
Van visie naar praktijk
Gemeente Bergen op weg naar de top van de Dienstverlening!
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M
et

 de

 projecten verwezenlijken w
e onze visie op Dienstverlening!

“Als klanten konden 
kiezen, dan zouden
ze kiezen voor de

dienstverlening van 
gemeente Bergen!”

Afgerond

In uitvoering

Wij zijn een dienstverlenende 
organisatie met producten en 

diensten van topniveau.

@

niet uitgegeven

Klant centraal

Onze dienstverleningskanalen zijn 
afgestemd op de samenleving. 

Met de projecten werken we toe naar 
een dienstverlenende organisatie, 

waarin de klant centraal staat en waarin 
we continu leren en onszelf verbeteren.

Binnen de projecten zijn we bewust van de 
veranderende omgeving en spelen daar op in. 
Grote projecten zoals BUCH, Roadrunner en 
verbouwing gemeentehuis brengen we ook in 
relatie met dienstverlening.  

Informatie is gelijk, ongeacht welk 
kanaal de klant kiest. Dienstverlening 
is ons ding, zowel in front- als in de 

backoffice!
BEGROTING 2015

€60.000

INRICHTING EN OPSTART KCC (KLANT CONTACT CENTRUM)
Eindresultaten 31-12-2015Status

1 
Keuze producten en diensten in KCC 
Beschrijven servicenormen
Implementatie KCC applicatie
Nieuwe telefooncentrale
Samenwerking andere overheidsinstanties
Afstemmen formatie, implementatie 
keuzes en doorontwikkeling 

Een volledig ingericht KCC waar 80% van de vragen in één keer wordt 
afgehandeld met klanttevredenheid.
De gemeente scoort in benchmarks bij de 50 best presterende gemeenten.
Digitaal wat digitaal kan, dichtbij en fysiek als het moet.

2 
DE VERNIEUWDE WEBSITE

Eindresultaten 31-12-2015Status
Nieuwe website
Webbeheerplan
Doorontwikkeling

Professionele, informatieve en toegankelijke 
website met persoonlijke internetpagina, produc-
tencatalogus en klantgerichte zoekfunctie.
Bij de top 50 gemeentelijke websites.

Aangevraagde producten en diensten via de web-
site komt minimaal overeen met landelijke norm.
Met social media in de voorhoede.
Gebruikte technologie geschikt voor verder uitbouw.

HET VERNIEUWDE HRM BELEID
Eindresultaten 31-12-2015Status

3 Opleidingsbeleid
Werving & selectie
Concernstrategie
Verandertraject, bewustwording, communicatie

Het HRM beleid ondersteunt de kwaliteit van de dienstverlening en de 
persoonlijke ontwikkeling van de dienstverleners en hun leidinggevenden. 
De medewerkers kunnen omgaan met de trends van het nieuwe werken
en het gebruik van social media. 

SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE
Status Eindresultaten 31-12-2015

@
Communicatiewijzer en protocollen
Standaardbrieven
Scholing
Doorontwikkeling

IJkfiguren
Geactualiseerde huisstijl

Communicatiewijzer en protocollen
Standaardbrieven
Scholing

METEN, WETEN EN VERBETEREN
Status Eindresultaten 31-12-2015

Conclusies en aanbevelingen vanuit de volgende metingen: Benchmark Publieksza-
ken (2012, 2013), Waar Staat je Gemeente (2012), Mistery Guest onderzoek (2013), 
Telefonische bereikbaarheid (2014).

Opleveren meetplan
Diverse metingen uitgevoerd
Inbedding verbetercyclus

Een meetplan voor het meten en verbeteren van de resultaten t.a.v. de dienstverle-
ning. Dit plan voorziet in (1) de criteria (wat willen we meten?), (2) de meetmethode 
en frequentie en (3) de inbedding van de resultaten in de verbetercyclus.

BEGROTING 2012-2014
€465.000

11%89%
uitgegeven
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