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Voorwoord
Voor u ligt het klanttevredenheidsonderzoek van de sector Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie
in de Regio (GHOR) van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, waarin de dienstverlening,
informatievoorziening en communicatiemiddelen door de samenwerkingspartners van de GHOR zijn
beoordeeld.
Deze adviesrapportage is tot stand gekomen dankzij mijn stagebegeleider José Luermans,
docentbegeleider Sander Sloot en collega’s van de sector GHOR Gelderland-Zuid, die altijd
openstonden voor vragen en advies, maar ook een kritisch blik konden geven op dit onderzoek.
Iris van Raaij

Managementsamenvatting
Aanleiding
De Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg (HKZ)-certificering verplicht om periodiek een
klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uit te voeren vanuit de sector Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ).
Daarnaast heeft de GHOR baat bij contente samenwerkingspartners door haar rol als
netwerkorganisatie.
Doelstelling
Het doel van dit KTO is om binnen een halfjaar inzicht te verkrijgen in de waardering van partners
waarmee de sector GHOR van de VRGZ samenwerkt en eventuele tekortkomingen en/of wensen te
vertalen naar gerichte maatregelen om de dienstverlening van de GHOR verder te verbeteren. Als
gevolg van deze doelstelling staat de volgende vraagstelling centraal: “Hoe kan de sector GHOR van
de VRGZ de dienstverlening met haar samenwerkingspartners verbeteren?”
Methodiek
Bij de uitvoering van het KTO heeft men zich gericht op het beleidsmatige niveau, de zogenaamde
koude fase. Er zijn naast een enquête naar samenwerkingspartners ook medewerkers van de GHOR
geïnterviewd voor meer verdieping in het onderzoek
Conclusies
Uit het KTO zijn de volgende conclusies getrokken:
- Informatievoorziening
Het is goed gesteld met de informatievoorzieningen van de GHOR. De aspecten contact, overleg,
advisering en OTO worden positief en gemiddeld beter beoordeeld dan in 2009/2010. De behandeling
en omgang door GHOR-medewerkers krijgt een hoge waardering en vanuit de partners wordt een
gemis aan doorzettingsmacht en trage beantwoording op vragen aangekaart. Verder komt een lage
besluitvaardigheid en problemen bij interne overleggen vanuit de enquête en medewerkers naar
boven en is de kwaliteit van advisering sinds 2009 sterk toegenomen. De algemene communicatie
wordt goed beoordeeld door de partners.
- Communicatiemiddelen en sociale media behoefte
De website wordt net als in 2009/2010, vrijwel nooit bezocht. Samenwerkingspartners zien hier ook
geen noodzaak in doordat de informatie per mail, persoonlijk of in bijeenkomsten de partner bereikt.
Samenwerkingspartners geven ook een voorkeur aan voor deze vormen van contact, en zien geen
behoefte in sociale media voor professionele doeleinden.
- Algemene dienstverlening
De algemene dienstverlening wordt goed en beter beoordeeld dan in 2009.
Aanbevelingen
Op grond van de resultaten en conclusies zijn de volgende aanbevelingen opgesteld op de aanname
dat effectieve en efficiënte interne processen de randvoorwaarden zijn voor een goedwerkende
organisatie richting de buitenwereld met haar partners om betrouwbaar, daadkrachtige en alert te
kunnen handelen:
1. Verricht nader onderzoek naar efficiënt en effectief overleggen
Uit de enquête en interviews met medewerkers komen signalen naar voren waarbij onderdelen
misgaan rondom het overleg intern, zoals timemanagement of terugkoppeling. Dit is tegenstrijdig met
de missie van de VRGZ en vergt nader onderzoek om tot effectieve oplossingen te komen. Het
opstarten van een LEAN-project biedt verheldering in overlegproces.
Het opzetten een LEAN-project kost enkel capaciteit. Het onderwerp “kwaliteit” is reeds gestart
met een LEAN-project waardoor dit makkelijk kan worden doorgezet naar een volgend project met
dezelfde methode. Daarnaast zijn er al plannen aanwezig voor een volgend LEAN-project te starten
binnen de GHOR.
2. Verbeter communicatie naar samenwerkingspartners
Het verbeteren van de communicatie kan door twee stappen:
2.1 Houd partners op de hoogte
Door helderder te communiceren kan de onbekendheid en/of onduidelijkheden over de dagelijkse
taken van de GHOR of lopende kwesties helder maken. Ook kan het misverstanden voorkomen door
als GHOR als eerste reageert in plaats van de andere partij.
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Bij niet het geven van een reacties wordt er al snel een eigen, vaak negatieve mening gevormd en dit
kan op deze manier worden voorkomen. Via deze manier wordt persoonlijk contact via de mail
benadrukt waar volgens samenwerkingspartners hun voorkeur ligt en werkt dit drempelverlagend bij
het zoeken naar contact naar de GHOR.
Het tussendoor mailen of een bevestiging van een mail versturen kost de medewerker relatief
weinig tijd. Het voordeel van dit verbeterpunt is dat het de tevredenheid over inhoudelijke afhandeling
kan verhogen die in 2014 is gestagneerd zonder extra kosten te veroorzaken.
2.2 Start een online nieuwsbrief op
Contact via de telefoon, e-mail en bijeenkomsten wordt gewaardeerd door de samenwerkingspartners.
Een manier om toch de partners op de hoogte te houden is via het opstarten van een online GHORnieuwsbrief. Zo kunnen bijvoorbeeld de dagelijkse bezigheden binnen de GHOR goed worden geuit
en worden de samenwerkingspartners beter geïnformeerd. Het open communiceren vanuit de GHOR
kan problemen zoals langdurige processen of besluiten waar de GHOR als netwerkorganisatie mee
heeft te maken worden blootgelegd.
Het opstarten van een online nieuwsbrief is gratis en gemakkelijk te gebruiken via Mailchimp
en de afdeling Communicatie is bereid hierbij te helpen. Er kunnen ook groepen worden gemaakt
waardoor bijvoorbeeld alleen beleidsmedewerkers of veiligheidspartners de mail ontvangen.
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1. Inleiding
1.1 Onderwerp
Deze adviesrapportage onderzoekt de klanttevredenheid van de samenwerkingspartners binnen de
sector Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) van de Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid (VRGZ). Het onderzoek werd uitgezet binnen de publieke en private sector van haar
samenwerkingspartners aan de hand van het voorgaande klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uit
2009/2010. Zo is de huidige dienstverlening in kaart gebracht en konden tekortkomingen of wensen
om deze dienstverlening te verbeteren, worden opgesteld.
1.2 Aanleiding en belang
Aanleiding
Bij de HKZ-certificering (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) die de sector GHOR
bezit staat een continue kwaliteitsverbetering van de organisatie centraal. Hierbij sluit een
klanttevredenheidsonderzoek goed bij aan. Bovendien verplicht de certificering periodiek een KTO uit
te voeren.
Belang
Daarnaast heeft de sector GHOR als netwerkorganisatie baat bij contente samenwerkingspartners.
Als netwerkorganisaties zijn er weinig mogelijkheden zijn om naleving van afspraken af te dwingen
vanwege een beperkte keuze tot samenwerkingspartners.
1.3 Organisatiebeschrijving
De sector GHOR maakt deel uit van de VRGZ (zie figuur
1). De GHOR is de verbindende schakel tussen het
openbaar bestuur, veiligheid en de gezondheidszorg.

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
• Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)
• Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie
in de Regio (GHOR)
• Regionale Ambulancevoorziening (RAV)
• Regionale Brandweer Gelderland-Zuid
(RBGZ)
• Veiligheidsbureau (VB)

De GHOR heeft als wettelijke taak het coördineren,
aansturen en regisseren van de geneeskundige
hulpverlening bij rampen en crises, alsmede van de
voorbereiding daarop. Dit gebeurt in nauwe
samenwerking met andere hulpdiensten (Art. 1, Wet
veiligheidsregio’s).
Figuur 1: Instanties binnen de Veiligheidsregio
Als netwerkorganisatie zorgt de GHOR samen
Gelderland-Zuid
met haar ketenpartners (o.a. ziekenhuizen,
ambulancedienst, GGD, Rode Kruis, huisartsen, traumazorg) ervoor dat de geneeskundige
hulpverlening tijdens en na een dreigende crisis of ramp adequaat geregeld is. De GHOR adviseert en
faciliteert daarnaast de zorginstellingen (o.a. verpleeg- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen) met hun
planvorming ten aanzien van zorgcontinuïteit. Zorginstellingen dienen zich namelijk voor te bereiden
op het leveren van zorg aan patiënten/cliënten onder álle omstandigheden, dus ook tijdens een ramp
of crisis. Tot slot heeft de GHOR een adviserende rol richting overheden met betrekking tot
geneeskundige hulpverleningsaspecten bij evenementen en ruimtelijke plannen.
Met de andere hulpdiensten en crisispartners binnen en buiten de VRGZ werkt de GHOR samen bij
multidisciplinaire plannen en projecten, zoals het regionaal risicoprofiel, regionaal beleidsplan,
regionaal crisisplan (RCP) en rampbestrijdingsplannen. Op operationeel niveau vindt eveneens
samenwerking plaats bij gezamenlijke opleidingen, trainingen en oefeningen (OTO) en
vanzelfsprekend bij repressieve inzet bij rampen en crises.
1.4 Doelstelling
Het doel van dit KTO is om binnen een halfjaar inzicht te verkrijgen in de waardering van partners
waarmee de sector GHOR van de VRGZ samenwerkt en eventuele tekortkomingen en/of wensen te
vertalen naar gerichte maatregelen om de dienstverlening van de GHOR verder te verbeteren.
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1.5 Vraagstelling
De vraagstelling die uit de doelstelling naar voren komt is “Hoe kan de sector GHOR van de VRGZ de
dienstverlening met haar samenwerkingspartners verbeteren?”
De vraagstelling valt onder te verdelen in de volgende deelvragen:
1. Hoe is het met de huidige communicatie, informatievoorziening en samenwerking van de
sector GHOR gesteld in relatie tot haar samenwerkingspartners?
2. Hoe ervaren de samenwerkingspartners de communicatie, informatievoorziening en
samenwerking met de sector GHOR?
3. Hoe is de waardering van samenwerkingspartners voor de GHOR in vergelijking met het
klanttevredenheidsonderzoek uit 2009/2010?
4. Is er vanuit de samenwerkingspartners behoefte aan het gebruik van sociale media in relatie
tot de GHOR?
5. Wat is de gewenste situatie van de sector GHOR zelf rondom haar samenwerkingspartners?
6. Welke maatregelen kunnen de communicatie, informatievoorziening en samenwerking vanuit
de GHOR naar haar samenwerkingspartners verbeteren?
7. Hoe kunnen deze maatregelen gewaarborgd en goed nageleefd worden?
1.6 Afbakening
Focus
De focus van dit KTO ligt op het beleidsmatige niveau, gericht op de voorbereiding op rampen en
crises (de zogenaamde ‘koude’ fase). Dit is op verzoek van de GHOR, omdat er op operationeel
gebied al voldoende evaluaties en borging zijn vastgelegd. Vanuit dit beleidsmatige kader kijkt men
naar de manier van samenwerken, informatievoorziening, communiceren, de tevredenheid hierover en
naar eventuele nieuwe communicatiebehoeftes, zoals het gebruik van sociale media. Daarnaast
enquêteert men alleen personen vanuit samenwerkingsorganisaties waarmee frequent wordt
samengewerkt. Hierdoor worden bijvoorbeeld niet alle contactpersonen van verpleeg- en
verzorgingstehuizen ondervraagd, maar de 7 verpleeg- en verzorgingstehuizen waar relatief frequent
contact mee is. Zo ontstaan er betrouwbaardere resultaten over de samenwerking, want bij
sporadische contactmomenten kan geen helder beeld over de GHOR worden verkregen.
Regio
Om de klanttevredenheid te onderzoeken wordt er gekozen voor samenwerkingspartners die zich
bevinden binnen de regio VRGZ, omdat de GHOR enkel in dit gebied haar verantwoordelijkheden
heeft vanuit de veiligheidsregio (zie figuur 2) .

Figuur 2: Indeling van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
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1.7 Doelgroepen
Naast de 18 gemeentes worden zorg- en ketenpartners uit de witte kolom, veiligheidspartners en
overige partners gekozen als doelgroep voor de enquête (zie bijlage 3). Dit zijn namelijk groepen waar
de GHOR, als schakel tussen de gezondheidszorg, openbaar bestuur en veiligheid mee samenwerkt.
(Openbare) bestuurders van instanties worden in dit onderzoek gemeden vanwege hun bestuurlijke
insteek in plaats van een beleidsmatige insteek. De voorkeur ligt daarom op beleidsmedewerkers, die
zich meer bezighouden met de dagelijkse praktijk. Hierdoor kan de samenwerking op een beter
niveau worden bekeken en zo ontstaat er een betrouwbaardere respons.
Tot slot is er gekozen om leden van de Geneeskundige Combinatie (GNK) en het Hoofd Publieke
Gezondheid (HPG) te ondervragen om de ervaring en waardering op het gebied van Opleiden,
Trainen en Oefenen (OTO) te peilen.
1.8 Fases
Na literatuuronderzoek van enquêtes uit voorgaande jaren binnen de GHOR VRGZ en andere GHORregio’s, kan men het functioneren van de GHOR beoordelen door een KTO naar haar
samenwerkingspartners te sturen. Na de analyse van deze enquête en vergelijking met het vorige
onderzoek uit 2009/2010, kan men vraagstukken die hieruit voortkomen uitdiepen met interviews
binnen en buiten de sector GHOR. Na deze derde onderzoeksfase zijn er aanbevelingen opgesteld
om de klanttevredenheid binnen de GHOR te verbeteren.
1.9 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksmethodiek beschreven en verantwoord. In het volgende hoofdstuk
is het theoretische kader verder uitgelicht dat het onderzoek ondersteunt.
In hoofdstuk 4 worden de resultaten die de samenwerkingspartners hebben aangegeven per
deelvraag van het onderzoek beschreven. Hierbij worden de resultaten ook vergeleken met het vorige
klanttevredenheidsonderzoek uit 2009/2010 en verdieping vanuit de medewerker gevraagd. Het vijfde
hoofdstuk vergelijkt de resultaten met het theoretische kader. Hoofdstuk 6 worden conclusies uit de
resultaten van het onderzoek getrokken en als gevolg hiervan worden in hoofdstuk 7 aanbevelingen
beschreven die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen. In de bijlages bevinden zich onder andere
het begrippenkader en de literatuurlijst.
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2. Onderzoeksmethodiek
2.1 Methodische verantwoording en instrumentenkeuze
In dit beschrijvende onderzoek is de tevredenheid van samenwerkingspartners in kaart gebracht en
eventuele mogelijkheden tot verbeterpunten opgesteld. Dit onderzoek is hoofdzakelijk kwantitatief om
uitspraken te kunnen doen over de gehele klanttevredenheid. Daarnaast wordt op een kwalitatieve
manier de diepte in gegaan met constateringen of mogelijke verbeteringen door middel van interviews
met de medewerkers van de GHOR zelf. De methodes zijn verder uitgelegd in tabel 1.
Tabel 1: Methodiek en instrumentkeuze per deelvraag
Deelvraag
1. Huidige
situatie

2. Ervaring

Methode
Lezen en
vragen

Vragen,
Lezen

3. Vergelijking

Lezen

4. Sociale
Mediabehoefte
5. Gewenste
situatie
6. Maatregelen

Vragen

Lezen
Lezen en
vragen

Bron
- Visiedocument GHOR (2011)
- De Mate van Voorbereiding
Geneeskundige Zorgketen op Rampen en
Crises (GHOR VRGZ, 2013)
- Medewerkers van de GHOR VRGZ
- Enquête onder samenwerkingspartners
- Evaluatie Klanttevredenheidsonderzoek 2006 met voorstel 2008, GHOR
Hollands-Midden (2006)
- Rapport Partnersamenwerkingsonderzoek
2013-2014, GHOR Amsterdam-Amstelland
- Klanttevredenheidsonderzoek 2009/2010
van GHOR Gelderland-Zuid
- Enquête onder samenwerkingspartners
2014
- Enquête onder samenwerkingspartners
2014
-

7. Borging

Lezen

-

Model van Thomassen(2007)
Visiedocument sector GHOR (2011)
Enquête onder samenwerkingspartners
2014
Klanttevredenheidsonderzoek 2009/2010
van GHOR Gelderland-Zuid
Inbreng vanuit GHOR-medewerkers
Visiedocument sector GHOR (2011)
Cirkel van Deming (1986)

Instrument
Deskresearch:
literatuuronderzoek
Fieldresearch: open
interview
Fieldresearch: webbased, ad-hoc
survey
Deskresearch:
literatuuronderzoek
Deskresearch:
literatuuronderzoek

Fieldresearch: webbased, ad-hoc
survey
Deskresearch:
literatuuronderzoek
Deskresearch:
literatuuronderzoek
Fieldresearch:
Half-gestructureerd
interview
Deskresearch:
Literatuuronderzoek

Ad 1. Huidige situatie
Lezen en vragen
Om de huidige communicatie vanuit de sector GHOR in kaart te brengen zijn beleidsdocumenten van
de GHOR zoals haar visiedocument (2011) en de mate van voorbereiding geneeskundige zorgketen
op rampen en crises (2013) gelezen. Daarnaast haalt men informatie vanuit de medewerkers van de
GHOR zelf, om te achterhalen op welke manier zij communiceren, informeren en samenwerken met
haar samenwerkingspartners. Dit gebeurt via een kennismakingsinterview in een ongestructureerde
vorm, vanwege de informele kennismaking in de beginfase van het onderzoek.
Ad 2. Ervaring
Vragen en lezen
De ervaring van samenwerkingspartners met de communicatie, informatievoorziening en
samenwerking vanuit de GHOR is verkregen aan de hand van een web-based, ad-hoc survey. Er is
gekozen voor deze enquête vanwege de tijd, geringe kosten en vergelijkingsmateriaal van het vorige
onderzoek (zie ook praktische haalbaarheid en risico’s). Om echter een goede enquête op te stellen,
oriënteert men zich eerst door middel van literatuuronderzoek: andere
klanttevredenheidsonderzoeken uit GHOR-regio’s en uit de eigen regio te bekijken.
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Ad 3. Vergelijking
Lezen
Voor de vergelijking tussen het huidige(2014) en eerder gehouden klanttevredenheidsonderzoek uit
2009/2010 worden deze twee bestaande gegevens gebruikt.
Ad 4. Sociale Media
Vragen
De behoefte om eventueel meer van sociale media gebruik te maken binnen de sector, wordt
beproefd door middel van een enquête. Deze kwantitatieve manier van onderzoeken wordt gebruikt
vanwege het grote bereik en lage kosten.
Ad 5. Gewenste situatie
Lezen
De gewenste situatie volgens de GHOR Gelderland-Zuid komt uit haar ambities, visie en missie maar
ook het model voor klanttevredenheid uit het theoretische kader geeft een ideale situatie weer, waar
naar toe gewerkt kan worden vanuit de resultaten van de tevredenheidsenquête.
Ad 6. Maatregelen
Lezen en vragen
Na de uitvoering van de enquête wordt er gelezen om de verschillen en overeenkomsten tussen de
huidige en gewenste situatie, recente en eerdere resultaten en tot slot de mogelijke inbreng vanuit
andere interne medewerkers in kaart te brengen. Hierin kan men via een interview de diepte ingaan
om te zien of bevindingen en/of maatregelen effectief kunnen zijn in de praktijk. Hiervoor wordt een
open interview gebruikt, omdat men enkel algemene informatie krijgt uit een enquête. Bij een open
interview kan men de diepte in gaan met de onderwerpen die bij de resultaten naar voren zijn
gekomen.
Ad 7. Borging
Lezen
Om een goed borgingssysteem te gebruiken voor de maatregelen, is het verstandig om gebruik te
maken van de PDCA-cyclus (Deming, 1986).
2.2 Praktische haalbaarheid en risico’s
Bij het afnemen van een enquête bestaat het risico’s dat er een lage respons optreedt. Uit het vorige
KTO (GHOR Gelderland, 2009/2010) en een evaluatie van de regio Hollands-Midden (2013) komt
naar voren dat een respons van enkel 20-30% een normale respons is. Om toch de respons hoog te
houden is er een plan van aanpak gemaakt (zie bijlage 7) waarbij duidelijk van tevoren wordt
gecommuniceerd dat er een enquête wordt gehouden en waarom deelname zo belangrijk is. Ook is er
voor een online enquête gekozen zodat de deelnemers gemakkelijk de enquête kunnen invullen: het
scheelt tijd, kosten en moeite voor de deelnemers.
Daarnaast kost enkel het opstellen van de enquête en verwerken van de gegevens relatief
veel tijd; hier moet rekening mee worden gehouden in de tijdsplanning. Tenslotte is het lastig om de
samenwerkingspartners naar hun gegeven commentaar te vragen voor verdere uitleg vanwege de
anonimiteit. Hierdoor zijn medewerkers van de GHOR ondervraagd of deze onderwerpen mogelijk
spelen.

beoordelen met een schaal van 1 t/m 10 om de

Enquêterespons
Aantal

2.3 Web-bases enquête
De samenwerkingspartners van de sector GHOR
zijn op hun e-mailadres benaderd om online een
enquête in te voeren en hadden twee weken, van 16
oktober tot 1 november, de tijd om een reactie te
geven. Na 12 dagen is er nog een reminder
gestuurd (zie figuur 3).
In totaal hebben 57 van de 99 personen de
enquête ingevuld, waarvan 55 reacties zijn
1
gebruikt. . Dit geeft een respons van 58% uiteindelijk
weer.
De vragenlijst bestaat uit 44 vragen,
waarvan 35 gesloten en 9 open zijn(zie bijlage 4). Er
is gekozen om de gesloten vragen, onderdelen te

25
20
15
10
5
0

Reminder
verzonden

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tijd in dagen(oktober 2014)
Figuur 3: Respons van de respondenten afgezet in de tijd

1

Eén reactie was te laat voor de analyse en 1 outlier is weggelaten in de analyse. Vanwege de
extreem lage waardes en geen reactie op de open vragen oefent deze outlier-respondent een zeer
grote invloed uit op de resultaten; dit geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid.
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Figuur 4

enquête eenvoudig te kunnen vergelijken met het KTO uit 2009/2010.
2.4 Half-gestandaardiseerd interviews
Aan de hand van de enquêteresultaten kwamen er enkele aspecten naar boven die nader onderzoek
nodig hadden om meer duidelijkheid te krijgen in het feit of de problemen daadwerkelijk spelen of dat
het slechts bij een enkeling leeft en dus niet representatief is.
Vanuit 4 opvallende onderwerpen zijn de GHOR-medewerkers (n=9) ondervraagd of zij deze
aspecten erkennen en of hier eventueel verbetering in zit (zie bijlage 6 voor de opzet). De
onderwerpen zijn gekozen op basis van de gegeven informatie in de optionele toelichting en eventueel
in combinatie met de uitkomsten van de gesloten vragen in de enquête. Men neemt in eerste instantie
de (extra) moeite om hekelpunten aan te kaarten echter blijft het onzeker of deze aangekaarte
problemen door enkelen wel echt een probleem zijn. De partners kunnen zelf niet om uitleg worden
gevraagd vanwege de anonimiteit en daarom wordt intern gepeild of deze problemen echt spelen of
eenmalig waren.
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3. Theoretisch kader
Het theoretische kader biedt handvaten om de klanttevredenheid te onderzoeken. Aan de hand van
deze informatie kan men dit toepassen binnen het huidige onderzoek en richting geven aan eventuele
verbeterpunten voor de organisatie.
Model van Thomassen
Volgens het klanttevredenheidsmodel van
Thomassen(Thomassen, 2007) is de tevredenheid van
de klant enerzijds afhankelijk van de wensen en
verwachtingen van de klant, anderzijds van zijn
ervaringen. Wanneer deze twee factoren
overeenkomen is de klant volgens het model tevreden.
Door de twee onderdelen beïnvloedingsaspecten en
waardepropositie aan te pakken stijgt de
klanttevredenheid (zie ook figuur 4).
Men zoomt bij dit onderzoek voornamelijk in op het
product of dienst en de service die daarbij hoort. Hierbij
kan men denken aan toegankelijkheid,
betrouwbaarheid, vriendelijkheid, begrijpen van de
klant, etc.
Figuur 4: Model van Thomassen (Thomassen, 2007)

Toepassing binnen het onderzoek
De toepassing van dit model komt in de enquête naar
voren (zie ook bijlage 4). De ervaringen van de samenwerkingspartners kunnen worden beoordeeld in
de gesloten vragen waarin men deelaspecten, zoals overleg en advisering met een cijfer, kan
waarderen. De wensen en verwachtingen kan men invullen in de open vragen waar ruimte is gegeven
voor opmerkingen of toelichtingen per deelaspect.
PDCA-cyclus
Deze methode waarborgt verbetering, reflectie en bijsturing bij maatregelen en systemen. Het is een
duidelijk middel om weer te geven wie, wat en wanneer hoort uit te voeren(zie figuur 5).
Toepassing binnen het onderzoek
Aan de hand van de PDCA-cyclus wordt beschreven hoe de aanbevelingen binnen de organisatie
kunnen worden geborgd.

Figuur 5: PDCA-cyclus
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4. Resultaten
4.1 Huidige communicatie, informatievoorziening en samenwerking
Binnen de GHOR zijn er verschillende communicatievormen aanwezig: telefonisch, e-mail of
persoonlijk contact, overleggen, informatiebijeenkomsten, oefeningen en het geven van advies
rondom bijvoorbeeld evenementen. Naast deze vormen heeft de GHOR nog andere voorzieningen om
informatie te delen; hierbij mag gedacht worden aan de website (http://www.vrgz.nl) en de (VRGZ
brede) digitale nieuwsbrief, Multi>nieuws genaamd. Deze nieuwsbrief wordt vier keer per jaar
verzonden naar betrokkenen bij de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Gelderland-Zuid. Eerst
was er een GHOR-nieuwsbrief die halfjaarlijks verscheen, maar deze is in april 2009 gestopt.
4.2 Ervaring van samenwerkingspartners
Uit de web-based enquête kwamen de volgende resultaten naar voren (zie ook bijlage 5 voor gehele
uitwerking). Per onderdeel waar een cijfer voor is gegeven kon men kiezen tussen de 1 en 10, van
helemaal ontevreden tot helemaal tevreden. Daarnaast is er gekeken naar hoeveel procent van de
beoordelingen boven de 6,0 is beoordeeld en is er onderscheidt tussen keten- en zorgpartners,
veiligheidspartners en overige partners gemaakt. N staat voor het aantal reacties zonder de ‘niet van
toepassing’-reacties en % staat voor hoeveel procent van N heeft gereageerd.
Persoonlijke gegevens
In figuur 6 worden de reacties van de drie doelgroepen in procenten weergegeven:

Wat is de relatie met de GHOR?
12%
44%

Keten- of zorgpartner
Veiligheidspartner

44%

Overige

Figuur 6: Respons van de doelgroepen

Uit figuur 6 komt naar voren dat de respons bestaat uit zorg- en ketenpartners (44%),
veiligheidspartners (44%) en overige partners (12%). Binnen de zorg- en ketenpartners heeft 44%
gereageerd op de enquête, 83% van de veiligheidspartners en 44% van de overige partners.
Daarnaast is 80% bekend met de taken van de GHOR. Enkel 20% was hier deels mee bekend
volgende de enquête uitslagen.
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In figuur 7 staan de partners per doelgroep, die deels bekend zijn met de taken van de GHOR:

Deels bekend met de taken van de
GHOR
60%
Percentage (%)

50%

54%

40%
30%

Keten- en zorgpartner
37%

Veiligheidspartner
Overige

20%
10%

9%

0%
Figuur 7: Partners per categorie die deels bekend zijn met de GHOR-taken

Uit figuur 7 blijkt dat de partners die deels bekend zijn met de GHOR-taken bestaan voor 54% uit
veiligheidspartners, 37% uit keten- en zorgpartners en voor 9% uit de overige partners.
Informatievoorziening
Op het gebied van informatievoorziening zijn de volgende resultaten naar voren gekomen:
 Contactmomenten
De contactmomenten van de samenwerkingspartners zijn niet in één categorie in te delen. Er is
namelijk wekelijks (26%), maandelijks (38%) en jaarlijks (35%) contact. Niemand heeft verder minder
dan 1x per jaar contact met de GHOR.
In tabel 2 wordt het oordeel van de samenwerkingspartners over verschillende contactaspecten
weergegeven:
Tabel 2: Partnerbeoordeling over het contact met de GHOR

Contactaspecten

N/%

Gemiddelde

Telefonische afhandeling
Afhandeling binnen acceptabele
tijd
Afhandeling inhoudelijk
Nakomen van afspraken
Besluitvaardigheid van de GHOR
Beleefde en respectvolle
behandeling
Totaal gemiddelde

42/100%
46/100%

7,8
7,6

Percentage beantwoord met 6 of
hoger
93%
93%

46/98%
50/100%
48/100%
52/100%

7,8
7,8
7,1
8,3

98%
96%
83%
98%

7,7

Uit tabel 2 blijkt dat de samenwerkingspartners gemiddeld de contactaspecten met een 7,7
beoordeeld. Zij zijn het meest tevreden over de “beleefde en respectvolle behandeling” en het minst
tevreden over de “besluitvaardigheid van de GHOR”. Het percentage wat met een voldoende of hoger
scoort is bij de besluitvaardigheid met 83% ook het laagste bij de contactaspecten.
Bij de mogelijkheid voor toelichting wordt tot slot gesteld dat de GHOR traag is met reageren op
vragen en rondom besluitvorming, volgens twee veiligheidspartners en weinig sturing geeft in acute
situaties volgens één keten- en zorgpartner. Een veiligheidspartner legt uit dat besluitvaardigheid altijd
al een probleem geweest is door het gemis van een doorzettingsmacht en de GHOR nog steeds
zoekende is in haar rol.
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 Overleg
In figuur 8 en 9 komt naar voren welke overlegvormen samenwerkingspartners met de GHOR hebben
en hoe vaak men overlegt:

Welke vormen van
overleg heeft u met de
GHOR?

Hoe vaak overlegt u met
de GHOR?
25

25
Ad-hoc

15

19

10

20
Aantal

Aantal

20
20
15

5

Wekelijks

Structureel

22

21

Maandelijks

15
Jaarlijks

10
5

Beide

9
3

0

0

Minder dan
jaarlijks

Figuur 8: Frequentie van overleg van
samenwerkingspartners

Figuur 9: Overlegvormen van samenwerkingspartners met
de GHOR

Uit bovenstaande figuren komt naar voren dat er ongeveer evenveel sprake is van ad-hoc, als
structureel overleg met de GHOR. Daarnaast overlegt het merendeel van de samenwerkingspartners
maandelijks (40%) of jaarlijks (38%) met de GHOR.
In tabel 3 staat de samenwerkingspartnerbeoordeling over de overleggen met de GHOR:
Tabel 3: Partnerbeoordeling over overleg met de GHOR

Overlegaspecten

N/%

Gemiddelde

Gelijke inbreng
Voldoende gelegenheid tot
vragen
Efficiënt en daadkrachtig
vergaderen
Prettig samenwerken
Totaal gemiddelde

54/100%
54/100%

7,9
8,2

Percentage beantwoord met 6 of
hoger
98%
98%

53/100%

7,5

96%

54/100%

8,3
8,0

98%

Uit tabel 3 komt naar voren dat het overleg goed scoort met een 8,0 gemiddeld. “Efficiënt en
daadkrachtig vergaderen” krijgt gemiddeld de laagste score met een 7,5 en “prettig samenwerken”
gemiddeld de hoogste met een 8,3.
Bij de mogelijkheid tot het geven van een toelichting komt naar voren dat één persoon zeer tevreden
is over de overleggen in relatie tot evenementen. Daarnaast wordt er door een veiligheidspartner
aangegeven dat het goed gaat met de omgang en samenwerking vanuit de GHOR, behalve bij de
besluitvorming en de afhandeling van kwesties. Ten derde is een keten- of zorgpartner van mening
dat de GHOR als netwerkorganisatie vooral vanuit zichzelf kijkt en zich weinig in andere organisaties
inleeft, zoals o.a. tot uiting komt in het vanzelfsprekende gebruik van afkortingen.
Ook zouden vergaderingen strakker geleid moeten worden en zou de GHOR een extra stap buiten de
formele mandaat mogen doen, aldus een keten- of zorgpartner.
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 Advisering
In tabel 4 staat het oordeel van de samenwerkingspartners over de advisering van de GHOR:
Tabel 4: Partnerbeoordeling over advies van de GHOR

Adviesaspecten
N/%
Gemiddelde Percentage beantwoord met 6 of hoger
Deskundig advies
48/100%
8,1
98%
Bruikbaar advies
47/98%
7,9
98%
Totaal gemiddelde
8,0
Uit tabel 4 blijkt dat de advisering gemiddeld met een 8,0 wordt beoordeeld. Verder worden er geen
inhoudelijke toelichtingen gegeven door de partners.
 OTO
In tabel 5 staat het oordeel van de samenwerkingspartners over de verschillende “Opleiden, Trainen
en Oefenen”-aspecten van de GHOR:
Tabel 5: Partnerbeoordeling over opleiden, trainen en oefenen

OTO-aspecten
N/%
Gemiddelde Percentage beantwoord met 6 of hoger
Inhoud van het programma
35/100%
7,4
98%
Frequentie van het oefenen
34/98%
7,0
91%
Aandacht voor samenwerking 38/100%
7,5
92%
Totaal gemiddelde
7,3
Uit tabel 5 blijkt dat de activiteiten rondom opleiden, trainen en oefenen positief wordt beoordeeld met
gemiddeld een 7,3, waarbij “aandacht voor samenwerking” het hoogst scoort en frequentie voor het
oefenen het laagst scoort.
Bij de optionele toelichtingen wordt aangegeven dat de GHOR een sociale houding heeft
(veiligheidspartner), sterk op zichzelf is gericht (veiligheidspartner) en als advies wordt er aangegeven
dat een meer inhoudelijke en organisatorische OTO-uitvoeringskracht kan bijdragen aan een meer
effectieve keten(zorg- of ketenpartner). Tot slot wordt er volgens één persoon genoeg geoefend
(veiligheidspartner).
Communicatiemiddelen
 Website
De website van de VRGZ heeft een apart onderdeel waar informatie over en vanuit de GHOR wordt
gedeeld. De GHOR richt zich hierbij meer op haar partners, dan op de burger. Een meerderheid van
de deelnemers geeft met 72% aan vrijwel nooit het GHOR-gedeelte van de website van de VRGZ te
bezoeken (72%). 17% bezoekt de site maandelijks en 7% is er niet bekend mee.
In tabel 6 staat het oordeel van de samenwerkingspartners over het GHOR-gedeelte van de VRGZwebsite:
Tabel 6: Partnerbeoordeling over het GHOR-gedeelte van de VRGZ-website

Website-aspecten
Kwaliteit
Actualiteit
Volledigheid
Informatief
Totaal gemiddelde

N/%
25/100%
25/100%
25/100%
26/100%

Gemiddelde
7,0
7,0
7,0
7,1
7,0

Percentage beantwoord met 6 of hoger
92%
88%
92%
92%

Uit tabel 6 komt naar voren dat het GHOR-gedeelte met gemiddeld een 7,0 wordt beoordeeld en
hierbij scoort de actualiteit met 88% de minste voldoendes. Daarnaast wordt er in de optionele
toelichtingen door een keten- of zorgpartner aangegeven dat sommige elementen summier zijn
beschreven, er volgens een keten- of zorgpartner een actuele evenementenkalender ontbreekt en tot
slot ziet een veiligheidspartner geen noodzaak om op de site te kijken, omdat deze persoon informatie
van de GHOR zelf verwacht of deze per thema netjes via de mail krijgt.
 Nieuwsbrief
Het Multi>nieuws is de digitale nieuwsbrief van de VRGZ voor bestuurders, partners in veiligheid en
andere betrokkenen bij de crisisbeheersing en rampenbestrijding.
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In figuur 10 komt naar voren in hoeverre de samenwerkingspartners het Multi>nieuws lezen:

Percentage (%)

In hoeverre leest u het Multi>nieuws?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Helemaal
Grotendeels
Nauwelijks/Niet

Figuur 10: De mate waarin de samenwerkingspartners het Multi>nieuws lezen

Uit figuur 10 komt opvallend naar voren dat de veiligheidspartners het Multi>nieuws als grootste groep
niet of nauwelijks lezen. De overige partners daarentegen is de grootste groep die het Multi>nieuws
wel helemaal leest met 50%. Het Multi>nieuws wordt over het algemeen grotendeels wel gelezen.
In tabel 7 komt het oordeel van de samenwerkingspartners over het Multi>nieuws naar voren:
Tabel 7: Partnerbeoordeling over het Multi>nieuws

Multi>nieuws-aspecten
Kwaliteit
Actualiteit
Volledigheid
Informatief
Totaal gemiddelde

N/%
30/94%
29/93%
29/93%
30/94%

Gemiddelde
7,8
7,7
7,5
7,8
7,7

Percentage beantwoord met 6 of hoger
100%
100%
100%
100%

Uit tabel 7 blijkt dat het Multi>nieuws gemiddeld met een 7,7 wordt beoordeeld door de partners. In de
optionele toelichtingen komt positiviteit naar voren: het is een ‘prima blaadje’ waar geen op- of
aanmerkingen over worden gegeven.
 Algemene dienstverlening binnen de GHOR
De samenwerkingspartners beoordelen de algemene dienstverlening van de GHOR met een 7,6
(n=55), waarbij 96% de GHOR met een voldoende of hoger beoordeelt.
In figuur 11 staat het oordeel van de samenwerkingspartner per doelgroep over de algemene
dienstverlening van de GHOR:
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Percentage (%)

Hoe ervaart u in het algemeen de
dienstverlening van de GHOR?
8,4
8,2
8
7,8
7,6
7,4
7,2
7
6,8
6,6
Keten- en zorgpartners

Veiligheidspartners

Overige

Figuur 11: Algemene beoordeling van de dienstverlening

Uit figuur 11 komt naar voren dat de waardering voor de dienstverlening het hoogst is bij de overige
partners met een 8,3. Keten- en zorgpartners geven een 7,5 en veiligheidspartners geeft een 7,2.
Bij de optionele toelichtingen komt verder naar voren dat de GHOR voor een keten- of zorgpartner
adequaat reageert en het beleidsmatig een goede samenwerking is, maar bij acute situaties wordt
sturing en communicatie vanuit de GHOR gemist. Daarnaast zou de GHOR zich moeten houden aan
haar speerpunten en deze eens per jaar moeten opstellen. Tot slot moet er volgens een
veiligheidspartner minder PR en meer inhoudelijke informatie aanwezig zijn.
4.3 Sociale media en communicatie
 Algemene communicatie
De algemene communicatie vanuit de GHOR wordt beoordeeld met een 7,8, waarbij twee
personen(keten- of zorgpartner en veiligheidspartner) een cijfer onder de 6,0 geven. Bij de optionele
toelichtingen wordt verder door een veiligheidspartner aangegeven dat een duidelijke visie en
daadkracht ontbreekt. Daarnaast zou de communicatie meer vraag gestuurd mogen zijn door meer
persoonlijk contact te hebben met gemeentes.
 Voorkeurs-communicatiemiddelen
In de enquête is gevraagd welke communicatiemiddelen de voorkeur hebben bij inhoudelijke
informatie, actuele ontwikkelingen en korte mededelingen en hierbij waren meerdere antwoorden
mogelijk (zie bijlage 4, vraag 9.2 t/m 9.4).
In figuur 12 het oordeel van de samenwerkingspartners over de voorkeur van communicatiemiddelen
bij de drie verschillende situaties:
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Percentage (%)

Voorkeur van communicatiemiddelen
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Inhoudelijke informatie
Actuele informatie
Korte mededelingen

Figuur 12: Voorkeurscommunicatiemiddelen van samenwerkingspartners

Uit figuur 12 komt naar voren dat bij korte mededeling duidelijk de voorkeur ligt bij het communiceren
via e-mail (91%), maar ook via telefonisch contact met(42% en persoonlijk overleg met 25%.
Communicatie rondom actuele ontwikkelingen ligt bij voorkeur via de e-mail (72%), maar ook via
persoonlijk overleg (67%) en telefonisch overleg (52%). Bij inhoudelijke informatie wordt men graag
geïnformeerd via de mail (80%), persoonlijk overleg (83%) en telefonisch contact (56%).
 Sociale media
33% van de samenwerkingspartners gebruiken sociale media voor professionele doeleinden (n=18).
In figuur 13 staat weergegeven hoeveel procent per doelgroep sociale media gebruikt voor
professionele doeleinden:

Gebruik van sociale media voor
professionele doeleinden
Keten- en zorgpartners

Veiligheidspartners

Overige partners
43%

29%

33%

Figuur 13: Het gebruik van sociale media voor professionele doeleinden per doelgroep

Uit figuur 13 komt naar voren dat voornamelijk de overige partners met 43% van de totale sociale
media-gebruikers sociale media gebruikt voor professionele doeleinden. Bij de keten- en zorgpartners
is dit 29% en 32% bij de veiligheidspartners. Wanneer men kijkt naar de soorten wordt verder duidelijk
dat er gebruik wordt gemaakt van Facebook, Twitter, LinkedIn en Yammer.
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4.4 Waarderingsverschillen en -overeenkomsten van samenwerkingspartners tussen 2009/2010
en 2014
Na de afname van de klanttevredenheidsenquête wordt deze vergeleken met de
klanttevredenheidsenquête uit 2009/2010, zie ook bijlage 5. Niet alle vragen uit de enquête van 2014
kunnen vergeleken worden met de vorige enquête, vanwege de input van enkele nieuwe vragen.
Informatievoorziening
 Contactmomenten
In figuur 14 zijn de contactmomenten van samenwerkingspartners met de GHOR vergeleken:

3.1 Hoe vaak komt u in contact met
de GHOR?
70%
Percentage (%)

60%

62%

50%
40%

38%

30%
20%
10%

2009/2010

35%

2014

26%
18%

12%

0% 0%

0%
wekelijks

maandelijks

jaarlijks

minder dan
jaarlijks

Figuur 14: Vergelijking contactmomenten met samenwerkingspartners in 2009/2010 en 2014

Uit figuur 14 komt naar voren dat de contactmomenten van voornamelijk maandelijks (62%) in
2009/2010 gelijkwaardiger is verdeeld naar wekelijks (26%), maandelijks (38%) en jaarlijks (35%) in
2014. Nog steeds heeft niemand minder dan 1 jaar contact met de GHOR.
In figuur 15 zijn de oordelen van samenwerkingspartners over verschillende contactaspecten van de
GHOR vergeleken:
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Met welk cijfer beoordeelt u de volgende punten
tijdens contactmomenten met de GHOR?
9
8
Gemiddelde in cijfers

7
6
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3
2

Gemiddelde in 2009/2010

1

Gemiddelde 2014

0

F Figuur 15: Vergelijking partnerbeoordeling contactaspecten van de GHOR in 2009/2010 en 2014
Uit figuur 15 blijkt dat er een algemene stijging te zien in de beoordeling van alle contactaspecten ten
opzichte van 2009/2010, behalve bij de inhoudelijke afhandeling. De gemiddelde beoordeling van alle
aspecten is van een 7,4 in 2009/2010 gestegen naar een 7,7 in 2014.
 Overleg
In figuur 16 zijn de oordelen van samenwerkingspartners over verschillende overlegaspecten met de
GHOR vergeleken:

Gemiddeld cijfers

Wat voor een cijfer geeft u de volgende aspecten tijdens
een overleg met de GHOR?
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Gemiddelde in 2009/2010
Gemiddelde in 2014

Gelijke inbreng Voldoende
gelegenheid
tot vragen

Efficiënt en
Prettig
daadkrachtig samenwerken
vergaderen

Figuur 16: Vergelijking partnerbeoordeling over overlegaspecten van de GHOR in 2009/2010 en 2014.
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Uit figuur 16 komt naar voren dat de aspecten rondom ‘Overleg met de GHOR’ beter worden
beoordeeld dan in 2009/2010. De beoordeling is gemiddeld gestegen van een 7,4 in 2009/2010 naar
een 8,0 in 2014.
 Advisering
In figuur 17 zijn de oordelen van samenwerkingspartners over advisering met de GHOR vergeleken:

Wat voor een cijfer geeft u de volgende aspecten
rondom een advies van de GHOR
8,2
Gemiddelde cijfers

8
7,8
7,6
7,4

Gemiddelde in 2009/2010

7,2

Gemiddelde in 2014

7
6,8
6,6
Deskundig advies

Bruikbaar advies

Figuur 17: Vergelijking partnerbeoordeling over advisering GHOR van 2009/2010 en 2014

Uit figuur 17 komt naar voren dat de beoordeling rondom ‘Advisering van de GHOR’ gemiddeld is
gestegen van een 7,2 in 2009/2010 naar een 8,0 in 2014.
Communicatiemiddelen
 Website
Er wordt een vergelijking gemaakt tussen het GHOR-gedeelte op de huidige VRGZ-site met de eigen
GHOR-website uit 2009, ondanks de verschillen.
In figuur 18 staat de vergelijking in frequentie waarmee samenwerkingspartners het GHOR-gedeelte
van de VRGZ-website bezoeken:

Hoe vaak bezoekt u het GHOR-gedeelte van de
VRGZ-website?
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Figuur 18: Vergelijking in de frequentie waarmee samenwerkingspartners het
GHOR-gedeelte van de website bezoeken in 2009/2010 en 2014
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Uit figuur 18 blijkt dat het merendeel van de samenwerkingspartners het GHOR-gedeelte van de
VRGZ-website nog steeds vrijwel nooit bezoeken. Opvallend is verder dat er meer mensen (13%) niet
bekend zijn met de website dan in 2009/2010 en sinds 2009 bezoekt niemand wekelijks de site meer.
In figuur 19 staat het oordeel van de samenwerkingspartners over verschillende aspecten van het
GHOR-gedeelte van de VRGZ-website.

Hoe beoordeelt u de volgende aspecten?
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Gemiddelde cijfer

7
6,8
6,6
6,4
6,2
6

Gemiddelde in 2009/2010
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Figuur 19: Vergelijking partnerbeoordeling over het GHOR-gedeelte van de VRGZ-website
van 2009/2010 en 2014

Uit figuur 19 blijkt dat de gemiddelde beoordeling over de website van een 6,5 in 2009/2010 stijgt naar
een 7,0. Opvallend is de grote stijging rondom de actualiteit en volledigheid van de website.
 Nieuwsbrief
In 2009 had de GHOR een eigen nieuwsbrief, die vergeleken wordt met de recente nieuwsbrief, het
Multi>nieuws. In figuur 20 staat de frequentie waarmee samenwerkingspartners het Multi>nieuws
lezen in 2009/2010 en 2014:
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Multi>nieuws?
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Figuur 20: Vergelijking van de leesfrequentie van het Multi>nieuws door samenwerkingspartners in 2009/2010 en 2014

Uit figuur 20 blijkt dat er een afname is bij het helemaal en grotendeels lezen van het Multi>nieuws in
2014. Het nauwelijks lezen en het niet ontvangen van het Multi>nieuws is sinds 2009 toegenomen.
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In figuur 21 zijn de oordelen van de samenwerkingspartners over verschillende aspecten van het
Multi>nieuws vergeleken:

Gemiddelde in cijfers

Hoe beoordeelt u de volgende
aspecten rondom het Multi>nieuws?
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Gemiddelde in 2009/2010
Gemiddelde in 2014

Figuur 21: Vergelijking partnerbeoordeling over Multi>nieuws in 2009/2010 en 2014

Uit figuur 21 blijkt dat de gemiddelde beoordeling van het Multi>nieuws van een 6,7 in 2009/2010 naar
een 7,7 is gestegen in 2014.
 Algemene dienstverlening
In figuur 22 staat het oordeel van de samenwerkingspartners over de algemene dienstverlening in de
GHOR van 2009/2010 en 2014:

Hoe ervaart u in het algemeen de
dienstverlening van de GHOR?
7,7
Gemiddelde cijfer

7,6
7,5
7,4
7,3
7,2
7,1
2009/2010

2014

Figuur 22: Vergelijking algemene dienstverleningsbeoordeling van de samenwerkingspartners
uit 2009/2010 en 2014

Uit figuur 22 blijkt dat de gemiddelde beoordeling van de algemene dienstverlening van de GHOR
door haar samenwerkingspartners van een 7,3 in 2009/2010 naar een 7,6 in 2014 gestegen.
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4.5 Verdieping vanuit de medewerkers
Aan de hand van de anonieme enquête onder de samenwerkingspartners van de GHOR, worden
opmerkelijke onderwerpen bij de medewerkers van de GHOR voorgelegd (n=9), om zo meer inzicht in
de mogelijke problemen te krijgen. De volgende aspecten zijn naar voren gekomen, zie ook de bijlage
6 voor de interviewopzet
Gemis aan doorzettingsmacht
Uit de afgenomen interviews komt naar voren dat 2 van de 3 GHOR-medewerkers kan bevestigen dat
er een beperkte doorzettingsmacht is. Wettelijk zijn er verantwoordelijkheden vastgelegd, maar dit wil
men niet graag gebruiken, omdat dit mogelijk ten koste van de relatie gaat. In een netwerkorganisatie
moet de relatie goed blijven om zo effectief mogelijk te blijven werken, bijvoorbeeld voor het creëren
van draagvlak. Eerst moet er sprake zijn van wederzijdse belangen, voordat er echt iets kan worden
doorgevoerd.
Lage besluitvaardigheid
90% van de medewerkers kan de lage besluitvaardigheid bevestigen (n=8). Bij de lage
besluitvaardigheid komt voornamelijk het aspect naar voren dat men afhankelijk is van andere
organisaties als netwerkorganisatie, waardoor dit ten koste van de besluitvorming kan gaan. Het
gemis aan efficiëntie kan ook komen doordat het gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel mist, de
knoop niet snel wordt doorgehakt en kwesties niet meteen worden afgehandeld.
Daarnaast spelen eventuele problemen uit het verleden met de veiligheidspartners binnen de
veiligheidsregio nog een rol waardoor de GHOR negatief uit de bus komt of het feit dat vele partners
nog steeds niet goed weten waar de GHOR zich dagelijks mee bezighoudt.
Trage beantwoording van vragen
De trage beantwoording bij vragen wordt door 50% van de medewerkers bevestigd. Zoals al eerder
werd gezegd is de GHOR afhankelijk van andere organisaties vanwege haar netwerkpositie.
Daarnaast wordt al snel de vergelijking met de andere instanties binnen de Veiligheidsregio gemaakt.
Zij kunnen intern sneller handelen, omdat zij minder afhankelijk zijn van externe partners en zo lijkt de
GHOR langzamer te werken. Het kan onduidelijk zijn hoe de GHOR werkt, maar
samenwerkingspartners kunnen dit ook zien als een excuus om zelf langzaam werk te verantwoorden.
Deze onbekendheid met de taken kan zich ook uiten in het feit dat men niet precies weet waar
de verantwoordelijkheid ligt, en het zo alsnog langer duurt.
Tenslotte is borging/terugkoppeling nog een punt van aandacht. Kwesties kunnen lang spelen, men
hoort lange tijd niets en dit kan negatief worden opgevat terwijl men wel bezig is.
Overleggen
Intern wordt informatie vaak herhaald en andere informatie wordt juist niet afgemaakt, vastgelegd of
vergeten. Snelle overleggen hebben vaak geen agenda en gezamenlijke overleggen lopen vaak uit
(timemanagement). Wanneer men dan spreekt over de overleggen komt naar voren dat dit probleem
misschien meer intern speelt dan extern. 50% van de GHOR-medewerkers kan zich voorstellen dat
deze problemen spelen. Een opmerking hierbij is dat het verwachtingsmanagement van de deelnemer
van het overleg niet kan kloppen en een goede voorbereiding met actielijst aan het einde van het
overleg voorkomt dat actiepunten blijven liggen om zo de doortastbaarheid te vergroten.
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5. Gewenste situatie rondom samenwerkingspartners
Aan de hand van het model van Thomassen (Thomassen, 2007) en de visie van de GHOR
Gelderland-Zuid kan men een ideale situatie schetsen die richting geeft voor de aanbevelingen.
Missie en Visie
De VRGZ, en daarin ook de GHOR, heeft de missie om een daadkrachtige, betrouwbare en alerte
organisatie te zijn op het gebied van rampenbestrijding en crisesbeheersing. Men speelt hier alert en
proactief op in en stemt haar beleid en taakuitvoering hierop af. (Sector GHOR VRGZ, 2011)
Model van Thomassen
Het model van Thomassen beschrijft de onderdelen die een klant tevreden maakt over een
organisatie ( zie figuur 22). Hieronder zijn de onderdelen in een gewenste situatie uitgewerkt:
Waardepropositie
Het imago van een organisatie wordt bepaald door drie
aspecten:
 Product/dienst
- Basiseigenschappen
De primaire functies van een dienst of document
komen tot zijn recht in het gebruik ervan.
- Ontwerp
Het uiterlijk is niet van toepassing bij deze
organisatie omdat de inhoud de prioriteit heeft.
- Features
Mogelijke extra’s die een partner krijgt bij het
gebruiken van de dienst zijn niet direct van
toepassing op de GHOR.
- Prestaties
De diensten en geleverde documenten van de
Figuur 23: Model van Thomassen (Thomassen, 2007)
GHOR leiden tot resultaten en positieve uitkomsten
waarmee doelen van de partners kunnen worden
bereikt.
- Dienstkwaliteit
De GHOR sluit aan op de verwachtingen van de partner en kan inhoudelijke en deskundige
informatie leveren.
- Dienstbeleid
Het beleid van de GHOR met haar doelen, middelen en tijd is prettig voor de partner en zijn
werkzaamheden.
- Technische levensduur
Is niet van toepassing op de diensten of documenten van de GHOR.
- Imago van de dienst of product.
Wanneer men zich kan herkennen in de geleverde diensten, zal er een sterkere band ontstaan
met de dienst en de GHOR-organisatie.
-

 Service
Betrouwbaarheid
De GHOR is zorgvuldig in haar handelen en komt afspraken na met betrekking tot haar diensten.
Snelheid en hulpvaardigheid
De GHOR toont bereidheid om partners snel en tijdig te helpen.
Bekwaamheid
De nodige kennis en vaardigheden zijn aanwezig binnen de GHOR.
Vriendelijkheid
Er is een beleefde omgang en prettige samenwerking vanuit de GHOR.
Geloofwaardigheid
De GHOR staalt vertrouwen uit en bewaart haar goede reputatie.
Materiële en dienstverlenende aspecten
De fysieke en tastbare zaken van de GHOR rondom de vorming van een dienst.
Veiligheid
De privacy, twijfel en gevaren van de klanten worden bewaakt door de GHOR.
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-

Toegankelijkheid
De GHOR is fysiek toegankelijk.
Communicatie
De partner is op de hoogte van de huidige ontwikkelingen en wordt geïnformeerd in een taal die zij
begrijpen: er wordt geluisterd naar de partner.
Begrijpen van de klant
De GHOR kan zich inleven in de behoeftes van de klant en hier rekening mee houden.

 Prijs
De prijs is niet direct van toepassing bij deze overheidsinstelling.
Beïnvloedingsfactoren
Er zijn vier factoren die de verwachtingen van een partner kunnen beïnvloeden:
- Mond-tot-mondreclame
Informatie dus van partner naar partner gaat, die vaak positief of negatief is.
- Persoonlijke behoeftes
Behoeften die vanuit de partner komen, uitvoeren of verbeteren.
- Ervaringen in het verleden
Ervaringen die de samenwerkingspartner met de organisatie heeft gehad.
- Communicatie van organisaties
Interne en externe communicatie om de partners te informeren rondom marketing, public relations en
alles wat wordt beloofd en verwachtingen creëert voor het scheppen van een goed imago.

Pagina 26 van 46

6. Conclusies
Uit de afgenomen interviews, enquête uit 2009/2010 en 2014 en de gewenste situatie kunnen de
volgende conclusies worden getrokken:
6.1 Informatievoorziening
 Contact
De contactmomenten worden goed beoordeeld door de samenwerkingspartners. Er is een
verandering en spreiding te zien van enkel maandelijks contact naar contact op de wekelijkse,
maandelijkse of jaarlijkse termijn. De contactaspecten zijn verbeterd: de beleefde en respectvolle
behandeling wordt wederom gewaardeerd met de hoogste score en de besluitvaardigheid van de
GHOR scoort, net als in 2009/2010, lager dan de andere contactaspecten.
In de open toelichtingen komt ook een lage besluitvaardigheid naar voren. Het gemis aan
doorzettingsmacht binnen de GHOR zou de oorzaak van de lage besluitvaardigheid zijn volgens
een veiligheidspartner. Hetzelfde gemis wordt ook bevestigd door haar medewerkers. Als
netwerkorganisatie kan men niet direct handelen door de belangen van samenwerkingspartners
waarmee moet worden afgestemd om draagvlak te creëren.
Daarnaast wordt de trage beantwoording van vragen van partners in de open toelichtingen,
ook bevestigd onder de medewerkers van de GHOR. Kwesties of vragen spelen soms lang en
worden niet goed geborgd. Het krijgen van geen reactie, kan daarom negatief worden opgevat
door de partners.
 Overleg
Uit de enquête kan men concluderen dat er evenveel ad-hoc als structureel overleg plaatsvindt en
er voornamelijk maandelijks of jaarlijks wordt overlegd.
Uit de beoordeling van de samenwerkingspartners worden de overleggen goed en beter
beoordeeld dan in 2009/2010. De samenwerking wordt verder als zeer prettig ervaren.
Het aspect efficiënt en daadkrachtig vergaderen krijgt een lagere beoordeling dan de andere
aspecten. In de open toelichting kwam naar voren dat een goede voorbereiding, daadkrachtig
handelen in de afhandeling en besluitvorming of strakke leiding soms ontbreekt. Medewerkers
bevestigen de lage besluitvaardigheid en merken op dat intern timemanagement, goede
vastlegging en het afmaken van kwesties de daadkracht van de GHOR kan vergroten.
 Advisering
De advisering van de GHOR scoort goed en hieruit kan men concluderen dat het goed gesteld is
met de tevredenheid rondom advisering. De kwaliteit van de advisering is sinds 2009 sterk
toegenomen volgens de samenwerkingspartners.
 OTO
Men kan concluderen dat het opleiden, trainen en oefenen ruim voldoende scoort . Enkele
toelichtingen die hierbij gegeven worden door veiligheidspartners is dat OTO sterk op zichzelf is
gericht.
6.2 Communicatie en sociale media behoefte
 Website
De website wordt, net als in 2009/2010 weinig bezocht. De actualiteit en volledigheid worden
echter beduidend beter beoordeeld dan in 2009/2010. In principe is er voor de
samenwerkingspartners geen noodzaak om de site te bezoeken, omdat informatie per mail,
persoonlijk of in bijeenkomsten de partner bereikt. Dit is opvallend omdat de website voornamelijk
gericht is op de partners van de GHOR in plaats van de burger.
 Nieuwsbrief
Het Multi>nieuws wordt procentueel minder vaak helemaal en grotendeels gelezen dan in
2009/2010. Voornamelijk lezen de veiligheidspartners het nieuws niet of nauwelijks. Het
Multi>nieuws wordt echter wel beter beoordeeld dan de digitale nieuwsbrief van de GHOR uit
2009 en wordt er positief gereageerd op het nieuws.
 Algemene communicatie
De algemene communicatie van de GHOR wordt goed beoordeeld door haar
samenwerkingspartners. Bij de veiligheidspartners ligt de beoordeling hiervoor het laagste van de
drie doelgroepen en heeft de gemeente de behoefte om meer vraag-gestuurd te communiceren.
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 Voorkeur communicatiemiddelen
Uit de resultaten komt naar voren dat er een vaste voorkeur uitgaat naar communicatie via de email, telefoon en persoonlijk overleg: Hoe inhoudelijker de informatie wordt des te meer behoefte
aan overleg en persoonlijk contact. Als netwerkorganisatie is dat een positief resultaat, waarbij het
kennen en kunnen van personen van groot belang is.



Sociale media
Er kan worden geconcludeerd dat de behoefte voor sociale media niet speelt onder de
samenwerkingspartners. 1 op de 3 gebruikt sociale media voor professionele doeleinden:
LinkedIn, Facebook, Twitter en Yammer worden hierbij gebruikt . De voorkeur ligt echter bij e-mail,
telefonisch en persoonlijk contact, zoals hierboven in “voorkeur communicatiemiddelen” is
geconcludeerd.
6.3 Algemene dienstverlening
 Algemene dienstverlening
De algemene dienstverlening wordt goed en beter beoordeeld dan in 2009. Overige partners zijn
het meest tevreden over de dienstverlening en veiligheidspartners geven de laagst gemiddelde
beoordeling boven de 6,0. Verbetering is mogelijk rondom daadkracht, visie en inhoudelijke
informatie in plaats van PR.
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7. Aanbevelingen
Na de resultaten en conclusies van het klanttevredenheidsonderzoek zijn er verschillende punten aan
het licht gekomen. Om als organisatie goed te functioneren focussen de aanbevelingen zich eerst op
het interne proces voordat er verbeteringen buiten de organisatie worden gegeven. Deze prioritering is
gebaseerd op de aanname dat effectieve en efficiënte interne processen de randvoorwaarden zijn
voor een goedwerkende organisatie richting de buitenwereld met haar partners om uiteindelijk
betrouwbaar, daadkracht en alert te kunnen werken.
Hieronder worden aanbevelingen gegeven om de tevredenheid van de samenwerkingspartners te
verbeteren:
7.1 Verricht nader onderzoek naar efficiënt en effectief overleggen
Uit de enquête en interviews van medewerkers komen signalen naar voren waarbij er onderdelen
misgaan rondom een overleg intern. Het zijn onderdelen rondom overleggen binnen een bepaalde tijd,
vastlegging van afspraken en het nakomen van afspraken/besluiten/acties(borging). Dit is tegenstrijdig
met de missie van de VRGZ, waarbij daadkracht, betrouwbaarheid en alertheid hoog in het vaandel
staan. Omdat deze onderdelen enkel gesignaleerd en benoemd zijn, vergt dit verder onderzoek om tot
effectieve oplossingen te komen.
Een mogelijkheid hiervoor is om dit verder te onderzoeken door middel van LEANmanagement, waar enkele medewerkers al bekend mee zijn. Binnen de VRGZ is men al begonnen
met projecten met de LEAN-methode en kan men hier gemakkelijk gebruik van maken voor een nieuw
project.
Kosten en baten
Het opzetten een LEAN-project kost enkel capaciteit. Het onderwerp “kwaliteit” is reeds gestart met
een LEAN-project waardoor dit makkelijk kan worden doorgezet naar een volgend project met
dezelfde methode. Daarnaast zijn er al plannen aanwezig voor een volgend LEAN-project te starten
binnen de GHOR.
Borging
Deze aanbeveling kan worden geborgd door middel van de PDCA-cyclus:
Plan: Opstarten van een LEAN-project om efficiënter en effectiever te overleggen.
Do:
Het project binnen een halfjaar uitvoeren.
Check: Evalueren van de nieuwe werkwijze.
Act:
Bijsturen, verbeterpunten formuleren en implementeren.
Na deze interne aanbeveling is het ook goed om als GHOR-zijnde zich meer te richten op haar
externe samenwerkingspartners. Vanuit de beïnvloedingsfactoren van Thomassen (Thomassen,
2007) zijn de volgende aanbevelingen tot stand gekomen:
7.2 Verbeter communicatie naar samenwerkingspartners
Het stimuleren van de open communicatie naar de samenwerkingspartners kan door twee onderdelen
verbeterd worden:
7.2.1 Houd partners op de hoogte
Er is vanuit de partners aangegeven dat de GHOR soms teveel op zichzelf is gericht, bijvoorbeeld met
het gebruik van afkortingen. Door helderder te communiceren kan de onbekendheid en/of
onduidelijkheden over de dagelijkse taken van de GHOR of lopende kwesties helder maken. Ook kan
het misverstanden voorkomen door als GHOR als eerste reageert in plaats van de andere partij. Bij
niet het geven van een reacties wordt er al snel een eigen, vaak negatieve mening gevormd en dit kan
op deze manier worden voorkomen. Bij e-mailcontact is het bevestigen van een ontvangen mailtje,
tussentijds informeren over het proces of vermelden wanneer men een reactie kan geven op een
vraag al vaak voldoende om misverstanden uit de lucht te halen. Via deze manier wordt persoonlijk
contact via de mail benadrukt waar volgens samenwerkingspartners hun voorkeur ligt en werkt dit
drempelverlagend bij het zoeken naar contact naar de GHOR.
Kosten en baten
Het tussendoor mailen of een bevestiging van een mail versturen kost de medewerker relatief weinig
tijd. Het voordeel van dit verbeterpunt is dat het de tevredenheid over inhoudelijke afhandeling kan
verhogen die in 2014 is gestagneerd zonder extra kosten te veroorzaken.
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Borging
Deze aanbeveling kan worden geborgd door middel van de PDCA-cyclus:
Plan: Opstellen van een nieuwe communicatiewerkwijze richting de samenwerkingspartners van de
GHOR.
Do:
Ee nieuwe communicatiewijze implementeren binnen de GHOR.
Check: Leidinggevende houdt het in de gaten/warm en kan samenwerkingspartners controleren of dit
gedaan wordt bij de volgende KTO.
Act:
Verbeterpunten of aandachtspunten afspreken.
7.2.2 Start een online nieuwsbrief op
Contact via de telefoon, e-mail en bijeenkomsten wordt gewaardeerd door de samenwerkingspartners.
De sociale media behoefte blijkt verder laag te zijn met slechts 33%. Een manier om toch de partners
op de hoogte te houden is via het opstarten van een online GHOR-nieuwsbrief. Naast bestuurders
kunnen ook beleidsmedewerkers op de hoogte blijven van de GHOR-activiteiten. Zo kunnen
bijvoorbeeld de dagelijkse bezigheden binnen de GHOR goed worden geuit en worden de
samenwerkingspartners beter geïnformeerd. Het open communiceren vanuit de GHOR kan
problemen zoals langdurige processen of besluiten waar de GHOR als netwerkorganisatie mee heeft
te maken worden blootgelegd.
Tot slot wordt 2015 voor de GHOR het jaar van de Relaties en dit is een mooie stap naar contact en
dus ook relatiebehoud, omdat men weet waar de GHOR mee bezig is en wie men kan bereiken bij
vragen of problemen.
Kosten en baten
Het opstarten van een online nieuwsbrief is gratis en gemakkelijk te gebruiken via Mailchimp. Simone
Schouten van de afdeling Communicatie is al bekend met deze site en wil hier graag bij helpen.
Medewerkers moeten alleen stukjes insturen voor de nieuwsbrief, die per halfjaar verstuurd kan
worden. Dit is een hekelpunt, maar omdat het een nieuwsbrief die niet alleen voor bestuurders geldt is
de drempel waarschijnlijk lager om iets in te sturen/te typen. Er kunnen ook groepen worden gemaakt
waardoor bijvoorbeeld alleen beleidsmedewerkers of veiligheidspartners de mail ontvangen.
Borging
Deze aanbeveling kan worden geborgd door middel van de PDCA-cyclus:
Plan: Opstellen van een nieuwsbrief in samenwerking met de afdeling communicatie.
Do:
Verzenden van een online nieuwsbrief per halfjaar.
Check: Evalueren van het proces en de waardering van ontvangers bekijken.
Act:
De nieuwsbrief verder ontwikkelen, aanpassen en verbeteren.
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Bijlage 1: Begrippenkader
Ad-hoc enquête

Eenmalige stand van zaken door middel van een enquête. In
tegenstelling tot een continue survey waarbij een lange tijd gegevens
worden bijgehouden om zo bepaalde effecten te kunnen waarnemen.

Communicatie

Uitwisseling van bewuste of onbewuste informatie tussen mensen.

Geneeskundige Hulpverlening Geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding
en de crisisbeheersing met aangesteld personeel, als onderdeel van
een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van
verschillende disciplines, door tussenkomst van een meldkamer.
GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio:
De GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de
geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere
overheden en organisaties op dat gebied (Wet veiligheidsregio’s).

Informatievoorziening

Het geheel van handelingen, samenhangend met de inrichting en het
beheer van informatiesystemen.

Keten- en zorgpartners

Samenwerkingspartners waarmee de GHOR door de wet
Veiligheidsregio’s samenwerkt om geneeskundige zorg bij rampen en
crises te kunnen verlenen

Social media

Online platform waarbij gebruikers vrij zijn in interactie en om een
dialoog aan te gaan.

Veiligheidspartners

Partners die betrokken zijn bij rampen en crises in de veiligheidsketen
Aan de hand van deze keten is de crisisbeheersings- en
rampenbestrijdingsorganisatie in Nederland beleidsmatig en
operationeel georganiseerd. De keten bestaat verder uit zes aspecten:
risicobeheersing, incidentbestrijding, herstel, informatiemanagement,
kwaliteit en kennismanagement, bedrijfsvoering en
managementondersteuning.

VR

Veiligheidsregio:
De Veiligheidsregio is een organisatie voor brandweerzorg,
geneeskundige hulpverlening en voorbereiding en coördinatie op het
gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Men zorgt voor een veilige regio, waarin rampen en crises zo goed
mogelijk voorkomen en bestreden worden en de inwoners kunnen
rekenen op snelle en goede geneeskundige hulpverlening en
brandweerzorg.(VRGZ, 2014)

VRGZ

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Web-based survey

Online uitgevoerde enquête.

Witte Kolom

Samenwerkingspartners binnen de GHOR-keten omtrent
geneeskundige zorg.
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Bijlage 3: Doelgroepen
- Keten- en zorgpartners
o Ambulancezorg: Regionale Ambulancevoorziening(RAV), Gemeenschappelijke
Meldkamer (GMK)
o Ziekenhuizen: UMC Radboud, CWZ, Rivierenland, St. Maartenskliniek
o Traumacentrum: Acute Zorgregio Oost (AZO)
o GGD Gelderland-Zuid
o Huisartsen
 Huisartsenpost Tiel
 Huisartsenkring Nijmegen e.o.
 Huisartsenkring Gelderse Rivieren
 CHV Gelders Rivierenland
 Coöperatieve Integrale Huisartsendienst Nijmegen (CIHN)
 Gezond Rivieren
 Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
o Nederlands Rode Kruis (NRK)
o Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg
Waarbij het meeste contact plaatsvindt
 STMR
 ZZG Zorggroep
 Zorggroep Maas en Waal
 Zorgcentrum Gasthuis St. Jan de Deo
 Brabantzorg
 St. De Waalboog
- Veiligheidspartners
 18 Gemeentes
 Regionale brandweer (RBGZ)
 Veiligheidsbureau (VB)
 Liaison Politie
 Liaison Defensie
 Liaison Waterschappen
Operationele partners i.v.m. opleiden, trainen en oefenen (OTO)
 Sigma teamleiders
 Geneeskundige Combinatie (GNK-c)
(HGN, verpleegkundigen en chauffeurs)
- Evenementenpartners
 Emporium Wijchen, Down the Rabbithole, Vierdaagse marsen en feesten,
Fruitcorso Tiel, Bloesemtocht Geldermalsen, Appelpop Tiel, Paardenmarkt
Hedel, Stichting 7HL, NEC en evenementenvergunningshouders of –
coördinatoren.
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Bijlage 4: Vragenlijst KTO 2014
Inleiding
Beste samenwerkingspartner,
De sector GHOR van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid onderzoekt de tevredenheid over haar
dienstverlening onder haar veiligheids-, keten- en zorgpartners. Wij vinden uw mening als partner van
de GHOR erg belangrijk en vragen u daarom mee te werken aan dit klanttevredenheidsonderzoek.
Dit klanttevredenheidsonderzoek van de GHOR richt zicht op dienstverlening met betrekking tot de
voorbereiding op rampen en crises (de zogenaamde ‘koude fase’).
Let op: Let op: Uw gegevens worden bij tussentijdse beëindiging niet opgeslagen.
1.0 Persoonlijke gegevens
Wat is uw relatie met de GHOR?
 Keten- of zorgpartner uit de witte kolom (GGD, NRK, ziekenhuizen, huisartsen, verpleeg- en
verzorgingshuizen, etc.)
 Veiligheidspartner (brandweer, politie, gemeente, meldkamer, veiligheidsbureau, etc.)
 Overige (evenementenpartners, etc.)
2.0 Bekendheid
Bent u bekend met de taken van de sector GHOR van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid?
Ja, -> Doorgaan met de vragen
Deels -> Doorgaan met de vragen
Nee -> Bezoek de site vrgz.nl voor meer informatie en einde enquête
Dienstverlening en informatievoorziening
3.0 Contact
 3.1 Hoe vaak komt u in contact met de GHOR?
wekelijks, maandelijks, jaarlijks of minder dan jaarlijks
Met welk cijfer beoordeelt u de volgende punten tijdens contactmomenten met de GHOR?
(1 helemaal ontevreden t/m helemaal tevreden 10+ n.v.t. erbij)
 3.2 Telefonische bereikbaarheid
 3.3 Afhandeling inhoudelijk
 3.4 Afhandeling binnen acceptabele tijd
 3.5Nakomen van afspraken door de GHOR
 3.6 Besluitvaardigheid van de GHOR
 3.7 Beleefde en respectvolle behandeling
3.8 Heeft u hier eventuele toelichtingen bij? (open)
4.0 Overleg
4.1 Hoe vaak overlegt u met de GHOR?
Wekelijks, maandelijks, jaarlijks of minder dan jaarlijks
4.2 Welke vormen van overleg heeft u met de GHOR?
Structureel, ad-hoc of beide
Wat voor een cijfer geeft u de volgende punten tijdens een overleg met de GHOR?
(1 helemaal ontevreden t/m 10 helemaal tevreden +n.v.t. erbij)
 4.3 Gelijke inbreng
 4.4 Voldoende gelegenheid tot vragen
 4.5 Efficiënt en daadkrachtig vergaderen
 4.6 Prettig samenwerken
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4.7 Heeft u hier eventuele toelichtingen bij? (open)
5.0 Advies
Wat voor een cijfer geeft u de volgende punten rondom een advies van de GHOR?
(1 helemaal ontevreden t/m 10 helemaal tevreden +n.v.t. erbij)
 5.1 Deskundig advies
 5.2 Bruikbaar advies
5.3 Heeft u hier eventuele toelichtingen bij? (open)
6.0 Opleiden, trainen en oefenen (OTO)
Met welk cijfer beoordeelt u de volgende punten rondom OTO van de GHOR?
(1 helemaal ontevreden t/m 10 helemaal tevreden +n.v.t. erbij)
 6.1 Inhoudelijk programma
 6.2 Frequentie oefenen
 6.3 Aandacht voor samenwerking
6.4 Heeft u hier eventuele toelichtingen bij? (open)
7.0 Website
7.1 Hoe vaak bezoekt u het GHOR-gedeelte van de website?
Wekelijks, maandelijks, vrijwel nooit of niet bekend mee
Wat voor een cijfer geeft u de volgende punten rondom OTO van de GHOR?
(1 helemaal ontevreden t/m 10 helemaal tevreden +n.v.t. erbij)
 7.2 Kwaliteit
 7.3 Actualiteit
 7.4 Volledigheid
 7.5 Informatief
7.6 Vindt u informatie op de site waar u behoefte aan hebt?
Zo nee, wat ontbreekt er volgens u?
8.0 Multi-nieuws
8.1 In hoeverre leest u het Multi>nieuws?
Helemaal, grotendeels, nauwelijks/niet of ik ontvang hem niet
Wat voor een cijfer geeft u de volgende punten?
(1 helemaal ontevreden t/m 10 helemaal tevreden +n.v.t. erbij)
 8.2 Kwaliteit
 8.3 Volledigheid
 8.4 Actualiteit
 8.5 Informatief
8.6 Vindt u informatie op de site waar u behoefte aan hebt?
Zo nee, wat ontbreekt er volgens u?
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9.0 Communicatiebehoefte
9.1 Hoe ervaart u de communicatie met de GHOR over het algemeen?
Geef een cijfer van 1 t/m 10
9.2/3/4 Welke communicatiemiddelen hebben uw voorkeur bij de volgende drie situatie?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Inhoudelijke
informatie

Actuele
ontwikkelingen

Korte
mededelingen

Website van de veiligheidsregio
Digitale nieuwsbrief
(Multinieuws)
Sociale Media (Facebook,
Twitter etc.)
E-mail
Brief
Telefonisch
Persoonlijk overleg
Informatiebijeenkomst
9.5 Gebruikt u sociale media voor professionele doeleinden? En zo ja, welke?
(Nee, Ja, Facebook/Twitter,Linkedin, Google+, Foursquare, Pinterest, geen)
9.6 Wat ontbreekt er volgens u in de communicatie van en naar de GHOR?
10.0 Algemeen
10.1 Hoe ervaart u in het algemeen de dienstverlening van de GHOR?
Geef een cijfer van 1 t/m 10
10.2 Heeft u nog algemene verbeterpunten om de dienstverlening binnen de GHOR te kunnen
vergroten? En zo ja welke? (open)
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Bijlage 5: Enquête Uitslag Klanttevredenheidsonderzoek GHOR 2015 en vergelijking met
2009/2010
In de uitwerking van het klanttevredenheidsonderzoek van 2014/2015 wordt, waar mogelijk een
vergelijking gemaakt met het onderzoek uit 2009/2010.
1.0 Persoonlijke gegevens
Wat is uw relatie met de GHOR?
Keten- of zorgpartner uit de witte kolom
(GGD, NRK, ziekenhuizen, huisartsen,
verpleeg- en verzorgingshuizen, etc.)
Veiligheidspartner (brandweer, politie,
gemeente, meldkamer,
veiligheidsbureau, etc.)
Overige (evenementenpartners, etc.)

2009/2010
Aantal(N)
16

Procent (%)
47

2014/2015
Aantal(N)
24

Procent (%)
43,6

18

53

24

43,6

-*

-*

7

12,7

2.0 Bekendheid
Bent u bekend met de taken van de sector GHOR van de
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid?
Ja
Deels
Nee
Dienstverlening en informatievoorziening
3.0 Contact
3.1 Hoe vaak komt u in contact met de
GHOR?
Dagelijks
Wekelijks
Maandelijks
Jaarlijks
Minder dan jaarlijks

Met welk cijfer beoordeelt u de volgende
punten tijdens contactmomenten met de
GHOR?
3.2 Telefonische bereikbaarheid
3.3 Afhandeling inhoudelijk
3.4 Afhandeling binnen acceptabele tijd
3.5 Nakomen van afspraken door de
GHOR
3.6 Besluitvaardigheid van de GHOR
3.7 Beleefde en respectvolle
behandeling
Totale gemiddelde

2009/2010
Aantal(N)
3
4
21
6
0

2014/2015
Aantal(N)
44
11
0

Procent (%)
9
12
62
17
0

2014/2015
Aantal(N)
n.v.t.
14
21
19
0

Procent (%)
80
20
0

Procent (%)
n.v.t.
26
39
35
0

2009/2010
gemiddelde

N/%

2014/2015
gemiddelde

N/%

7,3
7,6
7,3
7,5

33/97%
32/95%
32/95%
33/95%

7,8
7,6
7,8
7,8

42/100%
46/100%
46/98%
50/100%

6,8
8,1

33/97%
34/100%

7,1
8,3

48/100%
52/100%

7,4

7,7

3.8 Heeft u hier eventuele toelichtingen bij? (open)
Als huisartsenpost hebben we (nog) niet veel contact met de GHOR
ik kan het niet beoordelen, heb zelden van mezelf uit contact met de GHOR, Ik word (tot nu toe0 alleen
uitgenodigd voor bijeenkomsten, niet zozeer overleg
Ik vind de GHOR te traag in het proces van antwoord op vragen en besluitvorming, vooral in
operationele zaken.
GHOR geeft te weinig sturing in acute situaties
Doe vnl zaken in kader van OTO
Contact is direct met functionarissen, niet via receptie of secretariaat
Besluitvaardigheid is een probleem dat de GHOR altijd heeft gehad. Dingen lopen erg lang door. Heeft
ook te maken met het feit dat de GHOR een netwerkorganisatie is zonder doorzettingsmacht.
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Daarnaast blijft de GHOR zelf zoekend naar haar rol. Dit komt besluitvaardigheid niet ten goede.
Ik heb al meer dan een jaar geen contact meer gehad met de GHOR. Eerst was er wel degelijk ook
structureel overleg i.v.m. de zorgcontinuïteitsplannen. Voor zover mij bekend is dit beëindigd i.v.m.
tijdsgebrek bij de GHOR. Het zou de kwaliteit ten goed komen om bv 1x per jaar een
gesprek/bijeenkomst te organiseren. De contacten die er waren, waren altijd prettig.
Ik kom de GHOR vooral in overleg en tijdens trainingen tegen
Ik spreek/zie de GHOR eigenlijk alleen in het kader van incidenten of oefeningen. Het gebeurt maar
zelden dat ik ze moet bellen voor iets buiten die omstandigheden. Daarom kan ik dit niet goed invullen.
4.0 Overleg
4.1 Hoe vaak overlegt u met de GHOR?
Wekelijks
Maandelijks
Jaarlijks
Minder dan jaarlijks
4.2 Welke vormen van overleg heeft u met de GHOR?
Ad-hoc
Structureel
Beide
Met welk cijfer beoordeelt u de
volgende punten tijdens een overleg
met de GHOR?
4.3 Gelijke inbreng
4.4 Voldoende gelegenheid tot vragen
4.5 Efficiënt en daadkrachtig
vergaderen
4.6 Prettig samenwerken
Totale gemiddelde

2014/2015
Aantal(N)
9
22
21
3

Procent (%)
16
40
38
5

2014/2015
Aantal(N)
19
20
15

Procent (%)
35
37
28

2009/2010
gemiddelde

N/%

2014/2015
gemiddelde

N/%

7,3
7,7
6,8

32/94%
31/91%
32/94%

7,9
8,2
7,5

54/100%
54/100%
53/100%

7,8
7,4

32/94%

8,3
8,0

54/100%

4.7 Heeft u hier eventuele toelichtingen bij? (open)
Heb zo'n 5-6 maal per jaar contact met Wibo Wijnhoven, meestal een aantal overleggen achter elkaar
rondom grote evenementen en tussendoor telefonisch overleg (geen idee hoe vaak). Ben zeer
tevreden, maar heb vrijwel nooit contact met andere medewerkers en kan hier geen uitspraken over
doen.
Het probleem zit hem niet in de omgang en samenwerking zelf, behalve als belang heb bij daadkracht
als het gaat om besluitvorming en afhandeling van kwesties.
Ondanks dat de GHOR een netwerkorganisatie is, denkt en kijkt men regelmatig vooral vanuit zichzelf
en leeft men zich weinig in in de andere organisatie. Dat blijkt bv uit de vanzelfsprekendheid in het
gebruik van de afkortingen ed.
Vergaderingen zouden strakker geleid moeten worden. Zijn soms ook niet echt goed voorbereid. Soms
is niet duidelijk wat men wil bespreken in de vergadering.
doelgerichtheid en samenwerken in de zin van 'stapje extra buiten het formele mandaat' verdienen
aandacht
In de meeste gevallen is de samenwerking gewoon op het gewenste niveau. Soms heb ik echt hele
positieve ervaringen, maar ook een enkele keer een hele negatieve ervaring gehad. Gemiddeld
genomen daarom voldoende.
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5.0 Advies
Met welk cijfer beoordeelt u de volgende
punten rondom een advies van de
GHOR?
5.1 Deskundig advies
5.2 Bruikbaar advies
Totale gemiddelde

2009/2010
gemiddelde
7,2
7,1
7,2

N/%
33/97%
33/97%

2014/2015
gemiddelde
8,1
7,9
8,0

N/%
48/100%
47/98%

5.3 Heeft u hier eventuele toelichtingen bij? (open)
tot nu geen advies (nodig) gehad
geen recente ervaring met GHOR advies
Kan dit niet beoordelen. Heb hier zelf niet mee te maken i.h.k.v. bijvoorbeeld evenementen.
6.0 Opleiden, trainen en oefenen (OTO)
Met welk cijfer beoordeelt u de volgende
punten rondom OTO van de GHOR?
6.1 Inhoudelijk programma
6.2 Frequentie oefenen
6.3 Aandacht voor samenwerking
Totale gemiddelde

2009/2010
gemiddelde
-*
-*
-*
-

N/%
-*
-*
-*

2014/2015
gemiddelde
7,4
7,0
7,5
7,3

N/%
35/100%
34/98%
38/100%

6.4 Heeft u hier eventuele toelichtingen bij? (open)
alleen binnen huisartsensector tot nu toe geoefend ...
Tijdens de COPI oefeningen heeft vooral de GHOR altijd meer samenwerk gevoel met de gemeente.
(Socialere opstelling)
Is niet van toepassing in mijn contact met GHOR
geen ervaring met door GHOR aangeboden OTO
Wij hebben ruim een jaar geleden de vraag neergelegd bij GHOR om samen met ons te oefenen. dit
is negatief door GHOR beantwoord. wij hebben vervolgens met een andere regio van de GHOR
contact opgenomen. vervolgens hebben wij samen met hen geoefend t.a.v. het zorgcontinuïteitsplan.
GHOR sterk op zichzelf gericht
meer inhoudelijke en organisatorische OTO uitvoeringskracht kan bijdragen aan meer effectieve
keten
Oefenen samen in het COPI. Dat gaat meestal goed, soms super en soms slecht. Hoort er ook een
beetje bij. We oefenen wel vaak genoeg in ieder geval.
7.0 Website
7.1 Hoe vaak bezoek je het GHORgedeelte van de website?
Dagelijks
Wekelijks
Maandelijks
Vrijwel nooit
Niet mee bekend
Met welk cijfer beoordeelt u de volgende
punten van het GHOR-gedeelte op de
website?
7.2 Kwaliteit
7.3 Actualiteit
7.4 Volledigheid
7.5 Informatief
Totale gemiddelde

2009/2010
Aantal(N)
1
1
5
27
-*

Procent(%)
3
3
15
79
-*

2014/2015
Aantal(N)
-*
0
8
39
7

Procent(%)
-*
0
17
72
13

2009/2010
gemiddelde

N/%

2014/2015
gemiddelde

N/%

6,8
6,1
6,2
6,8
6,5

9/26%
9/26%
9/26%
9/26%
-

7,0
7,0
7,0
7,1
7,0

25/100%
25/100%
25/100%
26/100%
-
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7.7 Vindt u informatie op de site waar u behoefte aan hebt?
Zo nee, wat ontbreekt er volgens u?
n.v.t.
Sommige elementen zijn erg summier beschreven
actuele evenement kalender
te weinig ervaring mee om antwoord te kunnen geven
Ik kijk er niet op. Ik verwacht informatie van de GHOR te krijgen in oefeningen of via de multi ovd
dagen als de GHOR presentaties houdt o.i.d. Ook krijgen we bij specifieke thema's de info altijd
keurig per mail. Er is voor mij geen noodzaak om deze site na te kijken.
8.0 Multi-nieuws
8.1 In hoeverre leest u het
Multi>nieuws?
Helemaal
Grotendeels
Nauwelijks/niet
Ik ontvang hem niet

2009/2010
Aantal (N)
6
14
6
8

Procent(%)
18
41
18
23

2014/2015
Aantal (N)
6
16
14
19

Procent (%)
11
29
25
35

Met welk cijfer beoordeelt u de volgende
punten van het GHOR-gedeelte op de
website?
8.2 Kwaliteit
8.3 Actualiteit
8.4 Volledigheid
8.5 Informatief
Totale gemiddelde

2009/2010
gemiddelde

N/%

2014/2015
gemiddelde

N/%

6,9
6,4
6,6
6,9
6,7

25/73%
25/73%
25/73%
25/73%
-

7,8
7,7
7,5
7,8
7,7

30/94%
29/93%
29/93%
30/94%
-

8.6 Leest u in het Multi>nieuws datgene waar u behoefte aan hebt?
informatie vanuit de GGD, ziekenhuizen en daarmee dus input vanuit andere witte kolom-partijen
ik scan het nieuws. of het volledig is of actueel kan ik niet goed beoordelen.
informatie over programma's die langer lopen, planningen daarvan en verwachtingen/ deelname van
multi- en ketenpartners daarin
prima blaadje. Duidelijk aandacht voor de algemene ontwikkelingen, maar ook voor afzonderlijke
incidenten. Alle kolommen komen aan het woord. Wat mij betreft gewoon zo laten.
9.0 Communicatiebehoefte
10.1 Hoe ervaart u in het algemeen de communicatie
van de GHOR?

2014/2015
gemiddelde
7,8

N/%
47/185%

9.2 Welke communicatiemiddelen hebben uw
voorkeur bij inhoudelijke informatie?
Website
Multi>nieuws
Sociale Media
E-mail
Brief
Telefonisch
Persoonlijk overleg
Informatiebijeenkomst

2014/2015
Aantal (N)
7
19
2
43
5
30
45
17

Procent (%)
13
35
4
80
9
56
83
31

9.3 Welke communicatiemiddelen hebben uw
voorkeur bij actuele ontwikkelingen?
Website
Multi>nieuws

2014/2015
Aantal (N)
11
11

Procent (%)
20
20
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Sociale Media
E-mail
Brief
Telefonisch
Persoonlijk overleg
Informatiebijeenkomst

3
39
5
28
36
19

6
72
9
52
67
35

9.4 Welke communicatiemiddelen hebben uw
voorkeur bij korte mededelingen?
Website
Multi>nieuws
Sociale Media
E-mail
Brief
Telefonisch
Persoonlijk overleg
Informatiebijeenkomst

2014/2015
Aantal (N)
5
10
2
49
2
22
13
2

Procent (%)
9
18
4
91
5
42
25
4

9.5 Gebruikt u sociale media voor professionele
doeleinden? En zo ja, welke?
Ja
Nee

2014/2015
Aantal(N)
18
37

Procent (%)
33
67

Gebruik van sociale media voor professionele
doeleinden per doelgroep

Ja-categorie van
vraag 9.5 (N)

Keten- en zorgpartners
Veiligheidspartners
Overige partners
Totaal

7
8
3
18

En zo ja, van welke sociale media maakt u gebruik
van?
Facebook
LinkedIn
Twitter
Yammer
Nee

2014/2015
Aantal(N)
5
11
9
1
9

Ja-categorie van
vraag 9.5 per
doelgroep (%)
29
33
43

Procent (%)
28
61
50
6
50

9.6 Wat ontbreekt er volgens u in de communicatie van en naar de GHOR?
n.v.t.
nee
een duidelijke visie en daadkracht
Geen verbeterpunten
Het zou iets meer vraag-gestuurd mogen door meer in persoonlijk contact met de gemeente te zijn,
maar aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat dat lastig te realiseren is met 18 gemeenten.
Bovendien gaat het zo ook heel redelijk, dus het is ook verdedigbaar om het zo te houden.
10.0 Algemeen
10.1 Hoe ervaart u in het algemeen de
dienstverlening van de GHOR?

2009/2010
gemiddelde
7,3

N/%
34/100%

2014/2015
gemiddelde
7,6

N/%
55/100%

10.2 Heeft u nog algemene verbeterpunten om de dienstverlening binnen de GHOR te kunnen
vergroten? En zo ja welke? (open)
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adequaat
Beleidsmatig goede samenwerking; in acute situaties binnen crisisbeheersing wordt sturing vanuit, en
communicatie met GHOR gemist.
Zorg dat je duidelijker hebt waar je voor moet staan. Benoem per jaar twee of drie speerpunten en
houd je daar aan
nee
zie andere opmerkingen
minder PR, Meer inhoudelijk zijn

* Deze vraagstukken zijn niet meegenomen in de enquête van 2009/2010.
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Bijlage 6: Interviewmethode
Onderwerpen:
 Gebrek aan doorzettingsmacht



Lage besluitvaardigheid, -vorming en daadkracht
Ingrijpen, leiderschap tonen, beslissingen durven nemen -> evt. procedures/afspraken die
hiervoor zijn gemaakt



Trage rol in vraag en antwoord



Losse en/of niet-gestructureerde overleggen, zonder een duidelijk doel
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Bijlage 7: Procesbeschrijving

Onderzoeksopzet

Onderzoeksvoorstel

Interne
communicatie

Externe
communicatie

Vooraankondiging

Versturen van
enquête

Reminder versturen

Resultaten
verwerken

Conclusies trekken

Resultaten intern en extern
publiceren

Adviesrapport
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