haar sociaal
werker regelmatig op de hoogte van hoe het met haar gaat.

“Zij is altijd wel een luisterend oor zeg maar, dus als ik 
op mijn werk wel … als het even niet goed ging of ik zat 
met bepaalde problemen ja, dan kon ik ook bij haar 
terecht zeg maar.”



Stap 2 – Voorbeeldwoordwolk
Impact sociaal werk 
(individueel)



Stap 2 – Voorbeeldwoordwolk
Kenmerken sociaal 
werker (individueel)



Stap 2 - Voorbeeldfiguur 

(n=21)



Stap 2 - Voorbeeldfiguur 

(n=28)



Conclusie 



Wat werkt volgens (ex-)klanten?
• ‘goed kunnen luisteren’
• ‘open staan’
• ‘een warme persoonlijkheid’,
• ‘onbevooroordeeld zijn’
• ‘verstand van zaken hebben’
• ‘vrolijk zijn’
• ‘sociaal zijn’ 
• ‘vertrouwen geven’
• ‘makkelijk contact kunnen leggen met de sociaal 

werker’, 
• ‘waardering tonen’
• ‘een goede klik’
• ‘kennis’
• ‘laagdrempeligheid
• ‘signaleren’
• ‘oplossingsgericht’
• ‘meedenken’
• ...



Wat wordt bewerkstelligd 
volgens (ex-)klanten?

• ‘bieden van handvatten’
• ‘terechtkunnen’
• ‘beschikken over luisterend oor’
• ‘perspectief buitenstaander’
• ‘sterker’
• ‘meer zelfvertrouwen’
• ‘ondersteuning’
• ‘solidariteit’
• ‘respect’
• ‘gestimuleerd’
• …



Discussie



Discussie

• Bereidheid om mee te werken
• Hartelijk, open, bereid informatie te delen
• Afspreken soms lastig

– Soms vergeten
– Soms dubbele afspraak

• Effecten van COVID-19
– Geen face-to-face interviews
– Minder respondenten
– Beperkend voor sommige studenten
– Ruimte voor creativiteit voor andere 

studenten
• Diversiteit in verschillende opzichten;

antwoord op onderzoeksvraag ook


