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1 Leeswijzer
Voor u ligt het programmaplan Klantgerichte dienstverlening. In dit hoofdstuk is een
leeswijzer opgenomen zodat u de inhoud van dit programmaplan snel en effectief
tot u kunt nemen.
Iedere directie en afdeling binnen de Gemeente Velsen krijgt te maken met het
programma klantgerichte dienstverlening. Iedere afdeling heeft namelijk een rol, is
onderdeel van de keten, in de afhandeling van klantgericht proces.
Belangrijk
Als gemeente Velsen zijn wij straks hét loket voor de overheid en moeten we als
gemeente met één mond spreken namens die overheid.
Om dit te kunnen bewerkstelligen is het belangrijkste uitgangspunt van het
programma dat het proces wordt gescheiden van de inhoud.
Als we spreken over de inhoud, dan hebben we het over het ‘WAT’ oftewel de
‘KENNIS’. Hierbij gaat het over de vraag welke informatie is gewenst. Het proces
gaat over het ‘HOE’, oftewel de ‘METHODE’. Bij de procesmatige aspecten gaat het
over de manier waarop de informatie wordt aangeleverd en door wie.
Op dit moment zijn inhoud en proces binnen gemeente Velsen nog niet gescheiden.
Met dit veranderproces gaat dit wel gebeuren. Dit heeft voor iedereen binnen de
gemeente Velsen gevolgen. Zo neemt de speelruimte af in de manier waarop zaken
worden aangepakt (meer standaarden en digitalisering). Er zullen duidelijk afspraken
worden gemaakt over de manier waarop de inhoud tot stand komt en wie
verantwoordelijk is om er voor te zorgen dat het proces hierdoor niet verstoord wordt
(toekennen eigenaarschap en verantwoordelijkheden en sturing op resultaten).
Hierdoor creëren we meer transparantie en efficiëntie in onze manier van werken en
wordt de gemeente Velsen een klantgerichte dienstverlener.
Iedere ambtenaar/afdeling binnen Velsen zal hier dus zijn verantwoordelijkheid in
moeten nemen en ontkomt niet aan zijn of haar betrokkenheid bij het programma.
We gaan anders werken en dit moeten we samen doen!
De eerste stap hierin is het tot zich nemen van dit programmaplan en zich goed op
de hoogte te stellen van het programma Klantgerichte Dienstverlening.
In het programmaplan staat de integrale aanpak voor de afdelingsoverstijgende
ontwikkeling van de klantgerichte dienstverlening beschreven. Het programmaplan
beschrijft de aanleiding, doelstelling en de planning van deze ontwikkeling en is als
volgt opgebouwd:
a) In hoofdstuk 2 staat de management samenvatting;
b) In hoofdstuk 3, Inleiding, wordt het kader geschetst van het programma. Hier
vindt u de landelijke programma’s die van invloed zijn op het programma en de
wet en regelgeving waaraan voldaan moet worden. Daarnaast wordt kort
ingegaan op de uitgangspunten van de klantgerichte dienstverlening;
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c) In hoofdstuk 4, Programma Klantgerichte dienstverlening, worden de visie,
doelstelling, reikwijdte en het beoogde resultaat van het programma toegelicht;
d) In hoofdstuk 5, Verandermanagement, wordt ingegaan op de verandering die
nodig is om het programma succesvol te laten zijn;
e) In hoofdstuk 6, Planning, wordt de plateauplanning geïntroduceerd. Dit is een
methode om gefaseerd tot een integrale planning van de resultaten en
activiteiten te komen. Per plateau (periode) worden de resultaten beschreven en
in de tijd uitgezet. In dit hoofdstuk worden ook de projecten van het programma
beschreven.
f) Hoofdstuk 7, Financiën, geeft een kort overzicht van het beschikbare, en door de
raad, vastgestelde budget;
g) In hoofdstuk 8, Programmaorganisatie, komt de organisatiestructuur van het
programma aan bod. Hierbij worden ook de rollen en verantwoordelijkheden per
programmaonderdeel beschreven;
h) In hoofdstuk 9, Bijlagen, zijn de bijlagen opgenomen. Hierin zijn bepaalde
aspecten in detail uitgewerkt. De belangrijkste bijlage is de gedetailleerde
plateauplanning.
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2 Managementsamenvatting
2.1

Samenvatting van de hoofdstukken

Kader
De gemeente Velsen heeft te maken met veranderende eisen en wensen van de
centrale overheid en de klant. De Rijksoverheid heeft de doelstelling geformuleerd
dat gemeenten hun inwoners, burgers en bedrijven, snel, efficiënt en klantgericht
van dienst moet zijn en er voor moet zorgen dat die inwoners niet steeds naar de
bekende weg hoeven te vragen. Dit betekent inspelen op de trends als gemak,
service, kwaliteit en elektronische dienstverlening.
Om de lokale overheden hierbij te ondersteunen heeft de overheid een aantal
programma’s opgesteld die hierbij moeten helpen:
• Antwoord©
• Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP)
• Versnellingsagenda betere dienstverlening met minder regeldruk
Daarnaast heeft de overheid doelstellingen geformuleerd die voor de Gemeente
Velsen het volgende inhouden:
• Realiseer een eigen elektronische gemeente;
• Sluit aan op landelijke basisvoorzieningen.
Programma
Om als gemeente Velsen aan deze rijksoverheidsprogramma’s te voldoen is het
programma Klantgericht Dienstverlening opgezet en is in november 2009 het formele
bestuurlijke besluit genomen toe te treden tot de coöperatieve vereniging Dimpact1.
Met de realisatie van het programma Klantgerichte Dienstverlening beoogt de
gemeente Velsen:
1. Te voldoen aan de landelijke wet- en regelgeving en kaderstelling op het gebied
van digitale dienstverlening, deregulering, kwaliteit van de dienstverlening en de
gemeente als toegangspoort voor de gehele overheid;
2. Te voldoen aan het bestuurlijke speerpunt verbetering van de dienstverlening.
De Gemeente Velsen heeft de volgende visie geformuleerd:
"In 2015 kan de gemeente Velsen als sterk gedigitaliseerde en klantgerichte
gemeente nagenoeg alle standaard vragen aan de overheid, van burgers,
bedrijven, bestuur, instellingen en ketenpartners, via alle kanalen (loket, telefoon,
internet /e-mail en post), aan de voorkant afhandelen."
Doel en resultaat
Het uiteindelijk doel van het programma is:
• Aanbod van de elektronische dienstverlening vergroten;
• Toegankelijkheid en transparantie van de dienstverlening aan de voorkant
vergroten;
• Een organisatie die doelmatig en klantgericht werkt;
• Prestatie en kwaliteit van de dienstverlening verhogen.
Dimact is een samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten die gezamenlijk ICT systemen
voor de e-overheid (laten) ontwikkelen
1
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Met als belangrijkste programmaresultaten:
• Aansluiting op landelijke voorzieningen en een optimale beschikbaarheid van
digitale dienstverlening;
• Verbeterde, uniforme dienstverlening voor de klant. Met behulp van duidelijke
normen, richtlijnen en contactmomenten wordt de dienstverlening sneller en
makkelijker;
• In de organisatie geïmplementeerde uniforme processen en procedures met de
daarbij behorende organisatie-inrichting;
• Een organisatie die kan voldoen aan de gestelde ambities, kwaliteit- en service
normen.
Verandering
De scope van het programma stelt de gemeente voor een grensoverschrijdend
verandervraagstuk. Het realiseren van de klantgerichte dienstverlening omvat naast
de implementatie van een complexe technologische infrastructuur ook een
complexe organisatieontwikkeling. Hiervoor is een forse cultuur- proces- en
organisatieverandering van de gehele gemeentelijke organisatie nodig. In het
programma wordt hier dan ook zorgvuldig aandacht aan besteed.
Planning
Om het traject op een goede manier te laten verlopen wordt gebruik gemaakt van
een plateauplanning. In de plateauplanning worden per plateau (jaar c.q. jaren)
activiteiten gepland die leiden tot een bepaald resultaat. Op basis van de
resultaten die bereikt zijn wordt een beslissing genomen over de activiteiten die
worden gepland in het volgende plateau.
Voor het programma zijn er 4 plateaus gedefinieerd:
plateau 1. Fundering. Hierin zijn activiteiten opgenomen die leiden tot een stabiele
basis;
plateau 2. Standaardisatie. Binnen dit plateau zijn alle activiteiten gericht op een
volgende stap in het proces; standaardisatie (en digitalisering) van de
processen, het werk en de organisatie;
plateau 3. Optimalisatie. Binnen dit plateau wordt de sprong gemaakt naar
dienstverlening vanuit de totale keten;
plateau 4. Transformatie. In dit plateau wordt de Gemeente Velsen het loket voor
de overheid.
Programmaorganisatie
Er is gekozen voor een programmaorganisatie met meerdere projecten. De
projecten zijn afgeleid uit de resultaten van de verschillende plateaus. De projecten
die onder het programma vallen zijn ofwel resultaat bepalend ofwel
randvoorwaardelijk voor het resultaat van het programma. Met deze
programmaopzet is er voor gekozen dat het programma afdeling- en
directieoverschrijdend is.
Hiermee zijn de bijbehorende stuurgroep, de directie en de opdrachtgever in staat
om het programma integraal te sturen en te monitoren.
2.2

Organisatorische consequenties
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Om te presteren als moderne gemeente moet de gemeente Velsen in het jaar 2015
voldoen aan de eisen en kenmerken van de klantgerichte dienstverlening. Dit vergt
organisatiebreed een verandering van processen en procedures, van de
werkhouding en het gedrag van medewerkers en van de organisatie-inrichting (dit
wordt in het programmaplan verder aangeduid met het begrip
organisatieontwikkeling). Bovendien wordt er de komende jaren een geavanceerde
technische infrastructuur aangelegd. Om ook als e-gemeente te presteren zal een
digitaliseringslag gemaakt moeten worden. De gemeentelijke organisatie zal door
de ontwikkeling van de klantgerichte dienstverlening dus wezenlijk gaan
veranderen. Concrete gevolgen zijn:
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

Een procesmatige (‘lean’) inrichting van het werk. Dit betekent een verregaande
standaardisatie (en digitalisering) van processen en procedures.
Niet zozeer de afdelingen (inhoud) of de ambtenaar zelf (persoon), maar de
standaard ingerichte generieke processen bepalen de werkzaamheden van de
ambtenaren. Proces en inhoud worden gescheiden.
Verworven privileges en posities komen te vervallen.
Een ‘lean’ inrichting van het werk betekent dat verspillingen uit het proces
worden gehaald en dat de bewerkingstijd daardoor afneemt. Dit kan enerzijds
betekenen dat er minder arbeidsinzet nodig is (besparing op fte’s) en of dat er
meer kwaliteit geleverd kan worden.
De nieuwe procesinrichting heeft gevolgen voor de verantwoordelijkheid en
taken van een medewerker. Deze zijn afgebakend en duidelijk en kunnen per te
vervullen rol uitbreiden of inperken.
Om het werk te standaardiseren zal het aantal verschillende functies (nu ca. 380)
moeten worden gedecimeerd. Dit betekent dat de nieuw in te richten P&O
cyclus wordt gebaseerd op generieke functierollen.
Het registreren en meten van geleverde prestaties en kwaliteit maakt het werk
van medewerkers en de geleverde dienstverlening transparant. Ook de zwakke
plekken in de organisatie komen duidelijk naar voren en misstanden zijn moeilijk
te verbergen.
Inzichtelijkheid en transparantie vraagt om een adequate en snelle sturing ofwel
een andere manier van leiding geven. Het managementprofiel van de
leidinggevenden zal hierdoor wijzigen (focus op managementkwaliteit)
Klantgerichte dienstverlening is de visie van de gemeente Velsen op de
toekomst. Directie- en afdelingsplannen moeten deze lijn volgen. Plannen
moeten dus integraal tot stand komen en in samenhang zijn met de ontwikkeling
van de klantgerichte dienstverlening en overige initiatieven en projecten. Sturing
en ontwikkeling zou daarom vanuit een overstijgend organisatiebelang en veel
minder vanuit de afzonderlijke directie of afdelingsbelangen moeten gaan
plaatsvinden.
De huidige organisatie-inrichting is grotendeels afgestemd op de indeling van de
politieke programma’s (inhoud) en kent nog een strikte scheiding tussen beleid
en uitvoering (kolomorganisatie). Procesmatig werken zal in een andere
organisatiestructuur (procesorganisatie) beter gestuurd kunnen worden. De
ontwikkeling van de klantgerichte dienstverlening gaat dus gepaard met een
andere organisatie-inrichting van bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
een ander organisatieplaatje.

De hierboven beschreven organisatieontwikkeling is randvoorwaardelijk voor het
succes van het programma klantgerichte dienstverlening. Indien de politiek en de
ambtelijke leiding van de gemeente Velsen daadwerkelijk kiest voor de ontwikkeling
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van de klantgerichte dienstverlening zoals in dit plan beschreven staat, aanvaard
men ook deze organisatorische consequenties. De gemeente Velsen staat nu dus
voor de uitdaging om deze kanteling van de organisatie snel en effectief te gaan
maken.
2.3

Vervolg

Nadat door de stuurgroep klantgerichte dienstverlening tot de vaststelling van dit
programmaplan is besloten, wordt het plan ter besluitvorming voorgelegd aan het
DT. Met de voltallige directie moet een standpunt van het DT worden bepaald. Het
DT besluit vormt de start voor het vervolg van het programma. Tevens kan met dit
besluit de communicatie en de betrokkenheid bij het programma worden
geïntensiveerd.
Het programmamanagement stelt zich daarnaast verantwoordelijk voor een
verdere detaillering van de plateauplanning en waar mogelijk van de projecten op
korte termijn. Hiermee zal voor de organisatie duidelijk worden wie, wanneer en op
welke manier met het programma te maken krijgt.
Een en ander zal resulteren tot een anders vormgegeven programmaorganisatie.
Een programmaorganisatie die gericht is op een succesvolle realisatiefase van het
programma Klantgerichte dienstverlening.

3 Inleiding
We hebben als gemeente Velsen te maken met een veranderende samenleving.
De trend is dat burgers en bedrijven steeds minder het gemeentehuis zullen
bezoeken en meer vanuit huis hun zaken willen regelen. Dit wordt versterkt door de
duidelijke groei in de laatste jaren van chatten, downloaden, online gamen,
internetbankieren, digitaal winkelen, en ‘hyven’. Deze verandering heeft invloed op
de verwachtingen en eisen die de inwoners van Velsen stellen aan de
dienstverlening van de gemeente.
Goede dienstverlening, waarbij producten en diensten worden geleverd op een
wijze die aansluit bij de vraag en de verwachting van de klant, is in onze
samenleving een vanzelfsprekendheid geworden. De dienstverlening van een bedrijf
is in grote mate bepalend voor het succes van het bedrijf. Is de klant namelijk niet
tevreden dan kiest hij de volgende keer voor een andere aanbieder. Hoewel in de
gemeentelijke dienstverlening (nog) sprake is van gedwongen winkelnering, kan de
gemeente niet voorbijgaan aan deze maatschappelijke ontwikkeling. Burgers en
bedrijven krijgen namelijk steeds meer keuzevrijheid. Bovendien is de dienstverlening
van invloed op het imago en de beeldvorming van het politiek bestuur.
Daarom heeft de Rijksoverheid de doelstelling geformuleerd dat gemeenten hun
inwoners, burgers en bedrijven, snel, efficiënt en klantgericht van dienst zijn en er
voor zorgen dat die inwoners niet steeds naar de bekende weg hoeven te vragen.
Dit betekent inspelen op de trends als gemak, service, kwaliteit en elektronische
dienstverlening.
3.1

Gemeenten worden het loket voor de gehele overheid

Zoals al genoemd verwacht het Rijk door deze veranderende samenleving dat
gemeenten tegemoet komen aan de gewijzigde eisen en wensen van burgers en
bedrijven. In het bestuursakkoord van het huidige kabinet, “Samen aan de slag”, is
PLEIN-120531-12-programmaplan klantgerichte dienstverlening.doc
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opgenomen dat hiertoe de regeldruk wordt verminderd, producten digitaal
beschikbaar worden en de overheid transparant gaat werken.
Het Rijk heeft op basis hiervan het uitgangspunt gedefinieerd dat gemeenten hét
loket worden voor de burger voor alle overheidskwesties van bijvoorbeeld:
provincies, rijk, kadaster, waterschappen etc. Hierdoor ontstaat een aanzienlijke
toename in klantcontact voor de gemeenten. Om deze toename op een goede
manier, zonder groei van de ambtelijke organisatie, en verlies aan kwaliteit en
service te kunnen behandelen, is een standaardwijze van werken vereist.
Om deze werkwijze te faciliteren zijn en worden wetten opgesteld, standaarden
gedefinieerd en programma’s in het leven geroepen waaronder:
1. Antwoord©
2. Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP)
3. Versnellingsagenda betere dienstverlening met minder regeldruk
1. Antwoord©
De overheid heeft vele loketten. Het is voor
Visie 2007 - 2015
veel mensen vaak een zoektocht om hun
vraag op de juiste plek te stellen. Het Klant
Contact Centrum (KCC) van de gemeente is
in 2015 één herkenbare ingang waar burgers,
bedrijven en instellingen terecht kunnen met
al hun vragen aan de overheid. Antwoord©
is de beweging naar een transparante
overheid die de burger centraal stelt.
Antwoord© is het concept dat gemeenten
helpt om dit te realiseren. Antwoord©
stroomlijnt de dienstverlening zodat de meeste vragen in de front-office kunnen
worden beantwoord. En dat over meerdere kanalen (post, internet, balie en
telefonie).
Overheid heef t Antwoord ©

2. Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP)
Gemeenten worden geconfronteerd met een grote hoeveelheid digitale aspecten
van wettelijke verplichtingen die van invloed zijn op de (e-)dienstverlening,
informatievoorziening en bedrijfsvoering. De rijksoverheid stuurt hierop om op deze
wijze uniformiteit te creëren. Onder andere door het Nationaal Uitvoerings
Programma.
3.Versnellingsagenda vermindering van de regeldruk en een betere dienstverlening.
Het kabinetsbesluit is gericht op het realiseren van de afspraken die in het
bestuursakkoord “Samen aan de slag” en het NUP zijn opgenomen ten aanzien het
verminderen van de lastendruk en het oplossen van de top 10 knelpunten in de
gemeentelijke dienstverlening (voorbeelden: Eén keer je gegevens verstrekken,
makkelijk een reisdocument verkrijgen) Hiervoor is deze zomer door het kabinet een
versnellingsagenda opgesteld.
3.2

Nieuwe wet en regelgeving

De gemeenten worden eveneens geconfronteerd met een juridificering van de
huidige dienstverlening. Met de invoering van diverse wetgeving worden er steeds
hogere eisen gesteld aan de kwaliteit en efficiëntie van de dienstverlening. Zo geeft
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de invoering van de Wet beroep bij niet tijdig beslissen (Lex Silencio) en de Wet
dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, burgers, bedrijven en instellingen een
nieuw middel ter beschikking om trage besluitvorming aan de orde te stellen.
Hiermee is een directe relatie te leggen met het programma dienstverlening.
Gestuurd door de wettelijke maatregelen nemen standaardisatie van processen en
elektronische ondersteuning een steeds belangrijkere rol in. Bewoners en bedrijven
moeten meer producten digitaal kunnen aanvragen, zoals vergunningen en
uittreksels. Ook de status van de afhandeling moet door de burgers en medewerkers
gevolgd kunnen worden en de aanvraag voor een vergunning moet binnen
bepaalde termijnen afgehandeld worden op straffe van een dwangsom. Door
bekendmakingen, regelgeving, producten- & diensten en vergunningen goed op
de website te publiceren, verbetert niet alleen onze dienstverlening maar kunnen wij
ook aan de eisen van de wet voldoen. Zo bepaalt de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (WABO) dat omgevingsvergunningen via een loket op het internet
gepubliceerd moeten worden. De wet elektronische bekendmaking verplicht ons
om onze regelgeving op het internet te publiceren via de Centrale Voorziening
Decentrale Regelgeving en de EU- Dienstenrichtlijn schrijft voor dat EU- ondernemers
die zich in een van de lidstaten willen vestigen, hiervoor terechtkunnen bij één loket.
Hiermee is een directe relatie te leggen met het programma Dienstverlening.
Andere voorbeelden van wettelijke verplichtingen zijn: Wet op de Basisregistraties,
Wet op de ruimtelijke ordening (het digitaliseren van alle nieuwe ruimtelijke plannen
en tevens het beschikbaar stellen via RO- online) en de Wet eenmalige
gegevensuitwisseling (burger behoeft in principe maar 1 keer gegevens beschikbaar
te stellen aan de overheid). Met name de basisregistraties zoals BAG en GBA zijn
belangrijke pijlers onder het programma Klantgerichte Dienstverlening
3.3

Het Klant Contact Centrum

Om invulling te geven aan het programma Antwoord© gaat de gemeente Velsen
de directe dienstverlening naar de voorkant brengen. Het klant contact centrum
ook wel KCC genoemd wordt de centrale ingang voor burgers en bedrijven. Bij het
KCC komen alle klantcontacten via de verschillende klantcontact kanalen binnen.
Op termijn wordt het merendeel van deze (standaard) contacten in het KCC ook in
één keer afgehandeld. Het KCC is daarmee het aanspreekpunt voor de klant. Het
KCC krijgt bovendien inzicht in de behandeling van alle klantcontacten binnen de
gemeente. Zij krijgen hiermee een regierol in de gemeentelijke dienstverlening. Bij de
ontwikkeling van het KCC gelden de volgende uitgangspunten:
o

o

o

De klant is altijd bij het juiste loket (1 loket);
hoewel de klant heeft de keuzevrijheid om op verschillende manieren contact
met de gemeente te leggen (via internet, telefonisch, fysiek, post of e-mail), is de
gemeente via alle contactkanalen goed bereikbaar en toegankelijk.
De klant hoeft zich slechts eenmalig bekend te maken (1 vraag);
om het klantcontact betrouwbaar en deskundig af te handelen hoeft de klant
slechts eenmaal de vraag te stellen en zichzelf bekend te maken.
De klant krijgt altijd hetzelfde antwoord (1 antwoord);
ongeacht welk contactkanaal de klant kiest, de dienstverlening die op basis
hiervan plaats vindt en dus het antwoord dat de klant krijgt, is gelijk en
betrouwbaar.
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o

De klant wordt goed, snel en deskundig geholpen (1 tevreden klant); de
kwaliteit- en servicenormen en de normtijden die de gemeente garandeert
maken dat de dienstverlening transparant en efficiënt verloopt.

Om deze dienstverlening aan de voorkant te realiseren is een goede
informatievoorziening van essentieel belang. Immers het KCC zal alleen in staat zijn
om aan hieraan te voldoen als zij over de juiste en betrouwbare informatie en
toepassingen beschikt.
Om een effectief en efficiënt KCC te realiseren worden de volgende activiteiten
uitgevoerd:
• Alle klantgerichte processen worden in kaart gebracht die te maken hebben met
de producten en diensten van de gemeente Velsen. Eind maart 2010 moet dit
gereed zijn;
• De vakafdelingen moeten zo worden ingericht dat ze de “knip” in het proces dat
zal optreden kunnen opvangen. Hiervoor wordt een nieuwe rol binnen de
vakafdeling geïntroduceerd: de casemanager. De casemanager is
verantwoordelijk voor een zaak en coördineert alles rondom een zaak;
• De telefonische bereikbaarheid van afdelingen zal worden verhoogd door per
vakafdeling één telefoonnummer beschikbaar te stellen dat te allen tijde
bereikbaar is tussen 8.30 en 17.00 uur. Eind juli 2010 moet de telefonische
bereikbaarheid en introductie van de casemanager gereed zijn voor de
individuele aanvragen m.b.t. het KCC en voor ondernemers eind december
2010;
• Alle deelprocessen van ontvangst tot routeren m.b.t. individuele aanvragen voor
burgers worden overgebracht naar het KCC. Hiervoor wordt een gefaseerde
planning gehanteerd:
o
Bouwloket 1 mei 2010;
o
Meldpunt BOR 1 juli 2010;
o
Bijzondere bijstand 1 oktober 2010;
o
APV-vergunningen 1 november 2010;
o
Belastingen 31 december 2010;
o
Eventuele routeadviezen (proces herontwerpen) kunnen uitlopen tot
mei 2011. Dit heeft geen consequenties voor de “knip” in het proces
alleen voor het transparant en efficiënt werken;
• Inventariseren van wat de klant wil d.m.v. enquête, interview en/of klantpanel.
Het resultaat zou in juli 2010 gereed moeten zijn;
• Alle deelprocessen van ontvangst tot retourneren m.b.t. instellingen overbrengen
naar BCC2 of WCC3. De start hiervan zal plaatsvinden in januari 2011 en worden
afgerond in oktober 2011; Eventuele routeadviezen (proces herontwerpen)
kunnen uitlopen tot december 2011. Dit heeft geen consequenties voor de
“knip” in het proces alleen voor het transparant en efficiënt werken;
• Alle deelprocessen van ontvangst tot retourneren m.b.t. ondernemers
overbrengen naar BCC4 of WCC5. De start hiervan zal plaatsvinden in juni 2011 en
worden afgerond in oktober 2011; Indien de vorm niet gelijk is aan de instellingen
zal de einddatum rond december 2011 zijn. Eventuele routeadviezen (proces
BCC: Bedrijven Contact Centrum
WCC: Wijk Contact Centrum
4 BCC: Bedrijven Contact Centrum
5 WCC: Wijk Contact Centrum
2
3

PLEIN-120531-12-programmaplan klantgerichte dienstverlening.doc

Pagina 11 van 62

Programma Klantgerichte Dienstverlening

herontwerpen) kunnen uitlopen tot december 2011. Dit heeft geen
consequenties voor de “knip” in het proces alleen voor het transparant en
efficiënt werken;
Inrichting van de Backoffice op basis van integraliteit, efficiency en kwaliteit.
Start in juli 2011 en afronding december 2011.

•

De belangrijkste kritische succesfactoren voor alle onderdelen zijn:
• Steun van directie en management, medewerking van de afdelingen;
• Het vrijmaken van capaciteit;
• Het besef in de organisatie van de urgentie omtrent ontwikkelen van goede
stuurinformatie vanuit één punt in de organisatie;
• Instemming van de OR met eventuele nieuwe functies.
3.4

D!mpact

Om de toekomstige dienstverlening elektronisch te ondersteunen (digitalisering)
heeft het Rijk in de kabinetsnotitie “Op weg naar de elektronische overheid”
doelstellingen geformuleerd die voor de gemeenten het volgende inhouden:
• Realiseer een eigen elektronische gemeente;
• Sluit aan op landelijke basisvoorzieningen.
Om als gemeente Velsen aan deze doelstellingen voor de e-overheid en het NUP te
voldoen is een klantgerichte ICT-architectuur6 ontwikkeld die aansluit bij de landelijke
standaarden. Om deze infrastructuur in te richten is in november 2009 het formele
bestuurlijke besluit genomen toe te treden tot Dimpact7. Dimact is een
samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten die gezamenlijk ICT systemen voor de
e-overheid (laten) ontwikkelen. Doel van Dimpact is de realisatie van een
gezamenlijk ontwikkelde totaaloplossing voor gemeentelijke multi-channel
dienstverlening voor haar leden. Dimpact is daarmee een regieorganisatie die
intergemeentelijke samenwerking organiseert voor de ontwikkeling en inkoop van
algemeen toepasbare ICT programmatuur (frontoffice-, midoffice- en koppeling
naar bestaande backoffice systemen en applicaties). De Gemeente Velsen zal
vanaf januari 2010 actief gaan deelnemen en adopteert daarmee ook de
standaarden van Dimpact als het gaat om e-overheid.

6
7

Zie bijlage 9.7 ICT architectuur
Zie ook bijlage 9.1 Coöperatieve vereniging Dimpact
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4 Programma Klantgerichte dienstverlening
Het Programma Klantgerichte dienstverlening is voor de gemeente Velsen het
integrale antwoord op alle landelijke en maatschappelijke ontwikkelingen die in de
vorige paragraaf zijn beschreven. Met het programma wordt toegewerkt naar de
realisatie van de toekomstvisie op de dienstverlening van de gemeente Velsen in
2015.
Het programma legt de basis voor een gemeentelijke dienstverlening waarbij de
klant, de burgers en bedrijven in Velsen, de partnerinstellingen van de gemeente en
het college en de raad, centraal staat. Met het programma wordt bereikt dat de
dienstverlening voor al deze klantgroepen de komende jaren sneller, makkelijker en
transparanter wordt met als belangrijkste resultaat: een tevreden klant en een
efficiënte bedrijfsvoering. Met het programma Klantgerichte dienstverlening wordt
deze ontwikkeling integraal en gestructureerd vormgegeven.
Het programma kent een gefaseerde aanpak, gericht op verandering van de
gehele besturingsfilosofie en een standaard inrichting van de organisatie,
ondersteund met de noodzakelijke digitalisering van de processen. Met de realisatie
van het programma beoogt de gemeente Velsen:
3. Te voldoen aan de landelijke wet- en regelgeving en kaderstelling op het gebied
van digitale dienstverlening, deregulering, kwaliteit van de dienstverlening en de
gemeente als toegangspoort voor de gehele overheid;
4. Te voldoen aan het bestuurlijke speerpunt verbetering van de dienstverlening.
4.1

Visie

De gemeente Velsen zet in op een klantgerichte dienstverlening in 2015; goed
bereikbaar, toegankelijk, betrouwbaar, deskundig en transparant. Kortom de
dienstverlening van een moderne gemeente in de 21e eeuw:
"In 2015 kan de gemeente Velsen als sterk gedigitaliseerde en klantgerichte
gemeente nagenoeg alle standaard vragen aan de overheid, van burgers,
bedrijven, bestuur, instellingen en ketenpartners, via alle kanalen (loket, telefoon,
internet /e-mail en post), aan de voorkant afhandelen."
4.2

Doelstelling

Klantgerichte dienstverlening is het integrale antwoord van de gemeente Velsen op
de verplichtingen en ontwikkelingen waaraan de gemeenten in 2015 moeten
voldoen. Het doel van het programma is daarmee het realiseren van een aantal
speerpunten die gezamenlijk het fundament vormen van de klantgerichte
dienstverlening eind 2012:
E-gemeente
Eind 2012 heeft de gemeente Velsen een uitgebreide digitale dienstverlening die
optimaal elektronisch ondersteund wordt. Deze e-gemeente wordt gekenmerkt
door:
• Toename van het aanbod van de digitale (externe en interne) dienstverlening;
• Toename van de kwaliteit van de digitale (externe en interne) dienstverlening;
PLEIN-120531-12-programmaplan klantgerichte dienstverlening.doc

Pagina 13 van 62

Programma Klantgerichte Dienstverlening

•
•

Uitgebreide dienstverlening via het internet kanaal;
Vergrote klantgerichtheid en transparantie van de dienstverlening.
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Antwoord (KCC)
Eind 2012 biedt de gemeente Velsen haar burgers een centrale ingang waar alle
klantvragen worden aangenomen en 80% van de contacten ook direct wordt
afgehandeld. Deze dienstverlening vanuit en voor de klant wordt gekenmerkt door:
• Levering van een breed scala aan standaard producten en diensten;
• Professionele kwalitatief hoogwaardige dienstverlening;
• Regie op het dienstverleningsproces (statusinformatie, direct aanspreekpunt).
Kwaliteit:
Eind 2012 voldoet de klantgerichte dienstverlening van de gemeente Velsen aan de
nieuwe kwaliteit- en service normen. Hoogwaardige kwaliteit van de dienstverlening
betekent:
• Externe gerichtheid waardoor de dienstverlening aansluit bij het perspectief van
de klant;
• Helderheid en duidelijkheid over de dienstverlening die de klant van de
gemeente mag verwachten;
• Inzichtelijke kwaliteit- en servicenormen waarop de gemeente goed kan worden
aangesproken;
• Weten en meten wat er speelt bij de klant;
• Goede klachten af- en behandeling.
Vermindering regelgeving en lastendruk:
Met de realisatie van de klantgerichte dienstverlening eind 2012 is er een aanzienlijke
merkbare vermindering van de lasten- en regeldruk voor de klant door:
• Toename van transparantie van de dienstverlening en de inzichtelijkheid voor de
klant;
• Begrijpelijke en duidelijke klantinformatie en -communicatie;
• Efficiëntie en effectiviteit die maken dat de dienstverlening makkelijker en sneller
wordt;
• Toename van deregulering en het toepassen van risicomanagement en
schadelastbeperking.
Doelmatige bedrijfsvoering:
De klantgerichte dienstverlening eind 2012 gaat gepaard met een doelmatige
bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie. De organisatie-inrichting wordt
gekenmerkt door:
• Efficiënte organisatiestructuur en bedrijfsvoering;
• Focus op de standaardisatie en optimalisatie van de interne- en externe
dienstverlening;
• Een organisatiecultuur waar klantgerichtheid, integraal werken en
eigenaarschap centraal staan.
Deze doelstellingen zijn samengevat in de volgende programmadoelen:
Doel
Aanbod van de elektronische
dienstverlening vergroten

Beschrijving
Dit betekent de mogelijkheid voor klanten
om onafhankelijk van tijd en plaats,
gemeentelijke producten en diensten via het
internet af te nemen. Hiermee wordt invulling
gegeven aan de toenemende behoefte
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van de klant aan selfservice.

Toegankelijkheid en transparantie
van de dienstverlening aan de
voorkant

Doelmatig en klantgericht werken

Prestatie en kwaliteit van de
dienstverlening verhogen

4.3

Dit betekent dat de klant regie en
keuzevrijheid heeft in het contact met de
gemeente en inzicht heeft in de
dienstverlening van de gemeente. Hiervoor
wordt voor de verschillende klantgroepen
een centrale ingang ingericht met de
klantcontactkanalen internet, telefonie, post,
e-mail en de fysieke balie. Een volwaardig
KCC wordt dan het directe aanspreekpunt.
Dit leidt tot optimaal inzicht, gemak en
snelheid van de dienstverlening voor de
klant. Met standaardisatie van de
werkprocessen worden alle
dienstverlenende activiteiten genormeerd,
objectief en meetbaar. Met optimalisatie
van deze activiteiten wordt het werk
vervolgens nog sneller en transparanter
gemaakt.
De objectivering en normering van de
dienstverlening wordt vastgelegd in kwaliteiten servicenormen voor de klant. Dit verhoogt
de transparantie en kwaliteit van de
dienstverlening.

Reikwijdte en impact

Gezien de ambitieuze doelstelling van het programma Klantgerichte dienstverlening
heeft het programma een groot bereik. De gemeente heeft als dienstverlener
verschillend rollen die gezamenlijk onderdeel uitmaken van de gemeentelijke
dienstverleningstaak:
• Ondersteuner / uitvoerder van bestuur;
• Regelgever;
• Verplichte uitvoerder van hogere overheden;
• Verplichte product- en dienstverlener;
• Verplicht voorziener van infrastructuren e.d.;
• Financier / contracthouder / subsidieverstrekker;
• Belastinginner;
• Toezichthouder;
• Handhaver;
• Regisseur van uitgeplaatste diensten;
• Werkgever;
• Deelnemer in samenwerkingsverbanden;
• Ontwerper;
• Civiele partij.
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Gezien deze wettelijk bepaalde taken van de gemeente als dienstverlener, kent de
gemeente sec genomen geen klanten. Burgers en bedrijven kunnen immers (nog)
niet kiezen met welke gemeente zij zaken doen. Toch heeft de gemeente op de
bovengenoemde rollen wel een dienstbare taak ten aanzien van verschillende
individuen of groepen in de samenleving. De gemeentelijke dienstverlening kent dus
verschillende stakeholders die kunnen worden gedefinieerd als klantgroepen:
• Individuele burgers, bedrijven en instellingen;
• Georganiseerde groepen burgers, bedrijven en instellingen;
• Politiek bestuur;
• Gemeentelijke organisatie;
• Ketenpartners.
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Het programma is gericht op de ontwikkeling van de klantgerichte dienstverlening in
haar totaal. Hoewel de focus van het programma ligt bij de publieke dienstverlening
aan burgers, bedrijven en instellingen, is de scope van het programma daardoor
veel breder. Om de doelstelling van de klantgerichte dienstverlening zo breed te
realiseren zullen alle klantgroepen hieraan ook hun bijdrage moeten leveren. Om
deze samenwerking te faciliteren wordt het programma zo georganiseerd dat
interne en externe betrokkenen onderdeel zullen uitmaken van (een van) de diverse
projecten uit het totale programma.
4.4

Resultaat

Met de uitvoering van het programma van 2009 tot eind 2012 wordt gestalte
gegeven aan de gestelde doelen en speerpunten die zijn beschreven in paragraaf
2.2. Om de doelstellingen te bereiken is het programma gericht op het realiseren van
concrete, zichtbare en meetbare resultaten. In onderstaande tabel is een overzicht
gegeven van de resultaten die met de ontwikkeling van de klantgerichte
dienstverlening behaald worden. Deze resultaten worden nader gespecificeerd en
in planning gezet in hoofdstuk 5 met behulp van de plateauplanning8. Voor de
specifieke resultaten die horen bij het landelijke programma Antwoord© zie bijlage
9.9.
Doel
Aanbod van de elektronische
dienstverlening vergroten
Toegankelijkheid en transparantie
van de dienstverlening aan de
voorkant
Doelmatig en klantgericht werken
Prestatie en kwaliteit van de
dienstverlening verhogen

8

Resultaat
Aansluiting op landelijke voorzieningen en
een optimale beschikbaarheid van digitale
dienstverlening.
Verbeterde, uniforme dienstverlening voor
de klant. Met behulp van duidelijke normen,
richtlijnen en contactmomenten wordt de
dienstverlening sneller en makkelijker.
In de organisatie geïmplementeerde
uniforme processen en procedures met de
daarbij behorende organisatie-inrichting.
Een organisatie die kan voldoen aan de
gestelde ambities, kwaliteit- en service
normen.

Zie bijlage 7.2 Detail Plateauplanning per doel
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5 Verandermanagement
De invoering van de e-overheid en het klantgericht werken is een omvangrijk traject.
De scope van het programma stelt de gemeente voor een grensoverschrijdend
verandervraagstuk. Het realiseren van de klantgerichte dienstverlening omvat naast
de implementatie van een complexe technologische infrastructuur namelijk ook een
complexe organisatieontwikkeling. Hiervoor is een forse cultuur- proces- en
organisatieverandering van de gehele gemeentelijke organisatie nodig.
5.1
Integrale benadering
In het programma is daarom gekozen voor een integrale veranderaanpak, naar het
bestaande klaverblad model, waarin al deze elementen in relatie tot elkaar worden
meegenomen. In onderstaande figuur staat dit weergegeven:

Omdat klantgerichte dienstverlening vraagt om een wezenlijk andere manier van
(digitaal) werken is een grootschalige gedragsverandering nodig. Verandering van
gedrag verloopt in fases.
Eerst moet er bewustzijn worden gecreëerd zodat de verandering in de volgende
fase wordt geaccepteerd. Met de acceptatie kan betrokkenheid bij de verandering
worden gecreëerd waarna ten slotte eigenaarschap van de verandering kan
ontstaan.
Voor de grootschalige gedragsverandering die nodig is, is dit eigenaarschap van
het nieuwe klantgerichte werken noodzakelijk. In het managen van de ontwikkeling
van de klantgerichte dienstverlening wordt daarom extra aandacht geschonken
aan deze fases in gedragsverandering. De programma-aanpak die hiervoor is
ontwikkeld focust op:
•

•

De kanteling van inhoud naar proces waarbij niet langer de inhoudelijke
expertise maar de rol van de medewerker als schakel in het proces bepalend is
voor het gedrag en de organisatie van medewerkers;
Het uitgangspunt dat de processen, waar de medewerkers een schakel in zijn,
het uitgangspunt vormen voor de (her)inrichting van het werk en de organisatie
en daarmee leidend zijn in de verandering;
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•

•

•

5.2

Het uitgangspunt dat de technologische infrastructuur (ICT, gegevens en
informatie) de klantgerichte processen ondersteunt en daarmee dragend is voor
de verandering;
Standaardisatie en digitalisering van de processen, de organisatie en werkwijzen.
Dit betekent dat ook in alle verandertrajecten binnen het programma wordt
gewerkt met vaste procedures, werkafspraken, standaard documenten en
resultaatdoelstellingen;
De medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie die de sleutel vormen tot
het succes van het programma. De medewerkers binnen de gemeentelijke
organisatie en worden daarom op verschillende manieren betrokken bij de
verandering om uiteindelijk eigenaar te worden van (een onderdeel van) de
verandering.
Vertrekpunt

Om de inhoud en de scope van het programma te bepalen is in het voortraject
vastgesteld hoe de huidige dienstverlening verloopt. Hiertoe zijn een tiental publieke
dienstverleningsprocessen van a tot z onder de loep genomen. Deze zijn vanuit het
lean perspectief (een beschrijving van deze managementtheorie is opgenomen in
de bijlage) geanalyseerd. Uit deze analyse zijn de volgende algemene knelpunten
geformuleerd:
Generieke knelpunten communicatie
o

o

o
o

Communicatie richting de burger op basis van willekeur (wel/geen
ontvangstbevestiging, tussenbericht, informatie over wettelijke termijnen en of
resultaat);
Publieksvoorlichting en –communicatie is niet gestandaardiseerd; burger wordt
vanuit verschillende afdelingen, met een verschillende boodschap, verschillend
benaderd;
Veel schriftelijke correspondentie, weinig telefonisch en of e-mail verkeer met
burgers;
Ontsluiting van afdelingsoverschrijdende informatie is onvoldoende en er is
weinig tot geen inzicht in andere dan de afdelingspecifieke systemen.

Generieke knelpunten werkproces
o

o

o

o
o

Meerdere ingangen; verschillende telefoonnummers, postbussen en emailadressen en uiteenlopende bereikbaarheid; verschillende openingstijden en
procedures;
Weinig tot geen standaardisatie van werkprocessen en procedures waardoor de
dienstverleningsprocessen een ad hoc karakter hebben; het verloop wordt
grotendeels bepaald door subjectieve beslissingscriteria;
Personalisatie van taken, werkzaamheden en rollen. Weinig rolgebonden
gedrag: veel administratieve handelingen worden door “specialisten”
uitgevoerd;
Er wordt weinig multidisciplinair / integraal gewerkt;
Dubbele of meerdere schaduwadministraties.

Generieke knelpunten managementsturing
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o
o
o
o
o

Klantcontacten en klantvragen worden niet of nauwelijks geregistreerd waardoor
klant en klantvraag niet bekend zijn;
Onbekend wat de taakstelling is per dienstverleningsproces en de bijbehorende
termijnen en normtijden;
Wettelijke termijnen worden niet bewaakt (geen rappel) en vaak niet gehaald;
100% controle veelvuldig aan de orde (vaak ook dubbel teamleider / juridisch
medewerker en afdelingshoofd);
Formaties niet gebaseerd op normtijden en competentieprofielen van
medewerkers.
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5.3

Principes Klantgerichte dienstverlening

De veranderaanpak is gericht op het realiseren van de klantgerichte dienstverlening
door de integrale ontwikkeling van de werkorganisatie en van de ondersteunende
ICT. Beide zijn gericht op standaardisatie van de dienstverlening. Voor de
implementatie van de standaard klantgerichte dienstverleningsprocessen worden
alle productgerelateerde werkprocessen worden omgezet naar generieke
dienstverleningsprocessen. De ca. 350 huidige werkprocessen worden op deze
manier gedecimeerd. Startpunt is hierbij het klantcontact dat een generiek proces in
gang zet. Dit kan bijv. een melding zijn, een aanvraag, een vraag naar informatie of
een klacht of bezwaar. Waarna een proces tot verlening, beschikking, toezicht of
handhaving, inspraak, onderhoud of beheer e.d. volgt. Deze generieke processen
zijn onafhankelijk van de specifieke inhoud en kunnen daarom op dezelfde
standaard wijze worden ingericht. Met de toepassing van klantgerichte principes die
zijn afgeleid uit de eerder genoemde uitgangspunten is het standaardmodel voor
klantgericht werken ontwikkeld9. De nieuwe klantgerichte werkprocessen worden
volgens dit model ingericht zodat de dienstverlening voor de klant optimaal efficiënt
en transparant is en voldoet aan de verplichte en gewenste kwaliteits- en
servicenormen.
De generieke dienstverleningsprocessen zijn:
• Informatieverstrekking / antwoord & advies;
• Productverstrekking / transactie;
• Melding;
• Verlening / beschikking;
• Regelgeving / handhaving;
• Klacht- en bezwaarbehandeling;
• Belastingheffing / -vordering;
• Inspraak.
De principes waaraan de nieuwe processen van de klantgerichte dienstverlening
moeten voldoen, en die door het DT zijn vastgesteld op 14 januari 2009 zijn:
Werkproces:
• Standaardisatie werkproces, generieke processen (80/20 regel);
• Administratief afhandelen tenzij;
• Objectieve toetsingscriteria;
• Depersonalisatie;
• Klant in 1 hand: zo min mogelijk overdrachtsmomenten,
rollen en processtappen;
• Ken de klant: registreren klantvraag als basis voor klantprofiel;
• Kwaliteitsbewaking continu door het proces.
Communicatie:
• Duidelijkheid voor de klant;
• Tijdige statusinformatie: ontvangst, in behandeling, afgehandeld;
• Zo min mogelijk schriftelijke correspondentie (bellen vooraf);
• Servicenorm behandeltijd (benoemen en hanteren);
• Kanaalsturing op telefoon en internet (baliebezoek minimaliseren).

9

Zie bijlage 7.8 standaardmodel klantgericht werken
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Sturing:
• Sturing op risicomanagement en schadelastbeheersing
(deregulering en administratieve lastenverlichting);
• Sturing op registratie (inzicht in de klantvraag);
• Sturing op termijnen;
• Sturing op kwaliteit.
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6 Planning
De visie van de gemeente Velsen is gemiddeld ambitieus. Om de ambitie te
realiseren staan de komende jaren in het teken van de ontwikkeling van de
klantgerichte dienstverlening. Velsen staat dan ook aan het begin van een complex
en veelomvattend veranderingstraject. Dit kan betekenen dat er een herziening
van de planning plaatsvindt om het geheel beheersbaar te houden. Het bereiken
van elk plateau betekent voor de gemeente een stabiele tussenfase.
De essentie van plateauplanning kunt je het beste vergelijken met het beklimmen
van een grote berg. Door tijdens de klimtocht op verschillende plateaus
basiskampen in te richten kan de top van de berg op gecontroleerde wijze, stap
voor stap bereikt worden. Op ieder plateau wordt afhankelijk van de
omstandigheden (die inmiddels sterk veranderd kunnen zijn) een pas op de plaats
gemaakt, de route naar de top opnieuw vastgesteld en het eerst volgende plateau
in detail bepaald.
Plateau 3:

Plateau 2:
Plateau 1:

Huidige
situatie

6.1

Beschrijving per plateau

De (plateau)planning10 is ingevuld rondom deze programmadoelen.
De in het kader van dit realisatieplan uit te voeren activiteiten zijn verdeeld over een
viertal plateaus. Waarbij plateau 1 en 2 het meest gedetailleerd zijn ingevuld.
Binnen de plateaus zijn 4 hoofddoelen gedefinieerd:
• Aanbod van de digitale dienstverlening vergroten;
• Doelmatig en klantgericht werken;
• Toegankelijkheid en transparantie van de dienstverlening (kanalen);
• Prestatie en kwaliteit van de dienstverlening verhogen.
Daarnaast worden binnen de plateaus de activiteiten opgesplitst in activiteiten die
te maken hebben met:
• Organisatie Ontwikkeling;
• ICT & Digitalisering;
• Processen.

10

Zie bijlage 7.2en 7.3 Detail Plateauplanning per doel en per project
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In de volgende paragrafen wordt een korte toelichting gegeven op de inhoud van
de verschillende plateaus. Zie bijlage voor de detail plateauplanning.
6.1.1 Plateau 1: Fundering
Binnen dit plateau zijn de activiteiten opgenomen die leiden tot een stabiele basis;
Op dit plateau wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van
basisregistraties, WABO (omgevingsvergunning), wordt de aansluiting op Dimpact
gerealiseerd en worden randvoorwaardelijke zaken rondom de
organisatieontwikkeling en procesveranderingen gerealiseerd. Denk hierbij aan
werkmethoden en procedures om de generieke processen, rollen, organisatie in te
richten, aan de verbeteringen in het huidige werk die relatief makkelijk te behalen
zijn (quick-wins) e.d.
Tijd: Heden tot 1-7-2010
6.1.2 Plateau 2: Standaardisatie
Binnen dit plateau zijn alle activiteiten gericht op een volgende stap in het proces;
standaardisatie (en digitalisering) van de processen, het werk en de organisatie.
Vanuit een stevige basis wordt uitbreiding van de mogelijkheden gerealiseerd
gericht op de toekomst.
Verder worden binnen dit plateau de wettelijke taken utgevoerd die in het vorige
plateau nog niet gerealiseerd hoefden te zijn gelet op rijksregelgeving.
Daarnaast wordt gestart met de koppeling van processen in front- en back-office en
de uitwisseling van elektronische (stuur)informatie. De aansluiting bij Dimpact zal in
deze fase pas echt gestalte krijgen door de uitbreiding van de digitale producten
die het digitale loket van Dimpact de gemeente Velsen biedt. In deze fase wordt
ook gestart met het introduceren van zaakgericht werken.
Hiermee wordt het mogelijk om de organisatie als samenhangend geheel te
besturen en de dienstverlening aan inwoners en bedrijven verder te verbeteren.
Aan het eind van plateau 2 is de dienstverlening aan burgers en bedrijven
transparant, efficiënter en gepersonaliseerd, zodat de klant toegang heeft tot
persoonlijke informatie en bijvoorbeeld de status van een aanvraag kan volgen.
Tijd: 1-7-2010 tot 1-7-2011
6.1.3 Plateau 3: Optimalisatie
Binnen dit plateau willen we de sprong maken om dienstverlening vanuit de keten
van dienstverlening te organiseren. De integratie van front-office, mid-office en
back-office wordt nu volledig doorgevoerd. De dienstverlening wordt verder
geoptimaliseerd door steeds efficiënter en op basis van serviceafspraken te werken.
Waar nodig en mogelijk worden processen van ketenpartners geïntegreerd.
Tijd 1-7-2011 tot 1-1-2013
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6.1.4 Plateau 4: Transformatie
In dit plateau wordt de gemeente Velsen het loket voor de overheid. Het werken
met ketenpartners en optimaliseren hiervan heeft in deze fase de hoogste prioriteit.
Tijd 1-1-2013 tot 1-1-2015
Plateau
Plateau 44 –– TRANSFORMATIE
TRANSFORMATIE
§§
§§
§§
§§

Gemeente
Gemeente == 1e
1e overheid
overheid
Ketenprocessen
Ketenprocessen geoptimaliseerd
geoptimaliseerd
Ketens
Ketens geïntegreerd
geïntegreerd
Nieuwe
Nieuwe werken
werken uitgebouwd
uitgebouwd richting
richting
ketenpartners
ketenpartners

Plateau
Plateau 33 –– OPTIMALISATIE
OPTIMALISATIE
§§
§§
§§
§§

Plateau
Plateau 22 ––
STANDAARDISATIE
STANDAARDISATIE

KCC
KCC regisseert
regisseert klantcontact
klantcontact
Processturing
Processturing op
op basis
basis van
van dashboard
dashboard
Volledig
Volledig mid-office
mid-office geïmplementeerd
geïmplementeerd
Het
Het nieuwe
nieuwe werken
werken doorontwikkeld
doorontwikkeld

§§ Eén
Eén ingang
ingang voor
voor alle
alle klantcontacten
klantcontacten
§§ X-aantal
X-aantal processen
processen gedigitaliseerd
gedigitaliseerd
§§ Belangrijkste
Belangrijkste mid-office
mid-office componenten
componenten
geïmplementeerd
geïmplementeerd
§§ Het
Het nieuwe
nieuwe werken
werken geïmplementeerd
geïmplementeerd

Plateau
Plateau 11 –– FUNDERING
FUNDERING
§§ Visie
Visie op
op dienstverlening
dienstverlening
opgesteld
opgesteld
§§ Processen
Processen
herontworpen/geprioriteerd
herontworpen/geprioriteerd
§§ ICT-middelen
ICT-middelen geselecteerd
geselecteerd en
en
geïnstalleerd
geïnstalleerd
§§ Bewustwording/acceptatie
Bewustwording/acceptatie
voor
voor verandering
verandering gerealiseerd
gerealiseerd

01-01-2010

01-07-2010

01-07-2011

01-01-2013
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6.2

Resultaten/mijlpalen per doel en plateau

Per plateau en doel zijn er duidelijke resultaten af te spreken in de vorm van KPI’s11.
Deze KPI’s moeten nog door de organisatie vastgesteld worden. In de onderstaande
tabel is een voorzet gedaan. In de tabel zijn alleen die resultaten meegenomen die
gemeten kunnen worden. Om deze resultaten per plateau goed te kunnen
monitoren zal per resultaat een 0-meting moeten plaatsvinden.
Plateaus

Plateau 1

Plateau 2

Plateau 3

Plateau 4

Omschrijving

Fundering

Standaardisatie

Optimalisatie

Transformatie

Wanneer

1-7-2010

1-7-2011

1-1-2013

1-1-2015

KPI's

KPI's

KPI's

KPI's

100% van de beschikbare en
relevante E-formulieren van
Dimpact beschikbaar in het Digitale
loket
XX aantal processen ingericht
volgens het standaard model KDV

100% van de beschikbare en
relevante E-formulieren van
Dimpact beschikbaar in het
Digitale loket
XX aantal processen ingericht
volgens het standaard model
KDV

100% van de beschikbare en
relevante E-formulieren van
Dimpact beschikbaar in het Digitale
loket

XX% dienstverlening op
afspraak
100% van de beschikbare en
relevante processen rondom Eformulieren geimplementeerd
in de organisatie

XX% dienstverlening op afspraak

Doelen
Aanbod van Digitale
XX E-formulieren beschikbaar in
dienstverlening vergroten Digitaal loket

Doelmatig en klantgericht
werken

Openingstijden teruggedrongen tot Openingstijden teruggedrongen tot
XX varianten
XX varianten
XX aantal producten
gecategoriseerd naar type
XX% productie en normtijden
vastgesteld
XX% dienstverlening op afspraak

XX aantal producten
gecategoriseerd naar type
XX% productie en normtijden
vastgesteld
XX% dienstverlening op afspraak

35 processen rondom Eformulieren geimplementeerd in
organisatie

100% van de beschikbare en
relevante processen rondom Eformulieren geimplementeerd in
de organisatie

Toegangelijkheid en
transparantie van de
dienstverlening (Kanalen)

100% van de beschikbare en
relevante processen rondom Eformulieren geimplementeerd in
de organisatie

Statussen van alle aangemaakte
zaken in de mid-office beschikbaar
voor de klant via Digitaal loket
Een score van 40 op de
automatisch te testen
webrichtlijnen (huidig 31)

Score van 100% (47) op de
automatisch te testen
webrichtlijnen
Top 50 positie in overheidsmonitor Top 30 positie in de
(huidig 359)
overheidsmonitor

voorkeursvolgorde levering
gemeentelijke producten:
- Telefoon
- Balie
- Internet
- Post

voorkeursvolgorde levering
gemeentelijke producten:
- Telefoon
- Internet
- Balie
- Post

Prestatie en kwaliteit van
de dienstverling verhogen

voorkeursvolgorde levering
gemeentelijke producten:
- Internet
- Telefoon
- Balie
- Post

voorkeursvolgorde levering
gemeentelijke producten:
- Internet
- Telefoon
- Post
- Balie

Klanttevredenheid cijfer van X

Maximale wachttijd aan de balie
van XX minuten

11

Key Performance Indicators
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6.3

Projecten

De volgende deelprojecten zijn vanuit de plateauplanning gedefinieerd12 en vallen
onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep Klantgerichte Dienstverlening (zie ook
hoofdstuk 7 Programmaorganisatie):
Project
1. Routekaarten en routeadviezen

2. Ontwikkeling Internet kanaal
3. WABO
4. DKD2
5. Klantgericht werken

6. Basisregistraties
7. ICT Organisatie

8. Personeel en Organisatie

9. KCC

10. Huisstijl

11. Management informatie &
benchmarking

Korte Omschrijving
Het realiseren van korte termijn oplossingen
voor de huidige knelpunten in het
werkproces en de dienstverlening (zgn.
quick-wins) en het wezenlijk veranderen van
de procesorganisatie door de implementatie
van klantgerichte (her)ontworpen
processen.
Inrichten van de internet website
www.velsen.nl.
Invoeren en optimaliseren van de
omgevingsvergunningen.
Optimalisatie van het Digitaal Klant Dossier.
Totaal aan activiteiten gericht op het
ontwerpen, inrichten en ondersteunen van
het klantgericht werken en de invoering van
de klantgerichte dienstverlening.
Alle activiteiten rondom de (wettelijke)
invoering van de basisregistraties.
Inrichten van de ICT organisatie conform de
nieuwe eisen van klantgerichte
dienstverlening.
Inrichten van de organisatie en het toerusten
van de medewerkers conform de nieuwe
eisen van klantgerichte dienstverlening.
Totaal aan activiteiten gericht op de
inrichting van het KCC (klant contact
centrum) en op de klantgerichte ontvangst
van het klantcontact conform Antwoord.
Ontwerpen en implementeren van een
nieuwe huisstijl die aansluit bij de
klantgerichte gemeente Velsen van de
toekomst.
Ontwikkelen van management
informatiemodellen voor de registratie,
rapportage en vergelijking van de
dienstverleningsprestaties.

Elke project is verantwoordelijk voor de verschillende deelaspecten die komen
kijken bij een verandering:
• Management en Organisatie;
12

Zie 8.3 Detail plateauplanning per project
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•
•
•
•

Infrastructuur/ICT;
Processen;
Mensen en cultuur;
Het resultaat.
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7 Financiën
Bedragen in Euro's

2009

2010

2011

2012

2013

Totaal
-

Digitalisering incidentele
kosten
Digitalisering structurele
kosten
Organisatie Ontwikkeling

576.000

305.000

198.000

1.501.000

67.333

399.000

427.000

439.000

447.780 1.780.113

300.000

175.000

125.000

422.000

KCC

100.000

325.000

325.000

Totale kosten

889.333

1.475.000

1.182.000

-

-

-

-

600.000
750.000
637.000

447.780 4.631.113

Bron: Begroting 2010
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8 Programmaorganisatie
8.1

Organisatiestructuur

Het programma Klantgericht Dienstverlening bestaat uit een stuurgroep,
programmamanagement en daaronder verschillende deelprojecten.
Portefeuillehouder: Wethouder Karel Ockeloen
Ambtelijk opdrachtgever: Directeur Publiekzaken

Stuurgroep
Klantgerichte dienstverlening
Voorzitter: Gemeentesecretaris
Secretaris: Programmamanager
Leden: Voltallige directie

Programma management

Programma
bureau

Deel projecten

8.2

Rollen en verantwoordelijkheden

8.2.1 Ambtelijk (programma) opdrachtgever
De ambtelijk opdrachtgever initieert het programma.
8.2.2 Programmastuurgroep
De stuurgroep vertegenwoordigt de belangen van de organisatie en de gebruikers.
De uiteindelijke eindgebruiker (burgers, organisaties en bedrijven) zijn niet
vertegenwoordigd in de stuurgroep. Hiervoor zullen in een later stadium klankbord
groepen voor ingezet kunnen worden.
Rollen
• De stuurgroep bestaat uit de voltallig directie van de gemeente Velsen;
• De gemeente secretaris is voorzitter van de stuurgroep en tevens programma
opdrachtgever;
• De programmamanager KDV vervult de secretaris rol binnen de stuurgroep;
De stuurgroep is eigenaar van het programma en eindverantwoordelijk voor het
sturen van het programma met daarbij organisatie eisen en wensen als leidraad.
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De stuurgroep is verder verantwoordelijk voor:
• De visie van het programma;
• Het behalen van de gewenste resultaten van het programma;
• Het beschikbaar stellen van budgetten;
• Het beschikbaar stellen van mensen;
• Monitoren van voortgang;
• Rapporteren naar de Directie;
• Bemiddelen bij eventuele verschillen in prioriteiten en aanpak tussen
verschillende partijen;
• Stuurgroep afspraken.
De stuurgroep is tevens eigenaar van het risicolog en het budget
De stuurgroep komt 4 wekelijks bij elkaar.
Om de voortgang er in te houden is er voor gekozen om een naast de
programmastuurgroep ook een operationele stuurgroep in het leven te roepen.
Deze operationele stuurgroep bestaat uit:
• De opdrachtgever KDV, Directeur Publiekzaken
• De programmamanager KDV
Deze stuurgroep neemt de operationele besluiten en bewaakt de voortgang. De
programmastuurgroep focust zich op de strategische keuzes.
De operationele stuurgroep komt 2 wekelijks bij elkaar of zo vaak als nodig.
Van beide stuurgroepen wordt verslag gelegd
De besluiten en actielijsten worden door de stuurgroepen gedeeld.
8.2.3 Programmamanagement
Het programmamanagement bestaat uit de programmamanager KDV. Het
programmamanagement is overall verantwoordelijk voor alle projecten die onder
het programma vallen en het behalen van de programma doelstelling. Projecten
kunnen zijn gedelegeerd aan projectleiders.
Het programmamanagement is eigenaar van:
• Het programmaplan;
• Het programma communicatieplan;
• Budgetplan.
De programmamanagement is verantwoordelijk voor:
• Het behalen van de voordelen die het programma moet opleveren;
• Het dagelijks aansturen van het programma en zijn projecten;
• Initiëren van projecten;
• Coördineren van afhankelijkheden tussen projecten;
• Het bewaken van methoden en procedures (routekaart en –advies, indienen
verbeterinitiatief);
• Het monitoren van de vooruitgang t.o.v. budget en tijd;
• Het coördineren van afhankelijkheden en conflicten tussen verschillende
projecten en/of partijen;
• Het dagelijks beheren van het programmabudget voor de programma-eigenaar;
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•
•
•
•

Het zorg dragen dat de eisen en wensen van de organisatie worden
geïmplementeerd;
Regiefunctie naar betrokken externe partijen;
Zorg dragen voor een projectomgeving;
Aanwijzen en aansturen van projectleiders (intern en extern).

8.2.4 Programmabureau
Het Programmabureau ondersteunt het programmamanagement. Het
programmabureau is complementair aan het Programmamanagement waar het
gaat om het plannen van stuurgroep vergaderingen, het inplannen van
beslismomenten, opstellen van voortgangsverslagen en stuurgroepnotulen.
Het programmabureau is ook verantwoordelijk voor de dagelijkse communicatie
van het programma.
Het programmabureau is eigenaar van:
• Planning stuurgroep;
• Voortgangsverslagen en stuurgroep notulen;
• Het programma communicatieplan.
Het programmabureau is verantwoordelijk voor:
• Het mede behalen van de resultaten die het programma moet opleveren;
• Het mede bewaken van methoden en procedures;
• Aanspreekpunt voor het Programmamanagement als deze afwezig is;
• Is op de hoogte van alle projecten;
• Stelt samen met het programmamanagement de overall planning op;
• Mede coördineren van afhankelijkheden tussen projecten;
• Mede zorg dragen voor een projectomgeving.
8.2.5 Projectleider/Actiehouder (Intern)
Het streven is om de projecten waar mogelijk is te laten leiden door interne
projectleiders. Hiermee wordt de kennis geborgd in de organisatie.
De (interne) projectleider / actiehouder is inhoudelijk verantwoordelijk voor één of
meerdere projecten (routekaarten) die onder het programma Klantgerichte
dienstverlening vallen.
De (interne) projectleider is eigenaar van:
• Het desbetreffende projectplan (routekaart);
• Het project communicatieplan;
• Project Risico Log.
De (interne) projectleider is verantwoordelijk voor:
• Het behalen van de voordelen die het project moet opleveren;
• De projectleider is inhoudelijk goed op de hoogte van de te implementeren
functionaliteit of proces;
• Het dagelijks aansturen van de Gemeente Velsen medewerkers in het project;
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Het mede coördineren van afhankelijkheden tussen activiteiten binnen het
project;
Zorg dragen voor bemensing van de projecten;
Het monitoren van de vooruitgang t.o.v. tijd. (planning);
Het zorg dragen dat de eisen en wensen van de organisatie worden
geïmplementeerd;
Nauw samenwerken met de eventuele externe projectleider;
(Nieuwe) Kennis verankeren in de organisatie.

•
•
•
•
•
•

Het is tevens belangrijk dat de eisen en wensen van de organisatie goed vertaald
worden naar de eventuele externe projectleiders.
8.2.6 Proceseigenaar
Elk proces moet bestuurd en beheerd worden. Het gaat hier om het proces dat
afgebakend wordt door een duidelijk startmoment (de vraag om een product) en
eindmoment (de afhandeling van het product).
De Proceseigenaar is eigenaar van:
• Het proces (ook over afdelingen heen)
De proceseigenaar is verantwoordelijk voor:
• Het behalen van de doelstelling(en) voor het (bedrijfs)proces waar hij/zij
eigenaar van is.
• Het resultaat, snelheid en transparantie van het proces (de belofte aan de klant);
• De producten die met het proces worden voortgebracht en opgeleverd;
• De tevredenheid van klanten die uiteindelijk de producten ontvangen;
• Initiëren van procesverbeteringen en innovaties (routekaart en advies);
• Alle handelingen die binnen het proces vallen, ongeacht of deze zijn verdeeld in
werkprocessen voor deelproducten;
• Bepaalt visie op zijn/haar eigen (bedrijfs)processen op de lange en middellange
termijn;
• Stuurt aan, ondersteunt en faciliteert de actiehouders in de uitoefening van hun
rol.
Positie en bevoegdheden van de proceseigenaar:
Om bovengenoemde verantwoordelijkheid te kunnen dragen, moet de
proceseigenaar de juiste bevoegdheden krijgen. Dit betekent dat de positie van de
proceseigenaar cruciaal is. Als proceseigenaarschap te laag in de organisatie
belegd wordt zal de rol niet goed vervuld kunnen worden vanwege een gebrek aan
of tegenstrijdige bevoegdheden.
8.3

Rapportage en verantwoording

Verantwoording aan
Door wie
Programmamanagement Deelprojecten
Stuurgroep
13

Rapportage
Voortgang via Highlight
report Niveau B13: 2 wekelijks
Programmamanagement Voortgang via Highlight

Zie bijlage 7.6 Highlight report
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Portefeuillehouder
College
Gemeenteraad

report Niveau C : 2 wekelijks,
Budget: 4 wekelijks
Programmamanagement Voortgang: 2 maandelijks
Opdrachtgever en
Voortgang: 6 maandelijks
Programmamanagement
Opdrachtgever en
Voortgang en visie bij
Programmamanagement voorjaar- en najaarsnota

8.4
Gebruikte methoden bij (deel) projecten
Ieder project zal gebruik maken van de methoden zoals die zijn ontwikkeld en
vastgesteld in het Organisatie Ontwikkelingsproject:
• Routekaart14;
• Routeadvies15.
Naast de routekaarten en adviezen zal ieder project een projectplan opstellen dat
moet worden goedgekeurd door de stuurgroep.
Nieuwe projecten zullen aan de hand van een projectinitiatie formulier worden
voorgelegd aan de stuurgroep ter goedkeuring. Het projectinitiatie formulier is geënt
op het A gedeelte van het Highlight report16.
8.5

Communicatie

Communicatie speelt een belangrijke rol in het traject. Voorkomen moet worden dat
een kleine selecte groep zich de achtergronden en doelstellingen van de eoverheid eigen maakt en dat de veranderingen die van de organisatie gevraagd
worden door onbekendheid van velen op een natuurlijke weerstand stuiten.
Onderdeel van het programma is dan ook een communicatieplan waarbij de
nadruk zal liggen op het overbrengen van de visie, de doelen en de veranderingen.

Zie bijlage 7.4 Routekaart
Zie bijlage 7.5 Routeadvies
16 Zie bijlage 7.6 Highlight report
14
15
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9 Bijlagen
9.1

Coöperatieve vereniging Dimpact

Dimpact is een coöperatieve vereniging u.a17. van, voor en door gemeenten die
samenwerken aan technische oplossingen voor Multi Channel dienstverlening aan
burgers en bedrijven. Hiermee wordt bedoeld dat alle communicatiekanalen
(internet, telefoon, e-mail, post etc.) van de gemeente zo optimaal mogelijk worden
ingezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Digitaal Loket, intelligente vooringevulde
e-formulieren, MijnLoket, BedrijvenLoket, Medewerkersportaal, Klantcontactsysteem
etc.
De lopende organisatieontwikkeling binnen Velsen richt zich op het verbeteren van
de processen om de dienstverlening aan onze klant (burgers, bedrijven en
instellingen) te optimaliseren. Efficiëntie en transparantie staan hierbij centraal.
Digitalisering is hier niet los van te zien. Juist door het digitaliseren, met behulp van de
Dimpact oplossingen, van de in kaart gebrachte processen is de gewenste
verbetering haalbaar.
Een groot voordeel van Dimpact is het kostenaspect. Het delen van beheer(s)- en
ontwikkelkosten, standaardisatie van processen, schaalvoordelen en een efficiënte
werkwijze zijn aspecten die de kosten aanzienlijk drukken. Daarnaast kunnen
ervaringen met andere leden gemakkelijk worden gedeeld.

17

Uitgezonderde aansprakelijkheid
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Inrichten hoge
prioriteit processen
volgens het standaard
klantgericht model
(nadruk publiekzaken)

Aanpassen processen
rondom
basisregistratie
(verplicht gebruik,
terugmelding)

Starten organisatie
inrichten rondom case
(zaak) management
voor de hoge prioriteit
processen

ICT organisatie/ beheer BAG aansluiten op
en gegevensbeheer
Landelijke voorziening
inrichten conform
nieuwe eisen van
klantgerichte
dienstverlening

Verplicht gebruik van
basisregistratie
kadaster en klein
schalige topografie

Korte termijn
oplossingen proces
(quick wins)

Proces

Korte termijn
Korte termijn
oplossingen organisatie aanpassingen ICT
(quick wins)
(quick wins)

Omgevingsloket
Wabo (verplichte
onderdelen)
Aansluiten op mijn
overheid

Upgrade huidige
website naar nieuwe
versie conform
webrichtlijnen

ICT

Inrichten 2e prioriteit
processen volgens het
standaard klantgericht
model (nadruk
publiekzaken)

Korte termijn
Korte termijn oplossingen
oplossingen waar
waar mogelijk vervangen
mogelijk vervangen voor voor lange termijn
lange termijn

Omgevingsloket Wabo
optimaliseren

Verplicht gebruik
NHR en Verplicht
gebruik Basis
registratie
grootschalige
topografie realiseren
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Organisatie inrichten
rondom case (zaak)
management voor de
3e prioriteit processen

Korte termijn
oplossingen waar
mogelijk vervangen
voor lange termijn

Nieuw beschikbare
relevante Eformulieren
implementeren

ICT

100% gebruik maken
van de relevante Eformulieren (Dimpact)

Korte termijn
oplossingen waar
mogelijk vervangen
voor lange termijn

1-1-2013
Org Ontw
Doorontwikkelen
Website

Proces

Plateau 3
Optimalisatie

Doorontwikkelen
Website

ICT

Aanpassen werkwijzen Verplicht hergebruik van Aanpassen processen
rondom basisregistratie BAG gegevens binnen de rondom basisregistratie
(verplicht gebruik,
gehele gemeente
(verplicht gebruik,
terugmelding)
terugmelding)

Organisatie inrichten
rondom case (zaak)
management voor de 2e
prioriteit processen

Korte termijn
oplossingen waar
mogelijk vervangen voor
lange termijn

1-7-2011
Org Ontw

Plateau 2
Standaardisatie
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Doelmatig en
klantgericht werken

Organisatie inrichten
conform eisen digitale
dienstverlening
(Website en
contentbeheer)

1-7-2010
Org Ontw

Plateau 1
Fundering

Detail Plateauplanning per doel

Doelen
Aanbod van Digitale
dienstverlening
vergroten

Toelichting
Wanneer

Plateaus
Omschrijving
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Inrichten 3e
prioriteit processen
volgens het
standaard
klantgericht model

Korte termijn
oplossingen waar
mogelijk vervangen
voor lange termijn

Proces

Organisatie inrichten
rondom case (zaak)
management voor de
4e prioriteit
processen

Korte termijn
oplossingen waar
mogelijk vervangen
voor lange termijn

1-1-2015
Org Ontw

Plateau 4
Transformatie

Korte termijn
oplossingen waar
mogelijk vervangen
voor lange termijn

Nieuw beschikbare
relevante Eformulieren
implementeren

Doorontwikkelen
Website

ICT

Inrichten 4e
prioriteit processen
volgens het
standaard
klantgericht model

Korte termijn
oplossingen waar
mogelijk vervangen
voor lange termijn

Proces

Basisregistraties

Basisregistraties

Klantgericht werken

Routekaarten

Klantgericht werken

Wabo

Klantgericht werken

Project
Ontwikkelen internet
kanaal

Projecten

DKD2 implementeren

Configureren hoge
prioriteit processen in
Medewerkerportaal,
zaaksysteem, eventuele
koppeling BO en de 1e
35 E-formulieren uit
plateau 1 optimaliseren

Optimaliseren processen
voor 1e 35 E-formulier uit
plateau 1en inrichten
processen nieuwe Eformulieren

Inrichten organisatieonderdelen en
opleiden medewerkers
voor de klantgerichte
multichannel ontvangst
van de (aan)vraag, en
de klantgerichte
behandeling en
afronding van de
(aan)vragen

Optimaliseren
Processen in
Medewerkerportaal,
zaaksysteem,
eventuele koppeling
BO en de in gebruik
zijnde E-formulieren
uit plateau 1 en 2
optimaliseren

Optimaliseren
processen voor alle
E-formulier uit
plateau 1 en 2 en
inrichten processen
nieuwe Eformulieren

Inrichten organisatieonderdelen en
opleiden
medewerkers voor de
klantgerichte
multichannel
ontvangst van de
(aan)vraag, en de
klantgerichte
behandeling en
afronding van de
(aan)vragen

Optimaliseren
Processen in
Medewerkerportaal,
zaaksysteem,
eventuele koppeling
BO en de in gebruik
zijnde E-formulieren
uit plateau 1, 2 en 3
optimaliseren

Optimaliseren
processen voor alle
E-formulier uit
plateau 1 ,2 en 3 en
inrichten processen
nieuwe Eformulieren
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Klantgericht werken

Klantgericht werken

Productie normen en Sturen op Productie
normtijden vaststellen normen en normtijden
waar mogelijk
Inrichten organisatieonderdelen en opleiden
medewerkers voor de
klantgerichte
multichannel ontvangst
van de (aan)vraag en de
klantgerichte
behandeling en
afronding van de
(aan)vragen

Klantgericht werken

Basisregistraties

DKD2

Producten en
diensten
Categoriseren naar
type

Inrichten KCC
Installeren Front- en Inrichten processen
organisatie en opleiden Mid-Office Dimpact
voor de 1e 35 Emedewerkers voor de (basis architectuur), formulieren
ontvangst van de 1e
aansluiten op OSB en
tranche (aan)vragen via 35 E-formulieren
het e-loket. Inrichting beschikbaar in het
van de overige
digitale loket
betrokken rollen en
taken voor de
overdracht van de
(aan)vragen

Verplichtgebruik van
persoonsgegevens
(GBA)

Voorbereiden DKD2

P&O
organisatie/ beheer
inrichten conform
nieuwe eisen van
klantgerichte
dienstverlening fase 3

Personeel en
Organisatie

P&O organisatie/ beheer
inrichten conform
nieuwe eisen van
klantgerichte
dienstverlening fase 2

P&O
organisatie/ beheer
inrichten conform
nieuwe eisen van
klantgerichte
dienstverlening fase 1

KCC

ICT Organisatie

Regie en
procesverantwoordi
ng zoveel mogelijk
aan de voorkant

Functioneel
applicatiebeheer
inrichten conform
nieuwe eisen van
klantgerichte
dienstverlening

Regie en
procesverantwoordi
ng zoveel mogelijk
aan de voorkant

ICT Organisatie

Regie en
procesverantwoording
organiseren aan de
voorkant

ICT organisatie/ beheer
en gegevensbeheer
inrichten conform
nieuwe eisen van
klantgerichte
dienstverlening
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Kanaal sturing op
internet vergroten
(communicatie, tarief
def. etc)

Invoeren nieuwe
huisstijlconcept
Sturen op
Kwaliteit afspraken en
normtijden waar
mogelijk

Ontwikkelen nieuwe
huisstijlconcept

Kwaliteit en service
normen (handvest)
opstellen
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Sturen op
Kwaliteit afspraken en
normtijden voor alle
klantgerichte
processen

KCC

Huisstijl

KCC

KCC

KCC

Realiseren definitieve
Klantgerichte inrichting
publiekshal

Realiseren één ingang
voor de gemeente
Velsen.
1 telnr
1 email
1 postbus
1 loket
1 website
Kanaal sturing op
internet en telefonie.

KCC

Implementatie 14+
nummer

Klantgericht werken

Bekendmakingen en
vergunningen
publiceren op internet
volgens IPM 4.0

Beperken aantal
verschillende telnr's, emailadressen,
postbussen, loketten
en website.

Voorbereiden
implementatie 14+
nummer
Aanpassen inrichting
publiekshal

Klantgericht werken

Klantgericht werken

Samenwerkende
Catalogi aansluiten

Status (vanuit het
proces) berichtgeving
aan de klant (3* )
Uitgangspunt:
automatisch

Klantgericht werken

Status (vanuit het
proces) berichtgeving
aan de klant (3*) waar
verplicht
(dienstenrichtlijn)

Klantgericht werken

Aansluiten regelhulp

Aansluiten bij CVDR
en beschikbaar op
internet
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Prestatie en kwaliteit
van de
dienstverlening
verhogen

Toegankelijkheid en
transparantie van de
dienstverlening
(Kanalen)
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Ontwikkelen mngt
portal

Inrichten ICT KCC en
BCC

Inrichten klantcontact
proces KCC en BCC

Werken met en
optimaliseren standaard
documenten

Dashboard/mngt
in gebruik nemen
informatie ontwikkelen management portal
en in gebruik nemen
voor Dienstverlening

Afspraken maken met
ketenpartners en
leveranciers (Service
levels etc). Sturen op
afspraken met
leveranciers
Uitbreiden inzet
klantenpanel
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Standaardiseren van
documenten rondom
dienstverlening

Start ontwikkeling
Dashboard/ mngt
informatie

Oprichten en benutten
klantenpanel

Afspraken maken met
leveranciers (service
levels)

Inrichten organisatie
KCC en BCC
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doorontwikkelen
management portal
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Werken met en
optimaliseren
standaard documenten

Doorontwikkelen
Dasboard/mngt
informatie

Uitbreiden inzet
klantenpanel

Afspraken maken met
ketenpartners en
leveranciers (Service
levels etc) en sturen op
afspraken
Uitbreiden inzet
klantenpanel

Sturen op afspraken
met ketenpartners en
leveranciers

Klantgericht werken

Management
Informatie

KCC

KCC

KCC

ICT

Starten organisatie
inrichten rondom case
(zaak) management
voor de hoge prioriteit
processen

Organisatie inrichten
conform eisen digitale
dienstverlening
(Website en
contentbeheer)

Organisatie inrichten
rondom case (zaak)
management voor de 2e
prioriteit processen

Productie normen en Sturen op Productie
normtijden vaststellen normen en normtijden
waar mogelijk

Producten en
diensten
categoriseren naar
type

Inrichten hoge
prioriteit processen
volgens het standaard
klantgericht model
(nadruk publiekzaken)

100% gebruik maken
van de relevante Eformulieren (Dimpact)

DKD2 implementeren

Omgevingsloket Wabo
optimaliseren

Aansluiten op mijn
overheid

Proces

Organisatie inrichten
rondom case (zaak)
management voor de
3e prioriteit processen

Korte termijn
oplossingen waar
mogelijk vervangen
voor lange termijn

1-1-2013
Org Ontw

Plateau 3
Optimalisatie
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Inrichten 2e prioriteit
processen volgens het
standaard klantgericht
model (nadruk
publiekzaken)

Korte termijn
Korte termijn oplossingen
oplossingen waar
waar mogelijk vervangen
mogelijk vervangen voor voor lange termijn
lange termijn

ICT

Omgevingsloket
Wabo (verplichte
onderdelen)
Voorbereiden DKD2

Korte termijn
oplossingen waar
mogelijk vervangen voor
lange termijn

1-7-2011
Org Ontw

Doorontwikkelen
Website

Korte termijn
oplossingen proces
(quick wins)

Proces

Plateau 2
Standaardisatie

Upgrade huidige
website naar nieuwe
versie conform
webrichtlijnen

Korte termijn
Korte termijn
oplossingen organisatie aanpassingen ICT
(quick wins)
(quick wins)

1-7-2010
Org Ontw

Plateau 1
Fundering

Detail Plateauplanning per project
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Klantgericht werken

DKD2

Wabo

Ontwikkelen Internet
kanaal

Project
Routekaarten

Toelichting
Wanneer

Plateaus
Omschrijving
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Nieuw beschikbare
relevante Eformulieren
implementeren

Doorontwikkelen
Website

Korte termijn
oplossingen waar
mogelijk vervangen
voor lange termijn

ICT

Inrichten 3e
prioriteit processen
volgens het
standaard
klantgericht model

Korte termijn
oplossingen waar
mogelijk vervangen
voor lange termijn

Proces

Organisatie inrichten
rondom case (zaak)
management voor de
4e prioriteit
processen

Korte termijn
oplossingen waar
mogelijk vervangen
voor lange termijn

1-1-2015
Org Ontw

Plateau 4
Transformatie

Nieuw beschikbare
relevante Eformulieren
implementeren

Doorontwikkelen
Website

Korte termijn
oplossingen waar
mogelijk vervangen
voor lange termijn

ICT

Inrichten 4e
prioriteit processen
volgens het
standaard
klantgericht model

Korte termijn
oplossingen waar
mogelijk vervangen
voor lange termijn

Proces

Verplicht gebruik van
basisregistratie
kadaster en klein
schalige topografie

Werken met en
optimaliseren
standaard documenten

Inrichten organisatieonderdelen en
opleiden medewerkers
voor de klantgerichte
multichannel ontvangst
van de (aan)vraag, en
de klantgerichte
behandeling en
afronding van de
(aan)vragen
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Aanpassen werkwijzen Verplicht hergebruik van Aanpassen processen
rondom basisregistratie BAG gegevens binnen de rondom basisregistratie
(verplicht gebruik,
gehele gemeente
(verplicht gebruik,
terugmelding)
terugmelding)

Aanpassen
werkwijzen rondom
basisregistratie
(verplicht gebruik,
terugmelding)

ICT organisatie/ beheer BAG aansluiten op
en gegevensbeheer
Landelijke voorziening
inrichten conform
nieuwe eisen van
klantgerichte
dienstverlening

Optimaliseren processen
voor 1e 35 E-formulier uit
plateau 1en inrichten
processen nieuwe Eformulieren

Werken met en
optimaliseren standaard
documenten

Status (vanuit het
proces) berichtgeving
aan de klant (3* )
Uitgangspunt:
automatisch

Configureren hoge
prioriteit processen in
Medewerkerportaal,
zaaksysteem, eventuele
koppeling BO en de 1e
35 E-formulieren uit
plateau 1 optimaliseren
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Basisregistraties

Status (vanuit het
proces) berichtgeving
aan de klant (3*) waar
verplicht
(dienstenrichtlijn)

Inrichten organisatieonderdelen en opleiden
medewerkers voor de
klantgerichte
multichannel ontvangst
van de (aan)vraag en de
klantgerichte
behandeling en
afronding van de
(aan)vragen

Standaardiseren van
documenten rondom
dienstverlening

Bekendmakingen en
vergunningen
publiceren op internet
volgens IPM 4.0

Samenwerkende
Catalogi aansluiten

Aansluiten regelhulp

Aansluiten bij CVDR
en beschikbaar op
internet

Inrichten KCC
Installeren Front- en Inrichten processen
organisatie en opleiden Mid-Office Dimpact
voor de 1e 35 Emedewerkers voor de (basis architectuur), formulieren
aansluiten op OSB en
ontvangst van de 1e
tranche (aan)vragen via 35 E-formulieren
het e-loket. Inrichting beschikbaar in het
van de overige
digitale loket
betrokken rollen en
taken voor de
overdracht van de
(aan)vragen
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Verplicht gebruik
NHR en Verplicht
gebruik Basis
registratie
grootschalige
topografie realiseren

Optimaliseren
Processen in
Medewerkerportaal,
zaaksysteem,
eventuele koppeling
BO en de in gebruik
zijnde E-formulieren
uit plateau 1 en 2
optimaliseren
Optimaliseren
processen voor alle
E-formulier uit
plateau 1 en 2 en
inrichten processen
nieuwe Eformulieren

Inrichten organisatieonderdelen en
opleiden
medewerkers voor de
klantgerichte
multichannel
ontvangst van de
(aan)vraag, en de
klantgerichte
behandeling en
afronding van de
(aan)vragen

Optimaliseren
Processen in
Medewerkerportaal,
zaaksysteem,
eventuele koppeling
BO en de in gebruik
zijnde E-formulieren
uit plateau 1, 2 en 3
optimaliseren

Optimaliseren
processen voor alle
E-formulier uit
plateau 1 ,2 en 3 en
inrichten processen
nieuwe Eformulieren

Implementatie 14+
nummer

Voorbereiden
implementatie 14+
nummer
Aanpassen inrichting
publiekshal

KCC

Sturen op
Kwaliteit afspraken en
normtijden waar
mogelijk

Kwaliteit en service
normen (handvest)
opstellen
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Realiseren één ingang
voor de gemeente
Velsen.
1 telnr
1 email
1 postbus
1 loket
1 website
Kanaal sturing op
internet en telefonie.

Beperken aantal
verschillende telnr's, emailadressen,
postbussen, loketten
en website.

Realiseren definitieve
Klantgerichte inrichting
publiekshal

P&O organisatie/beheer
inrichten conform
nieuwe eisen van
klantgerichte
dienstverlening fase 2

P&O
organisatie/ beheer
inrichten conform
nieuwe eisen van
klantgerichte
dienstverlening fase 1

Functioneel
applicatiebeheer
inrichten conform
nieuwe eisen van
klantgerichte
dienstverlening

ICT organisatie/ beheer
en gegevensbeheer
inrichten conform
nieuwe eisen van
klantgerichte
dienstverlening

Personeel en
Organisatie

ICT Organisatie

Verplichtgebruik van
persoonsgegevens
(GBA)

Programma Klantgerichte Dienstverlening

Pagina 43 van 62

Kanaal sturing op
internet vergroten
(communicatie, tarief
def. etc)
Sturen op
Kwaliteit afspraken en
normtijden voor alle
klantgerichte
processen

P&O
organisatie/ beheer
inrichten conform
nieuwe eisen van
klantgerichte
dienstverlening fase 3

Dashboard/ mngt
in gebruik nemen
informatie ontwikkelen management portal
en in gebruik nemen
voor Dienstverlening

Start ontwikkeling
Dashboard/ mngt
informatie

Management
Informatie
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Invoeren nieuwe
huisstijlconcept

Ontwikkelen nieuwe
huisstijlconcept

Afspraken maken met
ketenpartners en
leveranciers (Service
levels etc). Sturen op
afspraken met
leveranciers
Uitbreiden inzet
klantenpanel

Huisstijl

Inrichten klantcontact
proces KCC en BCC

Realiseren uniforme
openingstijden en het
stimuleren en faciliteren
van het werken op
afspraak

Ontwikkelen mngt
portal

Inrichten ICT KCC en
BCC

Start uniformeren
openingstijden FrontOffice

Oprichten en benutten
klantenpanel

Afspraken maken met
leveranciers (service
levels)

Inrichten organisatie
KCC en BCC

Programma Klantgerichte Dienstverlening

Pagina 44 van 62

Doorontwikkelen
Dasboard/ mngt
informatie

Regie en
procesverantwoording
organiseren aan de
voorkant

Uitbreiden inzet
klantenpanel

Afspraken maken met
ketenpartners en
leveranciers (Service
levels etc) en sturen op
afspraken

doorontwikkelen
management portal

Regie en
procesverantwoordi
ng zoveel mogelijk
aan de voorkant

Regie en
procesverantwoordi
ng zoveel mogelijk
aan de voorkant

Uitbreiden inzet
klantenpanel

Sturen op afspraken
met ketenpartners en
leveranciers
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9.4

Routekaart

9.4.1 Format Routekaart

AANPAK
•

Realiseren van de verbetering
Verbeterpunt
Categorie verbetering
Sponsor
Eigenaar
Actiehouder
Startdatum routekaart
Einddatum routekaart

: <naam routekaart>
:
:
:
:
:
:

1. Huidige situatie
Wat is de huidige (ongewenste)
situatie? (beschrijf deze situatie zo
concreet mogelijk).

2. Gerelateerde knelpunten
Wat zijn de knelpunten in deze
situatie?

•

3. Toekomstige situatie
Hoe ziet de gewenste situatie er
uit? Wat wordt er bereikt?
(beschrijf deze situatie zo
concreet mogelijk).

•

4. Resultaat
Welke resultaten moeten er
gerealiseerd worden om de
gewenste situatie te bereiken?

•

(beschrijf de resultaten in termen
van producten, d.w.z. zelfstandig
naamwoorden).

5. Wetgeving
Welke wetgeving is van
toepassing?

•
•

6. Afhankelijkheden
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Met welke interne / externe
projecten of activiteiten is er een
relatie en wat is bij deze
afhankelijkheden het
aandachtspunt?

Intern (gemeentelijk)
•
•
Extern
•
•

7. Belemmeringen
Met welke interne / externe
belemmeringen hebben we te
maken?

8. Advies benodigd
Toelichting
o Communicatie:

Is er advies of toetsing nodig op
juridisch, P&O, communicatie,
informatievoorziening of
financieel gebied? Waar heeft dit
advies betrekking op?

o Financieel:
o Juridisch:
o P&O:
o ICT-technisch:
o Data- en informatievoorziening:

9. Planning
Planning mijlpalen
Welke belangrijke stappen en
tussenresultaten (mijlpalen) zijn
nodig om de gewenste situatie te
bereiken?

Mijlpalen

resultaten / producten

Klaar

1.
2.
3.
4.

Wat is de planning van de
mijlpalen? Wat is de planning van
de routekaart?

Mijlpalen

besluitvorming /
communicatie

Klaar

5. Routekaart definitief
6. Routekaart akkoord
7. Evaluatie routekaart

Wat is de duur van de
routekaart?

Startdatum routekaart:
Geplande einddatum routekaart:
Totale geplande doorlooptijd:
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10. Actiehouder
Wie wordt de actiehouder van
de routekaart en is
eindverantwoordelijk voor de
uitvoering van de acties, de
planning en de terugkoppeling?

11. Tijdbesteding
Geschatte inzet van de betrokkenen uitgedrukt
in uren:
Uren per
week

Wat is de begrote ureninzet voor
de uitvoering van de routekaart?

Aantal
weken

Totale
ureninze
t

Actiehouder
:

X

=

Werkgroep:

X

=

12. Middelen
Mogelijke verwachte kosten:
o Niet van toepassing
Wat zijn de begrote kosten voor
de uitvoering van de routekaart?

o Externe inzet:
o ICT/automatisering:
o Training & opleiding:
o Bijkomende kosten:

9.4.2 Routekaart Checklist

Actie

Door wie?

Eenmali
g

Periodiek

Toolkit

Opstellen routekaart
Invullen van de routekaart
Toetsen opzet routekaart
aan het overzicht
succesvoorbeelden (intern
en extern) dat door het
Team
Organisatieontwikkeling
(OO) wordt aangeleverd
Afstemmen ingevulde
routekaart met Team
Organisatieontwikkeling
Advies Team

Actiehou
der

o

Routekaart

Actiehou
der

o

Overzicht
succes
voorbeelde
n

Actiehou
der

o

Actiehou

o
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Organisatieontwikkeling
verwerken
Akkoord van eigenaar
(afdelingshoofd)
Voor kennis aangenomen
door de sponsor (directeur)
Akkoord van Team
Organisatieontwikkeling
Ondertekenen van de
routekaart

Team OO

der
Eigenaar

o

Sponsor

o

Team OO

o

Allen

o

Bekendmaken start
routekaart op intranet

Actiehou
der

o

Bekendmaken start
routekaart op de afdeling

Actiehou
der &
Eigenaar
Eigenaar

Communicatie en informatie

Informeren andere
afdelingshoofden
Informeren DT en stuurgroep
KDV

Sponsor

Bekendmaki
ng op
intranet

o
o
o

Werkgroep
Formeren van de werkgroep
(indien nodig)
Kick-off werkgroep / 1e
bijeenkomst
Toetsen samenstelling
werkgroep (goede
vertegenwoordiging)
Planning van de
werkgroepvergaderingen
Opstellen agenda
Voorbereiden opdrachten
t.b.v. werkgroepleden
Versturen agenda en
bijbehorende stukken
Verslaglegging vergadering
Versturen verslag na de
vergadering
Opstellen actieplanning
Verwerken
opdrachtuitwerkingen

Actiehou
der
Actiehou
der
Eigenaar
& Team
OO
Actiehou
der
Actiehou
der
Actiehou
der
Actiehou
der
Actiehou
der
Actiehou
der
Actiehou
der
Actiehou
der

o
o
o
o
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Agenda

Wekelijks

Werkopdrac
ht

Wekelijks

Agenda

Wekelijks

Notulen

Wekelijks

Notulen

Wekelijks

Actieplanni
ng

Wekelijks
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Inschakelen helpdesk
Bijhouden uren

Wanneer
nodig

Actiehou
der
Actiehou
der

Wekelijks

Actieplanni
ng

Actiehou
der

Zoals
afgesprok
en

Voortgangsrapportage

Actiehou
der

Twee
wekelijks

Voortgangsrapportage

Zoals
afgesprok
en

Voortgangsrapportage

Wanneer
nodig

Besluitvormi
ng

Voortgang & monitoring
Inplannen
overlegmomenten op basis
van de voortgangsafspraken
Voortgang rapporteren en
resultaten (bereikte
mijlpalen) afstemmen met
eigenaar
Voortgang rapporteren en
resultaten (bereikte
mijlpalen) afstemmen met
Team
Organisatieontwikkeling
Voortgang rapporteren en
resultaten (bereikte
mijlpalen) afstemmen met
sponsor

Actiehou
der

o

Eigenaar

Actiehou
der
/ Eigenaar
Aanpassen planning
Actiehou
mijlpalen indien nodig
der
Afsluiting werkgroep / laatste Actiehou
bijeenkomst
der
Maken vervolgafspraken
Actiehou
met de werkgroep
der
Evalueren van de routekaart Actiehou
(resultaat en proces)
der
Voorbereiden benodigde
besluitvorming

Wanneer
nodig
o
o
o
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9.5

Routeadvies

9.5.1 Format Routeadvies
•

•

DOEL routeadvies:
Goedgekeurd (her)ontwerp van een standaard klantgericht proces dat voldoet
aan de principes van klantgerichte dienstverlening.
RESULTAAT routeadvies:
Advies (her)ontwerp voor de inrichting van een standaard klantgericht proces

RESULTATEN per STAP
Analysestappen
Stap

Resultaat (vaste output per stap)

1. FEITEN & CIJFERS;
startinventarisatie van het
proces
(betrokken rollen,
formatie in fte’s,
productie in tijd en
resultaat, kostenbaten).

Kengetallen huidige situatie:
Deze worden in stap 4 verwerkt tot management
informatie.

2. OBJECTIEVE CRITERIA;
toetsing en aanscherping
van de objectieve criteria
op activiteiten/ taken en
klantcontact kanalen.

Ontwerp klantgerichte procesgang volgens
standaard model:
o

Processchema (in Excel)

o

Objectieve criteria

o

Definities en benamingen (detaillering
objectieve criteria)

3. ROLLEN &
BEVOEGDHEDEN;
analyse van de
procesinrichting en
procesorganisatie op
taken, rollen en
bevoegdheden.

Ontwerp klantgerichte procesinrichting:

4. EFFICIENCY;
inschatting van de
benodigde tijd en inzet in
het klantgerichte proces

Productieadvies:

o

Ingevuld standaardmodel klantgericht
werken met rol- en taakverdeling

o

Specifiek taakoverzicht per rol gekoppeld
aan functies

o

Efficiencyprognose (tijdwinst en Ftebesparing)

o

Productienormen en prestatie-indicatoren

o

Managementinformatie model (kengetallen)
om productie en prestatie te meten (incl.
kwaliteit)
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5. ORGANISATIE;
analyse ophanging
functie/rol in de
organisatie

Advies organisatie-inrichting:

6. DIGITALE
ONDERSTEUNING;
analyse van de
benodigde ictfunctionaliteit
(digitalisering)

Advies digitale ondersteuning:

o

o

Advies organisatie-inrichting

Advies ICT oplossingen per processtap

 Advies klantgericht (her)ontwerp
ter besluitvorming aan het DT

Analysestappen
Stap
7. PROCES;
vastleggen van het
definitieve (her)ontwerp

8. DIGITALISERING;
inventarisatie en planning
van de benodigde ICTtoepassingen nodig voor
de realisatie van het
advies

Resultaat (vaste output per stap)
Implementatie klantgericht procesontwerp:
o

Procesbeschrijving in Protos

o

Werkafspraken (kwaliteit, sturing, derden,
etc.)

o

Standaarddocumenten & instructies

Implementatie digitalisering:
o

Inventarisatie benodigde ICT-aanpassingen
binnen de huidige systemen en applicaties

o

Inventarisatie benodigde nieuwe ICTfunctionaliteit

o

Oriëntatie beschikbare ICT functionaliteit,
applicaties en systemen (intern beschikbaar,
externe leveranciers)

o

ICT planning: inkoop en of implementatie

9. FINANCIEN;
inschatting van de
implementatiekosten en
de efficiencywinst

Financiële planning:

10. RISICO’S &
RANDVOORWAARDEN;

Risicoanalyse:

risicoanalyse bij de

o

Business case (kosten vs opbrengsten in
formatie, tijd & resultaat)

o

Begroting implementatiekosten

o

Consequentiescan v/d implementatie

o

Randvoorwaarden voor implementatie
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implementatie van het
herontwerp

o

11. PERSONEEL;
analyse van de vereiste
beschikbaarheid,
competenties en
opleiding van het
personeel

Personeelsplanning:

12. COMMUNICATIE;
analyse van de vereiste
communicatie,
doelgroepen en
communicatiemiddelen

Do’s en Dont’s

o

Inventarisatie vereiste vs beschikbare inzet

o

Formatieplan (in FTE’s)

o

Inventarisatie vereiste vs beschikbare
competenties

o

Training- en opleidingsplan

Communicatieplan:
o

Communicatierichtlijn

 Implementatieplan klantgericht (her)ontwerp
ter besluitvorming aan sponsor, ter informatie aan het DT

9.5.2 Managementcontract Routeadvies

MANAGEMENTCONTRACT
•

•

DOEL routeadvies:
Goedgekeurd (her)ontwerp van een standaard klantgericht proces
dat voldoet aan de principes van klantgerichte dienstverlening.
RESULTAAT routeadvies:
Advies (her)ontwerp voor de inrichting van een standaard
klantgericht proces
(Her)ontwerp
Generiek proces
Specifiek product(en)
Sponsor
Eigenaar
Datum oplevering advies

:
:
:
:
:
:

RESULTATEN per STAP
Analyse
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Stap

Resultaat (vaste output per stap)

1. FEITEN & CIJFERS;
startinventarisatie van het
proces
(betrokken rollen, formatie in
fte’s, productie in tijd en
resultaat, kostenbaten).

Kengetallen huidige situatie:
Deze worden in stap 4 verwerkt tot
management informatie.

2. OBJECTIEVE CRITERIA;
toetsing en aanscherping
van de objectieve criteria
op activiteiten/ taken en
klantcontact kanalen.

Ontwerp klantgerichte procesgang volgens
standaard model:
o

Procesoverzicht o.b.v. objectieve criteria

o

Processchema (in Excel)

o

Definities en benamingen (detaillering
objectieve criteria)

3. ROLLEN & BEVOEGDHEDEN; Ontwerp klantgerichte procesinrichting:
analyse van de
o Ingevuld standaardmodel klantgericht
procesinrichting en
werken met rol- en taakverdeling
procesorganisatie op taken,
o Specifiek taakoverzicht per rol gekoppeld
rollen en bevoegdheden.
aan functies
4. EFFICIENCY;
inschatting van de
benodigde tijd en inzet in
het klantgerichte proces

Productieadvies:
o

Efficiencyprognose (tijdwinst en Ftebesparing)

o

Productienormen en prestatie-indicatoren

o

Managementinformatie model
(kengetallen) om productie en prestatie te
meten (incl. kwaliteit)

5. ORGANISATIE;
analyse ophanging
functie/rol in de organisatie

Advies organisatie-inrichting:

6. DIGITALE ONDERSTEUNING;
analyse van de benodigde
ict-functionaliteit
(digitalisering)

Advies digitale ondersteuning:

o

o

Advies organisatie-inrichting

Advies ICT oplossingen per processtap

PLANNING per STAP
Resultaten / producten

Klaar

1. Kengetallen huidige situatie
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2. Procesoverzicht o.b.v. objectieve criteria
3. Processchema (in Excel)

4. Definities en benamingen (detaillering objectieve
criteria)
5. Ingevuld standaardmodel klantgericht werken met rolen taakverdeling
6. Specifiek taakoverzicht per rol gekoppeld aan functies
7. Efficiencyprognose (tijdwinst en Fte-besparing)
8. Productienormen en prestatie-indicatoren
9. Managementinformatie model (kengetallen) om
productie en prestatie te meten (incl. kwaliteit)
10. Advies organisatie-inrichting
11. Advies ICT oplossingen per processtap
* in principe vindt deze datum oplevering plaats

•

Totaaloverzicht processen binnen de afdeling …

INHOUDELIJKE EXPERTISE door:
Procesadviseur
Leidinggevende
Communicatie
Data- en
informatievoorziening
Financiën
ICT
Juridische zaken
P&O
Werkwijze

WERKAFSPRAKEN besluitvorming, communicatie & voortgang
Afstemmen
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Besluiten
Informeren
Verantwoorde
n

Overige opmerkingen:

Voor gezien door
Vastgesteld door
Datum:
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9.6

Highlight report

Highlight Report
Project / Initiatief

<evt.code><project/initiatief-naam>

Rapportageperiode

<jaar-maand>

A. Informatie

voor alle projecten en projectmatige activiteiten categorie A, B en C

A.1 Project / Initiatief

Categorie

Onderdeel van
Opdrachtgever
Opdrachtnemer / projectleider
Budget
Prioriteit
Belanghebbenden
Projectdoel

C

Cluster

IM

DT / KDV / specifiek / geen
Stuurgp
bestuurlijk / ambtelijk
Type
Methode TG, P2, Routekaart, Routeadvies
specifiek / jaarplan / afdeling
beschikbaar / goedgekeurd
Plan
wetgeving / college besluit of programma / directie doelstelling

Resultaten / producten

A.2 Risicoprofiel
Personeel en Organisatie
Juridisch
Financieel

Kans

Impact

Urgentie

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Tegenmaatregelen

Kans, impact: 1=zeer laag, 5 = zeer hoog.

Urgentie >15: attentie stuurgroep!

A.3 Planning / Voortgang
Fasering en huidige fase
Einddatum

Initiatie

☺
☺

Tijd
Informatie

Definitie
Geld
Organisatie

Ontwerp

Voorber.

Realisatie

☺
☺

Kwaliteit
Verandering

Nazorg

☺
☺

smilies: positief = J, matig = K, negatief = L (opmaak volgt vanzelf)
A.4 Issues / wijzigingsverzoeken / gevraagde besluitvorming
Gevraagde besluitvorming

A.5 Impact
Organisatie

GS
P&O
ROE
EZ
GO
MO
Ond

Com
BOR
B&V
SpZ
WB

M&O

PZ
BuZa
SoZa
V&U
Z&O

AZ
AUT
B&I
CC

Verlening/ Regelge- Klacht en
beschik- ving/hand- bezwaar
king
having
behand.

Belasting
heffing &
vordering

Fac
Fin
GIS

Processen
Info
verstrekking

Product
verstrekking

Melding

Inspraak

Techniek (ICT)
Front Office

Mid Office

Back Office
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B. Projectstatus

voor alle projecten en projectmatige activiteiten categorie B en C

B.1 Kwalitatief
Algemeen

☺
Tijd

☺
Geld

☺
Kwaliteit

☺
Informatie

☺
Organisatie

☺
Verandering

☺
B.2 Issues / wijzigingsverzoeken / gevraagde besluitvorming
Gevraagde besluitvorming
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C. Projectbeheersing

alleen in te vullen voor projecten categorie C

C.1 Voortgang
Produkten/mijlpalen

Planning

Realisatie

Start

Gereed

Start

Gereed

Budget

Plan

Realisatie

Ruimte

Per rapportageperiode
Plan

Realisatie

Volg.period

ETC

EAC

VAC

Toelichting

C.2 Interne Uren
<produkt/mijlpaal>

0
0
0

Totaal
Toelichting

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

Ruimte = budget- realisatie, ETC (Estimated to Complete) = nog verwachte uren
EAC (Estimated at Completion) = verwachte totale projecturen, VAC (Variance at Completion) = te verwachten resultaat

C.3 Kosten in € (incl BTW)
Externe uren
Hard- en Software

Budget

Plan

Realisatie

Ruimte

ETC

EAC

0
0

Totaal
Toelichting

0

0

0

0

0

VAC

0
0

0
0

0

0

Ruimte = budget- realisatie, ETC (Estimated to Complete) = nog verwachte kosten
EAC (Estimated at Completion) = verwachte totale projectkosten, VAC (Variance at Completion) = te verwachten resultaat

C.4 Risico's
Maatschappelijk:

Kans

Impact

Urgentie

Tegenmaatregelen

0

Juridisch:

0

Financieel:

0

Kans / Impact: 1=zeer laag, 5= zeer hoog
Urgentie: 15 en hoger is zeer urgent; betrokkenheid stuurgroep gewenst!

C.5 Afhankelijkheden

Toelichting

Maatregelen
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9.7

ICT Architectuur

Als basis voor de klantgerichte architectuur wordt uitgegaan van het
Architectuurmodel elektronische overheid (ELO) uit het rapport Architectuur
Elektronische Overheid. Dit model is weergegeven in onderstaand figuur:

Figuur 1 Architectuurmodel electronische overheid (ELO)
Uitgaande van de bestaande applicatiearchitectuur van de gemeente Velsen kan
geleidelijk worden toegewerkt naar een volledige service georiënteerde
architectuur.
De technische mid-office kan fasegewijs worden uitgebouwd met generieke
applicaties voor de ondersteuning van de (elektronische) dienstverlening.
Eenvoudige afhandelingprocessen hoeven hierdoor op termijn niet meer door
specialisten in de back-office te worden uitgevoerd, maar (zoveel mogelijk
geautomatiseerd) in de mid-office.
Door deze strategie te volgen hoeven de bestaande back-office systemen niet ‘en
masse’ te worden vervangen, maar kan dit gecontroleerd plaatsvinden (op basis
van bijvoorbeeld ouderdom of gewijzigde regelgeving).
Nieuwe back-office systemen zullen direct worden aangesloten op de servicebus,
zodat de back-office functionaliteit ook service georiënteerd wordt. Het technisch
onderscheid tussen mid-office en back-office zal hierdoor verdwijnen, zoals is
gevisualiseerd in de volgende figuur.
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2012

Gemeentelijke servicebus

Gemeentelijke servicebus

2008

Overheids Service Bus (OSB)

2015
Burger
portaal

Bedrijven
portaal

Partner
portaal

Medewerker
portaal

Mobiele
portaal

Gemeentelijke Service Bus (GSB)
BPM

Klant
contacten
beheer

Case
mngmnt

Onderwijs
beheer

Bouw
beheer

…

Overheids Service Bus (OSB)
GBA

Kadaster

…

In het bovenstaande figuur zijn twee ontwikkelstadia aangegeven, van 2009 t/m
2012 en van 2012 t/m 2015. Tot aan 2012 ligt de focus op het verbeteren van de
toegang via alle kanalen en het optimaliseren van de klantprocessen.
Het volgende figuur toont zoomt in op de architectuur zoals die in 2012 er op globaal
niveau uit kan komen te zien. Enerzijds wordt dan de front-Office zo optimaal
MIDOFFICE
Scannen &
digitalisering

Mailbericht

E-mail
management

SMS bericht

IVR

CTI

Call Center

Call
management
Afspraken

Balie / acc. mgt

Website

Medewerkers
Portaal

Portaal
platform
Online
betalen
E-formulieren
beheer
Search
engine

Zaak (case)
management
Gemeentelijke servicebus

Post

Klantcontacten
beheer
(CRM)

Business
intelligence
Kennis
management
(FAQ, catalogus)

BACKOFFICE
Workflow
management

Kadaster

Onderwijs

Topograf.
Business
process
management

Financiën

Gebouwen
Gemeentelijke servicebus

FRONTOFFICE

Broker

Bouwen

Adressen

Belastingen
& kadaster
Geoinformatie
Openbare.
werken

NHR

Polisadm.
Inkomen

Soc. Dienst
Content
management
(CMS)

Document
management
(DMS)

Gegevensmagazijn

GBA
Burgerzaken

mogelijk ondersteund en anderzijds zijn in de mid-office alle belangrijke generieke
applicatieservices beschikbaar.
De gemeente Velsen heeft ervoor gekozen om zich t.a.v. de mid- en front-office
architectuur aan te sluiten bij de coöperatieve vereniging Dimpact.
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9.8

Standaardmodel klantgericht werken
KLANTGERICHT (HER)ONTWERP
standaardmodel klantgericht werken
Hoofdactiviteiten
ONTVANGST

Stappen
Ontvangen klantcontact
Via één van de klantcontactkanalen:
telefoon, internet (e-mail, e-formulier), balie of post
Classificeren
Identificeren
Registreren
Bevestigen / informeren

Aanmaken zaak
Routeren zaak / geleiden klant
Definieren
Accepteren

EFFICIENTIE

TRANSPARANTIE

Beantwoorden / afhandelen (standaard product of dienst)

Bevestigen
BEHANDELING

In behandeling nemen
Onderzoeken
Besluiten
Fiatteren
Uitvoeren

AFRONDING

Kenbaar maken
Betaling
Administreren
Archiveren

Legenda
= Stappen KlantContactproces
= Stappen Zaakproces
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9.9

Resultaten antwoord© t.o.v. plateauplanning

Programma
KDV

Plateau:

fundering
standaardisering
optimalisering

Producten &
Diensten

Inzet
Kanalen

Huidige
situatie:
Afdeling
heeft
antwoord

Afhandeling van alle
vragen en producten
per afdeling

Kanalen
naar keuze
per
afdeling

Levering, kwaliteit en Eigen datadefinitie,
Aansturing, leren
service per afdeling
eigen (weinig)
en ontwikkeling
registratie van contact, per afdeling
product- en klantdata
per afdeling

Via:
Kanaal heeft
antwoord

Afhandeling
gemeentebrede
algemene vragen per
kanaal

Bundeling
over
kanalen

Doorverwijzing naar
front- en backoffice

Informatie-uitwisseling
per kanaal

Bouw onderdelen
KCC (telefoon en
balie), leren en
ontwikkelen per
kanaal

Fase 1:
KCC heeft
antwoord

Afhandeling algemene
vragen en producten
en enkele
processtappen in de
ontvangst van het
klantcontact

Bundeling
en regie
over
kanalen bij
KCC

Toename directe
afhandeling, afname
doorverwijzing en
gedeeltelijke
levering, kwaliteit en
service door het KCC

KCC wisselt info uit,
heeft toegang tot alle
algemene informatie
en registreert

Ontwikkeling en
verbreding KCC,
bouw onderdelen
frontoffice

Fase 2:
Frontoffice
heeft
antwoord

Afhandeling‘kant-enklare’en gedeelte van
de ‘halffabricaat’
vragen en producten
en alle processtappen
van ontvangst tot en
met de routering van
de ‘maatwerk’ vragen

Kanalen
onder één
regie;
sturing op
telefoon en
internet

Levering, kwaliteit en
service door het KCC
conform kwaliteit
- en
servicenormen

Frontoffice wisselt info Ontwikkeling en
uit, heeft toegang tot
verbreding
alle vereiste informatie frontoffice
en regisseert het
dienstverleningsproces

Fase 3:
Velsen heeft
antwoord

Afhandeling alle
producten (m.u.v.
maatwerk) en regie
op afhandeling alle
producten

Internet
wordt
dominant
kanaal

Levering, kwaliteit en
service door het KCC
conform kwaliteit
- en
servicenormen

Hele gemeente wisselt
informatie uit,
gemeentebrede
definities en registratie

Antwoord

Processen &
Besturing

Systemen &
Informatie

PLEIN-120531-12-programmaplan klantgerichte dienstverlening.doc

Leiderschap &
medewerkers

Professionalisering
van de
dienstverlening en
leidend in
vernieuwing
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