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VOORWOORD 
 

De wereld om ons heen wordt alsmaar luidruchtiger, sneller, mobieler en complexer. Deze dynamiek 

wordt primair gedreven door technologische innovaties en de verdere globalisering en individualisering 

van onze samenleving. In de commerciële wereld ontstaat hierdoor een noodzaak om mensgericht te 

acteren om personen daadwerkelijk te raken, te inspireren en te transformeren naar loyale 

ambassadeurs. Bedrijven bieden daarom gepersonaliseerde momenten, gedenkwaardige belevingen, 

men kan overal en 24/7 gebruik maken van hun diensten, geven directe voldoening en bieden continue 

toegevoegde waarde. De mens en zijn beleving staan centraal.  

Met dit referentiekader nemen mensen contact op met uw gemeente. Veel gemeenten kunnen op dit 

moment echter niet voldoen aan deze verwachtingen, maar hebben wel de ambitie om dit te realiseren. 

Hoe de dienstverlening van gemeenten er exact uit komt te zien in de toekomst is lastig te voorspellen, 

maar we kunnen wel alvast kijken waar uw gemeente vandaag de dag staat. 

Voor u ligt daarom het Burger Contact Assessment (BCA) dat wij op eigen initiatief voor uw gemeente 

hebben uitgevoerd. Dit onderzoek is ontstaan vanuit onze missie om de mens centraal te zetten binnen 

alle gemeenten in Nederland. Specifiek gericht rondom vraag en aanvragen en de interactie die hierbij 

komt kijken. De BCA maakt inzichtelijk waar uw gemeente nu staat en levert concrete aanbevelingen, op 

zowel organisatorisch als technologisch vlak, ter verbetering van de dienstverlening. 

Onze missie overstijgt ons persoonlijk belang en die van Oracle. Het staat u dan ook vrij om deze 

resultaten met derden te delen om uw dienstverlening te verbeteren. Uiteraard staan wij volledig tot 

uw beschikking als u alsnog hulp vanuit ons wenst op dit vlak. 

We hebben het assessment met plezier uitgevoerd en hopen dat de inhoud u voldoende toegevoegde 

waarde brengt om de volgende stap te zetten in uw dienstverlening. 
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H1 WERKWIJZE 
 

Wij doen ons voor als een Mystery Guest die een “klant”-reis ondergaat binnen uw gemeente. In dit 

geval is gekozen voor iemand die overweegt te verhuizen naar uw gemeente. Hierbij heeft de persoon 

in kwestie wat vragen die hij wil stellen alvorens deze stap te zetten. Het is dus zeker niet een gegeven 

dat hij deze stap gaat maken en kan wellicht een klein zetje gebruiken om mogelijke twijfels weg te 

nemen. Er wordt één uniforme vraagt gesteld via alle beschikbare contactkanalen. De vraag die 

beantwoord dient te worden is de volgende: 

 

Ik ben aan het overwegen om naar jullie gemeente te verhuizen, wat moet ik allemaal regelen / doen? 

Woon nu in De Lier. Wat als ik eerst bij iemand anders wil inwonen. Wat moet ik dan nog extra regelen? 

 

Binnen één bericht wordt nog een specifiek verzoek gedaan om terug te bellen voor het antwoord. Dit 

extra verzoek wordt gedaan via het e-mail kanaal of een contact/webformulier. 

 

Bij voorkeur of u mij kunt terugbellen op 030 669 80 47 voor het antwoord. Dank alvast voor het 

antwoord en de moeite. 

 

In scope van het assessment zijn alleen de digitale contactkanalen (dus geen balie en brief): 

Website Formulier E-mail Facebook Twitter Whatsapp Telefoon LiveChat 

        
 

Ieder contactkanaal wordt apart onderzocht en beoordeeld. De onderzoeksitems verschillen per 

contactkanaal en zullen gebruikt worden waar van toepassing. Ieder onderzoeksitem is voorzien van een 

korte uitleg en de normen die worden gehanteerd t.b.v. de beoordeling. Dit kunt u terugvinden in de 

bijlagen. Om dit assessment controleerbaar te maken ontvangt u hierbij de datum en de gebruikte 

contactgegevens: 

Uitgevoerd: vrijdag 9 november 
Naam: Jessica van den Oever 
Woonplaats: De Lier 
Telefoonnummer: 030 669 80 47 

E-mail adres: jessica.van.den.oever@oracle.com 
Facebook: jessica.vandenoever.3 
Twitter: jessicavdoever 

 

Dit assessment is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, echter voor onjuistheden en 

onvolledigheden met betrekking tot de inhoud, op welke grond dan ook, kunnen Oracle Corporation 

en/of de samenstellers daarvan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Geen enkele 

aansprakelijkheid wordt aanvaard. Deze en de door u verstrekte gegevens in verband met dit 

assessment zullen niet aan derden verstrekt worden. 

mailto:jessica.van.den.oever@oracle.com
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H2 RESULTATEN BCA 
 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het assessment te vinden. Het is een momentopname, maar geeft 

voldoende aan waar de gemeente op dit moment staat met het centraal zetten van de mensen binnen 

haar dienstverlening. Ieder beschikbaar contactkanaal krijgt een gemiddelde score o.b.v. vooraf 

bepaalde normen en sluiten af met enkele aanbevelingen. Deze aanbevelingen kunnen zich richten op 

zowel systemen als de organisatie. 

 

2.1  Website 

De website is het meest belangrijke contactkanaal voor iedere gemeente. Dit zou de plek moeten zijn 

waar 90% van alle (aan)vragen zelfstandig beantwoord of afgehandeld worden. Wij beoordelen dan ook 

in hoeverre de mens centraal wordt gesteld door hem/haar zo veel mogelijk te faciliteren en zo min 

mogelijk te hinderen bij het uitvoeren van de dingen die iemand zelfstandig wil doen. We houden 

bewust geen rekening met intern- of extern opgelegde beperkingen voor een gemeente website. 

Dit zijn de items die we beoordelen binnen dit contactkanaal: 

 Onderzoeksitem Resultaat Score 

1 Vindbaarheid Google “Ik wil verhuizen naar Zutphen”: nr1 
“Verhuizen naar Zutphen”: Nr1 
“Verhuizen Zutphen”: Nr1 

10 

2 Vormgeving / Design / 
Uitstraling 

Beperkt aantal menu’s: Nee 
Sfeer foto’s aanwezig: Nee 
Rustige homepagina: Nee 
Eenvoudige vormgeving: Ja 

7 

3 Website volledig geschikt voor 
mobiele apparaten 

Aantal gevonden PDF formulieren of afspraken: 24 
Website template: Ja 

5 

4 Eenvoudig contact opnemen Alle contactgegevens zijn in beeld bij de footer 9 

5 Snelheid van website Na 5x meten kwam gemiddelde snelheid van 0,5 sec. 9 

6 Kernwaarden en Visie Niet gevonden 5 

7 Zoeken naar antwoord Via Zoekscherm: Score 6 
 “Ik wil verhuizen naar Zutphen”:  14 resultaten en meest 
relevante bovenaan. Rest niet of minder relevant 
“Verhuizen naar Zutphen”:  14 resultaten en meest 
relevante bovenaan. Rest niet of minder relevant 
“Verhuizen Zutphen”: 14 resultaten en meest relevante 
bovenaan. Rest niet of minder relevant 
 
Via Menu structuur: Drie klikken ‘Meer...’ > ‘Wonen en 
verhuizen’ > Verhuizen – Score: 8 

7 

8 Kwalificatie uitgevoerd Gebeurd niet op website.  4 
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9 Antwoord in één keer Kennisitem geeft wel antwoord op eerste vraag maar niet 
op de vraag om bij iemand in te wonen 

5 

10 Centraal Dynamisch 
Kennismanagement Systeem 

Nee, die is er niet op dit moment. Er is wel het antwoord 
portaal van Greenvalley. 
 

4 

11 Persoonlijke pagina Niet 5 

 Totale Score  6,4 

   

Aanbevelingen: 

 Invoeren van vraaggestuurde Begeleide Interviews (meer info in hoofdstuk 2.9) om aanvragen 

(processen) sneller en beter online af te handelen ,waardoor de acceptatie en het gebruik zullen 

toenemen. De vraag achter de vraag online achterhalen en de essentie van een betekenisvolle 

interactie opzetten.Hierdoor komen alle eformulieren, pdf formulieren en een reden om een 

afspraak te maken te vervallen en kan een gemeente zelf eenvoudig diensten digitaliseren 

zonder over technische kennis te beschikken. Verder ondersteunt deze optie online kwalificatie, 

verificatie, toetsing van wet- en regelgeving en digitale ondertekening. Hiermee kan de 

gemeente in eens voldoen aan de criteria “Kwalificatie uitgevoerd” en “Website volledig 

geschikt voor mobiele apparaten”.  

 Wil een gemeente haar identiteit uitstralen om mensen aan zich te binden, dan is het belangrijk 

middels kernwaarden aan te geven waarvoor de gemeente staat. Het opzetten van een Cultuur 

pagina met hier de Waarden en Normen van de Gemeente is een belangrijk onderdeel. 

 Menu structuur terugbrengen en het aantal content items conform 80/20 regel. Zet alleen 

content op je website voor de 20% die verantwoordelijk is voor 80% van de werkelijk gestelde 

vragen 

 Opzetten van een persoonlijke omgeving waar iemand volledig beeld heeft van welke producten 

iemand heeft, alle lopende zaken en volledige contacthistorie. 

 Invoeren Centraal Dynamisch Kennismanagement Systeem. Voor meer uitleg over hoe zo een 

systeem eruit ziet verwijs ik u naar hoofdstuk 2.8. 
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2.2 Beschikbare contactkanalen 

De visie is dat je als gemeente zoveel mogelijk contactkanalen aanbiedt en mensen zelf hun 

voorkeurskanaal laat kiezen. Onder de voorwaarde dat je iemand dan ook volledig ondersteunt in dit 

gekozen kanaal door bijvoorbeeld een volledig antwoord te geven binnen dit gekozen contactkanaal. 

Wij geloven dat je als gemeente alle mogelijke contactkanalen ook ter beschikking moet stellen waar de 

doelgroepen zich bevinden. Omdat de doelgroepen zich uitstrekken van jong tot oud ontkomt een 

gemeente er niet aan alle mogelijke contactkanalen aan te bieden om met iedereen in contact te 

komen. Van de traditionele contactkanalen zoals brief, telefoon en balie t/m whatsapp en live chat.  

Verder geloven wij niet in het ontmoedigen om contact op te nemen via de duurdere contactkanalen, 

maar in relevante kanaalsturing. Deze manier van sturing gaat uit van het onderwerp en voor welke 

doelgroep dit relevant is. Heb je bijvoorbeeld informatie voor de 65+ inwoners, dan kun je wellicht beter 

in al je uitingen een telefoonnummer communiceren. Heb je informatie voor scholieren, dan is 

whatsapp weer een betere optie. Zo sluit je gemeente beter aan op de voorkeurskanalen van de 

verschillende doelgroepen. 

De contactkanalen die in scope zijn voor dit onderdeel zijn: brief, balie, website, contactformulieren, e-

mail, facebook, twitter, Whatsapp, telefoon, live/video chat.  

Website Formulier E-mail Facebook Twitter Whatsapp Telefoon LiveChat Balie Brief 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 

Aantal contactkanalen beschikbaar: 10 

Score: 10 

Compliment: Uw gemeente maakt zelfs gebruik van een chatbot. Het advies is om te kiezen voor een 

chatbot die beschikt over een virtuele assistent en in staat is om mini-chatbots op te bouwen. Anders 

lopen chatbots vast. In het bijzonder bij organisaties met veel producten zoals een gemeente.  
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2.3  Contactformulieren 

Contactformulieren zijn nog steeds nodig om mensen een “ontsnappings”-route te geven als ze niet 

zelfstandig een antwoord hebben gevonden of een aanvraag konden afronden. Het is in de meeste 

gevallen dus een belangrijk signaal om de dienstverlening op de website te verbeteren.  

 

Verstuurd Automatische 
Ontvangstbevestiging 

Antwoord Reactietijd* 

Vrijdag 9 nov. 14:45 Vrijdag 9 nov. 14:45 Geen antwoord 
ontvangen** 

N.v.t. 

*Er wordt rekening gehouden met openingstijden 

** Tijdens het telefoongesprek werd verteld dat ook per mail contact opgenomen was. Wellicht is onderstaand bericht na dat 

gesprek afgesloten.  

 

Bericht Tekst automatische reactie 

Hallo,  
Ik ben aan het 
overwegen om naar 
jullie gemeente te 
verhuizen, wat moet ik 
allemaal regelen / 
doen? Woon nu in De 
Lier. Wat als ik eerst bij 
iemand anders wil 
inwonen. Wat moet ik 
dan nog extra regelen? 

Bij voorkeur of u mij 
kunt terugbellen op 06 
22247246 vanaf 9:30 
voor het antwoord. 
Dank alvast voor het 
antwoord en de moeite. 

Groet, 
Jessica van den Oever 
 

Tekst op website: 
Het formulier is verzonden. 

Uw vraag/opmerking is verzonden naar de gemeente Zutphen 
 
Bedankt voor uw vraag/opmerking. Wij gaan deze zo spoedig mogelijk 
beantwoorden. 
 
Tekst in Automatische Ontvangstbevestiging: 

Contactformulier 

Vul hier uw vraag/opmerking in:  
Hallo,  
Ik ben aan het overwegen om naar jullie gemeente te verhuizen, wat moet ik 
allemaal regelen / doen? Woon nu in De Lier. Wat als ik eerst bij iemand 
anders wil inwonen. Wat moet ik dan nog extra regelen? 
Bij voorkeur of u mij kunt terugbellen op 06 22247246 vanaf 9:30 voor het 
antwoord. Dank alvast voor het antwoord en de moeite. 
Groet, 
Jessica van den Oever 

Contactgegevens:  
E-mailadres  
jessica.van.den.oever@oracle.com 

Voor- en achternaam 
Jessica van den Oever 

Adres  

mailto:jessica.van.den.oever@oracle.com
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Veilingweg 32 

Postcode  
2678 LN 

Woonplaats 
De Lier 

Telefoonnummer 
0622247246 

 

Antwoord 

Geen antwoord 

 

 

Dit zijn de items die we beoordelen binnen dit contactkanaal: 

 Onderzoeksitem Resultaat Score 

1 Laagdrempelig Contact Formulier Twee schermen en 10 invoervelden 4 

2 Automatische 
Ontvangstbevestiging 

Direct ontvangen 10 

3 No-Reply Wel No-Reply 4 

4 Referentienummer Geen referentienummer 4 

5 Dynamische Reactietijd Op bevestigingsscherm website: Nee 
In automatische reactie: Nee 

4 

6 Gepersonaliseerd Nee, terwijl alle gegevens waren ingevuld in 
formulier 

4 

7 Reactietijd n.v.t., antwoord gegeven in ander contactkanaal - 

8 Antwoord voorkeurskanaal n.v.t., antwoord gegeven in ander contactkanaal - 

9 Antwoord in één keer n.v.t., antwoord gegeven in ander contactkanaal - 

10 Centraal Dynamisch 
Kennismanagement Systeem 

Nee, die is er niet op dit moment. Er is wel het 
antwoord portaal van Greenvalley. 
 

4 

11 Centrale afdeling waar alle 
contacten worden afgehandeld 

Nee, contactformulier wordt doorgestuurd naar 
info@ wat weer binnenkomt bij DIP 

4 

12 In staat om vraag uit ander kanaal 
te combineren 

Ja, 3 contactkanalen kunnen combineren; 
Contactformulier, Whatsapp en Telefoon 

7 

13 Routering obv inhoud of lokatie Nee, DIP stuurt handmatig deze berichten door of 
in het zaaksysteem (ook Greenvalley) 

4 

 Totale Score  4,9 
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Aanbevelingen: 

 Contactformulier op 1 pagina (geen tabbladen en samenvattingsschermen) met zo min mogelijk 

verplichte velden in het contactformulier zetten om de drempel te verlagen en gemak te 

vergroten. Idealiter bevat een formulier 3 velden; Naam (in 1 veld), email t.b.v. 

ontvangsbevestiging en versturen van het antwoord en een veld voor het stellen van de vraag.  

 Automatische beantwoording opzetten met professioneel ogende template, een dynamische 

reactietijd (moment van beantwoording) die voldoet aan de verwachtingen van deze tijd, met 

een referentienummer (mocht ik willen bellen) en een gepersonaliseerde aanhef. 

 De no-reply afzender adres niet gebruiken, zodat men eenvoudig informatie kan toevoegen of 

een extra vraag kan stellen. Anders moet iemand weer apart naar het webformulier op de 

website. Met het gevaar dat de twee berichten niet gekoppeld worden of het tweede bericht 

dusdanig weinig context bevat, dat de medewerker vragen moet stellen via e-mail. 

 Één centraal Klant Contact Systeem gebruiken voor alle kanalen, zodat er een integraal contact 

beeld is en dubbel werk voorkomen kan worden. 

 Communiceren van een reactietijd in het bevestigingsscherm na het versturen van de vraag. Dit 

zorgt ervoor dat iemand voor het aflopen van deze “deadline” niet een ander kanaal gebruikt 

om zijn vraag nog eens te stellen. Dan moet deze Reactietijd wel voldoen aan de hedendaagse 

verwachtingen en dat is zeker geen 3 werkdagen en ook geen 48 uur. Als een gemeente dit 

soort reactietijden communiceert, dan zal men alsnog op een andere manier contact opnemen 

en ontstaat er onnodig herhaal verkeer en het risico op dubbele beantwoording 

 Automatische routering opzetten o.b.v. locatie op de website of inhoud van het bericht om een 

vraag sneller bij de juiste persoon of afdeling te krijgen.  

 Invoeren Centraal Dynamisch Kennismanagement Systeem, zodat er altijd antwoord suggesties 

klaarstaan t.b.v. de beantwoording.  Afhandeltijden zullen tot 50% worden ingekort en 

kwalitatieve en consistente beantwoording is gewaarborgd. Voor meer uitleg over hoe zo een 

systeem eruit ziet verwijs ik u naar hoofdstuk 2.8. 
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2.4  E-mail 

E-mail lijkt veel op een bericht dat binnenkomt via een contactformulier, echter heeft dit contactkanaal 

zijn eigen dynamiek en aandachtspunten. Het wordt ook wel gezien als een ongestructureerd bericht, 

omdat het relatief “koud” binnenkomt, waardoor het lastiger is om goed af te handelen. Binnen dit 

kanaal ligt het zwaartepunt van de beoordeling met name of het proces van afhandelen, omdat hier 

laagdrempeligheid en relevantie minder van toepassing zijn.  

Gevonden e-mail adressen*: 

 Email adres Ref. Verstuurd Autoresp. Antwoord Reactietijd** 

1 info@zutphen.nl #1 Vrijdag 9 
nov. 14:45 

Vrijdag 9 
nov. 

14:45 

Maandag 
12 nov. 
08:54 

2 uur en 19 
min. 

2 Pers@zutphen.nl #2 Vrijdag 9 
nov. 14:45 

Geen 
autoresp. 

Maandag 
12 nov. 
15:27 

8 uur en 42 
min. 

3 inkoop@zutphen.nl #3 Vrijdag 9 
nov. 14:45 

Geen 
autoresp. 

Vrijdag 23 
nov. 

09:28 

74 uur en 43 
min. 

4 r.wuijster@zutphen.nl #4 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

5 leerplicht@zutphen.nl #5 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

6 zutphenvandetoekomst@zutphen.nl #6 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

7 financien@zutphen.nl #7 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 Er zijn nog meer e-mail adressen..      
* De e-mailadressen zijn gevonden via de zoekfunctie op de website, contactpagina, google of andere uitingen 

** Er wordt rekening gehouden met openingstijden 

1. Tekst verstuurde bericht Tekst automatische reactie 

Hallo,  
Ik ben aan het overwegen om naar jullie 
gemeente te verhuizen, wat moet ik allemaal 
regelen / doen? Woon nu in De Lier. Wat als ik 
eerst bij iemand anders wil inwonen. Wat moet ik 
dan nog extra regelen? 

Groet, 
Jessica van den Oever 
 

Geachte heer/mevrouw, 

  

Bedankt voor uw bericht. 

  

U ontvangt deze ontvangstbevestiging 
automatisch. Als uw bericht om een reactie van 
de gemeente Zutphen vraagt ontvangt u zo 
spoedig mogelijk een reactie of 
nadere informatie over de afhandeling van uw 
mail. Als u in de tussentijd vragen heeft kunt u 
contact met ons opnemen. 

  

mailto:info@zutphen.nl
mailto:Pers@zutphen.nl
mailto:inkoop@zutphen.nl
mailto:r.wuijster@zutphen.nl
mailto:leerplicht@zutphen.nl
mailto:zutphenvandetoekomst@zutphen.nl
mailto:financien@zutphen.nl
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Met vriendelijke groet, 

  

Gemeente Zutphen 

Telefoon: 14 0575 

Website: www.zutphen.nl 

Twitter: @gem_Zutphen 

Facebook: Gemeente-Zutphen 

Tekst antwoord 

Gemaild vanuit h.broer@zutphen.nl  
 
Goedemorgen mevrouw van den Oever, 
 
Ik heb uw mail in goede orde ontvangen. 
 
U kunt uw verhuizing met uw digid doorgeven online via www.zutphen.nl. 
Gaat u bij iemand inwonen, dan is een verklaring van de hoofdbewoner nodig. Deze persoon kan ook 
met digid inloggen om hiervoor toestemming te geven. 
 
Mocht u nog vragen hebben, kunt u ons bellen of mailen. 
 
Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 

Met vriendelijke groet,  

 

Hedwig Broer  

medewerker Publiekszaken  

 

 

 

Gemeente Zutphen   

Team: Publiekszaken   

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.zutphen.nl&d=DwMFAg&c=RoP1YumCXCgaWHvlZYR8PZh8Bv7qIrMUB65eapI_JnE&r=KMIc3Ne6teeEnkXdRcFop_uIlNuA9YwScd5OSNB0wEQ&m=HZ42X1PKjrMs1DeuexybWX7N4zYc3j1X51oZxgbkg6A&s=DMkZP1TbQ7o0TcDFBnX4aWn-EL-1e8UqeFETv2qdwVE&e=
mailto:h.broer@zutphen.nl
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.zutphen.nl&d=DwMFAw&c=RoP1YumCXCgaWHvlZYR8PZh8Bv7qIrMUB65eapI_JnE&r=KMIc3Ne6teeEnkXdRcFop_uIlNuA9YwScd5OSNB0wEQ&m=B9fN2Tzn4Tv4iy30vGaddqOm2PIVo7wzUMD7dqajx20&s=FOHx2mZvi69T2cByuex3sk1-EMyz-w16npk1q-Z5aBM&e=
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Tel: 14 0575   

E-mail: info@zutphen.nl   

    

Website: www.zutphen.nl   

Twitter: @gem_Zutphen   

Facebook: Gemeente-Zutphen   

 

 

 

2. Tekst verstuurde bericht Tekst automatische reactie 

Hallo,  
Ik ben aan het overwegen om naar jullie 
gemeente te verhuizen, wat moet ik allemaal 
regelen / doen? Woon nu in De Lier. Wat als ik 
eerst bij iemand anders wil inwonen. Wat moet ik 
dan nog extra regelen? 

Groet, 
Jessica van den Oever 
 

N.v.t. 

Tekst antwoord 

Beste, 
Neem eens een kijkje op onze website: 
https://www.zutphen.nl/Inwoners/Wonen_en_verhuizen/Verhuizen 
 
groet, 
Anniek Neve 
 

Met vriendelijke groet,  

Anniek Neve  

Communicatieadviseur 
bestuur  

 

 

 

Gemeente Zutphen   

Team: Bestuursondersteuning   

Tel: 14 0575   

E-mail: info@zutphen.nl   

mailto:info@zutphen.nl
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.zutphen.nl&d=DwMFAw&c=RoP1YumCXCgaWHvlZYR8PZh8Bv7qIrMUB65eapI_JnE&r=KMIc3Ne6teeEnkXdRcFop_uIlNuA9YwScd5OSNB0wEQ&m=B9fN2Tzn4Tv4iy30vGaddqOm2PIVo7wzUMD7dqajx20&s=FOHx2mZvi69T2cByuex3sk1-EMyz-w16npk1q-Z5aBM&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__twitter.com_gem-5FZutphen&d=DwMFAw&c=RoP1YumCXCgaWHvlZYR8PZh8Bv7qIrMUB65eapI_JnE&r=KMIc3Ne6teeEnkXdRcFop_uIlNuA9YwScd5OSNB0wEQ&m=B9fN2Tzn4Tv4iy30vGaddqOm2PIVo7wzUMD7dqajx20&s=0WoWmD3mqBEoTpQEzAOW9ZdF0iDbXOzkcJjI7jn_Agw&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_gemeentezutphen&d=DwMFAw&c=RoP1YumCXCgaWHvlZYR8PZh8Bv7qIrMUB65eapI_JnE&r=KMIc3Ne6teeEnkXdRcFop_uIlNuA9YwScd5OSNB0wEQ&m=B9fN2Tzn4Tv4iy30vGaddqOm2PIVo7wzUMD7dqajx20&s=Vm9QdB0R5uQ_XBi6ot3BC4YRUASLPdi_yp-C2FjE7S4&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.zutphen.nl_Inwoners_Wonen-5Fen-5Fverhuizen_Verhuizen&d=DwMFAg&c=RoP1YumCXCgaWHvlZYR8PZh8Bv7qIrMUB65eapI_JnE&r=KMIc3Ne6teeEnkXdRcFop_uIlNuA9YwScd5OSNB0wEQ&m=GEvl8bhDA41Ee5IiRr4XXhzu-tOvyxCFWYGSkMuB2-A&s=yDTxKbc3dSpDI-w3XZDdBVNKmcCRk7KcNSIlBbXxKRo&e=
mailto:info@zutphen.nl
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Website: www.zutphen.nl   

Twitter: @gem_Zutphen   

Facebook: Gemeente-Zutphen   

 
 

 

3. Tekst verstuurde bericht Tekst automatische reactie 

Hallo,  
Ik ben aan het overwegen om naar jullie 
gemeente te verhuizen, wat moet ik allemaal 
regelen / doen? Woon nu in De Lier. Wat als ik 
eerst bij iemand anders wil inwonen. Wat moet ik 
dan nog extra regelen? 

Groet, 
Jessica van den Oever 
 

N.v.t. 

Tekst antwoord 

Gemaild vanuit: J.Stet@zutphen.nl 
 
Beste mevrouw Den Oever, 
Bedankt voor uw vraag. Wat leuk dat u overweegt in de gemeente Zutphen te komen wonen. U kunt 
altijd bij iemand inwonen als diegene daar toestemming voor geeft. In de bijlagen heb ik de 
benodigde formulieren gevoegd. Mocht u in het algemeen informatie over de gemeente Zutphen 
willen, dan kunt u altijd terecht bij de plaatselijke VVV. Deze vindt u in het centrum.  
Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met ons algemene telefoonnummer: 14 0575. Wij staan u 
graag te woord en lichten u graag voor.  

Met vriendelijke groet,  

Justin Stet  

medewerker Publiekszaken  

 

 

 

Gemeente Zutphen   

Team: Publiekszaken   

Tel: 14 0575   

E-mail: info@zutphen.nl   

    

Website: www.zutphen.nl   

Twitter: @gem_Zutphen   

Facebook: Gemeente-Zutphen   
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.zutphen.nl&d=DwMFAg&c=RoP1YumCXCgaWHvlZYR8PZh8Bv7qIrMUB65eapI_JnE&r=KMIc3Ne6teeEnkXdRcFop_uIlNuA9YwScd5OSNB0wEQ&m=GEvl8bhDA41Ee5IiRr4XXhzu-tOvyxCFWYGSkMuB2-A&s=eLBgWJ68We1XdfvrJo1PLf660cZbMGmnlO_FNp5I0gE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__twitter.com_gem-5FZutphen&d=DwMFAg&c=RoP1YumCXCgaWHvlZYR8PZh8Bv7qIrMUB65eapI_JnE&r=KMIc3Ne6teeEnkXdRcFop_uIlNuA9YwScd5OSNB0wEQ&m=GEvl8bhDA41Ee5IiRr4XXhzu-tOvyxCFWYGSkMuB2-A&s=LwJdaMSLt3bzzVxkdequMcl92pL0rLbwPITvzYSbUoc&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_gemeentezutphen&d=DwMFAg&c=RoP1YumCXCgaWHvlZYR8PZh8Bv7qIrMUB65eapI_JnE&r=KMIc3Ne6teeEnkXdRcFop_uIlNuA9YwScd5OSNB0wEQ&m=GEvl8bhDA41Ee5IiRr4XXhzu-tOvyxCFWYGSkMuB2-A&s=dXvCZQjh2qZZTODjwX4jjjHxjFb5vGoCwGHmh9dR_qw&e=
mailto:J.Stet@zutphen.nl
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.inzutphen.nl_nl&d=DwMFAg&c=RoP1YumCXCgaWHvlZYR8PZh8Bv7qIrMUB65eapI_JnE&r=KMIc3Ne6teeEnkXdRcFop_uIlNuA9YwScd5OSNB0wEQ&m=iagwnS6RTM_ppxm7CBkznGTX4GGigq89Wb87YrXIZR0&s=HPNyLKkIqnDxpR_fDZ4fQHkUitlnn0UBUXDoNmmkG7Q&e=
mailto:info@zutphen.nl
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.zutphen.nl&d=DwMFAg&c=RoP1YumCXCgaWHvlZYR8PZh8Bv7qIrMUB65eapI_JnE&r=KMIc3Ne6teeEnkXdRcFop_uIlNuA9YwScd5OSNB0wEQ&m=iagwnS6RTM_ppxm7CBkznGTX4GGigq89Wb87YrXIZR0&s=NF3PDTdn6pL9QaVLhAPQCbUMLDnMeDRcIlQLXcDACdE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__twitter.com_gem-5FZutphen&d=DwMFAg&c=RoP1YumCXCgaWHvlZYR8PZh8Bv7qIrMUB65eapI_JnE&r=KMIc3Ne6teeEnkXdRcFop_uIlNuA9YwScd5OSNB0wEQ&m=iagwnS6RTM_ppxm7CBkznGTX4GGigq89Wb87YrXIZR0&s=2TXUjXw6YLZFJ3Jl5NwdDhDKbLP3vftdxyfCjaBIcqw&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_gemeentezutphen&d=DwMFAg&c=RoP1YumCXCgaWHvlZYR8PZh8Bv7qIrMUB65eapI_JnE&r=KMIc3Ne6teeEnkXdRcFop_uIlNuA9YwScd5OSNB0wEQ&m=iagwnS6RTM_ppxm7CBkznGTX4GGigq89Wb87YrXIZR0&s=dIeLZbxqWFLvDko1fx3iMZjZLlY2NmmibIefmlQFHFk&e=
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Dit zijn de items die we beoordelen binnen dit contactkanaal: 

 Onderzoeksitem Resultaat Score 

1 Één centraal e-mailadres Meer dan zes e-mailadressen gevonden 4 

2 Automatische 
Ontvangstbevestiging 

#1: Ja, meteen ontvangen – Score: 10  
#2: Nee – Score: 4 
#3: Nee – Score: 4 

6 

3 No-Reply #1: Geen No-Reply 
#2: n.v.t. 
#3: n.v.t. 

10 

4 Gepersonaliseerd #1: Geen personalisering 
#2: n.v.t. 
#3: n.v.t. 

4 

5 Referentienummer #1: Geen referentienummer 
#2: n.v.t. 
#3: n.v.t. 

4 

6 Dynamische Reactietijd #1: Geen dynamische reactietijd 
#2: n.v.t. 
#3: n.v.t. 

4 

7 Reactietijd O.b.v. openingstijden: 
#1: 2 uur en 19 min. – Score: 7 
#2: 8 uur en 42 min. – Score: 5 
#3: 74 uur en 43 min. – Score: 4 

5,3 
 
 

8 Antwoord voorkeurskanaal n.v.t. als al is gebruikt in het contactformulier - 

9 Antwoord in één keer #1: Beide vragen in één keer beantwoord – Score: 
10 
#2: Doorverwezen naar ander kanaal – Score: 5 
#3: Alleen de tweede vraag is beantwoord – 
Score: 5 

6,7 

10 Centraal Dynamisch 
Kennismanagement Systeem 

Nee, die is er niet op dit moment. Er is wel het 
antwoord portaal van Greenvalley. 
 

4 

11 Centrale afdeling waar alle 
contacten worden afgehandeld 

Nee, e-mail komt binnen op verschillende 
afdelingen 

4 

12 In staat om vraag uit ander kanaal 
te combineren 

#1: Geen enkele kanaal kunnen combineren – 
Score: 4 
#2: Geen enkele kanaal kunnen combineren – 
Score: 4 
#3: Geen enkele kanaal kunnen combineren – 
Score: 4 

4 

13 Routering obv inhoud Nee, routering gaat hard via de inboxen 4 

 Totale Score  5,0 
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Aanbevelingen: 

 Alle (persoonlijke) e-mailadressen verwijderen (of afschermen) van website en alleen nog 

gebruik maken van webformulieren. Minder spamgevoelig en meer context beschikbaar dan 

ongestructureerde berichten.  

 Kiest men toch om e-mail te blijven gebruiken, dan is het advies slechts één centraal e-mail 

adres te gebruiken, zodat alle vragen op een centrale klant contact afdeling binnenkomen en 

worden afgehandeld in één KCS systeem met geavanceerde e-mail management 

functionaliteiten. Dit is de beste manier om een efficiënte en excellente service te verlenen. Het 

is enerzijds duidelijk voor de vraagsteller welk adres hij moet gebruiken voor zijn (aan)vraag en 

anderzijds voorkomt het dubbele beantwoording met het gevaar van inconcistentie in de 

beantwoording. Tenslotte kan men al het inkomende verkeer monitoren, verwachtingen 

duidelijk managen en de beantwoordingstermijn bewaken.  

 Automatische beantwoording opzetten met professioneel ogende template, een dynamische 

reactietijd (moment van beantwoording) die voldoet aan de verwachtingen van deze tijd, met 

een referentienummer (mocht ik willen bellen) en een gepersonaliseerde aanhef. 

 Automatische routering opzetten o.b.v. de inhoud van het bericht om een vraag sneller bij de 

juiste persoon of afdeling te krijgen.  

 Volledig en juist antwoord geven binnen het gekozen contactkanaal. Iemand naar andere 

contactkanaal of website verwijzen wordt niet als positief ervaren. Zeker als men n.a.v. een 

onvolledig antwoord op de website voor dit contactkanaal heeft gekozen om te escaleren. 

 1 centraal Klant Contact Systeem gebruiken voor alle beschikbare contactkanalen (inclusief brief 

en Balie), zodat er een integraal contact beeld is en dubbel werk voorkomen kan worden. 

 Het KCC meer een regiefunctie laten vervullen voor alle inkomende vragen via e-mail en bij 

voorkeur ook alle uitgaande antwoorden via e-mail. 

 Invoeren Centraal Dynamisch Kennismanagement Systeem, zodat er altijd antwoord suggesties 

klaarstaan t.b.v. de beantwoording.  Afhandeltijden zullen tot 50% worden ingekort en 

kwalitatieve en consistente beantwoording is gewaarborgd. Voor meer uitleg over hoe zo een 

systeem eruit ziet verwijs ik u naar hoofdstuk 2.8. 

 Niet vanuit persoonlijke emailadressen antwoorden sturen. Als de persoon langdurig afwezig is 

of met vakantie, dan kunnen reacties op dit antwoord blijven liggen. 
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2.5 Sociale Media 

In dit onderdeel zullen we de sociale media contactkanalen beoordelen. Gemeenten dienen zich ervan 

bewust te zijn dat sociale media een snelle beantwoording verlangen, aangezien ruim 90% van alle 

gebruikers deze contactkanalen via hun smartphone benaderen. Bij Twitter en Facebook Messenger 

hebben we het over minuten en bij Whatsapp zelfs over seconden. Het niet tijdig beantwoorden binnen 

deze sociale media contactkanalen kan tot ergernis leiden, waardoor men uiteindelijke andere 

contactkanalen zal gebruiken om toch snel een antwoord te krijgen 

Facebook  

Pagina Adres Verstuurd Antwoord Reactietijd* 

https://www.facebook.com/gemeentezutphen/ Vrijdag 9 nov. 
14:45 

Geen 
antwoord 
ontvangen 

N.v.t. 

*Er wordt rekening gehouden met openingstijden 

Bericht Antwoord 

Hallo,  
Ik ben aan het overwegen om naar jullie 
gemeente te verhuizen, wat moet ik allemaal 
regelen / doen? Woon nu in De Lier. Wat als ik 
eerst bij iemand anders wil inwonen. Wat moet ik 
dan nog extra regelen? 
 
Groet, 
Jessica van den Oever 

N.v.t. 

 

Dit zijn de items die we beoordelen binnen dit contactkanaal: 

 Onderzoeksitem Resultaat Score 

1 Meerdere pagina’s Één pagina gevonden 10 

2 Reactietijd O.b.v. openingstijden: Geen antwoord 
ontvangen 

4 

3 Kwalificatie uitgevoerd N.v.t. - 

4 Antwoord in één keer N.v.t. - 

5 Centraal Dynamisch 
Kennismanagement Systeem 

Nee, die is er niet op dit moment. Er is wel 
het antwoord portaal van Greenvalley. 
 

4 

6 Centrale afdeling waar alle 
contacten worden 
afgehandeld 

Ja, dit contactkanaal komt binnen bij het 
KCC en wordt afgehandeld in Obi4One 

10 

7 In staat om vraag uit ander 
kanaal te combineren 

N.v.t. - 

 Totale score  7,0 

 

https://www.facebook.com/gemeentezutphen/
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Aanbevelingen: 

 Beantwoorden van vragen via sociale media dient binnen minuten plaats te vinden om te 

voorkomen dat iemand een ander contactkanaal gaat gebruiken 

 Ervoor zorgen dat, ongeacht of er een antwoord via een ander contactkanaal is gegeven, toch 

dit communiceren via dit contactkanaal en hierna pas de vraag afsluiten. 

 Één centraal Klant Contact Systeem gebruiken voor alle kanalen, zodat er een integraal contact 

beeld is en dubbel werk voorkomen kan worden. 

 Inzet van een Chatbot binnen dit kanaal om realtime te kunnen communiceren in alle sociale 

kanalen en op de website. De betere systemen integreren naadloos in alle kanalen. 

 Invoeren Centraal Dynamisch Kennismanagement Systeem, zodat er altijd antwoord suggesties 

klaarstaan t.b.v. de beantwoording.  Afhandeltijden zullen tot 50% worden ingekort en 

kwalitatieve en consistente beantwoording is gewaarborgd. Voor meer uitleg over hoe zo een 

systeem eruit ziet verwijs ik u naar hoofdstuk 2.8. 

 

 

Twitter 

Pagina Adres Verstuurd Antwoord Reactietijd* 

https://twitter.com/gem_Zutphen Vrijdag 9 nov. 14:45 Geen antwoord 
ontvangen 

N.v.t. 

*Er wordt rekening gehouden met openingstijden 

Bericht Antwoord 

Hallo,  
Ik ben aan het overwegen om naar jullie 
gemeente te verhuizen, wat moet ik allemaal 
regelen / doen? Woon nu in De Lier. Wat als ik 
eerst bij iemand anders wil inwonen. Wat moet ik 
dan nog extra regelen? 
Groet, 
Jessica van den Oever 

N.v.t. 

 

Dit zijn de items die we beoordelen binnen dit contactkanaal: 

 Onderzoeksitem Resultaat Score 

1 Meerdere pagina’s Drie pagina’s gevonden namelijk 
@gem_Zutphen, @14_0575 en 
@GemeenteZtphen 

5 

2 Reactietijd Geen antwoord ontvangen 4 

3 Kwalificatie uitgevoerd N.v.t. - 

4 Antwoord in één keer N.v.t. - 

https://twitter.com/gem_Zutphen
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5 Centraal Dynamisch 
Kennismanagement Systeem 

Nee, die is er niet op dit moment. Er is wel 
het antwoord portaal van Greenvalley. 
 

4 

6 Centrale afdeling waar alle 
contacten worden 
afgehandeld 

Ja, dit contactkanaal komt binnen bij het 
KCC en wordt afgehandeld in Obi4One 

10 

7 In staat om vraag uit ander 
kanaal te combineren 

N.v.t. - 

8 Bericht knop aan staan? Nee 4 

 Totale score  5,4 

 

Aanbevelingen: 

 Beantwoorden van vragen via sociale media dient binnen minuten plaats te vinden om te 

voorkomen dat iemand een ander contactkanaal gaat gebruiken 

 Ervoor zorgen dat, ongeacht of er een antwoord via een ander contactkanaal is gegeven, toch 

dit communiceren via dit contactkanaal en hierna pas de vraag afsluiten. 

 Invoeren Centraal Dynamisch Kennismanagement Systeem, zodat er altijd antwoord suggesties 

klaarstaan t.b.v. de beantwoording.  Afhandeltijden zullen tot 50% worden ingekort en 

kwalitatieve en consistente beantwoording is gewaarborgd. Voor meer uitleg over hoe zo een 

systeem eruit ziet verwijs ik u naar hoofdstuk 2.8. 

 Één centraal Klant Contact Systeem gebruiken voor alle kanalen, zodat er een integraal contact 

beeld is en dubbel werk voorkomen kan worden. 

 Extra gemeente pagina’s verwijderen, samenvoegen of laten sluiten. Veroorzaakt verwarring bij 

vraagsteller, kost onnodig beheer en de gemeente loopt mogelijk reputatieschade door spook 

pagina’s 

 De “Tweet to” knop vervangen voor de “Message” knop, waardoor je als gemeente niet 

gebonden bent aan het beperkt aantal karakters en een volwaardige antwoord kunt geven en 

een interactie kunt voeren. Het doorverwijzen naar de website vanwege het tekort aan karakter 

behoord nu tot het verleden.  

 Inzet van een Chatbot binnen dit kanaal om realtime te kunnen communiceren in alle sociale 

kanalen en op de website. De betere systemen integreren naadloos in alle kanalen. 
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Whatsapp 

Nummer Verstuurd Antwoord Reactietijd* 

+31 06 20743114 Vrijdag 9 nov. 14:45 Vrijdag 9 nov 16:28 1 uur en 43 min. 
*Er wordt rekening gehouden met openingstijden 

Bericht Antwoord 

Hallo,  
Ik ben aan het overwegen om naar jullie 
gemeente te verhuizen, wat moet ik allemaal 
regelen / doen? Woon nu in De Lier. Wat als ik 
eerst bij iemand anders wil inwonen. Wat moet ik 
dan nog extra regelen? 
 
Groet, 
Jesica van den Oever 

Goedemiddag, 
 
Ik heb u zojuist aan de telefoon gehad. Ik zal uw 
bericht afhandelen. Alvast succes met verhuizen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Miriam namens team Publiekszaken 

 

Dit zijn de items die we beoordelen binnen dit contactkanaal: 

 Onderzoeksitem Resultaat Score 

1 Reactietijd O.b.v. openingstijden: 1 uur en 43 min.  4 

2 Kwalificatie uitgevoerd n.v.t., antwoord gegeven in ander 
contactkanaal 

- 

3 Antwoord in één keer n.v.t., antwoord gegeven in ander 
contactkanaal 

- 

4 Centraal Dynamisch 
Kennismanagement Systeem 

Nee, die is er niet op dit moment. Er is wel 
het antwoord portaal van Greenvalley. 
 

4 

5 Centrale afdeling waar alle 
contacten worden 
afgehandeld 

Ja, dit contactkanaal komt binnen bij het 
KCC en wordt afgehandeld in Obi4One 

10 

6 In staat om vraag uit ander 
kanaal te combineren 

Ja, 3 contactkanalen kunnen combineren; 
Contactformulier, Whatsapp en Telefoon 

7 

7 Spontaan bellen Nee - 

 Totale score  6,3 
 

Aanbevelingen: 

 Whatsapp is net als LiveChat een Realtime contactkanaal. Beantwoorden van vragen dient 

daarom binnen seconden plaats te vinden i.p.v. minuten of uren. Dit om ergernis en escalatie 

naar andere contactkanalen te voorkomen. 

 Inzet van een centrale en dynamische kennisbank om een duidelijk, volledig en consistent 

antwoord te geven 

 Één centraal Klant Contact Systeem gebruiken voor alle kanalen, zodat er een integraal contact 

beeld is en dubbel werk voorkomen kan worden. 
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2.6  Telefoon    

De telefoon is nog steeds een populair contactkanaal om zaken te regelen met een gemeente of om een 

vraag beantwoord te krijgen. Het verlangt een persoonlijk contact en is daarom ook een vrij kostbaar 

contactkanaal. Daar tegenover kan een medewerker meer sfeer in het gesprek brengen en tot een 

betere kwalificatie van een (aan) vraag komen. De nadruk in de beoordeling ligt hier met name op de 

bereikbaarheid, bejegening en deskundigheid. 

 Beschikbare Nummers* Afdeling Tijdstip gebeld 

1 14 0575 /0031 575 58 70 00 Stadhuis 16:06 

2 0575 – 595 760 Het Zorgloket  

3 0575 – 519 613 Samen Leven & 
Vrijwilligerscentrale 

 

4 0575 – 595 700 Het Plein  

5 0575 – 541 575 Centrum voor Jeugd en 
Gezin 

 

* De telefoonnummers zijn gevonden via de zoekfunctie op de website, contactpagina of andere uitingen. Nummers van 

accountmanagers en de politiek zijn buiten scope gelaten. 

Dit zijn de items die we beoordelen binnen dit contactkanaal: 

 Onderzoeksitem Resultaat Score  

1 Één telefoonnummer Vijf telefoonnummers gevonden 5 

2 Keuzemenu Geen keuzemenu 10 

3 Wachttijd 14 seconden 7 

4 Kwalificatie uitgevoerd Geen enkele vraag gesteld 4 

5 Bejegening Enthousiasme: Ja 
Behulpzaamheid: Ja 
Hartelijkheid: Ja 
Meedenken: Ja 
Oprechte aandacht: Ja 

10 

6 Gesprekstijd 1 minuut en 27 seconden 5 

7 Antwoord in één keer Deskundigheid: hoog 
Beide vragen in één keer beantwoord 

10 

8 In staat om vraag uit ander 
kanaal te combineren 

Ja, 3 contactkanalen kunnen combineren; 
Contactformulier, Whatsapp en Telefoon. Er is een 
integratie met telefooncentrale en KCS systeem 

7 

9 Centrale afdeling waar alle 
contacten worden afgehandeld 

Ja, dit contactkanaal komt binnen bij het KCC en 
wordt afgehandeld in Obi4One 

10 

10 Centraal Dynamisch 
Kennismanagement Systeem 

Nee, die is er niet op dit moment. Er is wel het 
antwoord portaal van Greenvalley. 
 

4 

 Totale score  7,2 
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Aanbevelingen: 

 Bij voorkeur één telefoonnummer voor de gehele gemeente. De mens staat namelijk centraal 

ongeacht de rol die iemand heeft binnen een gemeente. Hierdoor voorkom je dat een burger 

per ongeluk het bedrijven loket belt en andersom. Dit voorkomt onnodig doorverbinden, als dit 

al mogelijk is. 

 Gesprekken ondersteunen met Begeleide Interviews, waardoor je altijd een sneller en beter 

antwoord kunt geven. Een medewerker wordt geholpen met de kwalificatie, verificatie, 

berekeningen, toestsing met wetgeving en normen en afhandeling van een (aan)vraag. 

Gesprekken verlopen sneller, er is geen nabewerkingstijd, je maakt geen fouten en hoeft geen 

collega of ander afdeling te raadplegen. Iedereen is hierdoor in principe in staat complexe 

vragen zelfstandig af te handelen. Ten slotte wordt de hele route van vraag naar oplossing 

gerigistreerd middels een audit trail en is een gemeente altijd compliant en controleerbaar.  

Met zo een oplossing kan uw gemeente altijd een betekenisvolle interactie leveren. 

 De inzet van één Klant Contact Systeem die in staat is vragen te beantwoorden en te registreren 

over alle contactkanalen. Hierdoor kan een medewerker ieder ander ingezonden bericht erbij 

pakken. Het voorkomt dubbele beantwoording en een beller hoeft zijn vraag niet nog eens te 

herhalen. 

 

2.7  Live (Video) Chat   

U kunt als gemeente ook overwegen om het chatten nog persoonlijker te maken en te kiezen voor video 

chat. Dit is inmiddels een bewezen technologie en hierdoor kan de gemeente op afstand toch erg 

persoonlijk worden en dichtbij komen. Nog een stap verder is iemand op de website helpen middels Co-

Browsen, waardoor de medewerker het scherm overneemt. Dit kan door sommige mensen als “eng” 

worden ervaren, maar juist de senioren waarderen deze extra hulp. 

 

2.8  Centraal Dynamisch Kennismanagement Systeem  
 

U heeft in het gesprek aangegeven nog niet te beschikken over één Centraal Dynamisch 

Kennismanagement Systeem. Wil een gemeente de mens centraal zetten in een vraaggestuurde 

organisatie, dan is het uitbesteden van kennis en het beheer hiervan ondenkbaar. Iedere gemeente 

heeft haar eigen dynamiek en cultuur, waardoor kennis zeer specifiek moet zijn om relevant te zijn. Wij 

adviseren de ondersteuning van een geavanceerd Centraal Dynamisch Kennismanagement Systeem die 

alle contactkanalen kan ondersteunen. Hierdoor zal uw gemeente steeds beter in staat zijn eenvoudige 

en complexe vragen in één keer goed te beantwoorden. De kennis zal waar nodig naar het internet 

worden ontsloten om onnodig inkomend contactverkeer te voorkomen (tot 30% van het telefonische 

verkeer en tot 65% van alle inkomende berichten) en de service op de website te verhogen. Het 

zwaartepunt van kennis, wat traditioneel in de hoofden van mensen zit op de  achterliggende 
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afdelingen, zal naar de voorkant van de organisatie verschuiven door het vastleggen van deze kennis. 

Alleen de zeer specialistische vragen zullen in de achterliggende afdelingen beantwoord worden.   

Een Centraal Dynamisch Kennismanagement Systeem moet een integraal onderdeel zijn van een Klant 

Contact Systeem en gaat vele malen verder dan de inzet van eenvoudige tooling zoals statische FAQ’s, 

aparte kennisbank, de eigen website of een producten catalogus voor de beantwoording van vragen. 

Een Centraal Dynamisch Kennismanagement Systeem zorgt bijvoorbeeld voor logging hoe vaak een 

kennisitem wordt geraadpleegd en via welk contactkanaal. Het systeem weet ook of daadwerkelijk een 

vraag is beantwoord, welke vragen geen hits krijgen en waarom en wat de vraag/antwoord combinaties 

zijn per contactkanaal. Het beschikt over een geavanceerde workflow en redactie mogelijkheden, zodat 

kennisbeheer eenvoudig is. U bent als gemeente zelfstandig in dit beheer en eigenaar van de kennis, 

wat de flexibiliteit ten goede komt. U kunt met KPI dashboard binnen het kennisdomein snel en pro-

actief reageren waar nodig. Verder kan dit systeem automatische antwoord suggesties klaarzetten op 

basis van gescande inhoud van inkomende berichten, zodat een medewerker tot 50% sneller berichten 

kan afhandelen. Zo maar een paar zaken die een geavanceerd Kennismanagement Systeem u kan 

brengen.  

 

2.9  Begeleide Interviews 

Uit dit assessment blijkt dat uw gemeente nog niet beschikt over de mogelijkheid om begeleide 
interviews af te leggen via alle contactkanalen met de website in het bijzonder. Iedere gemeente zal 
haar processen moeten digitaliseren op de website, maar op dit moment is uw website nog niet 
optimaal ingericht voor mobiele apparaten vanwege het gebruik van PDF formulieren. Sommige 
gemeenten zijn al een stapje verder en beschikken over e-formulieren. Dit zijn feitelijk eenvoudige 
digitale formulieren, die data controles kunnen uitvoeren en soms ook wat informatie vooraf invullen. 
Ze helpen de aanvraag op de juiste plek binnen te laten komen en kunnen soms automatisch in een 
zaaksysteem worden gezet. Meestal bevatten e-formulieren teveel onnodige vragen t.b.v. de interne 
organisatie, zijn inflexibel en hebben geen toegevoegde waarde voor de aanvrager. De e-formulieren 
zijn net als de content op de website niet vraaggestuurd, waardoor veel mensen afhaken of in 
verwarring raken door de gevraagde informatie. 
 
De volgende stap in de evolutie naar volledige vraaggestuurde digitalisering is Begeleide Interviews, 
waardoor uw gemeente alleen iemand confronteert met de juiste kennis en vragen als dat relevant is. 
Hier zitten geavanceerde algoritmes achter die deze interacties automatiseren en begeleiden. Op basis 
van een specifieke (aan)vraag komt iemand in een interactie terrecht die kan toetsten wie iemand is,  
kwalificeert of diegene de aanvraag wel mag doen, rekening houdt met actuele wet- en regelgeving, 
automatisch gegevens invult, real-time berekeningen kan uitvoeren, voorziet in digitale handtekeningen 
en tenslotte volautomatisch interne processen initieert richting achterliggende systemen. Er zijn 
volledige audits trails, waardoor uw gemeente altijd compliant, toetsbaar en transparant is. Alles direct 
geschikt voor alle mobiele apparaten en browsers. Het systeem kan onderscheid maken tussen iemand 
op de website, een medewerkers aan de telefoon of aan de balie. Het opzetten van deze interviews 
vraagt geen programmeer kennis en maakt a.d.h.v. word of excel documenten al direct algoritmes en 
logische interview structuren.  
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U kunt met zo een systeem volledig PDF en eformulier vrij werken. Deze zijn overbodig geworden. 
Daarnaast verhoogd u het online gebruik van de diensten en is uw gemeente 100% digitaal, mobiel en 
24/7 bereikbaar. U kunt nu niet alleen  kennisgerelateerde (aan)vragen reduceren op uw Klant Contact 
Centrum of achterliggende afdelingen, maar ook complexe en transactionele (aan)vragen. Tevens 
kunnen medewerkers op uw Klant Contact Centrum nu wel over de volle breedte van de gemeentelijke 
producten diepte (aan)vragen beantwoorden/afhandelen. Doorverwijzen naar achterliggende 
afdelingen zal steeds minder plaatsvinden. . U bent hiermee in staat om een betekenisvolle interactie te 
voeren over alle contactenkanalen waar directe intractie mogelijk is met regelgestuurde en 
doelgeoriënteerde dynamische interviews 
 
Wij adviseren uw gemeente om contact op te nemen met de verschillende leveranciers om dit op te 
lossen. Het is de oplossing met de minste inspanning en de grootste baten voor uw gemeente. 
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BIJLAGEN – ONDERZOEK UITLEG EN NORMEN 
 
De onderzoeksitems verschillen per contactkanaal en zullen gebruikt worden waar van toepassing. Ieder 

onderzoeksitem is voorzien van een korte uitleg en de normen die worden gehanteerd t.b.v. de 

beoordeling. 

Onderzoeksitem Uitleg 

Hoeveelheid beschikbare 
contactkanalen 

Mensen bepalen tegenwoordig zelf hun favoriete contactkanaal en daarom is het 
zaak dat een gemeente zoveel mogelijk contactkanalen ter beschikking stelt om 
hen te ondersteunen. De contactkanalen die in scope zijn: brief, balie, website, 
contactformulieren, e-mail, facebook, twitter, Whatsapp, telefoon en live/video 
chat.  
 

Beoordeling Score Norm (beschikbare contactkanalen) 

Slecht 4 1-2 contactkanalen beschikbaar 

Matig 5 3-4 contactkanalen beschikbaar 

Voldoende 6 5-6 contactkanalen beschikbaar 

Ruim Voldoende 7 7 contactkanalen beschikbaar 

Goed 8 8 contactkanalen beschikbaar 

Zeer goed 9 9 contactkanalen beschikbaar 

Excellent 10 Alle 10 contactkanalen beschikbaar 
 

Vindbaarheid Google Hoe goed is een gemeente pagina vindbaar als je vanuit google gaat zoeken. Het 
doel moet zijn om in de top-3 zichtbaar te zitten. Gebruikte zoektermen: 
“Ik wil verhuizen naar <Plaatsnaam>”: nr1 
“Verhuizen naar <Plaatsnaam>”: Nr1 
“Verhuizen <Plaatsnaam>”: Nr1 
 

Beoordeling Score Norm 

Slecht 4 Vanaf 2e pagina 

Matig 5 Van 5 tot einde 1e pagina 

Voldoende 6 Positie 5 

Ruim Voldoende 7 Positie 4 

Goed 8 Positie 3 

Zeer goed 9 Positie 2 

Excellent 10 Positie 1 
 

Vormgeving / Design / 
Uitstraling 

Vormgeving en Design van de website zijn cruciaal voor de beleving en de 
uitstraling van een gemeente. Het moet een afspiegeling zijn van de identiteit 
van een gemeente. Prachtige en relevante sfeerfoto’s en video’s helpen om dit 
beeld te versterken. Dit alles is gekoppeld aan de kernwaarden van een 
gemeente. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld www.paypal.com, 
www.apple.com en http://www.samsung.com/uk/. Hoe minder er op de website 
staat des te beter de sfeer overkomt. Weinig menu’s en alleen relevante content 
laten zien. We kijken naar de aanwezigheid van: beperkt aantal menu’s, sfeer 
foto’s aanwezig, een rustige homepagina, eenvoudige vormgeving 
 

Beoordeling Score Norm 

http://www.paypal.com/
http://www.apple.com/
http://www.samsung.com/uk/
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Slecht 4 Alle 4 van toepassing 

Matig 5 - 

Voldoende 6 - 

Ruim Voldoende 7 1 van de 4 van toepassing 

Goed 8 2 van de 4 van toepassing 

Zeer goed 9 3 van de 4 van toepassing 

Excellent 10 4 van de 4 van toepassing 
 

Website volledig geschikt 
voor mobiele apparaten 

Is de website van de gemeente volledig geschikt voor alle mobiele apparaten? De 
meeste mensen bezoeken de gemeente website namelijk eerst via een mobiel 
apparaat om een antwoord te vinden of een aanvraag in te dienen. Is iemand in 
staat om via zijn/haar mobiel 100% digitaal een (aan)vraag af te handelen. 
 

Beoordeling Score Norm 

Slecht 4 Een website is in zijn geheel niet geschikt 
voor mobiele apparaten 

Matig 5 Website ondersteunt mobiele apparaten, 
maar men heeft meer dan 20 pdf 
formulieren of waar je een afspraak moet 
maken 

Voldoende 6 Website ondersteunt mobiele apparaten, 
maar men heeft meer dan 15 pdf 
formulieren of waar je een afspraak moet 
maken 

Ruim Voldoende 7 Website ondersteunt mobiele apparaten, 
maar men heeft meer dan 10 pdf 
formulieren of waar je een afspraak moet 
maken 

Goed 8 Website ondersteunt mobiele apparaten, 
maar men heeft meer dan 5 pdf 
formulieren of waar je een afspraak moet 
maken 

Zeer goed 9 Website ondersteunt mobiele apparaten, 
maar men heeft minder dan 5 pdf 
formulieren of waar je een afspraak moet 
maken 

Excellent 10 Website ondersteunt mobiele apparaten, 
maar men heeft geen pdf formulieren en 
hoeft ook niet langs te komen om zaken te 
regelen 

 
 

Eenvoudig contact 
opnemen  

Hoe eenvoudig is het om contact op te nemen met een gemeente via een 
contactkanaal naar keuze als men geen antwoord kan vinden of de aanvraag kan 
afronden. 
 

Beoordeling Score Norm 
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Slecht 4 Duidelijk ontmoedigingsbeleid om contact 
op te nemen door vergoedingen te vragen , 
contactgegevens weg te laten of te 
verstoppen 

Matig 5 Niet direct contactgegevens in beeld en 
alleen via contactknop zichtbaar 

Voldoende 6 Alle contactgevens direct op homepage in 
beeld, maar verder niet meer zichtbaar 

Ruim Voldoende 7 Merendeel contactgevens permanent in 
beeld aan onderkant website 

Goed 8 Merendeel contactgevens permanent in 
beeld aan bovenkant website 

Zeer goed 9 Alle contactgevens permanent in beeld aan 
onderkant website 

Excellent 10 Alle contactgevens permanent in beeld aan 
bovenkant website 

 
 

Snelheid website Langzame websites worden als zeer hinderlijk ervaren door gebruikers. Ruim 50% 
haakt voortijdig af als de website niet snel reageert. Optimale dienstverlening is 
alleen mogelijk met een snelle website. We kijken hier naar de laadtijd van 
verschillende pagina’s. Gebruikte tool: https://tools.pingdom.com/  
Uitkomst meting is gemiddelde van 5 metingen 

Beoordeling Score Norm (laadtijd) 

Slecht 4 Meer dan 3 seconden  

Matig 5 Tussen de 2 en 3 seconden 

Voldoende 6 Tussen de 1,5 en 2 seconden 

Ruim Voldoende 7 Tussen de 1 en 1,5 seconden 

Goed 8 Tussen de 0,6 en 1 seconden 

Zeer goed 9 Tussen de 0,3 en 0,6 seconden 

Excellent 10 Tussen de 0,1 en 0,3 seconden 

 
 

Kernwaarden Mensen zullen zich als individu steeds meer vereenzelvigen met een gemeente 
die bij hun past. Dit kan alleen op basis van een duidelijk omschreven cultuur die 
rust op enkele kernwaarden die prominent op de website te vinden zijn. Het 
gevecht om deze persoon in uw gemeente te krijgen (of te behouden) is nog niet 
volledig losgebarsten, maar zal op termijn een bedreiging vormen voor krimp.  
 

Beoordeling Score Norm 

Matig 5 Geen cultuur pagina 

Excellent 10 Wel cultuur pagina  
 

Zoeken naar antwoord Beschikt een gemeente over een geavanceerde zoekfunctie en/of overzichtelijk 
menu die iemand snel bij het juiste antwoord brengt. Dit kan iemand zijn die op 
de gemeente website zit of een interne medewerker die vragen moet 
beantwoorden. Er zijn twee doelgroepen die op basis van hun zoekgedrag zijn 
ingedeeld, namelijk iemand die de zoekfunctie gebruikt (80% van mensen) en 

https://tools.pingdom.com/
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iemand die navigeert door de menustructuur (20% mensen). Het is dan ook 
belangrijk dat bij het zoeken het enige juiste antwoord wordt gevonden en bij het 
navigeren niet teveel wordt geklikt (maximaal 3 kliks tot antwoord). 
Gebruikte zoektermen: 

1. Verhuizen <plaatsnaam> 
2. Verhuizen naar <plaatsnaam> 
3. Ik wil verhuizen naar <plaatsnaam>  

 
We kijken naar het aantal zoekresultaten en of de meest relevant bovenaan 
staan. Ook kijken we of we binnen 3 kliks via het menu bij het antwoord zijn.  
 

Beoordeling Score Zoekfunctie Menu navigatie 

Slecht 4 > 50 resultaten en/of 
meest relevante niet 
bovenaan 

> 3x klikken 

Matig 5 > 25 resultaten en/of 
meest relevante niet 
bovenaan 

- 

Voldoende 6 5 resultaten en/of meest 
relevante bovenaan 

- 

Ruim 
Voldoende 

7 4 resultaten en/of meest 
relevante bovenaan 

- 

Goed 8 3 resultaten en/of meest 
relevante bovenaan 

3x klikken 

Zeer goed 9 2 resultaten en/of meest 
relevante bovenaan 

2x klikken 

Excellent 10 1 relevant resultaat 1x klikken 

 
Totale score is gemiddelde van beide (binnen drie kliks) 

Persoonlijke pagina Om mensen centraal te zetten is een persoonlijke omgeving waar men een 
integraal beeld krijgt van al haar producten en statussen. Ook is dit de omgeving 
waar inzage heeft is de volledige contacthistorie.  
 

Beoordeling Score Norm 

Matig 5 Geen persoonlijke / mijn pagina 

Excellent 10 Wel een persoonlijke / mijn pagina 
 

Kwalificatie uitgevoerd Heeft de gemeente de initiële kwalificaties uitgevoerd alvorens de vraag goed en 
volledig te kunnen beantwoorden? Denk hierbij aan vragen als: Bent u ouder dan 
16 jaar?, komt u alleen of met uw gezin? Staat u onder curatele? Heeft u een 
uitkering? Gaat u huren of kopen? Gaat u eerst bij iemand inwonen? Op de 
website is dit net zo relevant als tijdens een direct contact met een medewerker. 
De ideale contactkanalen voor kwalificatie zijn de website, telefoon, live (video) 
chat, balie, whatsapp, en sociale media. E-mail en contactformulieren zijn niet 
optimaal, maar door de vraagsteller te bellen is dit oplosbaar. 
 

Beoordeling Score Norm 

Slecht 4 Geen enkele vraag gesteld 
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Matig 5 1 vraag gesteld 

Voldoende 6 2 vragen gesteld 

Ruim Voldoende 7 3 vragen gesteld 

Goed 8 4 vragen gesteld 

Zeer goed 9 5 vragen gesteld 

Excellent 10 Alle relevante vragen gesteld 

 
 

Centraal Dynamisch 
Kennismanagement 
Systeem 

Beschikt de gemeente over één Centraal Dynamisch Kennismanagement Systeem 
met alle kennis voor alle contactkanalen t.b.v. een uniforme en concistente 
beantwoording van vragen? Dit is een kennisbank die bestaat uit 
kennisgerelateerde vragen en antwoorden die gaan over producten en diensten 
die een gemeente aanbiedt. Deze kennis is ontstaan uit de dynamiek van de 
vraagstellers en hierdoor vraaggestuurd en herkenbaar.  
 

Beoordeling Score Norm 

Slecht 4 geen centrale dynamische kennisbank 

Excellent 10 één centrale dynamische kennisbank 

 
 

Één centraal e-mail adres Het aanbieden van slechts één centraal e-mail adres waar alle vragen 
binnenkomen is de beste manier om een efficiënte en excellente service te 
verlenen. Hoe meer e-mailadressen er beschikbaar worden gesteld des te lager is 
de beoordeling. Dit geldt ook voor persoonlijke inboxen. 
 

Beoordeling Score Norm 

Slecht 4 Meer dan 6 e-mail adressen 

Matig 5 6 e-mail adressen 

Voldoende 6 5 e-mail adressen 

Ruim Voldoende 7 4 e-mail adressen 

Goed 8 3 e-mail adressen 

Zeer goed 9 2 e-mail adressen 

Excellent 10 één centraal e-mail adres 

 
 

Laagdrempelig Contact 
Formulier 

Het hebben van een contactformulier geeft de mogelijkheid om extreem veel 
informatie van een vraagsteller te vragen alvorens iemand het bericht kan 
versturen. We kijken hierbij dan ook naar de relevantie van de gevraagde 
informatie voor de vraagsteller en of een formulier op één pagina zit en niet uit 
verschillende tabbladen bestaat. Dit wordt als hinderlijk ervaren. In de ideale 
wereld vraagt een gemeente alleen de naam t.b.v. persoonlijke bejegening, e-
mailadres om de automatische bevestiging naar te versturen en om het 
antwoord te kunnen geven, een plek waar voldoende ruimte is om een vraag te 
typen en de mogelijkheid om een bijlage mee te sturen in ieder formaat. Ook 
moet op voorhand zijn aangegeven dat velden verplicht zijn om in te vullen, 
zodat wordt voorkomen dat men foutmeldingen krijgt en in het ergste geval alle 
informatie opnieuw moet invullen. 
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Beoordeling Score Norm 

Slecht 4 Niet op 1 scherm en/of 7 invoervelden 

Matig 5 Niet op 1 scherm en/of 6 invoervelden 

Voldoende 6 Op 1 scherm en 5 invoervelden 

Ruim Voldoende 7 Op 1 scherm en 4 invoervelden 

Goed 8 Op 1 scherm en 3 invoervelden  

Zeer goed 9 Op 1 scherm en 3 invoervelden + bijlage 
meesturen of indicatie verplichte velden 

Excellent 10 Op 1 scherm en 3 invoervelden + bijlage 
meesturen + indicatie verplichte velden 

 
 

Automatische 
Ontvangstbevestiging 

Bij zowel het versturen van een vraag via een e-mail of een contactformulier is 
het belangrijk dat een gemeente direct aangeeft dat de vraag in goede orde is 
ontvangen. Dit om te voorkomen dat iemand bij twijfel alsnog gaat nabellen. Na 
het invullen van een webformulier wordt meestal wel een bevestiging van 
verzenden op de website weergegeven, maar dan nog is dit niet het bericht van 
ontvangst. We kijken eerst of er een automatisch gegenereerde 
ontvangstbevesting binnenkomt. Hoe langer het duurt des te lager de 
beoordeling 
 

Beoordeling Score Norm 

Slecht 4 > 40 min. of geen ontvangen 

Matig 5 < 20 min. 

Voldoende 6 < 10 min. 

Ruim Voldoende 7 < 5 min. 

Goed 8 < 3 min. 

Zeer goed 9 < 2 min. 

Excellent 10 < 1 min. 

 
 

No-Reply Veel gemeenten versturen een Automatische Ontvangstbevestiging met een 
noreply@ afzender adres. Dit zorgt ervoor dan een vraagsteller niet in staat is om 
zijn/haar vraag eventueel aan te vullen met een extra vraag of informatie. Men 
zou in dit geval een volledig nieuw bericht moeten versturen en dan maar hopen 
dat een gemeente deze twee berichten aan elkaar kan koppelen. Het risico dat 
het tweede bericht geen context bevat en onbeantwoordbaar is geworden, 
waarop een medewerker de vraagsteller zou kunnen vragen voor meer 
informatie. Dit veroorzaakt verwarring en onnodig ge-ping pong van berichten.  
 

Beoordeling Score Norm 

Slecht 4 Wel No-Reply 

Excellent 10 Geen No-Reply 
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Referentienummer In een Automatische Ontvangstbevestiging is het relevant dat er een 
referentienummer in zit mocht iemand toch gaan bellen. Een medewerker kan 
direct de openstaande vraag erbij pakken, zodat de vraagsteller niet opnieuw zijn 
vraag hoeft te stellen en er geen dubbele beantwoording zal plaatsvinden. Dit 
verhoogd de efficiency en positieve beleving. Tevens kan met dit nummer 
herkenning plaatsvinden mocht iemand een vervolgvraag of extra vraag stellen 
door te reageren op de Automatische Ontvangstbevestiging.  
 

Beoordeling Score Norm 

Slecht 4 Geen referentienummer 

Excellent 10 Wel referentienummer 

 
 

Dynamische Reactietijd Tijdstip van uiterste beantwoording die dynamisch wordt bepaald door de locatie 
op de website of op basis van de inhoud van een bericht. Dit noemen we ook wel 
verwachtingsmanagement. Het systeem zorgt ook dat het bericht direct op de 
juiste afdeling komt. Hieronder de normen voor deze uiterste beantwoording: 
 

Beoordeling Score Norm 

Slecht 4 > 48 uur of helemaal geen tijd 

Matig 5 < 48 uur 

Voldoende 6 < 24 uur 

Ruim Voldoende 7 < 4 uur  

Goed 8 < 2 uur 

Zeer goed 9 < 1 uur 

Excellent 10 < 30 minuten 
 

Gepersonaliseerd Dit geldt voor zowel gestructureerde (contactformulieren) als ongestructureerde 
(e-mail) berichten. Je wilt iemand persoonlijk aanspreken in de Automatische 
Ontvangstbevestiging voor het warme gevoel en juiste bejegening.  
 

Beoordeling Score Norm 

Slecht 4 Geen personalisering 

Excellent 10 Personalisering 

 
 

Reactietijd Het niet tijdig beantwoorden van een vraag is het grootste risico op 
ontevredenheid en onnodig herhaalverkeer. De norm is per relevant 
contactkanaal aangegeven. In alle gevallen wordt er rekening gehouden met de 
openingstijden van uw gemeente: 
 

Beoordeling Score Bericht* Sociaal** Livechat*** 

Slecht 4 > 16 uur > 10 min. > 30 sec. 

Matig 5 < 16 uur < 7 min. < 35 sec. 

Voldoende 6 < 8 uur < 5 min. < 25 sec. 

Ruim 
Voldoende 

7 < 4 uur  < 4 min. < 15 sec. 

Goed 8 < 2 uur < 3 min. < 10 sec. 
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Zeer goed 9 < 1 uur < 2 min. < 6 sec. 

Excellent 10 < 30 
minuten 

< 1 min. < 3 sec. 

 
*Berichten zijn e-mail en contactformulieren 
** Sociaal is Twitter en Facebook Messenger 
*** Whatsapp en LiveChat 

Antwoord voorkeurskanaal In één contactkanaal (contactformulier of e-mail) wordt het verzoek ingediend 
om het antwoord te geven via de telefoon. Het toetst twee zaken; leest iemand 
werkelijk het bericht goed en is de beantwoorder in staat om de vraagsteller 
centraal te zetten. 
 

Beoordeling Score Norm 

Matig 5 Antwoord niet via telefoon gekregen 

Excellent 10 Antwoord via telefoon gekregen  

 
 

Antwoord in één keer Is een medewerker in staat om een goed, volledig, duidelijk, begrijpelijk (geen 
jargon) en eenduidig antwoord te geven op alle vragen. Wordt de vraagsteller 
doorverwezen naar een andere afdeling of een collega? Moet hij escaleren vanuit 
de website naar een medewerker via een ander contactkanaal als het antwoord 
onvolledig of onduidelijk is? Voor de website geldt dat men de antwoorden kan 
krijgen zonder eerst te inloggen met een DigiD. Die heeft namelijk niet iedereen 
altijd en overal bij zich. 
 

Beoordeling Score Norm 

Slecht 4 Antwoord na 3 contactmomenten of 
doorverwijzen naar ander kanaal 

Matig 5 Antwoord na 2 contactmomenten of 
doorverwijzen naar ander kanaal 

Voldoende 6 - 

Ruim Voldoende 7 - 

Goed 8 - 

Zeer goed 9 - 

Excellent 10 Antwoord in één keer 

 
Website: 
 

Beoordeling Score Norm 

Slecht 4 Geen antwoord gevonden 

Matig 5 Onvolledig 

Excellent 10 Volledige antwoord gevonden 

 
 

Bejegening Hoe een medewerker zich gedraagt (normen) t.o.v. iemand die contact opneemt 
vloeit direct voort uit de waarden (cultuur) die een gemeente nastreeft. Wij 
geloven dat dit gedrag altijd mensgericht zou moeten zijn. In dit assessment is 
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deze beoordeling subjectief, omdat de onderzoeker zijn eigen waarden heeft. De 
mate waarop dit aansluit op die van de medewerker bepaald of de juiste beleving 
wordt ervaren. Wij kijken hier naar volgende 5 onderdelen: enthousiasme, 
behulpzaamheid, hartelijkheid, meedenken, oprechte aandacht. 
 

Beoordeling Score Norm 

Slecht 4 geen onderdeel ervaren 

Matig 5 1 onderdeel ervaren 

Voldoende 6 - 

Ruim Voldoende 7 2 onderdelen ervaren 

Goed 8 3 onderdelen ervaren 

Zeer goed 9 4 onderdelen ervaren 

Excellent 10 Alle 5 onderdelen ervaren 

 
 

Centrale afdeling waar alle 
contacten worden 
afgehandeld 

Door alle contacten van de gemeente centraal af te handelen, is het mogelijk om 
daadwerkelijk contact te maken en iemand centraal te zetten. Uiteraard ontstaat 
hierdoor ook de meest effectieve en efficiënte afhandeling van inkomende 
(aan)vragen. Iedere verzuiling in de organisatie is onwenselijk. 
 

Beoordeling Score Norm 

Slecht 4 2 of meer afdelingen die inkomende 
vragen krijgen en direct of indirect 
beantwoorden 

Excellent 10 1 Centrale Contact Afdeling beantwoord 
alle inkomende vragen binnenkrijgt en 
beantwoord. 

 
 

In staat om vraag uit ander 
kanaal te combineren 

Hier wordt gekeken of een gemeente in staat is om eerder verstuurde berichten 
vanuit andere contactkanalen te koppelen en vervolgens te combineren in één 
beantwoording.  niet kunnen combineren is een onvoldoende, maar het wel 
combineren maar niet communiceren is een voldoende en het combineren en 
pro actief hierover informeren is maximaal een 10 
 

Beoordeling Score Norm 

Slecht 4 Geen enkel kanaal combineren 

Matig 5 1 kanaal combineren 

Voldoende 6 2 kanalen combineren 

Ruim Voldoende 7 3 kanalen combineren 

Goed 8 4 kanalen combineren 

Zeer goed 9 5 kanalen combineren 

Excellent 10 Alle kanalen combineren 

 
 

Routering obv inhoud 
en/of lokatie 

Het hebben van een automatische routering van een bericht is essentieel om snel 
een juist antwoord te geven. Dit kan op basis van inhoud of de lokatie die een 
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contactformulier heeft op de website. Een e-mail wordt meestal alleen o.b.v. de 
inhoud of de afzender gerouteerd. 
 

Beoordeling Score Norm 

Slecht 4 Geen automatische routering 

Excellent 10 Automatische routering obv inhoud of 
lokatie 

 
 

Meerdere sociale media 
pagina’s 

Dit zijn pagina’s op social media die op een officiele gemeente pagina lijken 
doordat ze letterlijk dezelfde naam of logo dragen. Het zijn ook extra pagina’s die 
welliswaar officieel zijn, maar wel een verzuiling aantonen. Denk hierbij aan een 
aparte pagina voor burgers, bedrijven, jeugd etc. Hierdoor kan verwarring 
ontstaan via welke pagina men een vraag moet stellen. Hoe meer pagina’s des te 
lager is de beoordeling.   
 

Beoordeling Score Norm 

Slecht 4 > 3 pagina’s 

Matig 5 3 pagina’s 

Voldoende 6 2 pagina’s 

Ruim Voldoende 7 - 

Goed 8 - 

Zeer goed 9 - 

Excellent 10 1 pagina 

 
 

Spontaan bellen Het beste kanaal voor een optimale interactie is de telefoon. Het niet uitvoeren 
van deze activiteit resulteert niet in een negatieve score, maar het wel doen laat 
zien dat een gemeente net dat stapje extra zet om tot een betere kwalificatie en 
beantwoording te komen. Het zorgt voor bonuspunten in dit contactkanaal en 
staat gelijk aan een score van 10. 

Één telefoonnummer Wil een gemeente mensgericht opereren, dan is het ook niet zinvol om te denken 
in cilo’s zoals Burger en Ondernemer. Als een gemeente één nummer voert voor 
alle vragen dan is dit een score van 10, maar naarmate het aantal beschikbare 
telefoonnummers toeneemt neemt deze score af. Het is van belang dat alle 
inkomende gesprekken centraal binnenkomen en vanuit hier de organisatie in 
gaan. Dit geeft inzicht om de dienstverlening te verbeteren. 
 

Beoordeling Score Norm 

Slecht 4 Meer dan 5 telefoonnummers 

Matig 5 Meer dan 3 telefoonnummers 

Voldoende 6 3 telefoonnummers 

Ruim Voldoende 7 2 telefoonnummers 

Goed 8 - 

Zeer goed 9 - 

Excellent 10 Één telefoonnummer voor alle vragen 
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Keuzemenu Keuzemenu’s worden als zeer hinderlijk ervaren en zijn altijd gedreven vanuit 
een interne (verzuilde) organisatie en derhalve niet mensgericht. In deze 
beoordeling wordt niet het inspreken van je gemeente naam meegenomen, maar 
dit wordt wel als negatief eraren door een beller. Zij zijn in de veronderstelling 
dat ze naar hun eigen gemeente bellen en dan is het vreemd om eerst de naam 
van je gemeente in te moeten spreken om in contact te komen. 
 

Beoordeling Score Norm 

Slecht 4 Menu > 3 opties en/of Submenu’s 

Matig 5 Menu > 3 opties 

Voldoende 6 Korte menu van < 3 opties en geen 
submenu 

Ruim Voldoende 7 - 

Goed 8 - 

Zeer goed 9 - 

Excellent 10 Geen keuze menu 

 
 

Wachttijd Te lang wachten wordt als hinderlijk en vervelend ervaren. Dit geldt aan de balie, 
de telefoon en live chat. Balie valt buiten de scope van dit onderzoek. De normen 
zijn als volgt: 
 

Beoordeling Score Telefoon Live Chat 

Slecht 4 > 45 seconden > 30 sec. 

Matig 5 Tussen 34 en 45 sec. < 35 sec. 

Voldoende 6 Tussen 25 en 35 sec. < 25 sec. 

Ruim Voldoende 7 Tussen 12 en 25 sec. < 15 sec. 

Goed 8 Tussen 8 en 12 sec. < 10 sec. 

Zeer goed 9 Tussen 3 en 8 sec. < 6 sec. 

Excellent 10 < 3 sec. < 3 sec. 
 

Gesprekstijd Een gesprek wordt als positief ervaren als de vraagsteller niet het gevoel heeft 
dat iemand op de klok werkt. Hij intensiever de interactie des te langer het 
gesprek meestal duurt. Binnen dit assessment (vraag over verhuizen) is een 
gesprekstijd boven de 3 minuten een voldoende. Interactie wordt opgezet door 
wederzijds vragen te stellen. Het gesprek moet ook niet te langdradig of 
onduidelijk zijn en mag maximaal 5 minuten duren. 
 

Beoordeling Score Norm 

Slecht 4 < 1 minuut of > 10 minuten 

Matig 5 < 2 minuten of > 7 minuten 

Voldoende 6 < 3 minuten of > 5 minuten 

Ruim Voldoende 7 - 

Goed 8 - 

Zeer goed 9 - 

Excellent 10 > 3 minuten en < dan 5 minuten 
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