
 

 

 

 
 

TEVREDENHEIDSONDERZOEK 
KETENPARTNERS 
SUN GRONINGEN 

 
 
 



 

Tevredenheidsonderzoek ketenpartners 
SUN Groningen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Colofon 
 
 
Opdrachtgever 
SUN Groningen 
 
Datum 
Maart 2017 
 
Auteurs 
Bert van Putten 
David Scheffer 
 
KWIZ 
Stavangerweg 23 - 5  
9723 JC Groningen 
050 - 5252473 
contact@kwiz.nl 
 
Uitgave 
Deze publicatie is een uitgave van KWIZ. Het overnemen van cijfers en / of teksten is 
toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Niets uit deze publicatie mag worden 
verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook zonder  
voorafgaande toestemming van KWIZ. 

mailto:contact@kwiz.nl


  

1 
 

Inhoudsopgave 

Inleiding ....................................................................................................................................... 2 
1. Respondenten ......................................................................................................................... 3 

1.1. Respons ............................................................................................................................ 3 
1.2. Achtergrond informatie ..................................................................................................... 3 
 Uitkomsten enquête ................................................................................................................ 4 
2.1. Aanvraag noodhulp ........................................................................................................... 4 
2.2. Kwaliteit dienstverlening ................................................................................................... 6 
2.3. Meerwaarde SUN ............................................................................................................. 7 
2.4. Bekendheid in het netwerk ............................................................................................... 8 
2.5. Toelichting en tips ............................................................................................................. 8 

Bijlage 1. Vragenlijst .................................................................................................................... 9 
 
 

  



  

2 
 

Inleiding 

SUN Groningen wil graag weten hoe de dienstverlening wordt ervaren. Dit is onderzocht door 
KWIZ door middel van een vragenlijst. 
 
Opzet van het onderzoek 
De doelgroep van het onderzoek bestaat uit organisaties die contact hebben met SUN 
Groningen. Er is per mail een online vragenlijst naar deze organisaties verstuurd (vermeld in de 
bijlage). Na verloop van tijd is hier nog een herinnering over verstuurd. 
 
Leeswijzer 
In het eerste hoofdstuk geven we de responsanalyse en achtergrond informatie over de 
respondenten. In hoofdstuk twee gaan we in op de aanvraag voor noodhulp, de kwaliteit van de 
dienstverlening en de meerwaarde van SUN Groningen. We sluiten het hoofdstuk af met een 
aantal tips en toelichtingen die de respondenten hebben gegeven. In de bijlage is de vragenlijst 
opgenomen.  
 
Omdat niet iedere vraag door elke respondent is ingevuld geven we bij veel vragen het aandeel 
per antwoordcategorie weer. Dit is het aantal respondenten dat het antwoord gaf, afgezet tegen 
alle respondenten die de vraag hebben ingevuld. Daarvoor laten we iedereen die de vraag niet 
van toepassing vond of geen mening had buiten beschouwing. Dit komt de leesbaarheid en 
inhoudelijke analyse ten goede.  

  



  

3 
 

1. Respondenten  

In dit hoofdstuk gaan we nader in op de respons op de enquête en de 
achtergrondkenmerken van de respondenten. 

1.1. Respons 

Onderstaande tabel geeft de respons weer.  
 
Tabel 1.1.1 Respons vragenlijst  

Aantal organisaties1 Aantal respondenten Respons 

114 35 31% 

 
De vragenlijst is in totaal naar 114 organisaties verstuurd, waarvan 35 organisaties/ 
respondenten bereidt zijn geweest om de vragenlijst in te vullen. Afgezet tegen 114 is dit een 
respons van 31 procent. Dit is onvoldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over 
alle organisaties2. De resultaten moeten daarom met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd en 
kunnen niet worden gegeneraliseerd naar alle organisaties. 
 

1.2. Achtergrond informatie 

In de twee figuren hieronder is te zien voor welke organisaties de respondenten werken en of 
de organisatie een convenantpartner is van SUN Groningen. 
 
Fig. 1.1.2 Soort organisatie? 

 

Fig. 1.1.3 Convenantpartner? 

De helft van de respondenten werkt voor het soort organisatie die te maken heeft met welzijn, 
maatschappelijke dienstverlening en/ of opvang. Twaalf respondenten werken bij de gemeente. 
Voor de schuldhulpverlening en zorg werken beide 4 respondenten. De respondenten konden 
meerdere antwoorden aangeven, hierdoor ligt het totaal hoger dan het totaal aantal 
respondenten.  
 
Driekwart van de organisaties is convenantpartner van SUN Groningen. Het overige deel van 
de respondenten wist niet of dit het geval was.   

                                                      
1 Alle organisaties zijn benaderd.  
2 Bij een aantal van 114 organisaties en een betrouwbaarheidsniveau van 95% is een respons van 89 
nodig.  
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 Uitkomsten enquête  

In dit hoofdstuk geven we de resultaten van de enquête weer. Dit doen we aan de hand 
van de opbouw van de vragenlijst. 

2.1. Aanvraag noodhulp 

Het eerste blok bestond uit een aantal algemene vragen over aanvragen voor noodhulp bij SUN 
Groningen. 
 
Fig. 2.1.1 Aanvraag ingediend? 

 

Fig. 2.1.2 Aanvraag goedgekeurd? 

Alle organisaties hebben aanvragen voor noodhulp ingediend in 2015, 2016 of 2017. Deze 
aanvragen zijn vervolgens bijna allemaal goedgekeurd. In driekwart van de gevallen is de 
aanvraag volledig goedgekeurd. Acht keer is een aanvraag gedeeltelijk goedgekeurd en in twee 
gevallen is de aanvraag nog in behandeling. Twee van de 42 aanvragen zijn afgekeurd. 
 
 
In figuur 2.1.2 is weergegeven voor welk doel de aanvraag voor noodhulp is ingedeeld. De 
weergave is in aantallen omdat de respondenten meerdere aanvragen hebben gedaan. 
 
Figuur 2.1.2 Voor welk doel heeft u een aanvraag ingediend (aantallen)? 

 
 
Te zien is dat de aanvragen voor noodhulp heel divers is. De meeste aanvragen waren voor 
woninginrichtingen/ stoffering en voor de kosten van identiteitspapieren. Voor studiekosten zijn 
geen aanvragen ingediend door de organisaties.  

100%

Ja

Nee

30

8

2

2

Ja, volledig

Ja, gedeeltelijk

Nog in behandeling

Nee

13

12

10

10

7

4

3

1

0

8

Woninginrichting/ stoffering

ID/ Paspoortkosten

Levensonderhoud

Huishoudelijke apparatuur

Huur

Tandartskosten

Vervoer

Kleding

Studiekosten

Overig



  

5 
 

Aanvraagprocedure 
De volgende figuren gaan over de wachttijd bij de aanvraagprocedure. 
 
Fig. 2.1.3 Wachttijd besluit? 

 

Fig. 2.1.4 Mening afhandelingstermijn 

In het merendeel is het besluit op de aanvraag binnen twee weken ontvangen. De 
afhandelingstermijn wordt als (zeer) goed ervaren door de respondenten. 
 
Aanvraagformulier 
SUN Groningen werkt met een aanvraagformulier voor het aanvragen van een financiële 
bijdrage. In onderstaand figuur is weergegeven wat de respondenten vinden van dit 
aanvraagformulier.  
 
Figuur 2.1.5 Wat vindt u van de volgende punten in het aanvraagformulier? 

 
 
De respondenten zijn meestal tevreden over het aanvraagformulier. Soms wordt de vragenlijst 
als te uitgebreid ervaren. Geen enkele respondent vond de vragenlijst te beperkt. Als toelichting 
werd gegeven dat SUN goed meedenkt bij de aanvraag. Indien niet alle gegevens kunnen 
worden aangeleverd is daar altijd een oplossing voor. 
 
Vervolgens is aan de respondenten gevraagd naar een rapportcijfer voor de 
aanvraagprocedure. 
 
Figuur 2.1.6 Cijferverdeling: rapportcijfer aanvraagprocedure (gem 8,3) 

 
 
De respondenten zijn positief over de procedure. De gemiddelde beoordeling is een 8,3. 
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2.2. Kwaliteit dienstverlening 

Onderstaand is weergegeven hoe tevreden de organisaties zijn over de kwaliteit van de 
dienstverlening van SUN Groningen. Dit is uitgevraagd op een zevental punten. 
 
Figuur 2.2.1 Hoe tevreden bent u over…? (1) 

 
Nagenoeg iedereen is (zeer) tevreden over bovenstaande punten. Opvallend is dat alle 
respondenten aangeven dat ze bij SUN Groningen sneller geld krijgen van een fonds dan bij 
andere fondsen. 
 
Figuur 2.2.2 Hoe tevreden bent u over…? (2) 

 
Ook over de algemene bereikbaarheid, informatievoorziening naar professionals en over de 
website blijken de respondenten (zeer) tevreden. 
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2.3. Meerwaarde SUN 

Ook is er gevraagd naar de mening over de meerwaarde van SUN Groningen voor de 
organisaties en de klanten van de respondenten. Daarbij ging het niet alleen om de gift die SUN 
verstrekt, maar juist welke bijdrage de gift levert aan de situatie van de klant. In onderstaand 
figuur is weergegeven hoe de respondenten hierover denken. 
 
Figuur 2.3.1 Stellingen bijdrage SUN Groningen 

 
Alle respondenten geven aan dat de gift van SUN Groningen een belangrijke bijdrage is aan de 
oplossing van de noodsituatie van de cliënt. Twee op de drie ziet SUN Groningen als een extra 
loket die ze aanschrijven voor fondsenwerving. 7 Procent is het hier (helemaal) mee oneens.   
 
De meerwaarde zit juist in de gevolgen van de gift voor de cliënt.  Door de gift hebben de 
cliënten meer financiële ruimte, vanwege de lasten verlichting. Hierdoor verbeterd het 
toekomstperspectief, hebben ze de mogelijkheid om te verhuizen of ontstaan er meer 
mogelijkheden voor hun kinderen.  
 
Respondenten is gevraagd aan te geven wat de meerwaarde van de gift van SUN is voor hun 
cliënt. In het onderstaande zetten we enkele antwoorden op een rij. 
 
“de gift van SUN is het daadwerkelijke omslagpunt in een crisissituatie en dus een verandering 
op langere termijn” 
 
“SUN heeft een ontzettend grote bijdrage aan welzijn van mijn cliënt geleverd.  Door deze 
bijdrage heeft mijn cliënt weer toekomst perspectief en hij voelt zich een onderdeel van de 
maatschappij” 
 
“het zorgt voor verlichting, waardoor cliënten ook weer aan andere dingen kunnen gaan 
denken” 
 
Een aantal respondenten beschrijft de gift als een voorwaarde voor een concrete vervolgstap: 
zonder gift geen aanvraag kunnen doen voor een uitkering of schuldhulpverlening omdat een 
id-bewijs of woning noodzakelijk is. Een voorbeeld: 
“De cliënt kon de nieuwe woning met haar gezin betrekken en een uitkering aanvragen. De 
gemeente wilde de aanvraag voor uitkering niet behandelen als het gezin niet in de woning 
woonde. Terwijl de woning leeg en kaal was en er geen financiën waren.“ 
 
Men geeft aan dat juist SUN dingen mogelijk maken die vanwege de strikte regels rond 
armoedebeleid, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening etc. niet mogelijk zijn. 
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2.4. Bekendheid in het netwerk 

 
In onderstaande figuur is te zien of de respondenten SUN Groningen aanbevelen en hoe de 
bekendheid is. 
 
Figuur 2.3.2 Aanbevelen/ bekendheid SUN Groningen 

 
 
Bijna iedereen beveelt SUN Groningen aan voor een aanvraag voor noodhulp wanneer dat 
nodig blijkt. Dit gebeurt iets vaker bij collega’s dan bij andere organisaties. Ook geven de 
meeste respondenten aan dat de bekendheid van SUN Groningen binnen hun organisatie goed 
is. Dit percentage ligt lager wanneer het gaat over de bekendheid van SUN Groningen bij 
organisaties binnen het netwerk van de respondenten. 

2.5. Toelichting en tips 

Aan het einde van de vragenlijst was er ruimte om toelichting en tips te geven. Dit was gericht 
op de bekendheid van SUN bij organisaties binnen het netwerk van de respondent. Ook zijn er 
meer algemene opmerkingen gegeven. Deze zijn ook hieronder weergegeven. 
 
Opmerkingen/ toelichtingen 
Hier onder geven we de opmerkingen weer die werden genoemd.  
 

 Ik kom af en toe nog steeds iemand tegen die Sun niet kent... 

 Kom de laatste tijd Sun vaker tegen via sociale media en netwerken. 

 Sommige collega's zijn niet op de hoogte, wat de werkwijze is en hoe de aanvraag loopt 

 SUN heeft een ontzettend grote bijdrage aan welzijn van mijn cliënt geleverd.  Door 
deze bijdrage heeft mijn cliënt weer toekomst perspectief en voelt zich een onderdeel 
van zijn huidige maatschappij. 

 WIJ teams zijn er niet altijd van op de hoogte dat zij ook een SUN aanvraag kunnen 
indienen. 

 De samenwerking met SUN heb ik als heel prettig ervaren. Het was een laatste middel 
en heel fijn om eindelijk deuren te zien opengaan. 

 
Tips 
Hier onder geven we de tips weer die werden genoemd.  

 Nog extra aandacht in de HS krant en regelmatig herhalen. Misschien meer folders en 
posters verspreiden. 

 Presentatie geven bij de organisaties (zoals bij het leger des heils) 
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Bijlage 1. Vragenlijst  
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