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Iedere maand krijgen we ongeveer: 

 

•5500 unieke websitebezoekers 

•125 digitale formulieren ingestuurd (verhuizen met stip op één) 

• 275 brieven 

• 250 emails met klantvragen 

• 300 emails met algemene informatie of uitnodigingen 

•1850 bezoekers aan de balie 

•1500 telefoontjes 

 

Verder  

•94%  van onze baliebezoekers is binnen 10 minuten geholpen 

• Hebben we 207 likes op facebook  

• Wordt 90% van de formele bezwaarschriften opgelost via mediation 

 

Wist u dat? 



Wat is dienstverlening? 

https://www.youtube.com/watch?v=QUGQ-fMgVSQ 

https://www.youtube.com/watch?v=QUGQ-fMgVSQ


Waarom onderzoeken naar dienstverlening? 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.dichtbij.nl%2Fduin-en-bollenstreek%2Fhome%2Fduin-en-bollenstreek.aspx%3Fcid%3D2339%26sa%3DU%26ei%3DgpkCUPe8Ls7T4QSPzP2iCA%26ved%3D0CFQQFjAP%26usg%3DAFQjCNHUZNP4Q3rejLwCZyyxBLw4M8v8Lg&ei=lu1SVeuWH4OtU-qEgPgC&bvm=bv.93112503,d.d24&psig=AFQjCNFB4jFxHh5X0Zusndp0_OmdoDmiMw&ust=1431584246124384


Wat hebben we onderzocht? 

  



• Mogelijkheid tot vergelijken  

o Eerdere jaren 

o Andere gemeenten 

 

• Aanknopingspunten voor concrete verbeteracties 

Wat bieden de uitkomsten van de onderzoeken ons? 



Telan  

Herhaalcontact nodig 



14+ Netnummer onderzoek KING 

 

Het KCC van Hillegom: 

 

 

• Gemiddeld 2 uur langer bereikbaar  

 

• Heeft geen keuzemenu 

 

• Geeft in 91% van de gevallen direct antwoord 

 

• Voert relatief korte gesprekken 

Mate waarin antwoord overeenkomt (abs., rel.)

Hillegom Hillegom Verzorgingsgebied       

< 25.000 inwoners

Nederland

abs. % % %

(Bijna) helemaal 17 27% 30% 30%

Deels 10 16% 15% 15%

Beperkt 10 16% 16% 17%

Niet 9 14% 13% 13%

Terugbelafspraak 4 6% 7% 5%

Doorverwezen 6 10% 11% 12%

Geen antwoord 7 11% 9% 9%

"Wanneer de 'burger' een medewerker aan de lijn krijgt, zal hij/zij deze een vraag stellen. Het onderwerp van deze vraag kan sterk uiteenlopen. Om 

dit te simuleren zijn een twaalftal scenario's uitgewerkt waarin telkens een andere vraag wordt gesteld. Voor meer informatie over de scenario's 

verwijzen we u graag naar de pagina's 7 t/m 10 van dit rapport, alsmede de bijlage achterin."

"NB: Indien de medewerker antwoord geeft op de vraag, wordt dit antwoord beoordeeld op de mate waarin het overeenkomt met het juiste 

antwoord (zoals staat weergegeven op de gemeentelijke websites). Indien de medewerker geen antwoord geeft op de vraag, wordt bijgehouden 

of hij/zij aanbiedt terug te bellen, doorverwijst naar de website of belastingdienst/samenwerking of de call onverrichterzake beëindigt."

Indien de beller een medewerker van het 

KCC van de gemeente Hillegom te spreken 

krijgt, krijgt hij/zij in 73% van de gevallen 

direct een antwoord op de vraag. In 27% 

van de gevallen is dit antwoord (bijna) 

volledig juist. In 43% van de gevallen is 

het antwoord ten minste deels juist.

Vergeleken met andere KCC's met een 

verzorgingsgebied van < 25.000 inwoners 

wordt in de gemeente Hillegom (ongeveer) 

even vaak het juiste antwoord gegeven 

(27% versus 30%).

Vergeleken met alle Nederlandse 

gemeenten wordt in de gemeente Hillegom 

(ongeveer) even vaak het (bijna) volledig 

juiste antwoord gegeven (27% versus 

30%).
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fvelectra.nl%2Fportfolio%2F10-projecten%2F24-gemeentehuis-hillegom&ei=EFxTVbGbOonfU7rAgfAJ&bvm=bv.93112503,d.d24&psig=AFQjCNHGJtYqV93Ush427WOTcLDCeS1Heg&ust=1431612778175630
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Bewijs van Goede Dienst 

• Dossier-audit 

  

• Cliënt-audit 

 

• Issue-audit 

Toetsing op 10 normen voor Dienstverlening KING 

Verbeter- en actiepunten 

 

1. Informatieverstrekking op de website 

2. Aanvraagproces omgevingsvergunningen 

3. Sturen op dienstverlening door externe 

partners (vnl. Milieudienst). 

4. Afhandeling van bezwaarschriften 

5. BIBOB-beleid is vastgesteld 

6. Hereiken normen voor de dienstverlening 

 

 



Wat doen we met de uitkomsten? 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.stedelijkonderwijs.be%2Fdebrem%2Fteam-71&ei=QwxsVbGRNsHFUr6UgYgM&bvm=bv.94455598,d.d24&psig=AFQjCNEBOl_dGfdNr0dApWCved578b-Vgg&ust=1433230727180760
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DT5FvuoyVgcU&ei=4gxsVcfEA4boUpu8gfAC&bvm=bv.94455598,d.d24&psig=AFQjCNFyHIebHwRXV4bMFfRcATwCV1h5UQ&ust=1433230876284299
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fphotosinbox.com%2Ficons%2Fperformance-icon&ei=rw1sVZrGCILfUdSSgYAO&bvm=bv.94455598,d.d24&psig=AFQjCNGpmVY7bL6DETu28yUg1t6aowtoKw&ust=1433231089676964


Waar moet dat toe leiden? 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.smaknificent.nl%2F201%2F&ei=aSdsVZ71O4LeUYOagKgJ&bvm=bv.94455598,d.d24&psig=AFQjCNHn-1NbTYJyDN_0KBMuW_NsUL0gnQ&ust=1433237701303161
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.dichtbij.nl%2Fduin-en-bollenstreek%2Fregio%2Fartikel%2F3627718%2Fhet-dorp-55-vult-gat-in-de-markt.aspx&ei=5ydsVZTXOYrtUpftgPAM&bvm=bv.94455598,d.d24&psig=AFQjCNHn-1NbTYJyDN_0KBMuW_NsUL0gnQ&ust=1433237701303161
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Ftedvanhaaster.blogspot.com%2F2014_01_01_archive.html&ei=vipsVYmLIYX5UoSxgpgC&bvm=bv.94455598,d.d24&psig=AFQjCNFLXcVch_6c-9csIu_wMCbiMM6CUg&ust=1433238496736683
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.hillegomonline.nl%2Fs-v-hillegom-dames-1-kampioen%2F&ei=EC1sVYysNYLnUq3egbgH&bvm=bv.94455598,d.d24&psig=AFQjCNFnP9CCE1kH_7PaHDDkiQ3aBvwR6A&ust=1433239150609172
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.uitinhillegom.nl%2Fuit-in-hillegom%2Fjaarlijkse-evenementen%2F&ei=0y1sVZDvGYr1UsHFgdgC&bvm=bv.94455598,d.d24&psig=AFQjCNEsmLTos4_FcKNHW9W4fjoWHuqfrA&ust=1433239285033726


Vragen? 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.feijenoordinactie.nl%2Fcategory%2Fschriftelijke-vragen%2F&ei=-GgSVafhEMexabzvgoAF&bvm=bv.89184060,d.d2s&psig=AFQjCNH-nAhjdsROAtD0zJjtpSJy_uMsCg&ust=1427356250902916

