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Visie

Groots in kleinschaligheid, 
krachtig door dichtbij te zijn.

Dichtbij en op maat



Van algemeen naar specifiek

- Voorlopig dienstverleningsconcept (DVC) 
- Toelichting aan alle werkgroepen
- Themadag 14/2 dienstverlening en gebiedsgericht werken
- Verdere detaillering t.b.v. inrichting organisatie
- vervolgproces DVC



Dienstverleningsconcept

Dichtbij en op maat 



Ambitie

Excellente dienstverlening 

wij gaan voor de 9!



Wat merken onze inwoners? 

– vrije kanaalkeuze - makkelijk persoonlijk contact   
– voelen zich welkom en geholpen
– ervaren dat zij centraal staan, niet de regels
– zijn aangenaam verrast (Wow effect)  



Wat gaan wij daarvoor doen? 

Binnen de organisatie…..
 inrichten o.b.v. klantprocessen 
 gastvrije, veilige en aangename omgeving
 in gesprek met verbonden partijen
 cultuur om te excelleren
 continu effecten dienstverlening meten en  hierop 

bijsturen



Volgende stap

Van algemeen …
…naar concreet

Themadag Dienstverlening en
gebiedsgericht werken 14-2-2018



Opzet themadag
Dienstverlening: 

• Klantervaring

• Digitaal contact

• Maatwerk

Gebiedsgericht werken

• Ambtelijke inrichting

• Bestuurlijke inrichting

Panel discussie & Wereldcafe



Kerngericht werken als speciale vorm van dienstverlening:

Dienstverlening Kerngericht Werken

• Persoonlijke benadering

• Het bieden van gemak

• Samen doen en blijven verrassen

• Methode: klantreizen

• Inspelen op behoeften en eigen kracht 

• Eigen initiatief prikkelen en ondersteunen

• Invloed bieden op keuzes en uitvoering 

• Methode: waarderend vernieuwen



Gemeente Súdwest Fryslân



Invulling Dienstverlening

• Van 3 naar 2 centrale locaties

• Geen oplossing voor zwakkeren

• Actieve sturing op servicenormen

• Momentum benut voor minder regels en administratieve
lasten

• Veel aandacht voor houding, gedrag en klantcommunicatie

• De klant komt altijd van rechts



Verbeteren klanttevredenheid
- wat is belangrijk volgens onze inwoners? -

impact
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Prijs

Parkeergelegenheid

Wachttijd

Bewegwijzering

Uiterlijke verzorging

Vriendelijkheid

Openingstijden

Privacy bij de balie

Wachtruimte Overzichtelijke entree

Bereikbaarheid

Mate waarin de medewerkers 
oplossingen of ideeën aandroegen

Doorlooptijd aanvraag

Bereidheid om te helpen

Op de hoogte houden

Deskundigheid

Duidelijke informatie

Inleving medewerker

Tonen verantwoordelijkheid

Vertegenwoordigen gemeente

Bron: TNS Nipo Benchmark Publiekszaken SWF



Kerngericht werken in SWF (1) 

Samenleving

• Elke dorp/stad/wijk eigen vereniging van dorpsbelangen

• Eigen budget € 1000,-- per jaar organisatie geld

• Elk dorp, stad of wijk kan gebruik maken van het kwaliteitsgeld



Kerngericht werken in SWF (2) 

Ambtelijke organisatie

• Elke dorp/stad/wijk eigen coördinator

• Alleen contact met vereniging van dorpsbelangen

• Collectieve vraag

• Mandaat tot € 15K, overleg met vakwethouder

• Fulltime functie

• 7 fte dorp/stad/wijk coördinator 

• 2 fte bedrijvencontactfunctionaris



Kerngericht werken in SWF (3) 

Bestuurlijk

• Contactwethouder per dorp/stad/wijk 

• Raad jaarlijks informeren

Trend:

• Van kern naar gebied

• Gebieden congruent aan 4 verzorgingsgebieden sociaal teams



Giessenlanden/Molenwaard



• 1 centrale locatie: Hoornaar

• Ondersteuning voor zwakkeren

• Alleen op afspraak

• Geen thuisbezorging

• Digitale kanaal goed ontwikkeld

Dienstverlening Giessenlanden



• Meerdere decentrale locaties

• Alleen op afspraak 

• Thuisbezorging

• Digitale kanaal zeer goed ontwikkeld

Dienstverlening Molenwaard



Dienstverlening Molenlanden

• Basisformule

• Cocreatieformule

• Snelserviceformule

• Begeleidingsmodule

• Toezichtmodule

• decentrale locaties 
beperken naar 3 – 4



Samenleving

• Elk dorp eigen dorpsraad

• Eigen budget € 15K per jaar

KGW Giessenlanden (1)



Ambtelijke organisatie

• 1 onafhankelijk verbinder voor 7 kernen

• Alleen contact met dorpsraden

• Geen mandaat

• Part-time

• Praktische oriëntatie

KGW Giessenlanden (2)



bestuurlijk

• Dorpswethouder per kern

• Contactpersoon en representatie

• Afstemming dorpswethouder – inhoudelijke poho

• Geen formeel beleid en/of uniformering, maar 
maatwerk en “loslaten”

• Raadsleden en wethouders houden afstand; 
ruimte voor dorpsraden

KGW Giessenlanden (3)



Samenleving

• Elk dorp eigen dorpsraad

• Eigen budget  ca. € 10K per jaar

KGW Molenwaard (1)



Ambtelijke organisatie

• Focus op alle inwoners

• Ook individuele vraag

• Beperkt financieel mandaat

• 2 fulltimers voor 13 kernen

• Praktische oriëntatie: (linkin pin en “voelspriet”)

KGW Molenwaard (2)



bestuurlijk

• Dorpswethouder per kern

• Vooral contactpersoon

• Raadsleden en wethouders frequent aanwezig in 
de overleggen (op de hoogte blijven)

• Geen formeel beleid, maar impliciete kennis en 
maatwerk

KGW Molenwaard (3)



Gemeente Oldebroek





Doelen KGW Oldebroek

In Programmaplan:

A. Betrokkenheid+verbinding (samenleving-gemeente)

B. Zelfsturing

C. Verschuiving eigenaarschap 

D.Aansluiten bij agenda inwoners

E. Minder overheidsregels

F. Veranderen van rollen gemeente



KGW Oldebroek (1)

Samenleving

• Elk dorp eigen dorpsgroep

• Dorpsagenda’s

• Geen eigen budget, m.u.v. groen onderhoud

• Overkoepelende koersgroep 



KGW Oldebroek (2)

Ambtelijke organisatie

• Focus op alle inwoners 

• Doorzettingskracht i.p.v. doorzettingsmacht 

• 4 dca’s voor 6 kernen, nevenfunctie

• Praktische oriëntatie: (linking pin en “voelspriet”)



KGW Oldebroek (3)

Bestuurlijk 

• Geen dorpswethouders 

• Burgemeester leidende rol in koersgroep



Opbrengsten wereldcafe















Hoe gaan wij dienstverlening  en gebiedsgericht 

werken inrichten?



Digitaal
- Mogelijkheden maximaliseren

- Ondersteuning mindervaardigen

- Gepersonaliseerde berichten

Gemeentewinkel
- Centraliseren in Geldermalsen

- Ondersteuning zwakkeren

- Op afspraak en vrije inloop

- Thuis bezorgen (meerkosten?)

Vergunningen
- Afspraak thuis

- Hulp invullen (digitale) aanvraag

Sociaal Domein
- Brede toegang

- Afspraak thuis 

- 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur

- ……………

Inwonerinitiatieven
- Inwoner bepaalt locatie

- Gebiedsmakelaar in kernen

- bedrijvencontactfunctionaris

Gemeenteplannen
- Inwonerparticipatie in kernen

- Gebiedsmakelaar in kernen

- Buitendienst in kernen 



Hoe gaan wij gebiedsgericht werken inrichten?

- niet institutionaliseren: geen verplichte dorpsraad
- uitwerking/vervolg bidbook
- budget per kern (vgl: kernenbudget)
- gebiedsmakelaar: congruente gebieden
- focus van gehele organisatie op kernen:

- matrixorganisatie, per kern/gebied
- gebruik lokale oren en ogen

- college: dorpswethouder per kern



Hoe gaan wij verder met dienstverlening

- toetsen financiële haalbaarheid
- leidinggevenden: werving op competenties hostmanship
- MD-traject leidinggevenden hostmanship
- intern opleiden hostmanship coaches   
- formeren expertteam klantreizen
- brieven, mails etc. ontwikkelen in “West Betuwe stijl”
- programma dienstverlening voorbereiden
- continu monitoren en verbeteren




