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Stand van zaken online communicatie en 

dienstverlening 
 
Ieder half jaar informeren wij u over de laatste stand van zaken met betrekking tot online communicatie en 

dienstverlening. In deze RIB geven we u graag een update van de gerealiseerde of lopende acties.  
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Visie website 2019 
 

Het college van B&W heeft een visie voor de nieuwe website opgesteld. Dit is gedaan om de aanbesteding te 

starten voor een nieuw contentmanagementsysteem en bijbehorende leverancier/partner.  

 

We gaan aanbesteden omdat de overeenkomst afloopt en omdat de huidige website en het bijbehorende CMS qua 

functionaliteiten verouderd is. Hierdoor is de vindbaarheid van informatie en documenten minder goed en 

functioneert de site niet optimaal op mobiele apparaten. Daarnaast willen we de website, aanvullend op het huidige 

toptaken- en dienstverleningsconcept, ook breder inzetten voor transparantie informatievoorziening, voor 

participatie met de inwoners en voor gebiedsmarketing. Om onze doelgroepen goed te faciliteren is een nieuwe 

website (met bijbehorende aanbesteding) nodig. De samenleving vraagt een moderne site van ons als gemeente.  

 

In de visie staat omschreven wat ons beeld is van de gemeentelijke website(s) in 2019 en wat we als gemeente 

willen met de website. De visie beantwoordt de vraag hoe gemeente Stichtse Vecht het gebruik van de website(s) 

afstemt op de wensen van gebruikers en nieuwe online ontwikkelingen en kansen, zodat de dienstverlening en 

communicatie verder kunnen verbeteren. Ook wordt in de visie omschreven hoe wij invulling willen geven aan de 

participatieve samenleving waarbij inwoners en ondernemers online interactie kunnen hebben met de gemeente en 

onderling. De nieuwe website zal, conform het coalitieakkoord, tenslotte ook meer aandacht besteden aan de 

pracht van Stichtse Vecht (gebiedsmarketing). Daarmee is recent al een eerste start gemaakt.   
 

Op 24 juli vindt er om 11.00 uur een interne sessie plaats op de grote zolder in Goudestein waarbij alle 

medewerkers en raadsleden van harte welkom zijn. Tijdens deze sessie wordt de visie getoetst. Ook is er een 

afspraak met een betrokken inwoner om de visie door te nemen.  

 

Aanpassingen huidige website 

Uitbreiding formulieren 

De gemeente breidt haar online dienstverlening steeds verder uit. In het eerste half jaar zijn 7 nieuwe formulieren 

gebouwd waarmee weer meer producten online aangevraagd kunnen worden. In totaal hebben we nu circa 70 

online formulieren.  

 

Hieronder een overzicht van de laatst opgeleverde formulieren.  

 Compliment geven 

 Vervoer stembureau 

 Afvalpas 

 Snuffelmarkt 

 Subsidie Sterke basis 

 Contact met Omgevingsloket 

 Stem op de kinderburgemeester 
 

We maken het voor de klant makkelijker om de formulieren in te vullen. Zomer 2018 is het mogelijk dat na gebruik 

van DigiD, de bijbehorende NAW-gegevens automatisch worden ingevoerd in het formulier. Bij formulieren zonder 

DigiD kan de postcodetabel worden gebruikt. 

Ontdek Stichtse Vecht 

Ontdek Stichtse Vecht is een toeristische en recreatieve aanvulling op stichtsevecht.nl. Het is een extra tab die 

onlangs aan de site is toegevoegd. Dit onderdeel bevat sfeerfoto’s van de gemeente, het recept van de Vechtse 

Kano (onze eigen streeklekkernij), hét verhaal van Breukelen en Brooklyn en vele links naar de VVV website. 

Digitale toegankelijkheid 

Qua digitale toegankelijkheid streven we er naast de huidige website ook naar bij de andere online onderdelen, 

zoals bij documenten, formulieren, video, afspraak maken, kijken wanneer je afval wordt opgehaald via de 

AfvalWijzer. 

 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-50-Bijlage-Visie-website.pdf
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Afgelopen tijd hebben we onderzocht hoe we video toegankelijk voor iedereen kunnen aanbieden. Hiervoor 

hebben we een procedure opgesteld. We onderzoeken nu de PDF documenten en de webformulieren. Wij doen 

deze acties om niemand uit te sluiten. Daarnaast stelt nieuwe wetgeving per september 2018 verplichtingen aan de 

toegankelijkheid van overheidssites.   

 

Ook bij de komende aanbesteding van de website is digitale toegankelijkheid het uitgangspunt. 

Gebruikersonderzoek (usability) website 

We organiseren regelmatig usabilityonderzoeken. Tijdens zo’n onderzoek vragen we inwoners en ondernemers 

enkele veelvoorkomende taken via de website uit te voeren. Hiermee willen we de gebruiksvriendelijkheid van de 

website testen. Door te kijken hoe men www.stichtsevecht.nl gebruikt, krijgen we inzicht in waar de online 

bezoeker vastloopt. Met die informatie kunnen we de website vervolgens aanpassen. 

In het voorjaar heeft een usabilityonderzoek uitgewezen welke aanpassingen voor de homepage, zowel voor 

desktop als mobiele weergave, goed werken. Deze aanpassingen zijn inmiddels doorgevoerd. Het aantal links op 

de homepage is als gevolg van de test flink teruggebracht, waarmee de homepage ook overzichtelijker is 

geworden. Ook is de afspraakfunctionaliteit vernieuwd. Het maken van een afspraak gaat nu nog eenvoudiger. 

 

Klankbordgroep online communicatie en 

dienstverlening  
 

Sinds mei 2017 hebben we het mogelijk gemaakt om op het sociaal intranet Samen@Work met externe 

doelgroepen, zoals inwoners en ondernemers, online te communiceren. Dit op een laagdrempelige manier waarbij 

tweerichtingsverkeer mogelijk is, in een besloten, online community.  

 

Een mooi platform waarop we inwoners, ondernemers én raadsleden kunnen informeren en betrekken bij het 

verbeteren en doorontwikkelen van onze dienstverlening of om input op plannen te verkrijgen. Het is een besloten 

groep, waar alleen genodigden bij kunnen. Voor openbare gespreken zijn veel andere methodieken mogelijk, zoals 

klankbordgroepen, inloopbijeenkomsten, etc. Voorbeelden van groepen met externen zijn: Project Zuilense Vecht, 

Klankbordgroep Bisonspoor 2020, Klankbordgroep Rondom de Vecht . 

 

In juni vorig jaar is de klankbordgroep online communicatie en dienstverlening opgericht. In deze groep delen we 

informatie over vernieuwingen rond de gemeentelijke website, apps en onze sociale mediakanalen. Daarnaast 

kunnen deelnemers aan het platform reageren door een opmerking te plaatsen, vraag te stellen en een poll te 

beantwoorden. Zo nu en dan wordt men gevraagd mee te werken aan een gebruikersonderzoek over bijvoorbeeld 

de website. 

Wij stellen het op prijs als ook raadsleden deelnemen aan deze groep. Wilt u deelnemen? Stuur dan een e-mail 

naar griffie@stichtsevecht.nl o.v.v. groep 'Online communicatie en dienstverlening'. U krijgt na aanmelding een e-

mail hoe u deelnemer van het platform kunt worden. 

 

Waardering dienstverlening 
 

Continu wordt de tevredenheid van onze klanten gemeten, om onze dienstverlening verder te kunnen verbeteren. 

In de maanden januari tot en met mei 2018 is de dienstverlening gewaardeerd met een 8,5. In dezelfde tijd 

verleden jaar werd de dienstverlening met een 8,6 gewaardeerd.  

 

Het totaalcijfer wordt opgebouwd uit de onderzoeken voor balie, website, mail, social media en huwelijken en 

samengesteld aan de hand van het aantal respondenten. Doordat de balie veruit meeste respondenten heeft, 

weegt de waardering van de balie het zwaarst in het totaalcijfer voor de eerstelijns dienstverlening. 

 

http://www.stichtsevecht.nl/
mailto:griffie@stichtsevecht.nl
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Kijken we meer gespecifieerd, en ook naar overige tweedelijns onderdelen waar een tevredenheidsonderzoek voor 

wordt uitgevraagd, dan zien we de volgende waardering: 

 Telefonie: 8,3 

 E-mail door 1e lijn KCC: 6,5 

 Balie op afspraak: 8,7 

 Website: 5,7 

 Social media (WhatsApp en Facebook) 7,4  

 Huwelijken: 8,4 

 Vergunningen: 7,3 

 Sociaal Domein: 8.6 

 Meldingen Openbare Ruimte: 5,2 

 

Overall genomen is het percentage klanten dat een tevredenheidsonderzoek invult erg laag. Desondanks kunnen 

de resultaten gebruikt worden voor aanpassingen in de dienstverlening. Uit de toelichting van de klant kunnen 

knelpunten en mogelijke verbeteringen worden gehaald. Zo wordt uit de balie op afspraak meting duidelijk dat de 

klantvriendelijkheid van de medewerker zeer wordt gewaardeerd. Bij de email, social media en meldingen vindt 

men de informatievoorziening soms te beperkt. 

 

Waar mogelijk passen we de dienstverlening aan. Er zijn al verschillende tips van inwoners opgepakt zoals 

opknappen van het speelhoekje, en de bewegwijzering op de parkeerplaats aangepast. Ook is de terugkoppeling 

over de afhandeling van de melding openbare ruimte verbeterd. 

 

De onderzoeken worden nog verder geoptimaliseerd en uitgebreid. Bekeken wordt hoe de respons kan worden 

verhoogd.  

       

MediaLab 

Bezoek eens het MediaLab 

Sinds augustus 2017 is het MediaLab ‘live’ als  plek voor monitoring (internet, social, (print)media, klantvragen), 

analyse, interpretatie en interactie met de buitenwereld. In het MediaLab waar de buitenwereld ‘naar binnen wordt 

gehaald’ en andersom, stemmen wij de communicatie en dienstverlening naar buiten toe weer af op de 

informatiebehoefte die er is. Door op deze manier met elkaar samen te werken kunnen issues sneller worden 

gesignaleerd en kunnen we als gemeente ook veel sneller acteren op vragen vanuit de samenleving en op de 

behoefte aan communicatie.  

 

Ook voor medewerkers of raadsleden biedt het MediaLab voordelen. Zij kunnen zich laten informeren over wat 

‘hun’ project in de media doet en hoe de doelgroep(en) hierop reageren. Wilt u zien hoe het MediaLab in de praktijk 

werkt? Stuur dan een e-mail naar info@stichtsevecht.nl. U bent van harte welkom! 

Sociale media 

De gemeente wil actief zijn op die kanalen waar de inwoners en ondernemers ook zijn. Daarom is de gemeente 

dagelijks actief op de sociale mediakanalen. Om informatie te zenden, maar ook om te monitoren wat er leeft bij de 

doelgroepen. Webcare (het afhandelen van vragen die ons via sociale mediakanalen worden gesteld) is een 

belangrijke taak in het MediaLab. Het aantal vragen dat we ontvangen via de social kanalen neemt steeds toe. In 

het eerste half jaar van dit jaar hebben we ruim 3700 WhatsApp-berichten ontvangen. Dat zijn er 200 meer dan in 

vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Hadden we de eerste 6 maanden van 2017 nog 1700 vragen 

ontvangen via Facebook, dit jaar staat de teller al op ruim 2700. Alleen is het aantal vragen en opmerkingen die we 

via Twitter ontvingen licht gedaald. In 2017 stond de teller in juni op ruim 1600, nu op 1500.   

De belangrijkste sociale mediakanalen die we gebruiken zijn: (Stand van zaken per 5 juli 2018)  

 Twitter (3177 volgers)   

 Facebook (3374 ‘vind ik leuks’)  

 LinkedIn (1771 volgers)  

mailto:info@stichtsevecht.nl
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 LinkedIn Ondernemend Netwerk Stichtse Vecht (347 leden)  

Er is nog altijd groei te zien op deze kanalen.  

 

Vloggers 

In aanloop en tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hebben we geëxperimenteerd met in inzet van vloggers. We 

vroegen jongeren in de gemeente of ze online video’s over de verkiezingen wilden maken en onze sociale 

mediakanalen Snapchat en Instagram wilden overnemen. Dit alles met als doel om meer jongeren naar de 

stembus te krijgen. Er reageerden twee jongeren (Astrid en Lisa) die als duo wilden gaan vloggen. Zij hebben voor 

de verkiezingen plaatsvonden enkele korte online video’s geproduceerd. Het bleek zo’n succes (ze waren zelfs te 

zien in het RTL4 programma Koffietijd) dat we de dames ook hebben benaderd om ook na de verkiezingen te 

blijven vloggen, zodat ze het gehele verkiezingsproces op een luchtige manier in beeld konden brengen.   

 

Contentstrategie 

We zijn als gemeente op veel online kanalen actief. Elk kanaal heeft zijn eigen kenmerken. Facebook is meer 

geschikt voor de ‘nice to know’ onderwerpen, terwijl Twitter zich uitstekend leent om de meer ‘need to know’ 

informatie te delen. Op welk kanaal we berichten plaatsen, is afhankelijk van het doel dat we voor ogen hebben. 

Inwoners betrekken gaat beter via Facebook dan Twitter bijvoorbeeld. Via Instagram kunnen we de gemeente met 

mooie beelden goed promoten.  

 

Dit vraagt om een goede contentstrategie. We zijn bezig om alle kanalen in kaart te brengen en inzichtelijk te 

maken welk kanaal we waarvoor gaan gebruiken. Ook nieuwe sociale mediakanalen als Snapchat en Instagram 

worden hierin opgenomen.  

Live chat en pilot Chatbot 

Vanaf 31 mei is de gemeente gestart met live chat op de website. Op de pagina’s verhuizingen en contact en 

openingstijden verschijnt na een aantal seconden een chat schermpje. Bezoekers van de website die daarvoor 

kiezen kunnen een vraag stellen aan de gemeente. De medewerkers van het MediaLab beantwoorden deze vraag 

of verwijzen naar het juiste kanaal of webpagina. 

 

De live chat maakt deel uit van de pilot chatbot. In een maand tijd zijn er zo’n 150 chatberichten binnen gekomen. 

Behalve vragen over verhuizen zijn het hele uiteenlopende vragen over bijvoorbeeld afval en reisdocumenten. Het 

kanaal wordt ook vooral gebruikt om persoonlijke situaties aan ons voor te leggen.  

 

Met behulp van de vragen en antwoorden uit deze live chat wordt de chatbot ingericht. Dit is de volgende fase van 

de pilot. Een chatbot is een geautomatiseerde gesprekspartner. Bezoekers van de website kunnen vragen stellen 

aan de bot en de bot geeft zo goed mogelijk antwoord, zonder tussenkomst van een medewerker. Wanneer de 

vraag te complex is voor de bot dan komt die alsnog uit bij een medewerker van het MediaLab. 

 

Wij experimenteren met  de ontwikkeling van de chatbot voor gemeenten omdat we hiermee denken mensen nog 

meer te kunnen stimuleren gebruik te blijven maken van onze website. Bovendien kunnen we hiermee de klant 

steeds beter en sneller helpen met als voordeel ook nog efficiënter werken en kosten verlagen.  

 

De pilot richt zich in eerste instantie op twee veelgevraagde onderwerpen (verhuizingen en contact en 

openingstijden). Afhankelijk van het verloop van de pilot is het streven om daarna meer producten te voorzien van 

een chatbot.  

 

Communicatieactiviteiten vanuit de griffie 

Nieuw Bestuursinformatiesysteem en website raad  

Vanaf maart 2018 is een nieuw bestuursinformatiesysteem (BIS) van start gegaan. Na een offerteprocedure is 

gekozen voor het systeem van Gemeenteoplossingen: GO. Binnen dit systeem heeft de gemeenteraad een eigen 
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plek en kunnen raads- en commissieleden zelf hun informatie bijwerken. De toegankelijkheid van deze website 

moet nog worden verbeterd.    

Communicatieplan Rondom de Raad 

In het communicatieplan Rondom de Raad (2017) zijn doelstellingen opgenomen. In september komt een evaluatie 

over het communicatieplan en het programma Rondom de Raad in de commissie Bestuur & Financiën. In het kort 

vast enkele speerpunten: 

 Er is doorlopend geïnvesteerd in een goede relatie met de lokale pers en het geven van up-to-date informatie 

over de raads- en commissievergaderingen. 

 Het programma Rondom de Raad loopt voorspoedig en heeft een gestaag kijkerspubliek. In de evaluatie gaan 

we hier verder op in. 

 Vooralsnog is de Facebookpagina en het Twitterkanaal van de gemeente (beperkt) ingezet om te 

communiceren. Er is geen eigen Facebookpagina van de raad aangemaakt. 

 Met regelmaat zijn er artikelen in de online nieuwsbrief van de gemeente geplaatst. 

 Vanaf december is de gemeenteraad in beeld: er zijn camera’s in de 4-en-1 zaal geplaatst. De instellingen van 

de camera’s leverde problemen op; inmiddels zijn die verholpen. 

 De hashtag # raadSV loopt via het programma van RTV Stichtse Vecht. Daarnaast wordt de hashtag #SV 

gebruikt 

 De commissie-, en raadsvergaderingen worden op Twitter en de Facebookpagina gecommuniceerd. 
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