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Inleiding en Leeswijzer 

Inleiding 

De gemeenteraad heeft in juni 2019 een visie op dienstverlening vastgesteld. De vertaling van deze visie is uitgewerkt in dit document en is opgesteld 

in samenspraak met de gemeentelijke organisatie, inwoners, ondernemers en gemeenteraad door middel van interviews, gesprekken, 

documentstudies, werksessies, presentaties, etc. Daarbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met alle belangen, wensen, uitgangspunten, kaders 

en lopende als toekomstige ontwikkelingen zowel binnen als buiten de organisatie en samenleving. 

 

De ontwikkelingen in de samenleving hebben namelijk invloed op de dienstverlening van gemeenten. De verhoudingen tussen overheid, bedrijfsleven 

en inwoners veranderen. Technologische ontwikkelingen gaan snel. De Rijksoverheid stelt hoge eisen aan de digitalisering van gemeentelijke 

dienstverlening. De 'klant'1 moet producten digitaal kunnen afnemen, met aandacht voor hen die niet of minder digitaal en/of taalvaardig zijn. Inwoners 

en ondernemers hebben verschillende verwachtingen, willen zelf hun zaken regelen, hun manier van contact kiezen, ook steeds meer buiten 

traditionele kantooruren. Inspelen op de ontwikkelingen vraagt om inzicht, om goede interne processen, om heldere communicatie, om digitalisering 

en om ontwikkeling van vaardigheden en kennis van onze medewerkers. Om adequaat te reageren op de diverse ontwikkelingen en behoeften blijft 

de gemeente werken aan eigentijdse dienstverlening. 

 

Onder dienstverlening verstaan wij meer dan informatieverstrekking of het leveren van producten en diensten. Het gaat ook om het ondersteunen 

van initiatieven vanuit de samenleving (participatie), het faciliteren en vroegtijdig betrekken van belanghebbenden bij beleidsontwikkeling of 

planvorming (zoals bedoeld met de aanstaande Omgevingswet) en hoe we omgaan met bezwaren, klachten en meldingen. Dienstverlening is dus 

veelomvattend; het gaat om de verbinding van de gemeente met de samenleving en ketenpartners. De dienstverlening van het sociaal domein kent 

veelal een eigen dynamiek en aanpak, waardoor niet alle bouwstenen in dit document direct daarop van toepassing zijn. 

 

Omdat dienstverlening altijd in ontwikkeling is en derhalve nooit eindig of ‘af’ is, moet dit document als levendig beschouwd worden. Het is 

richtinggevend voor het organiseren van de dienstverlening, waarbij er getracht wordt zoveel mogelijk aan te sluiten aan huidige en toekomstige 

lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen. De focus zal daarom vooral moeten komen te liggen op het daadwerkelijk doen en uitvoeren van 

initiatieven, acties en activiteiten om ervoor zorgen dat de dienstverlening dicht bij de inwoners en ondernemers blijft. Daarom is het van belang om 

de vastgestelde visie op dienstverlening periodiek tegen het licht te houden en te herijken op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen, daarbij 

koers te houden op de kernwaarden (‘betrokken’, ‘samenwerken’ en ‘wendbaar’), uitgangspunten en principes en niet alles in beton te gieten. 

 

 

 
1 Met de term ‘klant’ wordt in dit document zowel de inwoners als ondernemers bedoeld in alle denkbare rollen en verhoudingen (zie voor verdere 
uitleg Bijlage 1 op blz. 33)  
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Ambities 2020 Bestuur en dienstverlening 

In de Programmabegroting 2020 zijn ambities benoemd voor Bestuur en dienstverlening: 

 

Nr. Beleidsambitie Wat willen we bereiken (doelstelling) 

1.1 

Minimaal een 7 voor klantwaardering op 
31-12-2022 

De telefonische dienstverlening wordt beoordeeld met minimaal een 7 op 31-12-2022 

1.2 De dienstverlening aan de balie wordt beoordeeld met minimaal een 7 op 31-12-2022 

1.3 De digitale dienstverlening wordt beoordeeld met minimaal een 7 op 31-12-2022 

2.1 
Het aantal producten/diensten dat digitaal 
wordt aangeboden is minimaal 80% op 
31-12-2022 (digitale volwassenheid) 

Het aantal digitaal af te nemen producten en diensten neemt niet meer af en alleen maar toe 

2.2 We sluiten aan bij bestaande initiatieven en pionieren waar nog niets bestaat 

2.3 We passen waar nodig en kan onze (backoffice) processen aan 

3.1 De samenwerking met de gemeente wordt 
beoordeeld met minimaal een 6,25 op 31-
12-2022 

Participatie van inwoners, ondernemers en andere partijen bij gemeentelijk beleid is de norm 

3.2 De gemeente is beter bereikbaar en zichtbaar, ook in de kernen 

 

De in de Programmabegroting 2020 genoemde ambities houden nauw verband met elkaar. Het een kan niet los worden gezien van het ander. Door 

de gemeenteraad is in 2019 de wens uitgesproken om stevigere ambities te formuleren. De genoemde rapportcijfers worden vastgesteld op basis 

van vaste landelijk beschikbare gegevens en vanuit beschikbare onderzoeksmethoden. Een van die methoden voor dienstverlening is de 

Burgerpeiling. 

 

De laatste meting in Steenbergen stamt uit 2017. De lasten voor de volgende burgerpeiling à 10.000 euro staan geraamd voor 2021. Dit onderzoek 

dient de gemeente Steenbergen zelf uit te (laten) voeren, het wordt niet automatisch geüpdatet. De gegevens hiervan worden gebruikt voor de 

rapportcijfers op waarstaatjegemeente.nl. Deze cijfers worden wel bijna allemaal automatisch gevuld en herijkt vanuit de landelijk beschikbare data, 

ze komen onder andere van het CBS en de politie. Een heel klein deel van de gegevens komt maar vanuit de gemeente zelf. De rapportcijfers voor 

2019/2020 zullen niet veel verschillen van de cijfers in 2017 en bevinden zich rond het landelijk gemiddelde. Vanwege de termijn die tussen de 

metingen zit, maar daarbij de verwachting dat er met de weinige veranderingen sinds 2017 intern zijn doorgevoerd, gaan we uit van de cijfers van 

2017 voor 2020. Echter zullen we in dit uitvoeringsprogramma geen nieuwe beleidsambities formuleren, maar doorgaan op de 6 uitgangspunten die 

benoemd zijn in de Visie Dienstverlening Steenbergen (2019). Na de volgende meting kunnen de ambities worden bijgesteld. 
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6 uitgangspunten - 6 doelen - 45 bouwstenen 

De 6 uitgangspunten die benoemd zijn in de visie dienstverlening worden niet meteen vertaald naar nieuwe en stevigere ambities voor 2020-2022, maar eerst naar 

praktische bouwstenen. Gedurende de onderzoeksfase werd het middels het houden van interviews met stakeholders, het bestuderen van bestaande beleidsstukken 

en andere (gerelateerde) trajecten en projecten, vrij snel duidelijk, dat de basis voor het verbeteren van de dienstverlening op een aantal vlakken nog niet (volledig) 

op orde is. Daarmee bedoelen wij het inzicht in lopende processen, management- en stuurinformatie en klantfeedback over de kwaliteit van de dienstverlening van 

de verschillende serviceprocessen en -kanalen. Ook de interne samenwerking tussen afdelingen en de interne communicatie is voor verbetering vatbaar, ondersteund 

met de juiste ICT-voorzieningen. Vandaar dat er in het uitvoeringsprogramma focus wordt gelegd op het verbeteren van deze basis: er moet worden gebouwd aan 

het fundament om de dienstverlening verder toekomstbestendig te maken. 
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Leeswijzer 

Het uitvoeringsprogramma is voor te stellen als een Rubik's kubus: een kubus van 6 kanten en 6 kleuren (= 6 uitgangspunten / doelen) bestaande 

uit meerdere kleinere kubusjes (bouwstenen). Met deze bouwstenen krijgt het uitvoeringsprogramma vorm en draagt het bij aan het verbeteren van 

de dienstverlening. En dus ook aan het behalen (of overtreffen) van de eerder geformuleerde ambities. In 2020-2021 worden de bouwstenen 'gelegd' 

en ontstaat het fundament van de dienstverleningskubus. Indien in 2021 weer een Burgerpeiling wordt gehouden, worden die cijfers leidend voor 

nieuw te formuleren ambities. 

 

In dit uitvoeringsprogramma hanteren we qua structuur dus de 6 uitgangspunten met de 6 doelen en de 45 bouwstenen. Ieder uitgangspunt is 

uitgewerkt in acties, doelgroepen, globale planning en in het laatste hoofdstuk een raming van de kosten.  
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Uitgangspunt 1 – We stellen de klant centraal  

Doel: we voldoen aan de behoefte en verwachting van de klant, of we overtreffen deze zelfs. 

 

Er is in het verleden onderzoek gedaan naar een aantal dienstverleningselementen. Deze onderzoeken zijn redelijk gedateerd, bovendien was vaak 

de vraagstelling te specifiek; er werd al voorgesorteerd op een bepaald thema of verwachting. Het advies is om opnieuw (meerdere) onderzoek(en) 

te doen naar de wensen, behoeften en verwachtingen van klanten. Bij de basis beginnen en nog meer investeren in de relatie tussen gemeente en 

klant. Maar ook in de kwaliteit die je levert. Draag dit vervolgens uit naar de klant. En blijf dit continu meten en doorontwikkelen. Om dit te bereiken, 

worden de volgende bouwstenen voorgesteld. 

 

Nr. Wat is daarvoor nodig 
(bouwsteen) 

Wat gaan we ervoor doen Wie of wat is daarbij nodig Planning 

1.1 Inzicht in behoeften en 
verwachtingen van klanten  

Onderzoek naar de behoeften, 
verwachtingen en tevredenheid van 
de klant. Bijvoorbeeld door: 
● Het houden van korte enquêtes 

aan de telefoon, balie en online 
● Mystery-onderzoek 
● Het uitvoeren van de 

Burgerpeiling (0-meting en 
periodiek) 

● Klantpanels opzetten die op 
basis van een thema benaderd 
kunnen worden 

● Klantreizen bepalen 
● Monitoren omgeving 
● Proactief feedback ophalen 
● Zichtbaar en bereikbaar zijn, 

ook in kernen 

● Frontofficemedewerkers 
● (Online) communicatie en newsroom 
● Onderzoeksafdeling of een extern bureau 
● Data en -systemen, zoals een enquêtetool en een 

KCS (KlantContactSysteem) 
● Overzicht van producten en diensten gemeente en 

wie wanneer daarbij betrokken is t.b.v. de 
klantreizen > werkgroep in het leven roepen 

● Wijkgericht werken 
● Dorpsraden en stadsraad 
● Kerncoördinatoren halen input op en kunnen deze 

ook kwijt in de organisatie 
● Klantpanels 

● Start met korte enquêtes in Q3 
2020 

● Continueren d.m.v. inrichten 
Burgerpanel 

● Inrichten van een Newsroom in Q3 
2020 

● 0-meting klanttevredenheid in Q3 
2020, periodiek per kwartaal en 
gericht op doorgevoerde 
veranderingen 

● Burgerpeiling in Q2 2021 
● Klantreizen uitwerken 

1.2 Klant kiest kanaal Het tijds- en locatieonafhankelijk 
mogelijk maken voor de klant om 
contact te leggen met de gemeente 
voor zowel aanvragen producten / 
diensten als voor participatie. De 
reactie is per kanaal identiek, de 
reactietermijn / openingstijden 
kunnen wel verschillen. Dit goed 
communiceren per kanaal, zodat 
klant gedegen afweging kan maken 

● Overzicht van het gebruik van de huidige kanalen 
en mogelijke veranderingen/vernieuwingen daarin. 
Kanaalsturing is daardoor mogelijk, daar klanten 
ook op wijzen tijdens contact. 

● Processen van de diverse kanalen synchroniseren. 
Koppelen aan Klantreizen 

● 'Optimale 24/7 dienstverlening' inregelen door bijv.: 
○ Buiten kantoortijden doorschakelen naar een 

'derde lijns callcenter’ (zoals bij 
werkorganisatie de BUCH2 bijvoorbeeld) 

● Onderzoek naar kanaalgebruik in 
Q3 2020 

● Onderzoek naar openingstijden en 
locaties in Q3 2020 

● Klantreizen kanalen uitwerken in Q3 
- Q4 2020 

● Proces- en informatie optimalisatie 
in Q3 - Q4 en periodiek herijken 

● Digitaal Klantportaal (vb. via 
Equalit) in Q4 2020. 

 
2 Werkorganisatie de BUCH = een ambtelijke fusie van de 4 Noord-Hollandse gemeenten Bergen-Uitgeest-Castricum-Heiloo. 
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en verwachtingen kan aanpassen 
op beloofde responstijd. 

○ Digitaal Klantportaal. Alle producten en 
diensten zijn ook online aan te vragen. Ook 
initiatieven zijn online in te dienen (zie ook 2.5) 

○ Openingstijden en locaties aanpassen aan de 
behoeften van de klant (zie 1.1) 

● Inrichten 'derdelijns' in Q4 2020-Q2 
2021 (na onderzoek kanaal) 

1.3 Informatievoorziening is 
correct en actueel 

We gaan ervoor zorgen dat de klant 
altijd de juiste informatie ter 
beschikking krijgt. De klant kan deze 
opvragen via de verschillende 
kanalen.  

● Inrichten van een Zaaksysteem met KCS-module 
○ Algemene informatie is via de verschillende 

kanalen uniform aan elkaar, is correct en 
actueel. Dit kan bijvoorbeeld door 
(landelijke/regionale) beschikbare standaard 
teksten (online) te gebruiken voor informatie 
over standaard gemeentelijke producten en 
diensten. Deze worden dan ook automatisch 
geüpdatet.  

○ Als standaardteksten niet afdoende zijn, wordt 
beleidsmedewerker verantwoordelijk voor de 
inhoud en voor het actualiseren ervan. En 
trainen op schrijven van (web)teksten). 

○ Klantinformatie is online en offline op te 
vragen. Het is noodzakelijk dat klantgegevens 
uniform en centraal bijgehouden worden én 
dat deze gegevens in te zien zijn door zowel 
de gemeente als de klant zelf.  

○ Belangrijk: koppelen aan mens- en 
organisatieontwikkeling t.b.v. andere manier 
van werken (zaakgericht) 

● Inrichten van een decentrale (web)redactie 
(contentteam), die zorg draagt voor het op tijd en 
juist communiceren van informatie (uitvoerend en 
coördinerend, borging niet- standaardteksten). 

● Instructie en training aan 1e lijns medewerkers 
geven om zoveel mogelijk informatie te verstrekken 
uit één en dezelfde informatiebron en zo weinig 
mogelijk informatie uit het hoofd te geven. Dit 
voorkomt fouten. 

● KCS met Zaaksysteem in Q3-Q4 
2020 

● Decentrale (web)redactie 
(contentteam) inrichten en trainen in 
Q3-Q4 2020 

● Standaard teksten in Q3-Q4 2020 
(Equalit) 

● MijnOverheid (Equalit) in Q3-Q4 
2020 

1.4 Het taalgebruik voor de 
schriftelijke communicatie 
is op B1-niveau 

Alle medewerkers die schriftelijk 
klantcontact hebben, kunnen 
informatie kort en simpel 
verwoorden zonder al te veel 
technische taal en vakjargon.  

● Medewerkers volgen (verplicht) een training 
begrijpelijk schrijven (B1). Communicatie kijkt hierin 
mee en stuurt bij waar nodig.  

● Standaard teksten beschikbaar stellen in 
zaaksysteem (voor nu in Corsa en na migratie 
Equalit via een documentcreatietool (Xential)  Dit 
kan ondersteund worden door bijvoorbeeld het 
inrichten van een werkgroep, die standaard teksten 
ophaalt, herschrijft en steekproefsgewijs de 
uitgaande correspondentie controleert. 

● Training begrijpelijk schrijven online 
beschikbaar maken (e-learning) en 
gevolgd in Q1 2021. 

● Standaard teksten in Q3-Q4 2020 
(Equalit) (zie ook 1.3) 
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1.5 De klant ervaart gemak bij 
contact en voelt zich 
welkom 

De klant kiest zelf waar, wanneer en 
hoe hij contact wil met de 
gemeente. De behoeften van de 
klant zijn duidelijk in beeld. We zijn 
duidelijk over wat de klant van ons 
kan verwachten. Het contact met de 
gemeente is open, eerlijk, 
transparant, warm en het liefst 
menselijk. We dragen onze 
kernwaarden ‘betrokken’, 
‘samenwerken’ en ‘wendbaar’ uit. 

● We zorgen ervoor dat klanten kanaal-, tijd-, en 
plaatsonafhankelijk contact op kunnen nemen met 
de gemeente en we zijn duidelijk over afwijkingen. 
Dit doen we door: 
○ de kanalen in te richten naar behoeften van de 

klant en dan pas naar kunnen van de 
gemeente. Dit d.m.v. onderzoek naar 
klantcontact (behoeften en werkelijk) per 
kanaal. De gewenste/optimale klantreis is 
steeds in ontwikkeling; 

○ partners te zoeken voor samenwerking en 
ondersteuning op hiaten in de klantreis. Eerst 
een mens, dan een digitaal contact (robot); 

○ onderling afspraken te maken over de 
verschillende kanalen en deze vast te leggen 
in een Kwaliteitshandvest. 

● We voeren het principe van 'Hostmanship' in. 
Medewerkers volgen verplicht een training en het 
wordt opgenomen in hun POP3. 

● Zie 1.2 
● Invoeren van en trainen op 

'Hostmanship' in 2021, zie 5.7 

1.6 Contact is in één keer 
goed met de juiste 
bejegening 

De klant weet de gemeente snel te 
vinden, hoeft niet van het kastje 
naar de muur te worden gestuurd. 
We spreken de klant aan, zoals we 
hebben afgesproken en geven hem 
het gevoel ‘welkom’ te zijn. We 
streven een hoog First-Time-Fix4 
percentage na bij de 1e lijns 
dienstverlening. 

● We zijn duidelijk in onze communicatie naar buiten 
op welke manier de klant ons kan bereiken. 

● We spreken samen af wat een juiste bejegening is 
en leggen dit vast. 

● We maken duidelijke en concrete afspraken met de 
vakafdelingen en producteigenaren als 
toeleverancier van informatie richting de 1e lijns 
dienstverlening. 

● Indien nodig worden trainingen verplicht gesteld. 

● Pas naar buiten communiceren als 
afspraken en processen op orde 
zijn. 

1.7 Er is sprake van eenmalige 
uitvraag van gegevens 

De klant heeft of meteen de juiste 
persoon te pakken of wordt hiermee 
in contact gebracht. De klant hoeft 
zijn NAW-gegevens maar één keer 
te verstrekken en zijn vraagstelling 
maar één keer te vertellen en kan 
vervolgens ook zijn statusinformatie 
zelf inzien of opvragen. 

● We maken afspraken over de manieren van contact 
en uitvraagproces, spreken (interne) servicenormen 
af en leggen deze vast in een Kwaliteitshandvest, 
die op termijn extern kan worden gecommuniceerd 
nadat we er ook aan kunnen voldoen. 

● Invoeren van een Zaaksysteem met KCS-module, 
dit kan via Equalit. Niet alleen een technische 
implementatie, maar ook een adoptietraject.  

● We maken (beter) gebruik van MijnOverheid, dit 
kan via Equalit (zie ook 1.3) 

● Ophalen, vaststellen en 
bekendmaken van Servicenormen 
in Q2-Q3 2020. Koppelen aan 
kanaalonderzoek (1.2). 

● Invoeren Zaaksysteem met KCS 
(1.3) 

● Gebruik maken van MijnOverheid 
(1.3) 

1.8 Processen zijn klantgericht De klantreis in processen is leidend, 
niet de eigen organisatie.  

● We richten een Zaaksysteem in 
● Het uitzoeken van de diverse klantreizen en 

processen worden (opnieuw) ingericht op basis 
hiervan. 

Zie 1.2 en 1.3 

 
3 POP = Persoonlijk OntwikkelingsPlan 
4 First-Time-Fix = het zelfstandig oplossen van inkomende klantvragen door 1e lijns medewerkers zonder ruggespraak of doorverbinden. (Bron: COPC.com) 
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1.9 Bezwaren en klachten 
worden excellent 
afgehandeld vanuit het 
perspectief van de klant 

Bezwaren en klachten worden 
gezien als waardevolle kansen en 
leermomenten en niet als aanval. 
We proberen bezwaren en klachten 
in de toekomst te voorkomen. Ook 
in dit contact zijn we open, eerlijk, 
transparant, warm en het liefst 
menselijk. We dragen onze 
kernwaarden uit.  

● We richten een Zaaksysteem in (inclusief 
beheercapaciteit). 

● We halen Servicenormen op, stellen deze vast en 
maken deze bekend in een Kwaliteitshandvest 

● We voeren het principe van 'Hostmanship' in. 
Medewerkers volgen verplicht een training en het 
wordt opgenomen in hun POP.  

Zie 1.3, 1.7 en 5.7 
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Uitgangspunt 2 – We zijn dichtbij en toegankelijk 

Doel: de gemeente is voor iedereen plaats- en tijdsonafhankelijk herkenbaar, bereikbaar en betrouwbaar door optimale online dienstverlening terwijl 

telefonisch en fysiek contact mogelijk blijft. 

 

De veranderende maatschappij vraagt om een nieuwe en flexibele manier van werken. Zowel qua tijd als locatie. De klant wil de gemeente via 

diverse kanalen kunnen bereiken, bij voorkeur op een voor hem gewenst tijdstip. En dan altijd een (juist en consistent) antwoord ontvangen van de 

professionele organisatie. In toenemende mate wil de klant het gemak hebben van het digitaal aanvragen van producten en diensten, als ook het 

zelfstandig inzien van de klantgegevens en statussen van lopende aanvragen en procedures. Op dit moment mist nog een aantal bouwstenen, 

waardoor afstand, drempels en een slechte bereikbaarheid in stand wordt gehouden. De volgende bouwstenen worden voorgesteld om uitgangspunt 

2 zoveel mogelijk te bereiken. 

 

Nr. Wat is daarvoor nodig 
(bouwsteen) 

Wat gaan we ervoor doen Wie of wat is daarbij nodig Planning 

2.1 Een klant kan altijd bij de 
gemeente terecht voor 
hulp of doorverwijzing 

We gaan onze dienstverlening afstemmen 
op de behoeften van de klant. Daarbij kiest 
de klant de plaats, tijd en het kanaal binnen 
de beschikbare mogelijkheden. 

Inzicht in klantbehoeften en klantreizen, zo goed 
mogelijke online dienstverlening, kanaalsturing, 
proces- en informatie optimalisatie, interne 
routering op orde, ondersteuning door 'derdelijns' 
dienstverlener. 

Zie 1.1 en 1.2 

2.2 De gemeente is 
bereikbaar 

We zorgen ervoor dat de klant ons kan 
bereiken, wanneer deze ons nodig heeft. 
Contactmomenten zijn bij voorkeur 
persoonlijk (geen robot). Daarbij zorgen we 
ervoor dat kanalen op orde zijn, achtervang 
(evt. derdelijns dienstverlener) ingeregeld 
is, zaken bijgehouden worden en 
(on)bereikbaarheid duidelijk 
gecommuniceerd wordt. 

● Afspraken maken over (on)bereikbaarheid 
en klantcontact, vertaald naar 
servicenormen, vastgelegd in een 
Kwaliteitshandvest.  

● Op de klant, processen en kanaal 
afgestemde informatie. 

● Inrichten van een KlantContactCentrum, 
waarbinnen online (webcare, appcare en 
webchat) aanwezig is ondersteund met een 
KCS-module. 

● Inrichten van een 'derdelijns' doorschakeling 
voor zowel webcare, appcare, webchat als 
telefonie, buiten reguliere openingstijden. 

● Openingstijden afstemmen op de behoefte 
van de klant (eerst klantonderzoek doen). 

● Duidelijke communicatie over 
(on)bereikbaarheid naar de klant, via diverse 
kanalen. 

● Ook duidelijke interne communicatie, 
afstemming en monitoring daarover. 

Zie 1.1, 1.3, 1.7 
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2.3 De gemeente komt bij de 
mensen thuis 

Indien nodig en gewenst, gaan wij naar de 
klant toe; dat kan zijn bij hem thuis of in een 
verzamelgebouw voor multifunctioneel 
gebruik. Met name voor klanten die niet 
naar ons toe kunnen komen, bieden wij 
deze service nu al. 

● Proactief benaderen van klantgroepen t.a.v. 
deze dienst. Bijvoorbeeld op leeftijd, 
inkomen, afstand. Reisdocumenten 
bijvoorbeeld worden nu al in 
verzorgingstehuizen zelf aangevraagd en 
afgeleverd.  

● Onderzoek naar mogelijke locaties in de 
kernen óf het inzetten van een rijdende 
gemeentewinkel (dienstverleningscamper 
zoals in gemeente Goeree-Overflakkee). 
Aanpassingen om op locatie werken 
mogelijk te maken.  

● Flexibele medewerkers en werktijden en 
goede planning.  

● Samenwerking met gebiedsgericht werken.  

● Koppelen aan onderzoek, zie 1.1.  
● Proef doen met decentraal werken 

in Q3-Q4 2020. 

2.4 De gemeente sluit aan bij 
activiteiten van inwoners in 
de kernen 

We zijn zichtbaar en herkenbaar aanwezig 
bij activiteiten in de kernen. Daar zijn we 
ook benaderbaar voor vragen en 
opmerkingen. Dit zien we als onderdeel van 
ons werk en als kans voor verdere 
ontwikkeling. We melden ons op tijd aan en 
spreken intern af wie ernaartoe gaat. 
Daarbij kijken we goed naar het soort 
activiteit (bestuurlijk/ambtelijk 
aanwezigheid). We houden dit bij in een 
systeem wat voor elke medewerker 
inzichtelijk is en koppelen informatie en 
gemaakte afspraken hierin terug. 

● Hostmanship (5.7) 
● Inrichten systeem t.b.v. omgevings-

/relatiemanagement, bijvoorbeeld een CRM 
of Zaaksysteem. 

CRM/Zaaksysteem Q3-Q4 2020 

2.5 De gemeente is online en 
de dienstverlening zoveel 
mogelijk digitaal 

Het aantal producten/diensten dat digitaal 
wordt aangeboden is minimaal 80% en 
wordt met minimaal een 7 beoordeeld op 
31-12-2022. 

● 0-meting huidige aangeboden digitale 
dienstverlening op kwantiteit en kwaliteit. Zo 
nodig (proces)aanpassingen doorvoeren. 

● 0-meting huidige klanttevredenheid. 
● Periodieke evaluatie en metingen. 
● Toename aantal online diensten, in 

samenwerking met andere gemeenten (bijv. 
Via Equalit), waarbij we uitgaan van de 
standaard, tenzij… 

● Inrichten van een KCC, waarbij zoveel 
mogelijk 1e lijns kanalen en contacten 
centraal binnenkomen, beantwoord en 
beheerd worden. 

● 0-meting in Q3 2020 (zie 1.1) 
● Aansluiten bij standaard 

(iBurgerzaken uitbreiden en/of via 
Equalit) in Q3-Q4 2020 (zie 1.2) 

● Inrichten KCC in Q3-Q4 2020 
● (Zie 1.3) 

2.6 Maximale inzet van 
digitale servicekanalen 
zoals website, WhatsApp, 
apps, chat, social media, 
Melddesk, etc. 

We zorgen ervoor dat we de klant zo goed 
mogelijk digitaal kunnen bedienen. Hiervoor 
moeten onze online kanalen juist ingericht 
en bijgehouden worden. En we moeten de 
klant uitleggen waarvoor welk kanaal 

● De online strategie herijken n.a.v. 
klantonderzoek. Samen met Communicatie 
oppakken. 

● Online applicaties/systemen aan elkaar 
linken (zoals bijvoorbeeld HubSpot CRM, 

● Newsroom met webteam in Q3 
2020 (zie 1.1) 

● CRM en Zaaksysteem (zie 1.3 en 
2.4) 
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bedoeld is, mocht daar onderscheid in zijn. 
Bijvoorbeeld de Melddesk is nu slechts voor 
meldingen openbare ruimte.  

Obi4Wan, Hootsuite etc.) én koppelen aan 
een Zaaksysteem met KCS-module (via 
Equalit), zodat vragen, meldingen, klachten 
geregistreerd worden en juist afgehandeld 
kunnen worden. Met een goede 
terugkoppeling of vervolgvraag.  

2.7 Klanten hebben inzicht in 
statusinformatie m.b.t. hun 
aanvraag 

We zorgen ervoor dat klanten via een 
online platform de status van een aanvraag 
kunnen inzien. Bij wijzigingen wordt de 
klant ook automatisch op de hoogte 
gehouden, bijvoorbeeld door een push-
bericht of e-mail. Wanneer de klant digitaal 
minder vaardig is, kan deze de informatie 
ook telefonisch of fysiek opvragen. 

● We hebben onze processen op orde. 
● We maken (meer/beter) gebruik van 

MijnOverheid (via Equalit), met daaraan 
gekoppeld een Zaaksysteem (met KCS-
module). Er moet een uitgaand bericht 
gestuurd kunnen worden bij wijzigingen.  

● Statusinformatie inzien is laagdrempelig, 
zowel voor klant als medewerker.  

● Medewerkers hebben kennis en kunde om 
klanten te assisteren bij het inzien van de 
statusinformatie en beschikken over een 
tablet of pc in de publieksruimtes. 

MijnOverheid en 
Zaaksysteem met KCS-module (1.3) 

2.8 We zorgen voor digitale 
inclusie 

We zorgen ervoor dat onze online kanalen 
drempelvrij zijn en dat onze digitale 
informatie Digitoegankelijk is conform 
WCAG2.1 per 23 september 20205.  
We bieden minder digivaardigen een 
passende oplossing. 

● Onze website voldoet aan het Drempelvrij 
waarmerk en is Digitoegankelijk. 

● We bieden een 'noodoplossing' als klanten 
er online niet uitkomen. Men kan dan altijd 
bellen of langskomen, of men wordt 
teruggebeld op een voor hen te bepalen 
tijdstip. Als extra service komt de gemeente 
ook bij mensen thuis (zie 2.3). 

Drempelvrije website in Q2 2021 
Digitoegankelijk in Q3 2020 

 

  

 
5 Uiterlijk 23 september 2020 moeten alle (overheids)websites voldoen aan Digitoegankelijk conform WCAG2.1 bedoeld voor bezoekers die moeite hebben met lezen, visueel 
gehandicapt of kleurenblind zijn of een andere beperking hebben. WCAG2.1 is de internationale standaard voor toegankelijkheid. 
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Uitgangspunt 3 – We zijn betrokken 

Doel: inwoners, ondernemers, instellingen, bezoekers en belanghebbenden voelen zich welkom, ervaren dat de gemeente er voor hen is, en voelen 

zich gehoord en begrepen. 

 

Door de klant centraal te stellen, als mens te behandelen, goed te luisteren en op tijd een reactie te geven (ook al is deze nog niet volledig of negatief) 

bouw je een goede klantrelatie op. Geef klanten de ruimte en een stem, niet alleen in participatietrajecten. Maak bij laatstgenoemde gebruik van 

andere nieuwe vormen en locaties dan de standaard of traditionele manieren. Klachten van klanten zijn leermomenten. Zorg ervoor dat deze in de 

toekomst kunnen worden voorkomen en handel ze naar beste kunnen af. Om dit te bereiken, worden de volgende bouwstenen voorgesteld. 

 

Nr. Wat is daarvoor nodig 
(bouwsteen) 

Wat gaan we ervoor doen Wie of wat is daarbij nodig Planning 

3.1 Onze medewerkers zijn 
empathisch en beschikken 
over een goed 
inlevingsvermogen 

● Dit moet terugkomen in onze 3 
kernwaarden. 

● We zorgen ervoor dat medewerkers 
over deze eigenschappen 
beschikken of gaan beschikken.  

● Bij selectie van nieuwe 
medewerkers worden deze 
eigenschappen meegenomen als 
minimale criteria. 

● Alle nieuwe medewerkers doorlopen 
een inwerkprogramma 
dienstverlening. 

● Er is een e-learning beschikbaar. 
(SEP). 

● Introductie en trainingen Hostmanship 
● E-learning ter ondersteuning 
● Feedback kunnen geven en ontvangen 
● Communicatietrainingen gericht op effectieve 

samenwerking 

Zie 1.5 en 5.7 

3.2 We vragen door en 
denken mee met de klant 

We schieten niet meteen in de actie, 
maar gaan op zoek naar de vraag achter 
de vraag. We denken daarbij proactief 
mee met de klant in mogelijkheden en 
niet in onmogelijkheden. Als we goed 
doorvragen, filteren we op 
acquisitievraagstukken en verwijzen deze 
naar een speciaal emailadres. 

● Gesprekstechnieken voor professionele 
communicatie en goed doorvragen 

● Hostmanship 
● Afspraken maken over hoe te handelen bij 

acquisitie. 

Zie 1.5 en 5.7 

3.3 We willen dat inwoners 
ervaren dat we er voor hen 
zijn 

We weten wat er speelt in de 
samenleving. Iedere medewerker is 
ambassadeur van de gemeente en zet 
voelsprieten uit.  
 

● Inrichten van een Newsroom 
● Gebiedsgericht werken, bijvoorbeeld door het 

doorontwikkelen van Kerncoördinatoren, 
Wijkteams 

● Invoeren 'Hostmanship' 

Zie 1.1 en 1.5 en 5.7 
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3.4 We helpen onze klanten 
met het doorlopen van 
onze procedures als deze 
ingewikkeld zijn 

We hebben inzicht in elkaars kennis en 
kunde, zodat de juiste specialist hulp kan 
geven of we weten waar we globale 
informatie kunnen vinden. We maken een 
afspraak met de klant, als dit sneller en 
makkelijker gaat. Dit kunnen we ook 
namens een andere collega doen (met 
name voor TIP). 

● Smoelenboek ingevuld en actueel 
● Agenda open en bijgehouden 
● KCC/KCS (1.3) 
● Processen en procedures 

optimaliseren/versimpelen en aanpassen 
a.d.h.v. klantreizen (1.1).  

● Smoelenboek op orde in Q4 2020 
● Agenda’s open voor alle 

medewerkers en actueel in Q2 
2020 

● Zie ook 1.1 en 1.3 

3.5 Klachten en bezwaren zijn 
gratis advies: ze helpen 
ons om de dienstverlening 
te verbeteren 

Voorkomen van officiële klachten en 
bezwaren door proactieve dienstverlening 
en in gesprek gaan met ontevreden 
klanten 

● Benoemen van één klachtencoördinator 
● Beheersysteem van klachten en bezwaren 

opzetten via zaaksysteem zodat reactie- en 
afhandelingstermijnen altijd inzichtelijk zijn. 

Q3 2020 

3.6 Onze gebouwen zijn 
informeel toegankelijk en 
men voelt zich welkom 

We zorgen ervoor dat onze gebouwen 
voor iedereen toegankelijk zijn.  
We heten klanten welkom en we weten 
waarvoor ze bij ons komen. 
De inrichting van de gebouwen is warm, 
sfeervol en uitnodigend. 

● Toegankelijk voor minder validen 
● Gastvrouw of -heer, die hulp biedt bij 

binnenkomst (vrije inloop of afspraak), 
bijvoorbeeld met de zuil of bij laten plaatsnemen. 

● De klant kan zien wat de wachttijd is en of de 
juiste persoon aanwezig is. 

● Heeft de klant geen afspraak, dan kan er ter 
plekke een afspraak worden gemaakt. 

● Oproep balies op naam, niet op nummer 
● We hebben de gegevens van de klant snel 

paraat. 
● Wachtruimtes zijn prettig om te verblijven. 

Q3 2020 

3.7 We hebben één integrale 
toegang tot welzijn en zorg 
zowel fysiek als digitaal 

Vraagwijzer bundelt alle vormen van 
hulpverlening en zorg inclusief de 
hulpdiensten van allerlei instanties, zoals 
woningstichtingen, Wmo, sociale zaken, 
centrum voor jeugd en gezin, 
thuiszorgorganisaties, maatschappelijk 
werk WijZijnTraverse en mantelzorg 
steunpunt. 
Fysiek aan de Fabrieksdijk 6 en online 
via www.vraagwijzersteenbergen.nl 

● Medewerkers bij Vraagwijzer geven aan niet altijd 
herkend te worden dat zij bij de gemeente horen. 

● Ook is het van belang dat ambtenaren van het 
gemeentehuis regelmatig komen werken en 
vergaderen in het pand van Vraagwijzer voor 
onderlinge verbinding en samenwerking. 

Doorlopend 

3.8 We hebben één integrale 
toegang tot publieke 
dienstverlening zowel 
fysiek als digitaal 

In het gemeentehuis worden zoveel 
mogelijk producten en diensten in de 
spreekkamers en aan de balies in de 
publiekshal aangeboden op het gebied 
van Burgerzaken, Ruimte, Wonen, 
Economie, VTH, Recreatie & Toerisme, 
etc. 
Ook online via de gemeentelijke website 
www.gemeente-steenbergen.nl 

● Overzicht van PDC, uniform en actueel.  
● Processen op orde. 
● Medewerkers zijn verantwoordelijk. 

Doorlopend, gekoppeld aan doelstelling 
minimaal 80% producten en diensten 
digitaal in Q4 2022. 
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3.9 We staan open voor 
initiatieven en ideeën van 
onze klanten 

We zien initiatieven niet als een extra 
belasting, maar als kansen. We staan 
open voor alternatieven en zoeken naar 
nieuwe vormen van participatie. 

Gebiedsgericht werken, maak gebruik van 
opgehaalde input. 
Andere vormen introduceren van participatie. Meer 
vanuit de behoefte van de klant. Bijvoorbeeld op een 
ander tijdstip, andere locatie, andere thema's om op 
die manier zoveel mogelijk klanten en andere 
doelgroepen te betrekken. Organiseer mét, niet vóór. 
Maak meer gebruik van initiatief platforms, zowel van 
de gemeente zelf (bijv. Ikpraatmee) als daarbuiten 
(bijv. Facebookgroepen). 

Doorlopend 
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Uitgangspunt 4 – We organiseren samen dienstverlening 

Doel: een continue verbetering van de kwaliteit en bedrijfsvoering van de gemeentebrede dienstverlening. 

 

De interne samenwerking tussen de verschillende organisatieonderdelen behoeft verbetering. Hiervoor lopen al meerdere trajecten binnen de interne 

organisatie. De landelijke tendens van publieke organisaties is om meer opgave- en procesgericht georganiseerd te zijn. Medewerkers hebben 

daarbij ook behoefte aan meer directe communicatie met raadsleden en zien dat de afstand tussen inwoners en gemeenteraad groot is. 

Samenwerken met regionale (keten)partners en andere gemeenten is noodzakelijk om de grote maatschappelijke opgaven adequaat te kunnen 

oppakken en beheersen. Daarbij kan het zijn dat autonomie wordt beperkt, maar de kwetsbaarheid vermindert. Om dit te bereiken, worden de 

volgende bouwstenen voorgesteld. 

 

Nr. Wat is daarvoor nodig 
(bouwsteen) 

Wat gaan we ervoor doen Wie of wat is daarbij nodig Planning 

4.1 Klanttevredenheid is een 
belangrijke graadmeter 

Zie 1.1 Zie 1.1 Zie 1.1 

4.2 Inzicht in elkaars kennis 
en kunde zorgt voor 
dwarsverbanden, 
proactiviteit en snelheid. 

● Opgave- en procesgericht werken 
(vb. 360 graden) 

● Afdelingen kennis met elkaar laten 
maken en kennis uitwisselen. (bijv. 
met roadshows) 

● Schaf vaste telefoons af en rust alle 

medewerkers uit met een mobiele 

oplossing inclusief bereikbaarheids-

afspraken. 

● Flexibel werkconcept invoeren 

(geen vaste werkplekken meer) 

● Integreren van Topdesk in Outlook. 

● Invoeren van een 

klantcontactsysteem. 

● Organiseren van 

themabijeenkomsten (informele 

werkcafé’s, keek-op-de-week, etc.)  

● Meer aandacht voor het volledig en 

goed vullen van het smoelenboek 

voor betere vindbaarheid en meer 

samenwerking. 

● Invoeren van een kennisbank 

(FAQ’s) op basis waarvan het TIP 

● Samen met traject transitie organisatie. 
● HRM 

P.M. 
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klantvragen beter kan 

beantwoorden; beheer via 

contentredactie met vakafdelingen. 

● Opzetten en invoeren van 

serviceduo’s  
● Samen opstellen van interne 

servicenormen, monitoren en 

bijsturen waar nodig. 

● Standaard inwerkprogramma voor 

nieuwe (tijdelijk en vast) 

medewerkers waarbij heldere 

instructies worden gegeven over 

inrichting van je agenda, 

smoelenboek, mailinstellingen, 

intranetgebruik, instellen 

voicemails, afwezigheid, 

vervanging, waarneming, etc. Ook 

meedraaien in het TIP hoort daarbij. 

● Invoeren van product-

verantwoordelijkheid en redactie-

afspraken. 

4.3 We werken steeds meer 
samen met andere 
gemeenten, 
samenwerkingspartners 
en externe partijen 

● Er is behoefte aan overzicht van 
alle lopende projecten en de 
onderlinge samenhang. 

● Opgavegerichte samenwerking 
verkleint de kwetsbaarheid van 
onze organisatie. 

● Er is (deels) behoefte aan 
rechtstreeks persoonlijk contact met 
gemeenteraadsleden, zonder 
tussenkomst van de Griffie. 

● Duidelijk inzicht en voortgang van de diverse 
opgaven door de Regisseurs Bestuurlijke Opgaven. 

Q2 2020 

4.4 Gezamenlijk organiseren 
levert standaardisatie op 
waardoor meer ruimte 
ontstaat voor het leveren 
van maatwerk waar nodig 

Zie 4.3 Zie 4.3 Doorlopend 
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Uitgangspunt 5 – We hebben deskundige en professionele medewerkers 

Doel: medewerkers hebben voldoende kennis en vaardigheden om binnen hun handelingsruimte het verschil te maken in dienstverlening en om een 

prettige klantervaring tot stand te brengen bij de klant en zij willen dit continu verbeteren. 

 

De wil is er bij medewerkers om meer te leren, te ontwikkelen en te ontdekken. Sommige medewerkers hebben meer behoefte aan hulp bij 

prioritering, scheiden van hoofd- en bijzaken. In een korte tijd zijn er veel nieuwe collega's bijgekomen vanwege de transitie van de organisatie en 

een ontstane behoefte aan bepaalde expertise. Hierdoor worden verschillende normen, waarden en ambities met elkaar gemixt. De organisatie heeft 

wat tijd en bouwstenen nodig om te herschikken. Dit doel hangt nauw samen met het lopende traject op mens- en organisatieontwikkeling. Suggesties 

hiermee samenhangend zijn gedeeld met HR. Hierna volgen dan ook alleen de bouwstenen, die vanuit dienstverlening geadviseerd worden. 

 

Nr. Wat is daarvoor nodig 
(bouwsteen) 

Wat gaan we ervoor doen Wie of wat is daarbij nodig Planning 

5.1 De participatie-
samenleving vereist 
andere competenties van 
medewerkers 

Dienstverlening is mensenwerk. Daarom 
is het van belang dat alle medewerkers 
zich meer competentiegericht gaan 
ontwikkelen. Dit vergroot de effectiviteit 
binnen de diverse rollen en functies en 
vergroot het werkgeluk van de 
medewerkers. Zij krijgen hierdoor meer 
het besef dat zij er zijn voor de inwoners 
en niet andersom. 

● Vaststellen van noodzakelijke competenties voor 
de diverse functies en rollen 

● Zittende medewerkers een ontwikkelgericht 
competentieonderzoek laten afnemen 

● HR-adviseurs meer een proactieve rol geven 
waarin zij medewerkers actief benaderen voor 
loopbaanontwikkeling 

● Communicatietrainingen zijn noodzakelijk voor 
betere onderlinge samenwerking en effectievere 
communicatie met klanten. 

Q2 2020 starten met opzetten van 
competentiegericht werken middels 
vaststelling functies en 
competenties. 
In 2021 in de praktijk brengen. 

5.2 Het vraagt aanpassingen 
voor nieuwe en andere 
taken en heeft gevolgen 
voor functies en werk- en 
denkniveau van onze 
medewerkers 

Maatschappij vraagt andere 
vaardigheden en competenties van onze 
medewerkers. Met name meer 
klantgerichtheid, empathisch vermogen 
en goed ontwikkelde communicatieve 
vaardigheden. 

Continu opleiden, trainen, begeleiden en coachen van 
medewerkers door zowel de leidinggevenden als HR-
adviseurs en eventueel externe trainers/coaches. 

Samen met 5.1 

5.3 Medewerkers maken het 
verschil: de wijze waarop 
wij onze klanten 
bejegenen is van grotere 
invloed op de 
klanttevredenheid dan 
bijvoorbeeld de wachttijd 

Dienstverlening is en blijft veelal 
mensenwerk. Maak persoonlijk contact 
met klanten daarom bijzonder. Door 
klanten een gevoel van welkom te geven 
en te voldoen (of beter: te overtreffen) 
aan de verwachtingen, spelen zaken als 
wachttijd een veel kleinere rol. 
Werken met gastvrouwen en -heren 
geeft bezoekers een warm welkom. 

● Duidelijke servicenormen afspreken en je daaraan 
houden. Liefst overtreffen voor impact op 
klanttevredenheid. 

● Servicenormen opnemen in inwerkprogramma van 
alle nieuwe medewerkers (ook tijdelijke) 

● Medewerkers communicatietrainingen en 
trainingen klantgericht werken laten volgen. Laten 
opnemen in een strategisch opleidingsplan in 
samenspraak met afdeling HR. 

Q2-Q3 2020 (zie 1.7) 
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5.4 Bij werving en selectie van 
nieuwe medewerkers 
wordt er meer gelet op de 
vereiste competenties en 
persoonlijke 
eigenschappen 

We gaan aan de slag met het opstellen 
van duidelijke vacature- en 
functiebeschrijvingen met beschreven 
competenties en taken. 

Nieuwe medewerkers standaard een selectie-
assessment aanbieden waarin noodzakelijke 
competenties en vaardigheden worden getoetst op 
aanwezigheid en ontwikkelbaarheid 
 

Q2 2020 

5.5 
Onze medewerkers 
doorleven de kernwaarden 
van onze organisatie en 
dragen deze uit 

We gaan onze kernwaarden meer 
integreren in A3-afdelingsplannen en 
voortgangsgesprekken met onze 
medewerkers. We helpen medewerkers 
betekenis te geven aan deze kern-
waarden en spreken elkaar daarop aan. 

Alle teamleiders betrekken bij het doorleven van de 
kernwaarden en begeleiden daarin van medewerkers. 

Q2 2020 

5.6 Wij vragen onze klanten 
om feedback en vertalen 
deze continu naar 
verbeteringen in onze 
dienstverlening 

Zie 1.1 Zie 1.1 Zie 1.1 

5.7 We streven een uniforme 
klantbenadering na door 
hostmanship in de 
organisatie te verankeren. 

Alle medewerkers bekend maken met de 
7 principes van hostmanship: 
 

1.  Dienstbaar zijn 
2.  Het geheel zien 
3.  Verantwoordelijkheid nemen 
4.  Consideratie tonen 
5.  Dialoog 
6.  Kennis 
7.  Plezier 

Certified Host Programma bij Hostmanship Group 
inkopen en afstemming zoeken met HR voor integratie 
en juiste timing met overige zaken benoemd bij 5.1 

2021 
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Uitgangspunt 6 - Datagedreven dienstverlening 

Doel: we gebruiken digitale gegevens om de kwaliteit van onze dienstverlening actueel in beeld te hebben en om onze dienstverlening en 

bedrijfsvoering te verbeteren. 

 

De organisatie is in afwachting van de overgang naar het ICT-samenwerkingsverband van en voor gemeenten van Equalit. Daardoor is er op dit 

moment nog sprake van een ICT-achterstand. Er is echter een grote behoefte aan inzicht: inzicht in klanten, klantcontact informatie, klantfeedback, 

lopende dossiers, interne projecten, interne expertises voor klussen, etc. Ook is er intern ook een grote behoefte aan goede technische middelen 

als basis om te kunnen voorzien in op maat afgestemde informatiebehoefte van (interne) klanten en andere belanghebbenden. Daarnaast zijn niet 

alle processen voor iedereen inzichtelijk. Om inzicht en regie te hebben en de kwetsbaarheid te verminderen, is het van belang om aandacht te 

geven aan meer procesgericht werken. Om dit te bereiken, worden de volgende bouwstenen voorgesteld. 

 

Nr. Wat is daarvoor nodig 
(bouwsteen) 

Wat gaan we ervoor doen Wie of wat is daarbij nodig Planning 

6.1 We maken afspraken met 
onze samenwerkings-
partners over o.a. 
afhandeltermijnen en 
manier van bejegening en 
hanteren servicenormen 
daarbij 

Onze klanten ervaren ook 
dienstverlening van de gemeente door 
onze samenwerkings- en 
uitvoeringspartners. Daarom is het van 
belang om bilateraal afstemming te 
zoeken over de te realiseren 
kwaliteitsaspecten van onze 
dienstverlening. 

● Instemming van MT/DT is hiervoor nodig 
● Uitvoeringspartners in beeld brengen en afspraken 

maken om samen consensus te verkrijgen over 
kwaliteitsaspecten van de dienstverlening. 

● Afspraken maken over periodieke rapportage over de 
voortgang en kwaliteit van de dienstverlening 

Q2-Q3 2020 

6.2 We werken alleen met 
normen die belangrijk en 
meetbaar zijn 

Vaststellen van meetbare normen door 
vergelijkbare normen op te vragen bij 
andere gemeenten en door te kijken wat 
mogelijk is met de huidige beschikbare 
ICT-voorzieningen. 

● Laten vaststellen van belangrijke en meetbare normen 
door MT/DT en college en raad. 

● Rol of functie benoemen van Business Intelligence-
adviseur die hiermee aan de slag gaat 

Q2-Q3 2020 

6.3 De samenwerking tussen 
ons en andere 
organisaties wordt bij 
inrichting en uitvoering van 
dienstverlening periodiek 
geëvalueerd. 

Zie 6.1 Zie 6.1 Zie 6.1 

6.4 We gebruiken gegevens 
om te voorspellen en 
proactief te handelen. 

Door klantvragen te analyseren en data 
vanuit diverse applicaties te gebruiken 
is het mogelijk de dienstverlening verder 
te verbeteren door meer informatie op 
maat en klantvragen voorkomen kunnen 

Werven van een Business Intelligence-adviseur en een 
Strategisch adviseur Dienstverlening, zij kunnen hier 
samen mee aan de slag. 

Q2-Q3 2020 
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worden. 

6.5 We doen aan kanaal-
sturing, waarbij online 
leidend wordt. Daardoor 
kunnen we 24/7 
dienstverlening bieden, 
werk en processen 
verbeteren en evt. kosten 
besparen.  

We richten een Klantportaal in, 
waardoor we bijv. meer digitale 
formulieren beschikbaar kunnen stellen. 

Zie ook 1.2 Q4 2020 

6.6 We verbinden verschil-
lende informatiebronnen 
met elkaar, waardoor 
KCC-medewerkers in één 
oogopslag de informatie 
beschikbaar hebben. 
Hierdoor is de mede-
werker in staat om een 
correct en zo volledig 
mogelijk antwoord te 
geven. 

We richten een antwoordportaal in. Inzicht in wat er nodig is.  
Leverancier en koppelingen diverse systemen. 

Q4 2020-Q2 2021 

6.7 We kunnen onze klanten 
informeren met 
statusinformatie. 

We voeren een zaaksysteem in en 
klanten kunnen via MijnOverheid zelf de 
statusinformatie inzien. 

Zie ook 2.4 Q3-Q4 2020 

6.8 
We monitoren voortdurend 
onze dienstverlening. 

We maken gebruik van klantdata 
(zaaksysteem, CRM) en 
klanttevredenheidsonderzoeken. 

Zie ook 1.1, 1.3, 2.4. Doorlopend 

6.9 We zijn een lerende 
organisatie en maken de 
resultaten van onze 
dienstverlening inzichtelijk 
in de organisatie op 
product- en op teamniveau 

We maken afspraken op diverse 
niveaus over onze doelstellingen. We 
richten dashboards in om overzicht te 
verkrijgen en bij te sturen.  

MT, BI-adviseur, Strategisch adviseur Dienstverlening. 
Dashboards (t.b.v. management- en team rapportages) 

Doorlopend 
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Kosten en planning 
We realiseren de komende jaren een verbetering van onze dienstverlening door in te zetten op de verschillende aspecten van dienstverlening. We 

leveren daarvoor continu inspanningen om vanuit een organisatiebreed perspectief verder te ontwikkelen en de integrale benadering te zoeken. 

Zowel de losse bouwstenen als de verschillende lopende projecten op mens- en organisatie-ontwikkeling hangen met elkaar samen, grijpen in op 

elkaar of hebben een specifieke volgorde. In de voorgaande hoofdstukken werden de uitgangspunten, doelen, bijhorende acties en hoe deze in te 

vullen benoemd en kort beschreven. Hierna zijn deze per jaar opgesomd en waar mogelijk is een bandbreedte in kosten aangegeven.  

 

2020 
Wat Kosten Tijdvak 

Werving Strategisch adviseur Dienstverlening en 
Business Intelligence-adviseur (en evt. Marketeer). 

P.M. Q2-Q3 2020 

Informatie op de digitale kanalen Digitoegankelijk maken 
conform WCAG2.1 

P.M. Q1-Q2-Q3 2020 

Interne agenda's open en actueel. N.V.T. Q2 2020 

Ophalen, vaststellen en bekendmaken van 
Servicenormen. 

N.V.T. 
Q2-Q3 2020. Koppelen aan kanaal- en klantonderzoek. 
Periodieke evaluatie. 

Afspraken maken met onze samenwerkingspartners over 
o.a. afhandeltermijnen en manier van bejegening. Daarbij 
hanteren we servicenormen. 

N.V.T. Q2-Q3 2020 

Invoeren van en trainen op 'Hostmanship' met e-learning 
of incompany training. 

Certified Host Programma bij Hostmanship Group 
inkopen en afstemming zoeken met HR voor integratie en 
juiste timing met overige zaken. 
Bandbreedte tussen de € 25k en € 75k 

Q2 2020 starten met opzetten van competentiegericht 
werken middels vaststelling functies en competenties. 
In 2021 hostmanship in de praktijk brengen. 

Extern communicatietraject Uitvoeringsprogramma 
Dienstverlening o.b.v. de 6 uitgangspunten. 

Afhankelijk van keuze inzet middelen (advies 
Communicatie) en momenten.  

Start in Q3 2020 

Het houden van korte enquêtes aan de telefoon, balie en 
online. 

Afhankelijk van snelheid implementatie systemen Equalit. 
Alternatief kan zijn gebruik maken van Ikpraatmee.nl of 
een tijdelijke eenvoudige enquête tool, zoals bijvoorbeeld 
Turfmaster© van Novostar (vanaf € 595 per maand). 

Start in Q3 2020 

Meting naar onze telefonische bereikbaarheid (van de 
hele organisatie). 

P.M. Uitvoering kan door een externe partij. Telan is 
bijvoorbeeld een bedrijf wat hierin gespecialiseerd is.  

Start in Q3 2020 

Onderzoek naar de kwaliteit van onze schriftelijke 
correspondentie. 

P.M. Uitvoering kan door een externe partij. Start in Q3 2020 

Klantreizen bepalen, uitwerken, monitoren. 

Bandbreedte tussen de € 5k en € 15k, afhankelijk van 
logistiek en frequentie. Advies om hiervoor FTE vrij te 
maken (Marketeer), zodat het deels extern en deels zelf 
uitgevoerd kan (blijven) worden. 

Start in Q3 2020, doorlopend 

(Online) monitoring omgeving door inrichten Newsroom. 
Advies is om uiteindelijk te transformeren naar afdeling 
Klantcontact en Interactie. In zo’n afdeling komen de 
activiteiten van het huidige KCC, de huidige afdeling 
Communicatie, het webteam, het webcare-team en de 
newsroom samen. 

P.M. Afhankelijk van wensen/eisen. Ga eens kijken bij 
andere gemeenten (Roosendaal, Breda, Goes) of 
overheden (Waterschap Brabantse Delta, 
Rijkswaterstaat). 

Bouw stapsgewijs op en start in Q3 2020 
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Toegankelijke en sfeervolle gebouwen, waar onze 
klanten zich welkom en thuis voelen. 

P.M. (Meenemen in huisvestingstraject) Start Q3 2020 (P.M.) 

Mystery-onderzoek door een extern bureau (bijv. 
Novostar i.s.m. Store Support). 

Bandbreedte tussen de € 5k en € 20k, afhankelijk van 
kanaal, frequentie en duur. 

0-meting klanttevredenheid in Q3 2020 

Onderzoek naar openingstijden en locaties. P.M. Q3 2020 

Onderzoek naar kanaalgebruik en uitwerken. P.M. Q3-Q4 2020 

Standaard teksten (bijv. via Equalit). P.M. Q3-Q4 2020 

Proces- en informatie optimalisatie (vb. 360 graden).  P.M. Q3-Q4 2020 en periodiek herijken 

Inrichten en trainen decentrale (web)redactie. P.M. Q3-Q4 2020 

Inrichten van een Zaaksysteem met 
KlantContactSysteem voor het KlantContactCentrum 
(bijv. Via Equalit). Eventueel uitbreiden met een 
Customer Relationship Management module. Combinatie 
met training Zaakgericht werken. 

Kosten voor abonnement antwoordportaal (KIS) bij 
Equalit zijn € 0,74 per inwoner. Globaal structureel € 20k 
per jaar. 

Q3-Q4 2020 

Proef doen met decentraal werken. P.M. Q3-Q4 2020 

MijnOverheid (bijv. via Equalit). P.M. Q3-Q4 2020 

Inrichten dashboards t.b.v. management- en team 
rapportages. 

P.M. Q3-Q4 2020 

Smoelenboek op orde. P.M. Q4 2020 

Inrichten Digitaal Klantportaal (bijv. van Equalit) P.M. Q4 2020 

Inrichten 'derdelijns' bereikbaarheid met extern bedrijf 
Bandbreedte tussen de € 5k en € 10k per jaar afhankelijk 
van aantal kanalen, aantal contacten en servicelevels. 

Q4 2020-Q2 2021 (na onderzoek kanaalgebruik) 

 

 

 

2021 
Wat Kosten Tijdvak 

Inrichten Burgerpanel c.q. Klantpanel (bijv. Van 
Moventum) 

● Eenmalige opstartkosten tussen de € 3k en € 5k, 
afhankelijk van leverancier en aantal deelnemers. 

● Jaarlijkse kosten tussen de € 10k en € 15k, afhankelijk 
van onderzoeksfrequentie en aantal vragen, inclusief 
jaarlijks onderhoud. 

Q1 2021 

Training begrijpelijk schrijven met e-learning of 
incompany. 

P.M., eventueel koppelen aan interne opleidingen 
Alle medewerkers hebben deze gevolgd uiterlijk in Q1 
2021 

Drempelvrije gemeentelijke website (afhankelijk van 
content) 

Bandbreedte tussen de € 5k en € 15k, afhankelijk van 
standaard of aanvulling erop en logistiek. Advies is om in 
voortraject gebruik te maken van (web)redactie, 
standaardformulieren en content en aan te sluiten bij 
collectief. 

Q2 2021 

Het uit laten voeren van de benchmark 
Waarstaatjegemeente / Burgerpeiling (0-meting en 
periodiek) door een extern bureau (bijv. BMC of PON) 

Bandbreedte tussen de € 3k en € 10k, afhankelijk van 
standaard of aanvulling erop en logistiek. Advies is om uit 
handen te geven en niet zelf te doen.  

Q2 2021 
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2022 

Wat Kosten Tijdvak 
Plan van aanpak maken voor 2022 en verder voor 
dienstverlening. 

P.M. Q3-Q4 2022 

Meting naar telefonische bereikbaarheid (van de hele 
organisatie).  

P.M. Start en afronding in Q3 2022 

Onderzoek naar de schriftelijke kwaliteit van onze 
correspondentie.  

P.M. Start en afronding in Q3 2022 

Meting digitale volwassenheid. P.M. Start en afronding in Q3 2022 

Meting samenwerking. P.M. Start en afronding in Q3 2022 
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Bijlage 1 

Illustratie van de inwoner in alle verschillende denkbare rollen en verhoudingen.  
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