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Nieuwe website 
In RIB 50 van 12 juli 2018 bent u geïnformeerd dat 

we werken aan de bouw van een nieuwe website. 

De oplevering daarvan komt nu in zicht. Het is de 

bedoeling dat de site eind 2019 live gaat.    

 

De nieuwe website is gebaseerd op het Open 

Webconcept. Voorheen waren we afhankelijk van 

de leverancier, maar nu kunnen we zelf ‘op de 

knoppen drukken’ en ontwikkelen. Wat we maken 

kunnen we weer delen met anderen en andersom. 

Dat betekent dat we de digitale dienstverlening aan 

onze inwoners en ondernemers verder kunnen 

verbeteren. 
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Informeler en persoonlijker 
De nieuwe website is open, toegankelijk en straalt door het gebruik van witruimte meer rust uit. Bovendien maken 

we de site laagdrempeliger, informeler en persoonlijker door de klant aan te spreken in de ‘je’-vorm. Het gebruik 

van deze aanspreekvorm past ook veel beter bij de manier waarop wij onze klanten bedienen via de sociale media 

kanalen. Het tutoyeren gaan we dus doorvoeren op al onze online kanalen. Het gebruik van de formele toon 

handhaven we in brieven en e-mails. 

 

Ook trouwsite vernieuwd 
De subsite trouweninstichtsevecht.nl krijgt een 

nieuw uiterlijk met meer foto’s en video’s. 

Klanten kunnen op basis van hun wensen (‘aan 

het water’, ‘landelijk’, ‘met restaurant’) de 

trouwlocatie van hun keuze bekijken. Naast 

foto’s van de huwelijksambtenaren is er van 

iedere huwelijksambtenaar een video gemaakt. 

De externe trouwlocaties brengen we 

prominenter in beeld.  

Toegankelijkheid 
De website is gebouwd volgens de functionele, 

technische en redactionele 

toegankelijkheidseisen die gelden voor websites 

van de overheid. We laten de nieuwe site testen 

op toegankelijkheid door Stichting Accessibility, 

de Nederlandse autoriteit op dit gebied. 

 

 

 

----------------  

 

Sociale Media 
Onze sociale mediakanalen spelen een belangrijke rol bij het informeren en betrekken van inwoners.  

Vanuit het MediaLab blijven we doorontwikkelen. Onze centrale kanalen zijn Twitter, Facebook, Instagram en 

LinkedIn. Ook versturen we elke week een digitale nieuwsbrief naar inwoners. 

Dit jaar hebben we vooral ingezet op de groei van LinkedIn, het opbouwen van Instagram en het positieve(re) 

gesprek op Facebook. In lijn met landelijke trends neemt het aantal volgers van LinkedIn en Instagram het meeste 

toe. We blijven inzetten op deze kanalen, omdat we daar doelgroepen bereiken die we niet via andere kanalen aan 

ons binden. Ons doel is om een zo groot en representatief mogelijke afspiegeling van inwoners en betrokkenen via 

online kanalen te bereiken.  

 

Per kanaal lichten we de top 3 berichten uit (zie afbeelding pagina 3). Bij onze sociale mediakanalen zijn er nog 

meer items die goed presteren. De nieuwsbrief heeft een paar berichten die veel geklikt zijn, maar het gemiddeld 

aantal kliks ligt juist laag en het aantal abonnees stagneert. Anders dan sociale media werkt de nieuwsbrief als 

‘eenrichtingsverkeer’. De resultaten blijven we goed monitoren.  

 

We kijken kritisch naar de inzet van verschillende kanalen en welke content waar past. Zo zorgen we ervoor dat 

inwoners relevante berichten ontvangen. Op Facebook is er in 2019 bijvoorbeeld meer betrokkenheid bij berichten 

te zien dan in 2018. Met het perspectief van de inwoner (ontvanger in plaats van zender) centraal, streven we 

ernaar een stijgende lijn vast te houden. 
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‘On demand’ filmfragmenten 
De griffie verspreidt via de social mediakanalen en de nieuwsbrief de 'on  

demand' filmfragmenten van de gemeenteraadsvergadering. RTV Stichtse Vecht levert deze fragmenten aan. Na 

een succesvolle pilot heeft de raad ingestemd met de voortzetting hiervan.  

 

----------------  

 

Ontwikkelingen bij WhatsApp 

Sinds september 2016 gebruikt onze gemeente WhatsApp als dienstverleningskanaal. WhatsApp heeft op hun 

website een bericht geplaatst dat per 7 december 2019 organisaties alleen nog deze dienst mogen gebruiken 

volgens de servicevoorwaarden van WhatsApp. Doen ze dat niet dan volgen een blokkade of juridische stappen. 

Dit betekent dat overheden geen gebruik meer kunnen maken van de bestaande WhatsApp dienst.  

Voor het afhandelen van WhatsApp-berichten maakt Stichtse Vecht gebruik van een webcare tool. WhatsApp heeft 

het mogelijk gemaakt om dit soort tools te koppelen, via “WhatsApp Zakelijk API”. Bij het aansluiten op deze dienst 

vindt controle plaats van de aard van de activiteiten van de organisatie. Commerciële bedrijven worden hierop 

toegelaten en die stappen over op WhatsApp Zakelijk API.  

Volgens How About You, de leverancier van onze webcare tool, worden overheden ook toegelaten op WhatsApp 

Zakelijk API. Maar nu nog niet. Dit gebeurt naar verwachting pas in het voorjaar van 2020. Wanneer precies en 

https://faq.whatsapp.com/en/android/26000259/?lang=nl&utm_source=2019+10+03+Alle+Update+met+WA&utm_campaign=8867d7fa02-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_03_08_31_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_98ed4b5f2b-8867d7fa02-92989745
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waarom overheden nu niet aangesloten kunnen worden is niet duidelijk. De Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG) is op de hoogte van de ontwikkelingen bij WhatsApp en voert met diverse partijen gesprekken.  

Alternatief 
How About You heeft zijn klanten laten weten dat er voor gemeenten in de tussentijd een alternatief is: WhatsApp 

Zakelijk App. Op deze App worden overheden wel toegelaten, maar die is eigenlijk meer bedoeld voor kleine 

bedrijven. Stichtse Vecht wil hierop worden aangesloten.   

Ons WhatsApp nummer blijft na aansluiting op de App overigens hetzelfde. De klant zal van deze ontwikkeling 

niets merken. De dienstverlening blijft zoals de klant gewend is. Tot het voorjaar 2020 bekijken we de 

mogelijkheden om over te stappen op WhatsApp Zakelijk API.   

----------------  

 

Chatbot op website 
Sinds 19 september staat de chatbot live op www.stichtsevecht.nl. 

Deze functionaliteit die we ook een plek geven op de nieuwe website, 

is het resultaat van een pilot. De pilot is opgezet in samenwerking met 

How About You, een organisatie die onder andere overheidsdiensten 

helpt met het bieden van oplossingen op het gebied van 

dienstverlening en enkele andere gemeenten. Ook is de leverancier 

van onze online media monitoringstool OBI4wan betrokken. 

 

Een chatbot is een geautomatiseerde gesprekspartner. De bot verwijst 

bezoekers van de website die op zoek zijn naar bepaalde informatie 

naar de juiste pagina. Dit zonder tussenkomst van een medewerker. 

Op dit moment geldt dit voor vijf onderwerpen: trouwen, contact & 

openingstijden, verhuizingen, bijstand en vacatures. Het voordeel is dat 

klanten snel online worden geholpen en de gemeente niet hoeven te 

bellen.  

 

----------------  

 

 

Afsluiting project digitaliseren formulieren 

Medio 2017 is gestart met een project om meer diensten voor klanten digitaal aan te bieden op de website. We 

hebben medewerkers gevraagd aan welke webformulieren behoefte is. Met het project wilden we medewerkers 

meer bewust maken om bestaande diensten te digitaliseren. En om meer webformulieren te bouwen en te 

publiceren op de site.  

 

Met de uitbreiding van 23 formulieren is de website nu goed gevuld met 76 formulieren in totaal. Steeds meer 

producten kunnen digitaal 24 uur per dag, 7 dagen per week worden aangevraagd. Er is gewerkt met een lijst van 

meest gevraagde producten die jaarlijks door Deloitte en Touche (in opdracht van de VNG) wordt getoetst bij 

gemeenten. 

 

---------------- 
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Uitbreiding afsprakensysteem 

Als een klant met ons een afspraak wilt maken voor een bepaald product, dan gaat dit via onze website. Hieraan is 

een afsprakensysteem van JCC Software gekoppeld. Begin dit jaar is het afsprakensysteem vervangen door een 

nieuw systeem.  

 

Om de klant nog beter te kunnen bedienen, is in het voorjaar de aan dit systeem gekoppelde webapplicatie 

naarmijnafspraak.nl geïntroduceerd. We zijn één van de eerste gemeenten die deze applicatie gebruiken. Hiermee 

kan de klant alles rond zijn afspraak regelen via zijn mobiele telefoon, zonder hiervoor een app te installeren.  

 

De webapplicatie bevat onder andere ook een routeplanner voor de route naar het gemeentekantoor. Aanmelden 

bij binnenkomst in het gemeentekantoor kan ook via deze applicatie. De applicatie is alleen te gebruiken bij de 

aanvraag van producten die Burgerzaken uitgeeft. Het is de bedoeling om dit in de toekomst verder uit te breiden. 

 

JCC Software heeft onlangs in het gemeentekantoor opnames gemaakt voor een referentievideo.  

 

----------------  

Vernieuwingen proces trouwen 

Na een eerder gehouden klantreis hebben we het proces rond huwelijken vernieuwd. Verbetering voor de klant 

was het uitgangspunt, maar ook intern zijn we het proces meer gaan digitaliseren en automatiseren. 

 

Een overzicht van enkele veranderingen.   

 

• We vervangen de software voor het boeken van een ceremonie.  

- Naast dat het mogelijk is om aan te geven of in onze gemeentelijke locaties of Slot Zuylen wordt getrouwd, 

wordt de software ook uitgebreid met externe locaties.  

- Ook kan nu worden aangegeven naar welke huwelijksambtenaar de voorkeur uitgaat.  

De huwelijksambtenaren worden gekoppeld aan de software en kunnen zien wanneer zij zijn geboekt. 

- Het systeem vraagt ook meer gegevens uit, zoals de gegevens voor de melding van het voorgenomen 

huwelijk (ondertrouw), de namen van de getuigen etc. De klant kan hiermee de meeste gegevens voor het 

huwelijk (of geregistreerd partnerschap) in het systeem kwijt. 

- Stukken kunnen digitaal worden ondertekend via ondertekenen.nl.    

  

Voor onze medewerkers betekent dit dat informatie veel meer geautomatiseerd wordt uitgevraagd, en digitaal 

binnen komt in deze software. Het betekent in alle opzichten een efficiëntere manier van werken.  

De planning is dat deze software in november live is. 

 

• Meer promotie van trouwen in Stichtse Vecht.  

- Ondernemers van bestaande externe trouwlocaties (bijvoorbeeld bepaalde restaurants) zijn benaderd om 

actief het trouwen in Stichtse Vecht te promoten. Tegelijk onderzoeken we of het aantal externe 

trouwlocaties kan worden uitgebreid. 

- Als de nieuwe trouwwebsite is gelanceerd en de vernieuwde software voor het boeken van een huwelijk is 

geïmplementeerd, gaan we actief het trouwen in onze gemeente promoten.  

----------------  

 

Project Duidelijke Taal 
Met het project Duidelijke Taal maken we de organisatie bewust van de noodzaak om in eenvoudige taal te 

communiceren. Het uiteindelijke doel is om onze brieven en e-mails in begrijpelijke taal te versturen.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R9Bg_2RUfKE&feature=youtu.be
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Ondertekenen Direct Duidelijk-deal 
We hebben een interne campagne gestart en een inspiratiesessie gehouden over duidelijke taal. Tijdens de 

inspiratiesessie hebben de gemeentesecretaris en de burgemeester, de Direct Duidelijk-deal ondertekend. 

Hiermee leveren we een bijdrage aan de landelijke campagne en geven we aan dat we kritisch naar onze 

communicatie kijken en inwoners zoveel mogelijk (blijven) betrekken bij onze communicatie.  

 

Inwoners en ondernemers betrekken 
Ook extern hebben we aandacht voor ons taalgebruik. Inwoners en ondernemers kunnen de gemeente tips sturen 

als zij onduidelijke brieven en e-mails van ons ontvangen. Hiervoor hebben we een pagina over duidelijke taal op 

onze website gepubliceerd. 

 

Herschrijfactie en opzetten expertgroep 
We gaan de meest gebruikte standaardbrieven herschrijven. We gaan regelmatig brieven voorleggen aan een 

expertgroep van laaggeletterden. Zo’n expertgroep zijn we aan het opzetten. Mensen met een leesachterstand of 

anderstaligen kunnen hieraan deelnemen. De expertgroep gaat geanonimiseerde brieven van de gemeente 

beoordelen, bespreken en tips geven voor verbetering van deze brieven. Inmiddels zijn de eerste contacten 

gelegd. We zoeken hierbij samenwerking met ketenpartners als Stichting Welzijn Stichts Vecht en Bibliotheek 

Angstel, Vecht en Venen, Stichting ABC, Stichting Vluchtelingenwerken en Prago.  

 

----------------  

Nieuw persberichtensysteem in gebruik 
Om de media nog beter van dienst te kunnen zijn, hebben we een nieuw persberichtensysteem in gebruik 

genomen. Met het systeem is het mogelijk om journalisten op maat te bedienen. Ook voor raads- en 

commissieleden en wijkcommissies/dorpsraden biedt het systeem voordelen, omdat ze zelf kunnen aangeven 

welke persberichten ze willen ontvangen.  

 

Hoe het werkt 
Elk persbericht linken we aan een bepaalde nieuwscategorie. Er zijn in totaal 19 categorieën. Journalisten kunnen 

vervolgens kiezen over welke nieuwscategorie ze persberichten willen ontvangen. Zo ontvangen journalisten dus 

alleen die persberichten die ze interessant vinden. Journalisten (en andere belangstellenden) die zich aanmelden 

krijgen een eigen profiel dat ze eenvoudig zelf kunnen aanpassen. 

 

Alle verstuurde persberichten komen direct ook op onze website te staan. Via www.stichtsevecht.nl/pers zijn alle 

persberichten voor iedereen te bekijken.   

----------------  

 

 

 

 

http://www.stichtsevecht.nl/duidelijketaal
http://www.stichtsevecht.nl/duidelijketaal
https://persberichten.stichtsevecht.nl/aanmelden/
https://persberichten.stichtsevecht.nl/aanmelden/
http://www.stichtsevecht.nl/pers
http://www.stichtsevecht.nl/pers
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