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1. Voortgang activiteiten

Inleiding
Deze voortgangsrapportage heeft betrekking op de periode april 2017 – oktober 2017.

De eerste versie van de planning van de deelactiviteiten van het programma 
Dienstverlening is vastgesteld in oktober 2013.
Vier projectgroepen maken onderdeel uit van het programma:

- Producten, diensten en kanalen (PDK)
- Systemen en informatie (S&I)
- Leiderschap en medewerkers (L&M)
- Besturing, processen en het leveren van prestaties (BPP)

Deze voortgangsrapportage heeft betrekking op het totale programma dienstverlening. 
De activiteiten van de vier projectgroepen zijn hierin verwerkt.

Fase 4
Fase 4 van het programma Dienstverlening was gepland van 1 april 2016 tot 1 april 
2017. De einddatum hiervan is in april met 5 maanden opgeschoven naar 1 september 
2017 i.v.m. het project Coöperatie De Kleine Schans waar grote ambtelijke capaciteit is 
ingezet. In de stuurgroepvergadering van september is besloten de einddatum op te 
schuiven naar 1 januari 2018, met dezelfde reden. Door de inzet voor het project 
Coöperatie De Kleine Schans heeft de ontwikkeling van het programma Dienstverlening 
op een lager pitje gestaan. Een overzicht van de activiteiten die hebben plaatsgevonden, 
staan beschreven bij de tussenresultaten.

De geactualiseerde visie op dienstverlening is begin dit jaar opnieuw beschreven én 
vastgesteld. Het samenstellen van een uitvoeringsplan (in combinatie/relatie met I&A en 
bedrijfsvoering) is afgerond in Q3 2017. Daarna, in Q3 en Q4 2017, volgt de 
inventarisatie wat ervoor nodig is om ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van 
dienstverlening in de lijnorganisatie te borgen. Verwachting is dat daarnaast ook 
aansturing van de ontwikkeling uit het programma Dienstverlening nodig zijn.



Tussenresultaten  april 2017 - oktober 2017

Uitvoeringsplan dienstverlening
Het programmateam heeft in september 2017 het uitvoeringsplan in concept 
aangeleverd aan de stuurgroep. De definitieve versie wordt in november 2017 voor 
besluitvorming aangeleverd aan stuurgroep, college en raad. Het uitvoeringsplan is een 
integraal plan van dienstverlening, informatiebeleid en bedrijfsvoering.

Doorontwikkeling website Loket De Kleine Schans
Dit deelproject is overgedragen naar project Coöperatie De Kleine Schans. Per 1 januari 
2018 gaat de Coöperatie van start, en is deze organisatie in het bezit van een website. 
Deze website biedt ook mogelijkheid voor maatschappelijke partners om zichtbaar te 
zijn. Als een sociale kaart. 

Professionalisering team KCC
Het team KCC blijft zich ontwikkelen. Ook in deze periode hebben er trainingen 
plaatsgevonden, onder meer Klantgericht werken KCC. 
 
Digitale meldingen nu bij KCC   
Het KCC verwerkt de meldingen die de gemeente via het algemene mailadres ontvangt. 
Dit is overgeheveld van team DIV naar het KCC. Hiermee bewerkstelligen we dat alle 
meldingen in de 1e lijn op eenzelfde wijze worden geregistreerd en afgehandeld. Dus 
onafhankelijk van het gekozen kanaal. 

Klantcontactsysteem (KCS)
Ons klantcontactcentrum (KCC) is voorzien van een KCS waarmee de klantcontacten 
professioneel verwerkt worden. Het KCS is ingericht en gekoppeld aan de vernieuwde 
telefooncentrale en de basisregistraties personen (burgerzaken) en het nieuw 
handelsregister. Dit is een belangrijke professionalisering van het team KCC. Het vergroot 
de kwaliteit van dienstverlening, het geeft inzicht in de vragen die worden gesteld, wie 
deze beantwoordt. De volgende stap is dat het KCS wordt verbonden aan het 
zaaksysteem. Daarmee bereiken we dat de frontoffice ook statusinformatie van een 
aanvraag kan geven aan de inwoner. 
In het tweede half jaar 2017 wordt (technisch) voorbereid om zaakgericht te gaan 
werken. Zie voortgangsrapportage Zaakgericht werken. 

Successen, aandachtspunten en maatregelen

Successen:
- Positieve besluitvorming over de nieuwe visie op dienstverlening.
- Het team in de 1e lijn blijft getraind, in klantcontact en in het gebruik van de 

nieuwe systemen.
- Afstemming vindt plaats met het programma Bedrijfsvoering.
- Diverse activiteiten vanuit het programma zijn geborgd in de lijnwerkzaamheden 

(succesvolle overdracht).
- Overwegend tevreden klanten.

Aandachtspunten:
- De frontofficemedewerkers KCC krijgen nieuwe werkzaamheden te verrichten. De 

KCC coördinator bewaakt samen met het team KCC of de kwaliteit van 
dienstverlening gewaarborgd blijft. 

- Vanwege ambtelijke inzet voor project Coöperatie De Kleine Schans is er beperkte 
inzet voor het programma Dienstverlening geweest. Dit resulteert in een beperkte 
ontwikkeling van de dienstverlening. 

- De functie/rol van adviseur dienstverlening nog niet geborgd in de lijnorganisatie.

Afwijkingen en bijbehorende maatregelen:
- Looptijd fase 4 verlengd: afronden in Q4.
- Resultaten expliciet overdragen aan de lijn(manager).



- Capaciteit lijnorganisatie (adhoc) benutten.
- Een beroep doen op capaciteit van de lijnorganisatie wanneer projectgroepen 

beperkte inzet van medewerkers hebben. 
- Ontwikkeling van het programma kan ‘on hold’ staan tot januari 2018, dan komt 

ambtelijke capaciteit vrij door afronden van het project Coöperatie De Kleine 
Schans. 

2. Geld
Het programma blijft binnen het vastgestelde budget. De grootste kostenpost zijn 
ambtelijke uren. De medewerkers registreren de bestede uren in TIM.

Er heeft inhuur plaatsgevonden voor begeleiding bij het opstellen van het 
uitvoeringsplan. Dit past binnen budget. 

3. Risico’s

Succes:
- De projectleiding is inhoudelijk deskundig en er is duidelijkheid over de inhoud en 

afstemming met het project IBP 2016-2018. 

Aandachtspunt:
- De werkhoeveelheid van de 1e en 2e lijns medewerkers zal het komende jaar (agv 

overdracht taken door lijnorganisatie) toe zal nemen. 
- De functie/rol van beleidsadviseur dienstverlening (borging projectresultaten) is 

nog niet geborgd in de lijnorganisatie.

Maatregelen:                                         
- N.a.v. het uitvoeringsplan wordt geadviseerd wat nodig is om de activiteiten van 

het programma waar mogelijk over te dragen naar de lijnorganisatie.
- Wanneer we taken overhevelen naar het KCC hebben we aandacht voor de 

formatie.
- De prioritering voor werkzaamheden voor het programma moet worden 

ondersteund in het MT.

4. Organisatie

Successen:
- De projectleiders en projectgroepmedewerkers zijn materiedeskundig.
- De coördinatoren KCC zijn actief om de basis op orde te krijgen, processen te 

sturen in het KCC en producten Burgerzaken over te hevelen naar de 1e lijn.
- Periodieke afstemming met het programma Bedrijfsvoering.
- De programmamanager is ambtelijk opdrachtgever van drie projecten van IBP 

2016-2018, nl. ontwikkeling online dienstverlening, inkoop en implementatie KCS 
en telefonie.

Aandachtspunten:
- De werkdruk voelt groot door de combinatie van lijn- en projecttaken bij 

medewerkers van de projectgroepen. Aanwezigheid bij de programma- en 
projectoverleggen behoeft aandacht.

Afwijking + maatregel:
- In het uitvoeringsplan dienstverlening gaan we uit van overhevelen van taken van 

het programma naar de lijnorganisatie. 
- Wanneer een projectgroep bij een activiteit te weinig projectgroepleden heeft, 

wordt er uit de lijn inzet gevraagd.
5. Tijd



Tijd:
Na het vaststellen van de dienstverleningsvisie en het opstellen van een uitvoeringsplan, 
beogen we onderdelen van het programma over te hevelen naar de lijnorganisatie.      
     
6. Informatie

Informatie intern
Uitgangspunt van het programma is dat de medewerkers actief worden geïnformeerd 
over de voortgang van het programma dienstverlening. De doelgroepen, doelen en de 
boodschap zijn geformuleerd in het plan van aanpak van het programma en uitgewerkt 
in de aanpakken van de deelprojecten.

Successen:
- Op elke agenda staat het onderwerp communicatie. 
- De communicatieadviseur maakt onderdeel uit van het programmateam. 
- De programmaverslagen en -documenten zijn voor iedereen inzichtelijk.
- Elk half jaar rapporteert het programma over de voortgang. 

Aandachtspunten: 
- Op intranet actief blijven informeren over de voortgang van het project.

Communicatie/burgerparticipatie
Aan alle inwoners die contact hebben met de 1e lijn KCC (servicebalie, loketten, telefonie 
en via de website) wordt gevraagd of ze willen deelnemen aan ons KTO.   
7. Gevraagd besluit(en)

8. Bijlagen
Nvt     

Voor akkoord:
Naam opdrachtgever Naam projectleider
           
Plaats / Datum Plaats / Datum
           

Corrine Ockhuijsen, 24-11-17
invullen


