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Stand van zaken dienstverlening november 2018 
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.  

In de zomer hebben wij u geïnformeerd over de stappen die wij zetten op het gebied van online communicatie en 

dienstverlening. In deze RIB informeren wij u over de ontwikkelingen binnen onze offline dienstverlening.   

 

Een warm welkom aan de klant 
Wij werken continu aan het verbeteren van onze dienstverlening. Wij vinden het belangrijk dat onze bezoekers, 

inwoners of ondernemers zich welkom voelen en snel en goed worden geholpen, zowel online als persoonlijk. 

Hiervoor is een aantal acties uitgevoerd. 

 

Zo is de centrale hal van het gemeentekantoor aantrekkelijker gemaakt. Met behulp van ideeën en feedback van 

bezoekers is het speelhoekje opgeknapt. Ook zijn er nieuwe kartonnen koffiebekertjes aangeschaft met daarop 

een welkomstboodschap voor de klant. Voor onze deuren ligt in onze huisstijlkleur een loper met op de nieuwe 

droogloopmatten de tekst ‘welkom’. Ook is de parkeergelegenheid bij het gemeentekantoor aangepast met het 

instellen van een blauwe zone voor bezoekers.  

 

 
 
 
 
Informatie voor raadsleden 

RIB # 71 
 
1 november 2018 

 

 

RaadsInformatieBrief 

 
10 januari 2013 



 

 
2 RaadsInformatieBrief  |   1 november 2018 

 

 

  

Van maart tot en met juli heeft een pilot met een gastvrouw in de centrale hal plaatsgevonden. De gastvrouw heeft 

service verleend aan de bezoekers. Zo heeft zij onder andere bezoekers geholpen bij de afsprakenzuil en verwees 

zij hen naar de juiste balie en spreekkamer. Bezoekers reageerden positief op deze nieuwe functie. De inzet van 

een gastvrouw en/of -heer wordt voortgezet. De voorbereidingen hiervoor vinden dit jaar plaats.  

 

Project duidelijke taal in brieven en email 
Uit landelijke statistieken blijkt dat 1 op de 9 volwassen Nederlanders lezen en schrijven lastig vindt. 65 procent 

daarvan heeft moeite met Nederlands als moedertaal. We zijn het project ‘Duidelijke Taal’ gestart. Doel van het 

project is dat onze brieven, berichten op sociale media en e-mailberichten zijn opgesteld in duidelijke, begrijpelijke 

taal. Helaas bevatten onze brieven soms nog teveel jargon en moeilijke woorden. Met het project willen we de 

medewerkers bewust maken van het belang van  duidelijke taal in het contact met de klant.  

 

Ook het bestuur heeft aandacht voor laaggeletterden in onze gemeente. In het collegewerkprogramma 2018-2022 

staat dat iedereen mee moet kunnen doen.  

 

Een van de acties die we gaan uitvoeren is dat we een expertgroep van laaggeletterden gaan samenstellen die 

regelmatig onze brieven beoordelen. Daarnaast gaan we onze klanten vragen onze correspondentie terug te 

sturen indien zij vinden dat die onduidelijk is.  

 

KCC is telefonische ingang schuldhulpverlening 
Vanaf begin augustus is het telefoonnummer voor Schuldhulpverlening (0346-254222) opgeheven. Klanten die het 

nummer nog bellen komen terecht bij het Klant Contact Centrum (KCC). Tussen het KCC en het team 

Schuldhulpverlening zijn goede afspraken gemaakt over de telefonische bereikbaarheid.  

 

Het opheffen van het nummer voor Schuldhulpverlening is logisch omdat het meeste telefoonverkeer al via het 

centrale nummer verloopt. Bovendien past dit in de strategie om op de telefonie naar slechts een ingang voor alle 

klanten toe te werken. Meerdere ingangen werken namelijk vaak verwarrend voor inwoners en ondernemers. 

 

Voorheen had de gemeente vier aparte servicenummers naast het algemene nummer. De telefoonnummers voor 

Belastingen en WMO zijn al eerder stopgezet. Na de aparte lijn voor schuldhulpverlening volgt nog het opheffen 

van het nummer van Werk en Inkomen. Hierdoor is er één duidelijke telefonische ingang voor al onze inwoners en 

ondernemers. 

 

Storingen  14 0346 nummer  
De laatste tijd heeft het gemeentekantoor van Stichtse Vecht te maken gehad met telefoonstoringen op het 14 

0346 nummer, waardoor we slechter voor de klant bereikbaar waren. Deze 14+ nummers zijn gerealiseerd zodat 

klanten gemakkelijk met de gemeente kunnen bellen: het nummer bestaat uit het cijfer 14 plus het netnummer van 

de desbetreffende gemeente. Er komen per dag enkele storingsmeldingen over dit nummer binnen, terwijl 

tegelijkertijd veel klanten zijn die ons wel kunnen bereiken via dit nummer. Vanwege deze storingen zijn we intern 

een onderzoek gestart om te kijken hoe vaak en hoe lang we storingen hebben, maar ook of we een patroon 

kunnen ontdekken in de klanten die aangeven storing te ondervinden. Tegelijkertijd hebben we contact opgenomen 

met VNG Realisatie. Dit is de organisatie die verantwoordelijk is voor deze 14+ netnummers. We willen met VNG 

Realisatie in gesprek gaan om te bekijken hoe we het aantal storingen structureel omlaag kunnen brengen. 

 

Alhoewel het 14 0346 nummer dus storingen kent, zijn we gedurende onze normale openingstijden goed 

bereikbaar via ons algemene nummer (0346-254000), maar ook via onze andere communicatiekanalen, zoals 

Whatsapp en info@. 
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Nieuwe afspraken- en klantverwijssysteem nu met 

klantApp 
Als een klant zijn paspoort wil vernieuwen, dan maakt hij of zij daarvoor via onze website een afspraak. Via de mail 

krijgen zowel medewerkers als de klant een bevestiging van de afspraak, waarbij zo nodig de afspraak kan worden 

gewijzigd of geannuleerd. Op het moment van de afspraak  meldt de klant zich in het gemeentekantoor aan via een 

zuil, of anders via de receptie of gastvrouw of –heer. Via een scherm in de hal wordt de klant opgeroepen en ziet 

hij bij welke balie hij wordt geholpen.  

 

Voor dit proces, dus het maken van de afspraak en het bijbehorende klantverwijssysteem, is speciale software 

nodig. Het contract met de huidige leverancier verloopt. Daarom is, conform onze aanbestedingsregels, het 

softwarepakket opnieuw in de markt gezet. De aanbesteding heeft afgelopen zomer plaatsgevonden. Dit najaar 

starten we met de implementatie van dit systeem. De planning is dat begin 2019 het nieuwe klantverwijssysteem in 

werking is.   

 

Het pakket wordt geleverd door een andere leverancier dan de huidige. Naast de levering van het traditionele 

afspraken- en klantverwijssteem, kan de klant ook gebruik maken van een innovatief webportaal. Dit portaal geeft 

op de smartphone aan wanneer de afspraak is en wat de klant ervoor moet meenemen. Ook de route naar het 

gemeentekantoor als de OV-informatie wordt getoond. Het aanmelden en oproepen van de klant gebeurt dan via 

de smartphone, waardoor het bonnetje uit de zuil overbodig is geworden. Uiteraard is de traditionele manier van 

klantgeleiding (zoals hierboven omschreven) voor de klant ook nog steeds mogelijk.  

 

Klantreis afhandeling meldingen groen 
In het kader van het verbeterplan groen is een klantreis gehouden over de afhandeling van een melding over 

groenonderhoud. Er zijn 5 inwoners geïnterviewd. Hen is gevraagd hoe zij alle contactmomenten met de gemeente 

hebben ervaren, wat er goed gaat, wat er niet goed gaat en of zij tips hebben over hoe het beter kan.  

 

Met de uitkomsten uit de klantreis, de Tent in de Wijk, het klanttevredenheidsonderzoek en het nieuw ontwikkelde 

dashboard voor meldingen, zijn we in verbetersessies met alle betrokken medewerkers aan de slag gegaan. Met 

elkaar zijn we dieper ingegaan op de oorzaken van het feit dat de inwoner niet altijd tevreden is over de 

afhandeling van de melding.  

 

Hieruit zijn drie kernoorzaken gekomen:  

 We werken teveel reactief in plaats van proactief 

 Het melden en afhandelen via Fixi is niet voor iedereen duidelijk 

 De verwachtingen van inwoners over groenonderhoud en de beheerafspraken vanuit de gemeente zitten 

niet altijd op een zelfde niveau. 

 

Voor iedere kernoorzaak worden oplossingen bedacht. Deze oplossingen toetsen we vervolgens weer in de 

praktijk en leggen we voor aan inwoners door bijvoorbeeld een gebruikersonderzoek en door middel van feedback 

op de afhandeling in het klanttevredenheidsonderzoek. Inwoners die hier in dit onderzoek toestemming voor 

geven, worden teruggebeld door een toezichthouder. In het gesprek wordt duidelijk waar de inwoner behoefte aan 

heeft en wat de mogelijkheden zijn vanuit de gemeente. 

 

Cadeautjes voor bijzondere levensgebeurtenissen  
Bij veel bijzondere levensgebeurtenissen heeft de inwoner contact met de gemeente. Denk aan het aangeven van 

een pasgeborene, het behalen van het rijbewijs, trouwen of registreren van een partnerschap en voor een 

naturalisatieceremonie. Deze gebeurtenissen zijn reden voor een feestje. En daar draagt Burgerzaken graag een 

steentje aan bij.  
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Zo ontvangt onze net geboren inwoner een rompertje, delen we een sleutelhanger uit bij het behalen van het 

rijbewijs en krijgt een bruidspaar een pen waarmee zij hun handtekeningen hebben gezet. Inwoners die net 

Nederlander zijn geworden krijgen een verrassingspakket met typisch Nederlandse producten. 

 

Ook is het plan om aanstaande bruidsparen die in ondertrouw zijn gegaan te feliciteren met een leuke kaart en 

wensen we de familie van een overleden inwoner met een kaartje heel veel sterkte. 

 

 
 

 

https://stichtsevecht.simsocialintranet.nl/

