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• Regionaal Werkbedrijf    Bestuurlijk 
• rpA 

 
• Collegiaal Management Team  Strategisch 

 
• Teammanagers overleg    Tactisch 

 
• Multidisciplinaire teams    Operationeel 

West- Brabant de Governance 



• Een contact persoon 
• Een telefoonnummer; 0800-0616 
• Een website; www.wspwestbrabant.nl  
• Een regio West Brabant 

 
 WSP WerkLink (Oosterhout, Werkendam, Woudrichem, Aalburg, Drimmelen en 

Geertruidenberg) 
 

 WSP Breda (Breda en Baarle Nassau) 
 

 WSP Hart van West-Brabant (Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge, Rucphen, 
Zundert en Roosendaal) 

 
 WSP Werkcentrum Brabantse Wal (Bergen op Zoom, Woensdrecht en 

Steenbergen) 

Werkgeversservicepunt (WSP) West-Brabant 

http://www.wspwestbrabant.nl/


• Bouw in twee jaar een nieuwe organisatie 
 

• Realiseer in twee jaar het aantal te behalen 
baanafspraken voor West-Brabant. 715 
banen in totaal waarvan 150 voor de 
overheid 
 

• Resultaten behaald 

WSP West-Brabant tweeledige opgave 



 
 

beste WSP van Nederland worden 

Aanleiding 



 
 

Realitycheck 

Doel 

https://www.youtube.com/watch?v=sMiLDlcNxPw


• Marketingadviesbureau 
• Sinds 1997 actief 
• Gespecialiseerd in klantgericht ondernemen 

en uitnutten van concurrentievoordelen  

SCC Consultancy 



SCC Consultancy - filosofie  

Wat wil  
het bestuur? 

Wat doen de  
medewerkers? 

Wat ervaart  
de klant? 

©SCC 
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“Een foto maken door de ogen (oren) van  de 
klant, daar waar het gaat om dienstverlening” 

 

Mysteryguestonderzoek 



• Klanten worden niet lastig gevallen 
 

• Er wordt vanuit de klant een directe terugkoppeling 
verkregen (in tegenstelling tot klanttevredenheidsonderzoek) 

 
• Er wordt een objectief beeld verkregen 

– geen sentiment 
– geen vooroordelen 
– geen eerdere ervaringen 
– betere inschatting juistheid antwoorden 

Voordelen 



 
• ´Outside in´ is het  ‘ideale’ WSP West-Brabant 

bepaald aan de hand van een panel van werkgevers 
 

• Voorzien van cijfers en wegingsfactoren 
 

• Interne toetsing op realiteit en mogelijkheid 

Meetlat 



 
 
 

Wie zou op deze meetlat al 
een 10 scoren? 

Meetlat 



 
Iedereen informeren  
en zo dicht mogelijk op de dagelijkse praktijk aansluiten 
 
Dus: 
• geen uitzonderingen 
• geen incidenten 
• geen lastige klanten 
• geen lastige tijden  
• et cetera…. 

Aan de slag 



 
• Onderscheid vorm en inhoud 
• Wat gaat er goed en moet worden behouden? 
• Wat kan verbeteren en hoe zou dat kunnen? 
• Inhoudelijke terugkoppeling van alle gesprekken 
• Positionering van de verschillende organisaties ten 

opzichte van elkaar 
 

Alles positief, praktisch en vanuit de klant benaderd! 

Rapportage 



 
Voor iedereen 
• Op bestuursniveau 
• Op collegiaal managementteam-niveau 
• Voor alle MDT’s 

 
– eigen presentaties 
– eigen rapportages 

Terugkoppeling 



 
• Teamgevoel 
• Samenwerking onderling 
• Behoefte aan betere kennismaking en onderlinge 

kennisuitwisseling 
• Verzoek tot training en kennisontwikkeling 

Extra winst 



 
Teams zelf verbeterplannen laten maken 
Op team- en individueel niveau 
 
Verbeteringen inbedden in de dagelijkse processen 
 
En ook kleine stapjes helpen 

En dan doorpakken! 

https://www.youtube.com/watch?v=sepARXV8MRI


 
• Hoe heeft het ons geholpen? 
• Wat is er veranderd na het mysteryguestonderzoek, 

oa: 
− factsheet voor alle receptionistes 
− aanwezigheidsplanning 
− intranet 
− KCC-protocol van UWV aangepast 
− eenduidig telefoonproces, oa: 

− Iedereen direct bereikbaar 
− Terugbellen binnen 1 werkdag 

• Vervolgmeting inclusief e-mailkanaal 
 

WSP West-Brabant /Mysteryguestonderzoek 
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