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Samenvatting & Conclusie

Het doel van dit onderzoek was om de tevredenheid van de klanten in kaart te brengen, die bij JM Werkt het Traject werkfit maken en Traject
naar werk en Traject modulaire diensten hebben afgerond. Hieruit zijn de volgende resultaten naar voren gekomen:

Traject naar werk
JM Werkt heeft 5  klanten bij Contenza aangedragen, deze zijn allemaal per email door ons benaderd

Responspercentage van 80% (4 respondenten) 

JM Werkt krijgt van haar klanten een gemiddeld rapportcijfer van 8.5 voor het Traject naar werk

Traject modulaire diensten
JM Werkt heeft 20  klanten bij Contenza aangedragen, deze zijn allemaal per email door ons benaderd

Responspercentage van 60% (12 respondenten) 

JM Werkt krijgt van haar klanten een gemiddeld rapportcijfer van 8.6 voor het Traject modulaire diensten



Samenvatting & Conclusie
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Traject werkfit maken
JM Werkt heeft 44  klanten bij Contenza aangedragen, deze zijn allemaal per email door ons benaderd

Responspercentage van 56.8% (25 respondenten) 

JM Werkt krijgt van haar klanten een gemiddeld rapportcijfer van 9 voor het Traject werkfit maken
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Inleiding

Dit rapport is een verslaglegging van de klanttevredenheid van JM Werkt.  JM Werkt heeft Contenza gevraagd om een onderzoek uit te

voeren naar de tevredenheid van alle klanten van JM Werkt, die in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 het Traject

Werkfit Maken of het Traject Naar Werk of het Traject Modulaire Diensten  hebben afgerond. 

Van JM Werkt hebben wij vernomen dat er in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 44 klanten in het Traject Werkfit

Maken en 5 klanten in het Traject Naar Werk en 20 klanten in het Traject Modulaire Diensten  zijn afgerond. Contenza heeft via JM

Werkt de contactgegevens van deze klanten ontvangen. Onder deze klanten is een passende vragenlijst afgenomen, zoals die door het

UWV in het huidige inkoopkader verplicht is gesteld. 

 

Tjalling de Boer

Onderzoeker Contenza

Rijksstraatweg 239

9752CB Haren



METHODEN
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De Onderzoeksstappen

JM Werkt  heeft haar klanten, die

zijn afgerond in de betreffende

meetperiode bij ons aangeleverd. 

Contenza heeft alle klanten per

email een vooraankondiging

gestuurd. In deze

vooraankondiging stond dat zij

binnen enkele dagen een

uitnodiging voor de vragenlijst

kunnen ontvangen.

 

Twee dagen later heeft Contenza

alle aangeleverde klanten een email

verstuurd met daarin een hyperlink.

Via deze hyperlink heeft deze klant

eenmalig toegang tot de vragenlijst.

Een voorbeeld van hoe deze

vragenlijst er online uitziet kunt u

vinden via onze website.

Tevens hebben wij de klanten van

JM Werkt de link naar de vragenlijst

per sms gestuurd

Alle klanten die de vragenlijst nog

niet hebben ingevuld krijgen na een

week een herinnering, en na nog

een week een tweede herinnering.

 

Op 10 februari 2023 hebben wij de

vragenlijst gesloten. Alle

antwoorden op de gesloten vragen

zijn beschreven in grafieken.

Alle antwoorden op de open vragen

zijn handmatig bekeken.

Antwoorden die in onze optiek te

gemakkelijk herleidbaar zijn tot een

persoon zijn aangepast en

algemener beschreven



Resultaten Werkfit Maken
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Algemeen

Heeft u contact gehad met het re-integratiebedrijf? Hoe vaak heeft u persoonlijk contact gehad met het
reintegratiebedrijf (aantal keer per maand)?
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Contact

Op welke manier had u contact met elkaar? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Algemeen

Vond u dat er vaak genoeg contact was? Had u altijd contact met dezelfde coach bij het
re-integratiebedrijf?
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Bereikbaarheid en Snelheid
Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid en snelheid van het re-integratiebedrijf?

Bent u tevreden over het hoe snel u voor het eerst
kon kennismaken met de coach?

Bent u tevreden over het eerste gesprek dat u had
met uw coach?
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Bereikbaarheid en Snelheid
Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid en snelheid van het re-integratiebedrijf?

Bent u tevreden over hoe goed u de coach kon
bereiken?

Bent u tevreden over hoe snel de coach reageerde
als u contact had gezocht?  
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Bereikbaarheid en Snelheid
Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid en snelheid van het re-integratiebedrijf?

Bent u tevreden over de plaats waar gesprekken
met de coach waren?
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Begeleiding
Hoe tevreden bent u over de begeleiding door het re-integratiebedrijf?

Bent u tevreden over hoe de coach afspraken met u
is nagekomen?

Vindt u dat de coach rekening heeft gehouden met
uw wensen? Bent u daar tevreden over?
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Begeleiding
Hoe tevreden bent u over de begeleiding door het re-integratiebedrijf?

Bent u tevreden over de manier waarop de coach
aandacht had voor uw rechten?

Bent u tevreden over de manier waarop de coach
aandacht had voor uw plichten?
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Begeleiding
Hoe tevreden bent u over de begeleiding door het re-integratiebedrijf?

Bent u tevreden over de manier waarop de coach u
steeds heeft begeleid naar de volgende stap?

Bent u tevreden over de manier waarop de coach is
omgegaan met uw situatie?
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Begeleiding
Hoe tevreden bent u over de begeleiding door het re-integratiebedrijf?

Vindt u dat de coach u op een respectvolle manier
heeft begeleid? Bent u daar tevreden over?

Vindt u dat de coach u duidelijk heeft
geïnformeerd? Bent u daar tevreden over?
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Begeleiding
Hoe tevreden bent u over de begeleiding door het re-integratiebedrijf?

Vindt u dat de coach genoeg aandacht had voor wat
u belangrijk vindt als het gaat om werk? Bent u daar

tevreden over?
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Verwachtingen

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

Ik had andere
verwachtingen,

namelijk...

Gezien de bovenstaande vragen denk ik dat door het erge achterlopen van het UWV dat er een
groot deel van het reintregratietraject niet uitgevoerd kan worden.

Ik had geen specifieke verwachtingen, ik ging er open in.

Begeleiden vanuit ziektewet naar baan
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Verwachtingen

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

In hoeverre sloot de
dienstverlening van

het re-integratiebedrijf
aan op uw

verwachting?

Beter: Had geen idee wat ik moest verwachten

Beter: Ik bang was om veroordeeld te worden 

Beter: Ik had er geen idee bij, vond het eng

Beter: ik geen ervaring had  met een coach en niet wist wat ik ervan kon verwachten.

Beter: Ik extra hulp heb gekregen (rouwverwerking, mbt mijn lichaam)

Beter: ik heel snel een nieuwe leuke baan had

Beter: ik met de hulp van mijn coach een betaalde baan heb gevonden

Beter: we heel snel een mooie plek vonden om werkervaring op te doen

Beter: Er dieper werd ingegaan waaromik vastloop in de

Beter: Echt contact en verbinding 

Beter: Ik een hele fijne band met haar heb gekregen 

Beter: Serieus werd genomen om wie en hoe ik ben. 

Beter: zij heeft haar best gedaan, maar wordt ook belemmerd in de voortgang van het
reintregratietraject, zie bovenstaande vraag

Beter: Ik zelf er weinig vertrouwen in had dat ik,met mijn situatie een leuke passende baan
zou vinden. Maar die heb ik dankzij Elisah gevonden en door haar ben ik zelf ...
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Verwachtingen

In hoeverre sloot de
dienstverlening van

het re-integratiebedrijf
aan op uw

verwachting?

...
anders naar de dingen gaan kijken en in mogelijkheden en niet in wat niet meer
ging/gaat

Beter: Het niet makkelijk was om een passende baan voor mij te vinden. Ook mijn
persoonlijke situatie speelde daarbij een grote obstakel voor hem

Zoals verwacht: Ik zelf ideeën had waar hij me mee moest helpen en heeft dat gedaan. 

Zoals verwacht: Door mijn situatie kunnen we helaas niks anders 

Zoals verwacht: Niets zelf opgelost
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Tevredenheid

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

Gemiddeld geven ‘Werkfit Maken’ klanten van JM
Werkt een rapportcijfer:

9
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Tevredenheid

Waarom geeft u dit
cijfer?

             8: Omdat het gewoon goed en prettig was.

             10: Zeer goeie ervaring geweest. Goede coach die van het werk houdt. Kan goed
motiveren, problemen oplossen en inzicht geven.

             8: Omdat ik het gevoel dat ze er echt voor mij was en heel veel tijd voor me nam .

             10: Ze deed haar best voor mij

             9: Ik ben erg geholpen door Esther

             10: voor het doen van goed onderzoek voor mij

             10: Omdat het echt contact en verbinding was/is.

             10: Omdat kay voor mij veel gedaan heeft 
Helaas is het door mijn situatie niet kunnen slagen . Buiten dat heeft kay er alles aan
gedaan om ook aan mij en passend werk te vinden. En hoe je het best kan
solisiteren tip enz enz

             8: Snelle en professionele dienstverlening.  Goed op de hoogte van de situatie. 

             8: Ik had alleen wat begeleiding nodig aangezien ik al bijna werk had. En Kay Ulah
heeft mij door het traject geholpen. En heeft dat goed gedaan

             10: Vond het erg fijn om met Edith contact te hebben!  Ze luisterde goed en kwam
altijd met een goede oplossing.
Ze heeft me altijd goed geholpen en dat waardeer ik enorm! ...
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Tevredenheid

Waarom geeft u dit
cijfer?

...
             10: De samenwerking met mijn coach Kay was vanaf het begin af aan heel erg fijn. Hij

heeft mij de begeleiding gegeven die ik nodig had en heeft mij ook de ruimte
gegeven om zelf inbreng te hebben binnen het traject. Kay is een erg prettige
gesprekspartner en wist voor mij de juiste wegen te bewandelen. Hoewel de
nadruk niet meteen op betaald werk lag is het uiteindelijk toch zo gelopen dat ik
met de hulp van Kay een leuke nieuwe baan heb gevonden waar ik het ontzettend
naar mijn zin heb!  

             8: Mijn re intergratiecoach was Elisah Duineveld.
Zij was ook mijn coach tijdens het 2de spoor via de vorige werkgever.
Ivm mijn situatie was ik ontzettend blij dat het mogelijk was om met haar verder te
gaan ipv een andere coach toegewezen. Ik was nog bezig met een behandeling
daar kreeg ik de tijd voor. En tegen de tijd dat ik klaar was om naar werk  te zoeken
gingen we echt aan de slag.

             10: Ik heb aan Kai heel veel gehad. Hij wist mij op precies de juiste wijze te coachen en
kwam met goed ideeën. Kon me geen betere coach wensen!

             10: om dat hij goed werk verricht en ik heel erg tevreden ben met hem

             9: Zeer tevreden over de gesprekken en de tips and tools die ik kreeg
Mijn begeleider nam de tijd en luisterde echt.
Kon ook altijd appen 

             10: ik geef dit cijfer omdat mijn coach mij heel goed begreep en alles goed ging en ik
een mooie baan heb overgehouden aan het traject!

             8: Vriendelijk
Duidelijk ...
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Tevredenheid

Waarom geeft u dit
cijfer?

...
Inlevingsvermogen
Begripvol
Helpend

             8: Traject is afgelopen, voor mij persoonlijk te kort 

             9: Ik was zeer te spreken over de begeleiding. Ik zou het zo weer doen. Zelfs jammer
dat het voorbij is..
Veel persoonlijk contact. Ik werd serieus genomen en ik voelde geen druk. Dat vind
ik erg fijn. 

             8: Goed geholpen en door achterstand van het UWV blijft er tot nog toe ook hulp
terwijl het traject officieel is afgelopen.
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Aanvullende opmerkingen

Heeft u tot slot nog
aanvullende

opmerkingen over het
re-integratiebedrijf of

dit onderzoek?

Alles was prima en liep soepeltjes

Heel veel dank voor mijn persoonlijke groei 

Nee hoor ben met kay echt goed geholpen.  En we hadden echt alles gedaan maar lichamelijke
omstandigheden gooiden roet in het eten .

Door de achterstanden bij het UWV en de lengte van het reintregratietraject vraag ik mij vooral af
in hoeverre deze op elkaar afgestemd gaan worden en hoop ik dat niet midden in dit proces er

alleen voor kom te staan.

Ik vond de werkwijze en de begeleiding heel erg fijn. De coach van JM Werkt was er echt voor mij
en de samenwerking was gewoon super

Vooral zo door blijven gaan, alles was top!

Mo Gumus is een top gozer die zijn werk goed doet. 

Ik ben erg te vreden over hoe het is verlopen ik heb veel gehad aan de begeleiding en de extra
hulp die ik heb gekregen.

Beste coach die ik ooit heb gehad! 
Dank daarvoor. 

Bedankt voor je geduld en begrip

Ze was oprecht bezig mij te helpen. Voelde me niet als zomaar een client

Nee, ik ben heel erg blij geweest met  mijn re intergratie coach. ...
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Aanvullende opmerkingen

Heeft u tot slot nog
aanvullende

opmerkingen over het
re-integratiebedrijf of

dit onderzoek?

...
En zij heeft mij weer zelf vertrouwen gegeven en dat er voor iedereen dingen mogelijk zijn .
Ik ben haar en dus ook jullie enorm dankbaar voor de begeleiding door mijn lange en zware

herstelperiode en dankzij haar ben ik sinds eind okt 2021 weer aan het "werk(opbouwen van uren)"
en heb ik sinds 1 jan 2022 een betaalde,passende en vooral hele leuke baan gevonden. Bedankt! 

Nee, prima bedrijf/coach!



Resultaten Naar Werk
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Algemeen

Heeft u contact gehad met het re-integratiebedrijf? Hoe vaak heeft u persoonlijk contact gehad met het
reintegratiebedrijf (aantal keer per maand)?
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Contact

Op welke manier had u contact met elkaar? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Algemeen

Vond u dat er vaak genoeg contact was? Had u altijd contact met dezelfde coach bij het
re-integratiebedrijf?
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Bereikbaarheid en Snelheid
Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid en snelheid van het re-integratiebedrijf?

Bent u tevreden over het hoe snel u voor het eerst
kon kennismaken met de coach?

Bent u tevreden over het eerste gesprek dat u had
met uw coach?
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Bereikbaarheid en Snelheid
Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid en snelheid van het re-integratiebedrijf?

Bent u tevreden over hoe goed u de coach kon
bereiken?

Bent u tevreden over hoe snel de coach reageerde
als u contact had gezocht?  
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Bereikbaarheid en Snelheid
Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid en snelheid van het re-integratiebedrijf?

Bent u tevreden over de plaats waar gesprekken
met de coach waren?
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Begeleiding
Hoe tevreden bent u over de begeleiding door het re-integratiebedrijf?

Bent u tevreden over hoe de coach afspraken met u
is nagekomen?

Vindt u dat de coach rekening heeft gehouden met
uw wensen? Bent u daar tevreden over?
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Begeleiding
Hoe tevreden bent u over de begeleiding door het re-integratiebedrijf?

Bent u tevreden over de manier waarop de coach
aandacht had voor uw rechten?

Bent u tevreden over de manier waarop de coach
aandacht had voor uw plichten?
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Begeleiding
Hoe tevreden bent u over de begeleiding door het re-integratiebedrijf?

Bent u tevreden over de manier waarop de coach u
steeds heeft begeleid naar de volgende stap?

Bent u tevreden over de manier waarop de coach is
omgegaan met uw situatie?
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Begeleiding
Hoe tevreden bent u over de begeleiding door het re-integratiebedrijf?

Vindt u dat de coach u op een respectvolle manier
heeft begeleid? Bent u daar tevreden over?

Vindt u dat de coach u duidelijk heeft
geïnformeerd? Bent u daar tevreden over?
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Begeleiding
Hoe tevreden bent u over de begeleiding door het re-integratiebedrijf?

Vindt u dat de coach genoeg aandacht had voor wat
u belangrijk vindt als het gaat om werk? Bent u daar

tevreden over?
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Verwachtingen

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

Ik had andere
verwachtingen,

namelijk...

Mij in contact kan brengen met organisaties en of bedrijven zodat ik het vanaf daar zelf op kan
pakken. Mogelijke begeleiding bij dit proces wanneer dit nodig is
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Verwachtingen

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

In hoeverre sloot de
dienstverlening van

het re-integratiebedrijf
aan op uw

verwachting? Beter: Vinden van een nieuwe Baan wat bij mij past

Beter: Ik niet verwacht had dat de coach mij ook echt zou “ zien “ 

Zoals verwacht: ik al vaker gewerkt heb met JMwerkt

Zoals verwacht: Er goed contact was vanaf het eerste gesprek. We hebben verschillende fases
doorlopen qua solliciteren, vrijwilligerswerk en uiteindelijk weer een betaalde baan.
Nu in een veel positievere omgeving. Zonder de connectie van de jobcoach was ik
misschien niet in contact gekomen met deze organisatie 
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Resultaat

Heeft u op dit moment werk? Zo ja, heeft Re-integratiebedrijf hier aan
bijgedragen/mee geholpen?
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Tevredenheid

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

Gemiddeld geven ‘Naar Werk’ klanten van JM Werkt
een rapportcijfer:

8.5
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Tevredenheid

Waarom geeft u dit
cijfer?

             8: ik heb altijd goeie ervaringen gehad met JMwerkt

             8: Fijne persoonlijke benadering met oog voor de cliënt 

             8: Wanneer er dingen speelden, ontwikkelingen waren of ik advies nodig had dan
kon ik snel contact leggen en het daarna weer zelf oppakken. Fijn om
laagdrempelige hulp te krijgen wanneer het nodig is. Ze heeft me met een fijne
organisatie in contact gebracht en daar heb ik nu een betaalde baan. Als ik nog een
tip mag geven dan zou ik zeggen dat er soms wel iets meer of sneller ingecheckt
mag worden.  Bijv met nieuwe dingen/ontwikkelingen. Even checken hoe het gaat
d.m.v. een berichtje omdat er anders soms een hele tijd overheen gaat. Het is fijn
om te weten dat er iemand voor je is en dat je daardoor ook dingen sneller
bespreekbaar maakt. Verder veel zelfregie, wat ik heel prettig vind zodat ik mezelf
(ook aan mezelf) kan bewijzen.
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Aanvullende opmerkingen

Heeft u tot slot nog
aanvullende

opmerkingen over het
re-integratiebedrijf of

dit onderzoek?

[Er zijn geen antwoorden gegeven met verdere toelichting]



Resultaten Modulaire
Diensten



52

Algemeen

Heeft u contact gehad met het re-integratiebedrijf? Hoe vaak heeft u persoonlijk contact gehad met het
reintegratiebedrijf (aantal keer per maand)?
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Contact

Op welke manier had u contact met elkaar? (meerdere antwoorden mogelijk)



54

Algemeen

Vond u dat er vaak genoeg contact was? Had u altijd contact met dezelfde coach bij het
re-integratiebedrijf?
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Bereikbaarheid en Snelheid
Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid en snelheid van het re-integratiebedrijf?

Bent u tevreden over het hoe snel u voor het eerst
kon kennismaken met de coach?

Bent u tevreden over het eerste gesprek dat u had
met uw coach?
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Bereikbaarheid en Snelheid
Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid en snelheid van het re-integratiebedrijf?

Bent u tevreden over hoe goed u de coach kon
bereiken?

Bent u tevreden over hoe snel de coach reageerde
als u contact had gezocht?  
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Bereikbaarheid en Snelheid
Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid en snelheid van het re-integratiebedrijf?

Bent u tevreden over de plaats waar gesprekken
met de coach waren?
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Begeleiding
Hoe tevreden bent u over de begeleiding door het re-integratiebedrijf?

Bent u tevreden over hoe de coach afspraken met u
is nagekomen?

Vindt u dat de coach rekening heeft gehouden met
uw wensen? Bent u daar tevreden over?
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Begeleiding
Hoe tevreden bent u over de begeleiding door het re-integratiebedrijf?

Bent u tevreden over de manier waarop de coach
aandacht had voor uw rechten?

Bent u tevreden over de manier waarop de coach
aandacht had voor uw plichten?
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Begeleiding
Hoe tevreden bent u over de begeleiding door het re-integratiebedrijf?

Bent u tevreden over de manier waarop de coach u
steeds heeft begeleid naar de volgende stap?

Bent u tevreden over de manier waarop de coach is
omgegaan met uw situatie?
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Begeleiding
Hoe tevreden bent u over de begeleiding door het re-integratiebedrijf?

Vindt u dat de coach u op een respectvolle manier
heeft begeleid? Bent u daar tevreden over?

Vindt u dat de coach u duidelijk heeft
geïnformeerd? Bent u daar tevreden over?
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Begeleiding
Hoe tevreden bent u over de begeleiding door het re-integratiebedrijf?

Vindt u dat de coach genoeg aandacht had voor wat
u belangrijk vindt als het gaat om werk? Bent u daar

tevreden over?
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Verwachtingen

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

Ik had andere
verwachtingen,

namelijk...
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Verwachtingen

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

In hoeverre sloot de
dienstverlening van

het re-integratiebedrijf
aan op uw

verwachting?

Beter: ik een goede positieve ervaring opdoe.

Beter: Elisha is top en van het moment was er een goede klik 

Beter: Omdat ik al de nodige stappen heb gezet.

Beter: ze goed begrip heeft voor mijn situatie en mij goed daarin mee helpt.

Beter: Ik in het verleden veel minder goede hulp heb gehad.

Beter: We minder hadden verwacht 

Beter: ze mijn valkuilen zo duidelijk kan blootleggen en me heel bewust maakt van hoe
het anders kan.

Zoals verwacht: het met mijn situatie niet zo makkelijk is

Zoals verwacht: en eerder traject hebben doorlopen.
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Tevredenheid

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

Gemiddeld geven ‘Modulaire Diensten’ klanten van
JM Werkt een rapportcijfer:

8.6
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Tevredenheid

Waarom geeft u dit
cijfer?

             10: Omdat elisha harstikke goed is en ik zeer te vreden ben met haar ze is snel met
haar dingen doet wat ze zegt en de contact is supper fijn en het menselijke aspect
hou ik van communicatie zeer goed het lijstje kan nog wel zo door gaan om het al
een top vrouwe !!!!! 

             9: Ik word begrepen in mijn situatie, de medewerker doet echt haar best voor mij.

             9: Hij nam rustig de tijd en legde alles goed uit. Niet opdringerig en goed mee samen
te werken.

             10: Omdat ze super veel gedaan heeft voor mij 

             9: Heel tevreden met het geleverde werk, praktisch geen verbeterpunten.

             7: Omdat hij in sommige banen hielp...

             10: Omdat ik vind dat de jobcoach haar uitstekend doet.

             10: De coach die ik heb sluit heel goed aan op hoe ik in het leven sta en dat is net even
anders dan de meeste anderen. Ze heeft echt het beste met me voort en weet veel
van de uitdagingen die ik op mijn pad tegen kom. Ze voelt als een lot uit de loterij.
Iemand die me een spiegel voor kan houden, me stil kan laten staan om er goed in
te kijken, maar ook iemand die me motiveert en van wie ik het gevoel heb dat ze
achter me staat om me te steunen. Mijn oude manier van doen, heeft me keer op
keer ziek gemaakt. Door haar leer ik nieuwe paden te bewandelen en te
vertrouwen op de goede afloop.

             7: Het is gewoon prettig gegaan.
...
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Tevredenheid

Waarom geeft u dit
cijfer?

...
             9: Mijn coach heeft een goed beeld van hoe ik als persoon ben, en geeft mij de juiste

handvatten om als persoon te kunnen groeien.

             8: Omdat mijn coach mij zo weet te coachen dat ik eratijd veel uit haal
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Aanvullende opmerkingen

Heeft u tot slot nog
aanvullende

opmerkingen over het
re-integratiebedrijf of

dit onderzoek?

Top bedrijf met hart voor de klant. 

Elisha is gewoon heel goed in haar werk 
En dat merk je ook maar ze geeft menselijk asspect wat heel veel niet doen dus om het al heel

dank baar dat ik elisha gekregen heb en mag mee samen werken 



Over Contenza
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Over Contenza

Contenza is een klein en gespecialiseerd onderzoeksbureau dat zich volledig richt op onderzoek voor re-integratiebedrijven. Voor deze markt voeren wij met

name klanttevredenheidsonderzoeken uit, zoals deze worden vereist door het UWV in het actuele inkoopkader. Daarnaast voeren wij maatwerkonderzoeken en

onderzoeken onder opdrachtgevers uit. Door deze scherpe focus hebben wij kennis van de markt en van onderzoek, en kunnen wij ons proces volledig

afstemmen op de behoefte van re-integratiebedrijven.

Het UWV stelt terecht hoge eisen aan de respons. Contenza onderscheidt zich van andere onderzoeksbureaus door een hoge mate van betrokkenheid bij het

onderzoeksproces. Dit betekent onder andere dat wij uw klanten zo snel mogelijk benaderen om deel te nemen aan het onderzoek, omdat dit de hoogste

respons oplevert. Daarnaast houden wij de respons proactief in de gaten, en nemen we contact met u op als de respons nog onvoldoende is. Dit doen we onder

andere door het opmaken van tussentijdse rapportages. Zo kunnen we tijdig aanvullende maatregelen nemen. Door deze werkwijze voldeed 100% van alle

onderzoeken in het voorgaande meetjaar aan de vereiste respons.

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

contact@contenza.nl

Mail: contact@contenza.nl

Website: contenza.nl

mailto:contact@contenza.nl
https://contenza.nl/
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