
Enquête inlenende organisaties 
 

De GOA Publiek voert eens per twee jaar een onderzoek uit waarin de vraag centraal staat hoe haar 

dienstverlening door deze organisaties wordt ervaren.  

In mei heeft weer zo’n onderzoek plaatsgevonden. De enquête is verstuurd naar medewerkers 

binnen de organisaties die direct met de leerling-medewerkers (BBL) of trainees in contact staan en 

daardoor een oordeel kunnen vormen over de kwaliteit van de processen binnen de GOA. Dit betreft 

dan met name de werkbegeleiders, mentoren, afdelingsmanagers en de P&O-ers. In totaal zijn 134 

enquêtes verstuurd; hiervan hebben 28 inleners gereageerd (respons 20,8%). In voorgaande jaren 

was de respons aanzienlijk hoger. De lage respons geeft wel te denken of deze wijze van bevragen 

nog steeds de juiste is; in totaal zijn drie reminders gestuurd maar dit heeft onvoldoende resultaat 

opgeleverd. 

 

De enquête bestond uit twee onderdelen;  

1. Gerichte vragen waarop kon worden gescoord rond verschillende processen 

2. Open vragen rond imago, marktkansen en verbeterpunten. 

 

Gerichte vragen 
Dit onderdeel bestond uit 7 vragen rond het proces en de vraag om de GOA een algemeen 

rapportcijfer te geven. 

 

 

a) De werving en selectie van de leerlingen 

Dit deelproces wordt zeer positief ervaren. Men is over het algemeen zeer tevreden over de 

voorselectie en de uiteindelijke kandidaten die worden voorgesteld. 81,4% geeft aan (zeer) tevreden 

te zijn, slechts 3,7 is ontevreden. De wering en selectie is een van de meest cruciale deelprocessen en 

het is goed te constateren dat de GOA hier succesvol in is. Ook in de komende jaren zal hier, al  dan 

niet ondersteund met een nieuw ondersteunend platform, veel aandacht aan worden gegeven. 

  



b) De contracten 

Ook bij de contractvorming is men overwegend positief. 85,2% geeft aan (zeer) tevreden te zijn, 

slechts 3,7% is ontevreden. In 2016 is veel aandacht besteed om dit proces te stroomlijnen. Het 

gebruik van een overzichtelijke formulier en een vlotte afhandeling door de back-office en 

administratiekantoor zijn hierin belangrijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) De urenregistratie en ziektemelding 

Dit onderdeel laat een meer divers beeld zien. 74,1% is (zeer) tevreden, 3,7% ontevreden en 22,2% 

geeft aan niet tevreden maar ook niet ontevreden te zijn. De GOA is in 2016 overgestapt naar een 

ander systeem en dit heeft vooral in het begin nog wel eens tot verwarring geleid. Hoewel het nu al 

wel een stuk vlotter verloopt, is het nog niet altijd foutloos omdat de leerlingen de ziekte en verlof 

niet altijd doorgeven aan de GOA. Een strakkere monitoring is noodzakelijk en hierbij zullen ook de 

werkbegeleiders worden betrokken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



d) Frequentie begeleiding 

Wat betreft de hoeveelheid begeleiding is men overwegend positief: 81,5% geeft aan (zeer) tevreden 

te zijn. 7,4% is ontevreden. Uit de toelichting blijkt dat men in lang niet alle gevallen weet hoeveel 

contactmomenten er zijn geweest tussen de leerling en de GOA Publiek; bij slechts een deel van de 

contactmomenten is de werkbegeleider aanwezig. Hieruit blijkt dat de GOA Publiek met name in de 

communicatie naar de inlener een verbeterpunt heeft liggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) De kwaliteit van de begeleiding 

Hierop geeft 88,9% aan (zeer) tevreden te zijn, 11,1% is niet tevreden maar ook niet ontevreden. 

Deze hoge score is, zo blijkt ook uit de toelichtingen, te danken aan het feit dat de begeleiding vanuit 

de GOA bijna altijd maatwerk is. Wat nodig is wordt geregeld. Inhoudelijk zijn in 2016/2017 veel 

aanpassingen doorgevoerd, waaronder het gebruik van de DISC-test. Dit wordt door veel leerlingen 

en trainees als zeer positief ervaren. De communicatie naar de inleners kan rond dit thema nog wel 

beter. 

  



f) De informatievoorziening 

Ook hier scoort de GOA Publiek hoog: 88,9% is (zeer) tevreden, 11,1% is niet tevreden maar ook niet 

ontevreden. De GOA tracht alle betrokkenen zo goed mogelijk te informeren over voortgang en 

afspraken. In de gesprekken met de leerlingen/trainees en hun begeleiders wordt aandacht 

geschonken aan de voortgang en het programma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Algeheel cijfer 

Dit is voor de GOA Publiek natuurlijk het meest in het oog springende oordeel: welk rapportcijfer 

geeft men onze dienstverlening? De inleners geven de GOA als rapportcijfer een 7,9. 

 

 

 

 

 

  



Open vragen 
 

a. Verbeterpunten 

De inleners hebben diverse punten aangegeven waar de GOA Publiek de komende periode een 

verbeterslag kan maken: 

- Meer ruimte voor maatwerk (in geval van heel specifieke vacatures) 

- Meer werkbezoeken 

- Programma trainees zeer intensief, kan wellicht minder 

- Scherper aanzetten persoonlijke knelpunten van leerlingen 

- Meer contact met de werkbegeleiders 

- Vlottere afhandeling verleningen 

- Zorgvuldigheid facturen 

- Communicatie workshops en events naar de werkbegeleiders 

- Betere follow up afspraken. 

- Scherpere intake 

- Vaker tussentijds even vinger aan de pols 

 

b. Wat moet de GOA vooral blijven doen en beschrijf de GOA in drie woorden 

 

 

 

 

 

 

 

  



Conclusie 
 

De GOA Publiek investeert continu in het optimaliseren van haar bedrijfsprocessen en de kwaliteit 

van haar dienstverlening. De inleners waarderen deze inspanningen met een hoog ‘rapportcijfer’. 

Ook rond de meeste deelprocessen wordt een positief beeld teruggegeven. 

Een belangrijk aandachtspunt is en blijft de communicatie naar de inleners: goed op de hoogte 

houden van de voortgang van de leerlingen en trainees en daarnaast op de hoogte houden van waar 

de leerlingen/trainees zich in het begeleidingsprogramma bevinden. Deze aanbevelingen neemt de 

GOA Publiek ter harte en zal aanleiding zijn voor verdere verbeteringen. 

Wat betreft het beeld dat de inleners hebben van de GOA Publiek, is het fijn te constateren dat deze 

aansluiten bij de belangrijkste kernwaarden van de GOA: dienstverlenend, kwaliteit, positief, 

betrouwbaar, enthousiast, korte lijnen. 


