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Samenvattende conclusies  

In dit onderzoek is de dienstverlening van de gemeente 

Midden-Groningen onderzocht, aan de hand van de volgende 

door de Rekenkamercommissie geformuleerde 

onderzoeksvragen:  

 

1. Hoe kan het beleidskader/dienstverleningsconcept van 

de gemeente Midden-Groningen worden beoordeeld? 

2. Is de wijze waarop de huidige digitale, telefonische en 

fysieke dienstverlening is georganiseerd in lijn met het 

dienstverleningsconcept? 

3. Hoe wordt de digitale, telefonische en fysieke 

dienstverlening door klanten/burgers beoordeeld? 

4. Hoe kan de cultuur ten aanzien van het 

dienstverleningsconcept worden beoordeeld? 

5. Hoe is de procedure t.a.v. klachten, bezwaar en beroep 

t.a.v. de gemeentelijke dienstverlening? 

6. Hoe is de informatievoorziening rond het 

dienstverleningsconcept georganiseerd? 

 

Hieronder worden ten aanzien van deze onderzoeksvragen 

conclusies geformuleerd. Ten eerste wordt er een aantal 

‘algemene conclusies’ gepresenteerd. Vervolgens wordt per 

onderzoeksvraag in de vorm van een deelconclusie 

teruggekoppeld naar de oorspronkelijke onderzoeksvraag.  

 

 

 

Algemeen 

• Dienstverlening is een speerpunt van de gemeente 

Midden-Groningen. Publieke dienstverlening is door de 

gemeente Midden-Groningen benoemd als een belangrijk 

speerpunt. Er is een apart programma aan gewijd in de 

programmabegroting, en er is een dienstverleningsconcept 

vastgesteld waarin de ambities van de gemeente Midden-

Groningen verder zijn uitgewerkt. Kernbegrippen in de 

dienstverlening zijn:  

– Klantgericht; dat wil zeggen dat de dienstverlening van 

de gemeente Midden-Groningen wordt vormgegeven 

vanuit het perspectief van (en in dialoog met) de burger. 

– Bereikbaar en toegankelijk; dat wil zeggen dat de 

dienstverlening wordt aangeboden via één 

(laagdrempelige) toegangspoort: het Contactplein.  

– Optimaal digitaal; dat wil zeggen een doorontwikkeling 

van de digitale dienstverlening (o.a. door het aantal 

digitale formulieren uit te breiden en slimme digitale 

oplossingen aan te bieden), met oog voor doelgroepen 

die extra ondersteuning nodig. 

• Er zijn in korte tijd flinke stappen gezet. Er is een 

Contactplein ingericht, processen zijn gestroomlijnd, de 

taakvolwassenheid van medewerkers is vergroot, de 

dienstverlening rondom meldingen openbare ruimte is 

verbeterd, er is een Taskforce Dienstverlening ingericht o.a. 

om de afhandeling van klachten te bewaken en verbeteren, 

et cetera. De gemeente heeft daarmee de basis, nu 
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anderhalf jaar na de fusie, grotendeels op orde. Een knappe 

prestatie ook gezien de beperkte (financiële) middelen.  

• Verbetering van de dienstverlening kost echter tijd.  

De gemeente is nu klaar voor de volgende stap: de verdere 

uitrol en doorontwikkeling van de organisatie naar een 

klantgerichte, toegankelijke en optimaal digitale organisatie. 

Uit de ervaringen bij andere gemeenten weten wij dat deze 

stap, ook als een organisatie zich daar maximaal toe inzet, 

wel enkele jaren vergt. Pas dan ook kan worden beoordeeld 

of het beleid doeltreffend en doelmatig is geweest c.q. of de 

beoogde resultaten zijn gerealiseerd met een zo beperkt 

mogelijke inzet van middelen. Daarvoor is het nu nog te 

vroeg.  

 

Per deelvraag 

 

1. Hoe kan het beleidskader/dienstverleningsconcept 

van de gemeente Midden-Groningen worden 

beoordeeld? 

• Zowel de programmabegroting als het 

dienstverleningsconcept zijn vastgesteld door de 

gemeenteraad en de raad heeft hierbij dus duidelijk de 

kaders kunnen vaststellen.  

• Het beleidskader sluit aan bij de landelijke kaders. Deze 

bepalen onder meer dat de dienstverlening via één centrale 

ingang en zoveel mogelijk digitaal wordt aangeboden. 

Minder aandacht is er voor nieuwe thema’s zoals het 

informatieveiligheid en privacy, het gebruik van 

overheidsstandaarden en referentie-architecturen. Het 

dienstverleningsconcept biedt daarmee onvoldoende  

aanknopingspunten voor organieke ontwikkeling op lange 

termijn. 

• De doelen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld zijn 

weinig SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch 

en tijdgebonden). Dit blijkt onder meer uit begrippen zoals , 

‘excellente dienstverlening’, ‘optimaal digitaal’ , ‘goed 

bereikbaar’ en ‘klantvriendelijk’. Niet duidelijk is wat onder 

deze begrippen moet worden verstaan, wanneer de doelen 

worden gerealiseerd en dus ook niet wanneer de gemeente 

tevreden zal zijn. Er zijn geen prestaties of streefwaarden 

vastgesteld. Er is ook geen jaar of tijdstip vastgesteld 

waarop de doelen bereikt moeten zijn, zodat kan worden 

beoordeeld of de realisatie op schema ligt. Dit bemoeilijkt de 

controlerende taak van de raad omdat het niet duidelijk is 

waar de raad het college precies op kan aanspreken. 

• Door de directie is aangeven dat dit een bewuste keuze is 

omdat het SMART maken van doelen en prestaties dient te 

gebeuren in de teams. Daar moet bekeken worden, in 

samenspraak met inwoners en klanten, welke criteria 

gebruikt kunnen worden. Dit leidt tot dienstverlening die 

niet plaatsvindt op basis van generieke criteria maar die 

past bij inwoner en product.  

• Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het ‘SMART 

maken’ geen vanzelfsprekendheid is. Teams hanteren hierin 

hun eigen tempo of zijn in het geheel (nog) niet actief met 

het verder concretiseren van dienstverleningsambities en 

criteria. Hier zijn dus nog stappen te maken. 

• Hierdoor is er op dit moment geen algemeen beleidskader 

op basis waarvan sturing en controle kan plaatsvinden. 

Terwijl het voor burgers en bedrijven onvoldoende houvast 
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biedt als het gaat om de verwachtingen die zij kunnen 

hebben van de dienstverlening van de gemeente. 

• Er is (nog) geen plan van aanpak of uitvoeringsprogramma 

opgesteld, waarin een overzicht wordt gegeven wat in welk 

jaar wordt gedaan en hoeveel budget daarvoor beschikbaar 

is. Hier wordt op dit moment aan gewerkt.   

• Er is zijn ook (nog) geen richtlijnen en werkafspraken 

vastgesteld met betrekking tot de telefonische 

bereikbaarheid van afdelingen/teams, richtlijnen voor de 

schrijfstijl van ambtenaren of richtlijnen voor de afhandeling 

van email of sociale media berichten.  

 

2. Is de wijze waarop de huidige digitale, telefonische en 

fysieke dienstverlening  is georganiseerd in lijn met 

het dienstverleningsconcept? 

• De opzet en inrichting van het Contactplein en de 

verschillende kanalen zijn een goede basis voor het werken 

aan een klantgerichte, bereikbare, en toegankelijke 

gemeente.  

• Op een aantal kanalen gaat de gemeente zelfs een stap 

verder dan veel andere gemeenten. Zo is de gemeente 

(zeer) actief op sociale media en biedt het de mogelijkheid 

van live chat aan zodat klanten die vastlopen op de website 

direct en online kunnen worden geholpen.  

• Ook de afhandeling van meldingen openbare ruimte is 

onderscheidend. Bij meldingen reageert het Contactplein 

ook proactief. Meldingen worden nagebeld om te controleren 

of de inwoner tevreden is. Dit is in vergelijking met andere 

gemeenten bijzonder.  

• De gemeente heeft echter nog een weg te gaan als het gaat 

om de doelstelling ‘Eén toegangspoort voor alle 

dienstverlening; het Contactplein’. Er zijn verschillende 

klantingangen met ‘eigen’ openingstijden en een ‘eigen’ 

website (zoals BWRI, sociale teams), meerdere 

telefoonnummers en e-mailadressen, et cetera. Deze 

versnippering draagt naar ons oordeel niet bij aan een logica 

voor de burger en komt de totale effectiviteit van de 

organisatie ook niet ten goede. (herhaalverkeer, dubbele 

registratie, etc.).  

• Ook qua digitale dienstverlening loopt de gemeente Midden-

Groningen niet voorop, zo blijkt uit de ranglijst ‘Digitale 

volwassenheid Gemeenten 2018’ waarop de gemeente een 

285e plaats inneemt.  Met name ten aanzien van de 

beschikbaarheid van (vooringevulde) webformulieren blijft 

de gemeente Midden-Groningen achter. Voor veel producten 

moeten de burger nog langs de balie of moet een pdf-

formulier worden gedownload, ingevuld en opgestuurd (per 

post of mail) naar de gemeente. Een tijdrovend proces, voor 

de klant, maar ook voor de gemeente omdat de afhandeling 

nog grotendeels handmatig plaatsvindt. Geïnterviewden 

gaven aan dat dit nog niet de digitale afhandeling is waar de 

gemeente naar streeft. 

• De gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van de 

website is op orde. De navigatiestructuur is veelal logisch, 

de zoekfunctie werkt goed, teksten zijn in begrijpelijke taal 

geschreven en bezoekers vinden bijna altijd de informatie 

die ze nodig hebben. Voor zover er verbeterpunten zijn 

betreft het met name de lengte van de teksten. Die zijn 

soms erg lang waardoor een deel van de info niet in beeld 
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verschijnt en er dus naar beneden gescrold moet worden. 

Dit komt de leesbaarheid niet ten goede en zorgt er voor dat 

klanten eerder afhaken en de telefoon pakken. Ook de 

visuele ondersteuning zou beter kunnen. Of zoals één van 

de respondenten opmerkte ‘Op de website wordt teveel in 

woorden en te weinig in beelden gecommuniceerd.’ 

• De website van de BWRI scoort op al deze aspecten minder. 

Een belangrijk aandachtspunt ook omdat de BWRI werkt 

met een doelgroep die over het algemeen minder digi- en 

taalvaardig is. Juist voor deze doelgroep zijn  aspecten zoals 

gebruiksvriendelijkheid, overzichtelijkheid en 

begrijpelijkheid van nog groter belang dan voor de  

gemiddelde burger. 

 

3. Hoe kan de cultuur ten aanzien van het 

dienstverleningsconcept worden beoordeeld? 

• Het dienstverleningsconcept en de daarin vastgelegde 

doelen en uitgangspunten zijn bekend bij de medewerkers. 

De realisatie daarvan is echter minder vanzelfsprekend. Ook 

omdat er nog geen structurele uitwerking van het 

dienstverleningsconcept heeft plaatsgevonden in concrete 

dienstverleningsdoelen, die zijn uitgewerkt in de 

verschillende afdelingsplannen en vertaald naar de 

functionerings- en beoordelingscyclus.  

• Burgers lijken niet of nauwelijks op de hoogte van de 

dienstverleningsambities van de gemeente Midden-

Groningen, althans wanneer we afgaan op de burgers die wij 

in het kader van dit onderzoek hebben gesproken. Het 

grootste gedeelte van hen geeft aan de doelen en 

uitgangspunten niet te kennen. 

4. Hoe wordt de digitale, telefonische en fysieke 

dienstverlening door de klanten/burgers beoordeeld? 

• Burgers zijn over het algemeen tevreden over de (fysieke) 

dienstverlening, en geven gemiddeld een 8,1 voor de 

(fysieke) dienstverlening van het Contactplein en een 7,3 

voor de dienstverlening van de BWRI. Deze cijfers zijn 

vergelijkbaar met die in andere gemeenten.  

• Het meest tevreden is men over de vriendelijkheid en 

bereidheid van de (Contactplein- of BWRI) medewerker om 

de klant zo goed mogelijk te helpen. Ook aspecten zoals 

inlevingsvermogen, een proactieve houding en 

eigenaarschap (verantwoordelijk nemen) worden goed 

gewaardeerd.  Dit geeft aan dat het met de klantvriendelijk-

heid en klantgerichtheid van de medewerkers wel goed zit.  

• Ook bij de beantwoording van de telefoon gaat de gemeente 

Midden-Groningen over het algemeen klantvriendelijk te 

werk: burgers die naar het Contactplein bellen worden in 

vrijwel alle gevallen correct en beleefd te woord gestaan en 

ook de toon van de gesprekken is over het algemeen 

vriendelijk en behulpzaam. Daar waar nodig tonen de 

medewerkers ook begrip voor de situatie of het probleem 

van de burger en doen zij er alles aan om de vraag van de 

burger zo goed mogelijk en bij voorkeur in één keer af te 

handelen.  

• Minder waardering is er voor de privacy aan de balie en de 

openingstijden van het Contactplein. Vooral het feit dat 

balies en wachtruimte relatief dicht op elkaar staan 

waardoor het eenvoudig is om delen van een gesprek op te 

vangen en de spreiding van de openingstijden over de 

verschillende publiekslocaties worden als onprettig ervaren. 
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Inwoners hebben liever dat de publieksbalie in de eigen 

woonplaats vaker open is en maken zich zorgen over het 

reizen naar Hoogezand zodra het nieuwe gemeentehuis er 

staat. Ook over de aansluiting van de openingstijden op de 

werktijden worden regelmatig opmerkingen gemaakt.  

• Ook de telefonische bereikbaarheid van de gemeente 

Midden-Groningen is een aandachtspunt. Tijdens het 

meeluisteronderzoek is het namelijk regelmatig 

voorgekomen dat een beller niet kon worden doorverbonden 

omdat de desbetreffende ambtenaar ‘niet op zijn plek zit’, 

‘in overleg’ of ‘niet aanwezig is’ of omdat de afdeling niet 

telefonisch geopend is op het moment dat er wordt gebeld. 

Dit laatste doet zich onder andere voor bij BWRI, 

vergunningen en de sociale teams die allen afwijkende 

openingstijden hanteren. Klanten houden zich echter lang 

niet altijd aan deze openingstijden waardoor er 

herhaalverkeer ontstaat. 

 

5. Hoe is de procedure t.a.v. klachten, bezwaar en 

beroep t.a.v. de gemeentelijke dienstverlening? 

• In 2018 is de ‘Regeling Interne Klachtenbehandeling 

gemeente Midden-Groningen’ vastgesteld. Deze regeling is 

verder uitgewerkt in een stroomschema om intern meer 

duidelijkheid te creëren over wat een klacht is, via welke 

kanalen klachten binnenkomen, en hoe dan verder de 

routing is binnen de organisatie. De klachtencoördinator 

heeft daarbij een adviserende en proces bewakende rol en 

er is een Taskforce Dienstverlening ingericht die zorgt voor 

borging en bewaking op directieniveau. De gemeente heeft 

daarmee een goede basis gelegd voor een adequate 

afhandeling van klachten: procedures zijn uitgewerkt en 

verantwoordelijkheden zijn belegd. Het gaat er nu om de 

stap naar de praktijk, alsmede houding en gedrag van 

medewerkers te maken. Vanuit het programma 

dienstverlening moet dit verder vorm krijgen. 

• De gemeente streeft naar een informele benadering van 

klagers of bezwaarmakers. Dat wil zeggen dat in eerste 

instantie wordt bekeken of er door een praktische aanpak 

een oplossing mogelijk is waar de klager tevreden mee is. 

Daarmee wordt een formele klachten- of bezwaarprocedure 

voorkomen. De informele aanpak leidt er echter ook toe dat 

er nauwelijks klachtendossiers zijn, omdat informele 

klachten niet worden geregistreerd. Hierdoor is er weinig 

zicht op de aard van de klachten, de hoeveelheid klachten, 

en inzicht of klachten op acceptabele wijze worden 

afgehandeld.  

 

6. Hoe is de informatievoorziening rond het 

dienstverleningsconcept georganiseerd? 

• De raad is of wordt over de voortgang geïnformeerd via de 

reguliere PC cyclus. De informatie is over het algemeen 

sterk beschrijvend van karakter. Hierdoor is het voor 

raadsleden lastig vast te stellen of de uitvoering op koers 

ligt (c.q. doeltreffend is) en of bijsturing nodig is.   

• De klanttevredenheid wordt, met uitzondering van BWRI, 

ad-hoc gemeten waardoor er geen consistent en objectief 

beeld is over de klanttevredenheid. 
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1.  Inleiding  

In 2016 is door de Stuurgroep Herindeling het 

dienstverleningsconcept voor de nieuwe gemeente Midden-

Groningen vastgesteld. Het dienstverleningsconcept beschrijft 

de visie en plannen van het college van B&W voor de 

dienstverlening van de gemeente Midden-Groningen. De 

centrale missie luidt als volgt:  

 

“Midden Groningen levert dienstverlening van uitstekende 

kwaliteit. Wij zijn goed bereikbaar, toegankelijk en 

klantvriendelijk. Wij zijn fysiek en digitaal goed bereikbaar, 

doeltreffend en kostenbewust. Waar mogelijk en zinvol bieden 

we onze dienstverlening dicht bij inwoners en ondernemers 

aan.” 

 

Deze missie is verder uitgewerkt in een aantal doelstellingen:  

● het organisatiebrede klantbewustzijn vergroten; 

● het vanuit een procesmatige benadering duidelijk 

positioneren van front- en backoffices binnen de 

gemeentelijke organisatie om de klantvraag optimaal te 

kunnen beantwoorden; 

● het ontwikkelen en introduceren van instrumenten om 

de klanttevredenheid permanent te kunnen monitoren. 

 

De Rekenkamercommissie wil door middel van onderzoek 

inzicht krijgen in de huidige stand van zaken. Het onderzoek 

moet antwoord geven op de vraag of de concrete 

(tussen)resultaten en doelstellingen op het gebied van de 

publieke dienstverlening zijn gehaald en hoe de dienstverlening 

door klanten wordt gewaardeerd.  

 

1.1. Centrale vraagstelling 

De centrale vraagstelling van het onderzoek is:  

 

Hoe kan de dienstverlening van de gemeente Midden 

Groningen worden beoordeeld?  

 

1.2. Onderzoeksvragen 

De centrale vraagstelling valt uiteen in de volgende 

deelvragen: 

 

1. Hoe kan het beleidskader/dienstverleningsconcept 

van de gemeente worden beoordeeld? 

a. Is het beleidskader vastgesteld door college en raad? 

b. Is het beleidskader consistent, concreet en uitvoerbaar 

en is het duidelijk voor burgers,  bestuurders en 

ambtenaren? 

c. In hoeverre past het beleidskader binnen het landelijke 

beleid? 

d. In hoeverre wijkt het beleidskader af van vergelijkbare 

gemeenten? 
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2. Is de wijze waarop de huidige digitale, telefonische en 

fysieke dienstverlening  is georganiseerd in lijn met 

het dienstverleningsconcept? 

a. Is de dienstverlening doelmatig en doeltreffend  

georganiseerd? 

b. Wat is de stand van zaken m.b.t. de realisatie van het 

dienstverleningsconcept? Is er een projectplan en een 

projectorganisatie?  Wat is de planning en wordt deze 

planning gehaald? Is er een begroting en wordt binnen 

deze begroting gewerkt? 

c. Hoe wordt de fysieke dienstverlening beoordeeld?  Hoe 

goed is de fysieke bereikbaarheid? 

d. Hoe wordt de telefonische dienstverlening beoordeeld? 

Hoe goed is de telefonische bereikbaarheid, wordt deze 

gemeten en wordt hierop gestuurd? 

e. Hoe wordt de digitale dienstverlening (via de website) 

beoordeeld? 

f. Waar liggen mogelijkheden tot verbetering? 

 

3. Hoe wordt de digitale, telefonische en fysieke 

dienstverlening door de klanten/burgers beoordeeld? 

 

4. Hoe kan de cultuur ten aanzien van het 

dienstverleningsconcept worden beoordeeld? 

a. Wordt het dienstverleningsconcept uitgevoerd en 

nageleefd? 

b. Zijn burgers, bestuurders en ambtenaren bekend met het 

dienstverleningsconcept en werken ze volgens de 

afspraken? 

c. Hoe is de houding en het gedrag ten aanzien van het 

dienstverleningsconcept van burgers, bestuurders en 

ambtenaren? 

 

5. Hoe is de procedure t.a.v. klachten, bezwaar en 

beroep t.a.v. de gemeentelijke dienstverlening? 

a. Is er een procedure en wordt deze gevolgd? 

b. Valt er iets af te leiden uit casuïstiek? 

 

6. Hoe is de informatievoorziening rond het 

dienstverleningsconcept georganiseerd? 

a. Hoe worden burgers, bestuurders en ambtenaren 

geïnformeerd over de resultaten van het 

dienstverleningsconcept? 

b. Wat doen bestuurders en ambtenaren met deze 

informatie? 

 

1.3. Afbakening 

Onder dienstverlening wordt in dit onderzoek verstaan 

(overeenkomstig de commissie Jorritsma): de interactie en of 

transactie tussen de gemeente en individuele burgers, 

bedrijven en instellingen, waarbij de burgers, bedrijven en 

instellingen de directe afnemers zijn van een dienst. Binnen 

deze afbakening ligt het accent op de dienstverlening van het 

Contactplein waarin verschillende (frontoffice) diensten zijn 

ondergebracht (burgerzaken, Vergunningverlening, Toezicht en 
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Handhaving, en het telefoonteam) en het Bedrijf voor Werk 

Inkomen en Re-integratie (BWRI).1  

 

Dat betekent dat de overige diensten buiten de scope van dit 

onderzoek vallen. Ook collectieve diensten, zoals handhaving, 

groenbeheer, wegenonderhoud en burgerparticipatie blijven 

buiten beschouwing, evenals de dienstverlening van 

(keten)partners van de gemeente (zoals sportverenigingen, 

zorgaanbieders en uitbestede diensten).  

 

1.4. Normenkader 

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen maken we 

gebruik van een normenkader, waarin de criteria zijn 

neergelegd waaraan de dienstverlening zou moeten voldoen. 

Deze normen worden per hoofdstuk weergegeven.  

 

1.5. Onderzoeksopzet 

Het onderzoek is uitgevoerd is drie stappen:  

 

Gestart is met een inventarisatie van de beschikbare 

documenten en verslagen, zoals programmabegroting, 

dienstverleningsconcept, klachtenregeling, 

procesbeschrijvingen en raads- en verantwoordingsverslagen. 

 

De tweede stap betrof het voeren van gesprekken met 

vertegenwoordigers van de gemeente Midden-Groningen. De 

                                           
1 BWRI is verantwoordelijk voor de gemeentelijke taken op het gebied van de 

Participatiewet. BWRI biedt mensen ondersteuning om aan het werk te gaan, verstrekt 

bijstandsuitkeringen, en voert de oude SW regeling en Nieuw beschut werken uit. 

interviews hadden tot doel om te verifiëren of het beeld dat uit 

de documenten naar voren komt, correct is en om meer inzicht 

te krijgen in de werkwijze in de praktijk. 

 

In de derde fase van het onderzoek is de bejegening van 

klanten onderzocht. Dit is gedaan door middel van: 

• Enquêteonderzoek onder bezoekers van het Contactplein. 

• Meeluisteronderzoek. Tijdens dit onderzoek is door een 

onderzoeker van BMC gedurende een aantal dagdelen 

meegeluisterd met de medewerkers van het Contactplein. 

Tijdens het meeluisteren zijn observaties gedaan en 

aantekeningen gemaakt op een beoordelingsformulier. 

Beoordeeld is of de beller correct, beleefd, en 

klantvriendelijk te woord werd gestaan en of de vraag van 

de beller volledig werd beantwoord. Bij de BWRI is niet 

meegeluisterd.  

• Websiteonderzoek. Tijdens dit onderzoek is aan een aantal 

burgers gevraagd een aantal opdrachten uit te voeren op de 

gemeentelijke website. Tijdens het uitvoeren van deze 

opdrachten zijn diverse statistieken van de deelnemers 

geregistreerd: hoe navigeren de deelnemers bijvoorbeeld op 

de website, hoe lang doen ze erover om de taak te 

voltooien, waar lopen ze eventueel vast, etc.  
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1.6. Leeswijzer: waar vindt u welke bevindingen  

Dit rapport is als volgt opgebouwd:  

 

Hoofdstuk Deelvraag 

2 - Beleidskader gemeente Midden-Groningen 

 

1, 4a, 5 

3 - Dienstverlening in de praktijk 

 

2a, 2b, 3, 

4b 

4 - Klantbejegening aan de balie  

 

2c, 2f, 2g  

5 - Klantbejegening aan de telefoon 

 

2d, 2f,2g 

6 - Klantbejegening digitaal loket 

 

2e, 2f, 2g  
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2.  Beleidskader Gemeente Midden Groningen 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het beleid en richtlijnen van 

de gemeente Midden-Groningen ten aanzien van de 

dienstverlening. Het beleid is onder andere terug te vinden in 

de programmabegroting en het collegeprogramma en het 

dienstverleningsconcept Midden-Groningen.  

 

Verder zullen we ook aandacht besteden aan de instrumenten 

die worden ingezet om de kwaliteit van dienstverlening te 

monitoren en te bepalen op welke terreinen het beleid dient te 

worden aangepast. 

 

2.1. Normen 

In onderstaande tabel zijn de deelvragen en normen 

weergegeven die in dit hoofdstuk centraal staan.  

 
Onderzoeksvraag Normen 

BELEID 

1a. Is het beleidskader vastgesteld door 

college en raad? 

1b. Is het beleidskader consistent, 

concreet en uitvoerbaar, en is het 

duidelijk voor burgers,  bestuurders 

en ambtenaren?  

1c. In hoeverre past het beleidskader 

binnen het landelijke beleid? 

1d. In hoeverre wijkt het beleidskader af 

van vergelijkbare gemeenten? 

 

 

• De gemeente beschikt over een 

(vastgesteld) dienstverleningsconcept 

waarin de ambities en doelen m.b.t tot 

de dienstverlening zijn vastgelegd. 

• De doelen zijn SMART geformuleerd. 

• De doelen zijn consistent met 

wettelijke kaders en sluiten aan bij de 

wensen en verwachtingen van 

burgers en ondernemers. 

 

 

Onderzoeksvraag Normen 

4b. Zijn burgers, bestuurders en 

ambtenaren bekend met het 

dienstverleningsconcept? 

 

MONITORING EN VERANTWOORDING  

6a. Hoe worden burgers, bestuurders  en 

ambtenaren geïnformeerd over de 

resultaten van het 

dienstverleningsconcept? 

6b. Wat doen bestuurders en 

ambtenaren met deze informatie? 

 

 

 

 

 

• Er wordt verantwoording afgelegd 

over (behaalde) resultaten. 

• De verantwoordingsinformatie is juist, 

volledig, consistent en begrijpelijk. 

• De informatie wordt gebruikt om de 

dienstverlening te verbeteren. 

 

2.2. Landelijke trends en ontwikkelingen 

Publieke dienstverlening krijgt ruime aandacht in het 

overheidsbeleid. De bevolking vraagt om meer diversiteit en 

kwaliteit van dienstverlening en de overheid stelt hier zelf ook 

steeds hogere eisen aan. Met name de ontwikkeling van de 

digitale overheid staat daarbij centraal. Technologische 

ontwikkelingen zorgen voor steeds meer mogelijkheden om 

dienstverlening digitaal in te richten. Maar ook 

maatschappelijke ontwikkelingen, zoals toenemende gebruik 

van digitale voorzieningen en online platforms, zorgen ervoor 

dat steeds meer overheidsdienstverlening digitaal plaatsvindt.   

Dit is ook terug te lezen en te vinden in beleidsdocumenten die 

op landelijk niveau zijn op- en vastgesteld; er wordt steeds de 

nadruk gelegd op het ontwikkelen van een dienstbare en 
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digitale overheid. We noemen enkele van de meest in het oog 

springende: 

 

• NL-DIGIbeter (voorheen Digitale Agenda 2020). In NL-

DIGIbeter uitgebracht door de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG) staan de ambities van Nederlandse 

gemeenten vastgelegd. Deze ambities worden samengevat 

in drie pijlers: 

- open en transparant in de participatiesamenleving;. 

- werken als één efficiënte overheid;  

- massaal digitaal, maatwerk lokaal. 

• Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Een concrete 

uitwerking van de tweede pijler is de GDI: een serie van 

digitale producten, standaarden en voorzieningen waarmee 

overheidsorganisaties hun primaire processen inrichten: 

o.a. MijnOverheid.nl, eHerkenning, Digimelding en 

Digilevering, en de basisregistraties. De GDI valt in de 

toekomst voor een groot deel onder de Wet digitale 

overheid2. 

• Overheidsbrede dienstverlening 2020. Visie van de 

Vereniging van Directeuren Publiekszaken (VDP) op de 

toekomst van digitale samenleving en de rol van de lokale 

overheid hierin.  

 

 

                                           
2 De Wet digitale overheid is gericht op het verbeteren van de digitale overheid door 

standaarden voor elektronisch verkeer verplicht te stellen. Ook geeft het regels over 

informatieveiligheid en over de toegang van burgers en bedrijven tot online dienstverlening 

bij de (semi)overheid. 

 
 

• De nieuwe identiteit van Burgerzaken (2017). Visie 

van de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken (NVVB) 

op de toekomst van burgerzaken die als gevolg van de 

digitalisering drastisch zal veranderen. Een aantal 

ontwikkelingen op een rij: 

- bij de frontoffice verdwijnt veel routinewerk;  

- er komen nieuwe werkzaamheden bij voor de frontoffice 

(o.a. vaststellen en vastleggen van de fysieke en 

digitale identiteit, fraudeherkenning en bestrijding); 

- de backoffice krijgt meer werk;  

- het werk wordt complexer en vereist meer kennis en 

vaardigheden (HBO-niveau);  

- plaatsonafhankelijke dienstverlening kan leiden tot 

verschuiving van dienstverlening; 

https://www.vngrealisatie.nl/roadmap/wet-digitale-overheid
https://www.vngrealisatie.nl/roadmap/wet-digitale-overheid
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- dienstverlening vindt uniform plaats en parallel via 

verschillende kanalen;  

- organisaties worden aangepast aan de nieuwe 

dienstverleningsprocessen. 

 

Hoewel er door landelijke organisaties al veel denkwerk is 

verricht moeten lokale overheden zelf ook doorlopend alert 

blijven op nieuwe ontwikkelingen, en belangrijker nog, zelf een 

vertaling van die ontwikkelingen maken naar hun eigen 

situatie. Het gaat er om dat gemeenten middels een naar 

buiten gerichte oriëntatie in beeld brengen welke 

ontwikkelingen en technologieën nuttig zijn voor hun lokale 

samenleving, en in welk tempo de modernisering kan worden 

gerealiseerd.      

 

2.3. Gemeentelijk beleidskader 

 

Coalitieakkoord en programmabegroting 

In het Coalitieakkoord 2018-2022 is als doelstelling voor de 

dienstverlening van de gemeente Midden-Groningen 

opgenomen:   

 

‘In onze dienstverlening staat de relatie tussen de professional 

en de klant centraal. We willen de dienstverlening steeds 

afstemmen met de doelgroep, continu verbeteren, de 

klanttevredenheid monitoren en investeren in co-creatie. Wij 

zijn fysiek en digitaal goed bereikbaar, waarbij we aandacht 

hebben voor open data en daarbij de landelijke ontwikkelingen 

zullen volgen. Met name de fysieke  bereikbaarheid van 

voorzieningen is een aandachtpunt voor ons.’ 

 

In de Programmabegroting 2019 zijn de volgende 

doelstellingen benoemd: 

 

Van Buiten naar Binnen 
• We willen uitstekende dienstverlening leveren op 

menselijke maat die aansluit bij de leefwereld van onze 

inwoners. We gaan uit van zelfredzaamheid, maar waar dit 

niet kan bieden wij een vangnet.  

 
Het Contactplein 
• We zijn goed bereikbaar, toegankelijk en klantvriendelijk 

om onze dienstverlening te maken tot een positieve, 

persoonlijke ervaring voor onze ‘klanten’: inwoners, 

ondernemers en maatschappelijke organisaties.  

• Het Contactplein werkt volledig op afspraak. Het huidige 

gemeentehuis in Hoogezand-Sappemeer is de centrale plek 

voor diensten van burgerzaken. De huidige 

gemeentehuizen in Slochteren en Muntendam worden 

vooralsnog elk voor maximaal 4 dagdelen per week ingezet 

(inclusief avondopenstellingen). Gemonitord wordt de mate 

waarin van deze diensten op deze locaties gebruik wordt 

gemaakt en op basis daarvan wordt verdere 

besluitvorming inzake het gebruik van de voormalige 

gemeentehuizen voorbereid.   

 
Van Binnen naar Binnen (Interne dienstverlening) 
• We willen onze stafmatige, ondersteunende en 

servicegerichte diensten ten behoeve van de interne 

klanten eenduidig toegankelijk maken. 
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• Door onze interne dienstverlening te optimaliseren, door 

voor de interne klanten eenvoudig bereikbaar te zijn en 

hen te ontzorgen, kan er extra aandacht zijn vanuit ons 

primaire proces voor onze externe omgeving. We zijn 

ervan overtuigd dat een optimale interne dienstverlening 

onze klantvriendelijkheid naar buiten toe stimuleert.  

 
E-Dienstverlening 
• We willen digitalisering zo optimaal mogelijk inzetten om 

onze externe en interne dienstverlenings-doelstellingen te 

behalen.  

 

Dienstverleningsconcept 

De algemene doelstellingen zijn verder uitgewerkt in het 

Dienstverleningsconcept Midden-Groningen (2016). Het 

dienstverleningsconcept beschrijft de uitgangspunten en 

speerpunten van de dienstverlening. Doel is om de organisatie 

stapsgewijs door te ontwikkelen naar een dienstverlenende 

organisatie die is ingericht vanuit de logica van de burger. 

Kernbegrippen daarbij zijn ‘Dienstverlening op menselijke 

maat’ , afstemmen op doelgroepen, continu verbeteren en co-

creatie. Deze kernbegrippen zijn vertaald in een aantal 

organisatorische principes (o.a. één toegangspoort voor alle 

dienstverlening; het Contactplein) en uitgangspunten voor 

houding en gedrag van medewerkers: 

• Ik stel me dienend op: helpend en mogelijk makend. De 

wens of behoefte van de klant is zoveel mogelijk leidend. 

• Ik overzie de hele klantreis die de klant maakt, zowel 

vanuit het perspectief van de organisatie als vanuit de 

klant. 

• Ik betrek de samenleving en mijn collega’s bij de dingen 

waar ik mee bezig ben. 

• In de ogen van de klant ben ik de gemeente; daarom 

neem ik verantwoordelijkheid voor het tot stand komen 

van een contact met een collega die wel kan helpen als ik 

dat zelf niet kan. 

• Ik verplaats me in de klant en laat dat aan hem merken. 

• Ik heb de juiste kennis en vaardigheden en neem zelf de 

regie in het proces van mijn ontwikkeling. 

• Ik vraag door en stel me open voor de ander; ik geef zowel 

intern als in ketenverband feedback als ik denk dat iets 

beter kan. 

• Ik werk plaatsonafhankelijk, zo nodig en mogelijk ben ik 

flexibel in werktijden. 

 

2.4. Status en bekendheid beleidskader 

Alle documenten, dat wil zeggen programmabegroting, 

dienstverleningsconcept en het Kompas3, zijn door de 

gemeenteraad vastgesteld en de raad heeft hierbij dus 

duidelijk de kaders kunnen vaststellen.  

 

De ambtelijke verantwoordelijkheid voor de realisatie van de 

ambities is belegd bij één van de leden van de directie. Via de 

teamleiders komt informatie over de uitgangspunten en doelen 

vervolgens bij de medewerkers terecht. De uitgangspunten en 

doelen zijn hiermee goed bekend bij de medewerkers.  

                                           

3 ‘Samen kom je verder. Kompas voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen.’  
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Burgers daarentegen lijken niet of nauwelijks op de hoogte van 

de dienstverleningsambities van de gemeente Midden-

Groningen, althans wanneer we afgaan op de burgers die wij in 

het kader van dit onderzoek hebben gesproken (zie hoofdstuk 

4 en 6). Het grootste gedeelte van hen geeft aan de doelen en 

uitgangspunten niet te kennen. ‘Waar de gemeente Midden-

Groningen voor staat als het gaat om dienstverlening? Geen 

idee!’ 
 

Er is (nog) geen plan van aanpak of uitvoeringsprogramma 

opgesteld, waarin een overzicht wordt gegeven wat in welk 

jaar wordt gedaan en hoeveel budget daarvoor beschikbaar is. 

Hier wordt op dit moment aan gewerkt.   

 

2.5. Kwaliteit en actualiteit beleidskader 

De doelstellingen van het beleid dienen SMART te zijn 

verwoord. Dit betekent dat zij specifiek, meetbaar, realistisch 

en tijdsgebonden dienen te zijn. Daarnaast is het van belang 

dat het beleid inhoudelijk consistent is. Dit betreft zowel de 

consistentie tussen de verschillende beleidsdocumenten als de 

consistentie met de in de programmabegroting geformuleerde 

doelstellingen. Tot slot dient het beleid aan te sluiten bij de 

landelijke normen en richtlijnen. 

 

SMART-formulering 

De doelen die de gemeenteraad in de programmabegroting 

gesteld heeft, zijn weinig SMART geformuleerd. Dit blijkt onder 

meer uit begrippen zoals ‘we willen uitstekende dienstverlening 

leveren’, ‘we willen klantvriendelijk zijn’ en  ’we willen 

digitalisering zo optimaal mogelijk inzetten’. Niet duidelijk is 

wat onder deze begrippen moet worden verstaan, wanneer de 

doelen worden gerealiseerd en dus ook niet wanneer de 

gemeente tevreden zal zijn (is dit bij een 7 of 8 of gaat de 

gemeente voor een 10). Er zijn geen streefwaarden benoemd.  

Hierdoor is het voor de gemeenteraad niet of nauwelijks vast 

te stellen of de doelen zijn gerealiseerd.   

 

Ook de doelen en uitgangspunten die in het 

dienstverleningsconcept zijn vastgelegd zijn over het algemeen 

weinig SMART geformuleerd. De directie geeft aan de doelen 

en prestaties bewust niet al te concreet te willen maken zodat 

teams de vrijheid hebben om hun eigen vertaling in de praktijk 

te maken. Zij moeten samen in samenspraak met inwoners, 

klanten, bekijken welke dienstverleningscriteria gebruikt 

kunnen worden. Dit leidt tot dienstverlening die niet 

plaatsvindt op basis van generieke criteria maar die past bij 

inwoner en product.  

 

Consistentie 

Het beleid ten aanzien van publieke dienstverlening is 

consistent. In de bestudeerde beleidsdocumenten zijn geen 

inconsistente maatregelen of doelstellingen aangetroffen. 

 

Actualiteit  

Het dienstverleningsconcept gaat uit van een mensgerichte 

benadering waarin attitude en klantgerichtheid centraal staan. 

De bijbehorende kernwaarden zijn onder meer inleven, 

luisteren en leren. De indicatoren zijn gericht op het meten van 

afhandeltijden en op interne efficiency. Deze aspecten van 

dienstverlening zijn belangrijk om te behouden en op 
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onderdelen verder te ontwikkelen, maar zorgen er tevens voor 

dat de focus op modernisering en innovatie achterblijft. Het is 

de onderzoekers opgevallen dat actuele kennis van landelijke 

ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening (en de 

consequenties daarvan voor de organisatie) beperkt bekend 

zijn bij medewerkers. Het tekort aan externe oriëntatie en het 

daarmee gepaard gaande gebrek aan organieke 

ontwikkelkracht kan er toe leiden dat de gemeente op termijn 

op achterstand komt.          

 

2.6. Uitwerking in dienstverleningsnormen/-richtlijnen  

Er zijn door gemeente Midden-Groningen geen (extern 

gecommuniceerde) servicenormen opgesteld. Wel beschikt de 

gemeente over interne richtlijnen voor de kwaliteit van 

dienstverlening, zoals de ‘Leidraad Monitoring gesprek 

Contactplein’ waarin de kwaliteitscriteria voor de afhandeling 

van de telefoon zijn vastgelegd (zie paragraaf 5.1).  

 

Er zijn geen richtlijnen aangetroffen voor de afhandeling van e-

mail en sociale media berichten. Ook beschikt de gemeente 

niet over een bereikbaarheidsprotocol, waarin bijvoorbeeld de 

afspraken zijn vastgelegd met betrekking tot de telefonische 

bereikbaarheid van afdelingen/teams en de termijnen 

waarbinnen wordt teruggebeld.  

 

Klachtenregeling 

In de ‘Regeling Interne Klachtenbehandeling gemeente Midden-

Groningen’ (2018) zijn de regels omtrent de 

klachtenbehandeling vastgelegd en gepubliceerd. Daarin is 

opgenomen dat de gemeente Midden-Groningen in beginsel 

streeft naar informele afhandeling van de klacht, door samen 

met de klager te bekijken of er een oplossing mogelijk is waar 

de klager tevreden mee is. Dit zal binnen vier weken na 

ontvangst van de klacht gebeuren. Als de informele 

klachtenbehandeling niet slaagt, dan start de formele 

behandeling van de klacht in de zin van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb).   

 

De klachtenregeling is verder uitgewerkt in een stroomschema 

om intern meer duidelijkheid te creëren over wat een klacht is 

(en wat bijvoorbeeld een melding), via welke kanalen klachten 

kunnen binnenkomen en hoe dan verder de routing is binnen 

de organisatie. ’Hierover bestond binnen de organisatie veel 

onduidelijkheid.’ Het stroomschema is met een afvaardiging 

van de gemeenteraad besproken. 

 

2.7. Monitoring en evaluatie 

De gemeente Midden-Groningen gebruikt verschillende 

instrumenten om de kwaliteit van de dienstverlening te 

monitoren en te bepalen op welke terreinen het beleid dient te 

worden aangepast. 

 

Bestuurlijke informatie 

De jaarrekening en de (tussentijdse) najaarsnota zijn de 

belangrijkste bronnen voor raadsleden in het kader van de 

controlerende rol. Hierin wordt per programma verslag gedaan 

van wat er in het afgelopen jaar is gedaan. De verslaglegging 

is echter sterk beschrijvend van karakter en er wordt niet 

ingegaan op de resultaten/effecten die zijn bereikt, waardoor 
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het voor raadsleden lastig is vast te stellen of de uitvoering op 

koers ligt (c.q. doeltreffend is) en of bijsturing nodig is.   

 

Daarnaast wordt de raad periodiek geïnformeerd over de 

voortgang tijdens de zogenaamde ‘Informatieavonden 

Dienstverlening’.  

 

Managementinformatie 

Op management- en uitvoerend niveau wordt de kwaliteit van 

dienstverlening, naast de eigen opvatting over kwaliteit, met 

name afgemeten aan de resultaten van klanttevredenheids-

onderzoeken en audits per vakgebied. Daarnaast beschikt de 

gemeente over verschillende registratiesystemen, zoals het 

klantbegeleidingssysteem en de telefooncentrale. waarin 

relevante klantinformatie is opgeslagen. Ook deze  informatie 

wordt gebruikt voor de (dagelijkse) aansturing en 

doorontwikkeling van de dienstverlening.  
 

De klanttevredenheid wordt, met uitzondering van BWRI4, ad-

hoc gemeten waardoor er geen consistent en objectief beeld is 

over de klanttevredenheid. Het management geeft aan dit te 

onderkennen.   

 

 

 

 

                                           
4 BWRI voert jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit. Daaruit volgen aanbevelingen 

voor verbetering. Over het onderzoek en de daarop ondernomen acties wordt directie, 

college en raad  jaarlijks geïnformeerd. 
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3.  Dienstverlening in de praktijk 

In het vorige hoofdstuk is het beleidskader van de gemeente 

Midden-Groningen ten aanzien van de dienstverlening aan de 

orde geweest. In dit hoofdstuk gaat het om de vertaling van 

het beleid naar de organisatie en uitvoering. De normen 

waaraan we de uitvoering toetsen komen in paragraaf 3.1 aan 

de orde. Daarna wordt in paragraaf 3.2 ingegaan op de 

organisatie van de dienstverlening, gevolgd door de 

dienstverleningskanalen en het aantal klantcontacten per 

kanaal in paragraaf 3.3 en 3.4.  

 

3.1. Normen 

In onderstaande tabel zijn de normen weergegeven op basis 

waarvan de organisatie uitvoering is beoordeeld. 

 
Onderzoeksvraag Normen 

ORGANISATIE EN UITVOERING 

2a. Is de dienstverlening doelmatig en 

doeltreffend georganiseerd? 

2b. Wat is de stand van zaken m.b.t. de 

realisatie van het dienstverlenings-

concept? 

3a. Wordt het dienstverleningsconcept 

nageleefd? 

3b. Hoe is de houding en het gedrag 

t.a.v. het dienstverleningsconcept 

van burgers, bestuurders en 

ambtenaren? 

 

• Er is sprake van een adequate 

programma/projectorganisatie die 

sturing geeft aan de uit te voeren 

activiteiten en projecten. 

• De planning is realistisch (geflankeerd 

door voldoende expertise en 

middelen) 

• Bevoegd- en verantwoordelijkheden 

zijn duidelijk gedefinieerd 

• De resultaten komen overeen met de 

gestelde doelen. 

Onderzoeksvraag Normen 

KLACHTENAFHANDELING 

5a. Is er een klachtenprocedure en wordt 

deze gevolgd? 

5b. Valt er iets af te leiden uit casuïstiek? 

 

• Er is een klachtenprocedure 

vastgesteld 

• De gemeente houdt zich aan de 

daarin  vastgestelde richtlijnen en 

termijnen. 

 

3.2. De organisatie  

De gemeente Midden-Groningen heeft de directe 

dienstverlening aan burgers en bedrijven grotendeels 

ondergebracht bij twee teams: Contactplein en BWRI.  

 

Contactplein 

Het team Contactplein verzorgt de (eerstelijns) klantcontacten 

voor Burgerzaken, Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH), 

Belastingen en IBOR5 als het gaat om meldingen openbare 

ruimte. Naast medewerkers aan de balie is er een 

klantcontactcentrum ingericht, waarin naast de afhandeling van 

de telefoon ook de kanalen e-mail, sociale media en de 

website/chat zijn ondergebracht. Ook de backoffice  

Burgerzaken (o.a. verwerken van aanvragen, huwelijken, 

naturalisatie) maakt onderdeel uit van het Contactplein.  

                                           
5 IBOR en Belastingen zijn afdelingen/teams waarvoor het Contactplein alleen de telefoon 

aanneemt en de vraag zoveel mogelijk direct probeert te beantwoorden. 
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Figuur 3.1: Organisatieschema6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In totaal telt het team Contactplein 22,5 fte aan medewerkers 

(conform begroting 2018), waarvan 16,7 fte voor Burgerzaken 

(front- en backoffice) en telefonie,  4,4 fte voor VTH, en 1 fte 

kwaliteitsmedewerker. Door de verantwoordelijk teamleider is 

aangegeven dat dit onvoldoende is om de huidige taken goed 

uit te kunnen voeren. ‘In 2018 hebben we ons werk gedaan 

met 3,5 fte minder, in 2019 is opnieuw 3 fte bezuinigd op de 

bezetting. Dat is geen optie. We zullen samen met de politiek 

keuzes moeten maken met betrekking tot bereikbaarheid, 

                                           
6 IBOR en Belastingen zijn organisatieonderdelen waarvoor het Contactplein de telefoon 

aanneemt en direct de vraag probeert te beantwoorden. VTH, Burgerzaken front- en 

backoffice horen bij het Contactplein.  

toegankelijkheid, servicelevels en kwaliteit van het 

Contactplein.’ 

 

Het team Contactplein probeert de werkhoeveelheid te 

reguleren door de bezetting zo efficiënt mogelijk in te zetten. 

Voorbeelden hiervan zijn het werken op afspraak en de inzet 

van een planningstool waarmee de formatie wordt afgestemd 

op de verwachte klantvolumes per kanaal (zodat leegloop van 

uren zoveel mogelijk wordt voorkomen). Daarnaast wordt, 

tijdens pieken of ziekte, gewerkt met een vaste pool van 

inhuurkrachten. Deze tijdelijke medewerkers werken  minder 

uren dan de anderen op het Contactplein, waardoor het 

mogelijk is dat zij minder goed op de hoogte zijn van Midden-

Groningen zaken. ‘Zonder inhuur redden we het echter niet.’ 

 

De kennis en competenties van de Contactpleinmedewerkers is 

van voldoende niveau om de taken goed uit te kunnen. Hierop 

is in de afgelopen periode ook fors geïnvesteerd, onder andere 

via het eigen interne opleidingsprogramma: de Contactplein 

Academy. Tijdens dit programma worden allerlei onderwerpen 

behandeld om de algemene en vakinhoudelijke kennis van 

medewerkers te verhogen. Voorbeelden van onderwerpen zijn: 

Omgaan met dementie,  Belastingen en SAP, en ‘Hoe ontstaan 

aardbevingen en wat is de impact? ‘. De academies zijn ook 

open voor andere medewerkers van de gemeente. 

 

Er is in de afgelopen periode ook flink geïnvesteerd in 

teamvorming, waarbij de focus lag op het vergroten van de 

zelfstandigheid. Teams geven zelf vorm aan de inhoud van hun 

werkzaamheden, in samenspraak met directie en bestuur en in 

BWRI 
receptie/balie 

Contactplein 

Belasting-
en 

IBOR VTH 
Sociale 
teams 

• BWRI Inkomen & 
voorzieningen 

• BWRI Re-integratie 

• BWRI Werkbedrijf 

• BWRI Stafbureau 
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nauw contact met de maatschappij. Tijdens de interviews is 

door verschillende gesprekspartners aangegeven dat deze 

‘nieuwe’ manier van werken veel energie geeft in de 

organisatie. Onze observaties op de werkvloer (zie ook 

hoofdstuk 3 t/m 6) bevestigen dit beeld. Of zoals één van de 

enquêteurs het omschreef: ‘De sfeer die ik heb ervaren is dat 

iedereen zeer gemotiveerd is. Bij de collega’s onderling oogt er 

ook een prettige werksfeer te heersen en bereidheid om elkaar 

te helpen waar nodig. De dienstverlening staat centraal en 

medewerkers doen hun best inwoners zo goed mogelijk te 

helpen.’ 

 

 

 

 

 

 

 

Waar nog verbetering mogelijk is, is de relatie met andere 

teams. Hoewel er op dit vlak zeker stappen zijn gezet, zoals de 

aanstelling van een medewerker van IBOR om beter op IBOR 

gerichte vragen te kunnen inspelen, heeft de gemeente nog 

een weg te gaan als het gaat om de doelstelling ‘Eén 

toegangspoort voor alle dienstverlening; het Contactplein’7. 

Eén toegangspoort wil zeggen dat het Contactplein ook het 

eerste aanspreekpunt wordt voor onderwerpen zoals recreatie- 

en toerisme, city marketing, evenementen, ondernemerszaken 

en het historisch archief. Daar is het tot op heden echter nog 

                                           
7 Dienstverleningsconcept 2016, pagina 14. 

niet van gekomen, omdat teams soms (onbewust) keuzes 

maken die afwijken van de gemeentbrede doelstelling. Deze 

ontwikkeling past ook bij de visie van de overheid dat in de 

toekomst meer vragen aan de voorkant afgehandeld zullen 

worden.  

 

BWRI 

Het Contactplein verzorgt geen klantcontacten voor de 

taakvelden Werk en Inkomen en Minimabeleid. Deze 

werkzaamheden worden uitgevoerd door BWRI. BWRI is 

gevestigd in een ander gebouw c.q. andere gebouwen 

(Molenraai en Haydnlaan), met een eigen publieksruimte, een 

eigen telefoonnummer, en e-mailadres. Primaire reden 

hiervoor is dat BWRI een ander product aanbiedt in vergelijking 

tot veel andere afdelingen en ook andere klanten heeft, aldus 

de gemeente Midden-Groningen 

 

BWRI werkt daar waar het toepasbaar is met het 

dienstverleningsconcept. BWRI meet qua telefonisch 

klantcontact dezelfde zaken als het Contactplein en voldoet aan 

dezelfde normen. ‘Echter de andere producten en andere 

doelgroep maken wat aanpassingen noodzakelijk. De 

belangrijkste is het beperkte telefonisch spreekuur voor 

uitkeringsgerechtigden.’   

 

3.3. De dienstverleningskanalen 

Op dit moment zijn er verschillende ingangen waar inwoners 

van de gemeente Midden-Groningen een vraag kunnen stellen 

of product kunnen halen. 
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Balie 

De fysieke dienstverlening wordt aangeboden via drie locaties: 

de (voormalige) gemeentehuizen van Muntendam en 

Slochteren en het tijdelijk gehuurde ABN/AMRO gebouw in 

Hoogezand (tegenover het bestaande gemeentehuis). Hier 

kunnen burgers terecht voor algemene informatievragen, en 

het aanvragen en afhalen van diverse documenten. Voor het 

aanvragen van documenten moet altijd een afspraak worden 

gemaakt. Dit kan telefonisch of via de afsprakenkalender op de 

website. Voor het afhalen van documenten (en formulieren) is 

geen afspraak nodig. 

 

Tabel 3.1: Openingstijden Contactplein 

 Hoogezand Muntendam Slochteren Telefoon 

Maandag 13.00-16.00 gesloten 9.00-12.30 8.30-17.00  

Dinsdag 9.00-16.00 
13.00-16.00/ 

18.30-19.30 
gesloten 8.30-17.00  

Woensdag 9.00-16.00 gesloten 
13.00-16.00/ 

18.30-19.30 
8.30-17.00  

Donderdag 
9.00-16.00/  

18.30-19.30 
9.00-12.30 gesloten 8.30-17.00  

Vrijdag 9.00-12.30 9.00-12.30  8.30-17.00  

TOTAAL 28,5 11 11 42,5 

 

De openingstijden verschillen per locatie. In Hoogezand kunnen 

burgers dagelijks terecht, in Muntendam alleen op dinsdag, 

donderdag en vrijdag en in Slochteren alleen op maandag, 

woensdag en vrijdag. Het totaal aantal uren dat een burger 

ergens in de gemeente terecht kan bedraagt 34 uur per week8. 

Landelijk is dit 39 uur per week.9 De gemeente Midden-

Groningen is dus minder ruim geopend. Dit geldt met name 

voor de vrijdag(middag) en de maandag. Qua avond-

openstellingsuren wijkt Midden-Groningen niet af. Het aantal 

uren dat de gemeente na 18.00 uur is geopend  is 

vergelijkbaar met andere gemeenten. Verschil is wel dat deze 

uren in andere gemeenten meestal op één avond worden 

aangeboden (veelal de donderdagavond), terwijl deze in 

Midden-Groningen verdeeld zijn over drie avonden.  

 

Voor mensen die niet in staat zijn om naar het gemeentehuis 

te komen biedt de gemeente de mogelijkheid om een 

reisdocument of rijbewijs thuis te laten bezorgen. Daaraan zijn 

wel extra kosten verbonden: €4,95 per document. Van deze 

mogelijkheid wordt echter nauwelijks gebruik gemaakt. Ook 

niet toen dit gratis was. Het aantal inwoners wat hier gebruik 

van maakt ligt in beide gevallen sterk onder het landelijk 

gemiddelde, zo blijkt uit een indicatief onderzoek van de 

gemeente Midden-Groningen zelf. Inwoners combineren dit 

met activiteiten in Hoogezand. Sommigen geven aan niet thuis 

te willen blijven voor de bezorging. 

                                           
8 Let op: het gaat om het bereik en niet om de optelling van de openingstijden van de drie 

locaties. Deze tijden vallen immers voor een deel samen: Op vrijdag bijvoorbeeld is zowel 

de balie in Hoogezand, Slochteren als Muntendam geopend van 9.00 tot 12.30 uur. Het 

totale bereik op vrijdag is dan 3,5 uur. 

9 Bron: NVVB Dashboard Dienstverlening 2019 
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In onderstaande tabel zijn de openingstijden van BWRI 

weergegeven. De weergegeven telefonische openingstijden 

betreft de tijden waarop klanten kunnen bellen met vragen 

over de uitkering (Inkomen en Voorzieningen). De afdeling Re-

integratie en het Werkbedrijf zijn dagelijks van 8.30 uur tot 

17.00 uur telefonisch bereikbaar. 

 

Tabel 3.2: Openingstijden BWRI 

 
Inkomen en 

Voorzieningen 

Re-integratie 

/werkbedrijf 

Telefoon 

(spreekuur) 

Maandag 8.30-16.00 8.30-17.00 
8.30-9.30/       

13.30-14.30 

Dinsdag 8.30-16.00 8.30-17.00 
8.30-9.30/  

13.30-14.30 

Woensdag 8.30-16.00 8.30-17.00 
8.30-9.30/  

13.30-14.30 

Donderdag 8.30-16.00 8.30-17.00 
8.30-9.30/  

13.30-14.30 

Vrijdag 8.30-16.00 8.30-17.00 8.30-9.30  

TOTAAL 37,5 42,5 9 

 

Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw gemeentehuis 

in Hoogezand. In dit gebouw wordt alle dienstverlening 

samengebracht. De planning is dat de nieuwbouw in 2021 

gereed is. De bestaande publiekslocaties in Hoogezand, 

Muntendam en Slochteren worden dan naar alle 

waarschijnlijkheid  gesloten, hoewel hierover nog geen 

definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden.10 Uit de 

interviews met burgers blijkt dat dit erg gevoelig ligt ‘We raken 

onze ingang om de hoek kwijt’ en ‘de balie in 

Muntendam/Slochteren moet behouden blijven voor mensen 

die niet altijd naar Hoogezand willen/kunnen’, zijn veel 

gehoorde opmerkingen. Tegelijkertijd zijn er mensen die zich 

realiseren dat het openhouden van meerdere locaties gepaard 

gaat met extra kosten, en dus vraagt om keuzes. De meningen 

zijn verdeeld. Waar men het wel over eens lijkt is de 

communicatie. Die mag naar het oordeel van de geïnterviewde 

burgers beter. ‘Er is niets gecommuniceerd over het bestaande 

gebouw’  en ‘Ik heb geen idee wat er met de 

gemeentegebouwen in Slochteren en Muntendam gaat 

gebeuren na de verhuizing.’  

 

Het streven is ook de dienstverlening van BWRI centraal te 

gaan huisvesten in een Werkplein. De bedoeling is dat deze 

huisvesting wordt gerealiseerd op de locatie Molenraai, 

gekoppeld aan het Werkbedrijf. 

 

Telefoon 

De gemeente Midden-Groningen is telefonisch bereikbaar via 

het centrale telefoonnummer: 0598 -373737. In totaal 42,5 

uur per week, waarmee de gemeente iets ruimer is geopend 

dan landelijk het geval is (gemiddeld 40,7 uur per week).   

                                           
10 Er wordt op dit moment gewerkt aan een aantal scenario’s die aan de Raad worden 

voorgelegd kan worden. Vanuit de overheid zijn er diverse ontwikkelingen gaande die tijds- 

en plaatsonafhankelijke dienstverlening gemakkelijker maken. Deze ontwikkelingen zijn 

van invloed op de scenario’s die ontwikkeld worden.  
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De BWRI (0598-373700) en de sociale teams beschikken ieder 

over een eigen telefoonnummer. Gesprekpartners bij de BWRI 

gaven aan dat het onderbrengen van de telefoon bij het 

Contactplein wel is overwogen maar dat vragen bij/voor de 

BWRI zodanig specifiek zijn dat medewerkers bijna altijd 

moeten doorschakelen naar de BWRI, en daarom is besloten 

een eigen telefoonnummer te behouden. 

 

Er vindt afstemming plaats tussen Contactplein en BWRI, 

bijvoorbeeld over het berekenen van de service levels aan de 

telefoon (80% binnen 20 seconden). Er vindt ook afstemming 

plaats in periode van vakantie om de telefonie in voorkomende 

gevallen te kunnen laten overnemen door het Contactplein 

zonder dat de klant hier iets van merkt. 

 

Er heeft voor zover wij hebben kunnen vaststellen (nog) geen 

standaardisatie van werkprocessen plaatsgevonden. Denk 

bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een gezamenlijke 

kennisbank of training voor bejegening aan de telefoon, 

verschillende systemen voor registratie van vragen en 

afspraken- en terugbelnotities, etc.  

 

Post/E-mail 

Burgers die de gemeente per post willen bereiken kunnen zich 

richten tot Postbus 75, 9600 AB in Hoogezand. Een email 

sturen kan via het centrale emailadres, of eigenlijk centrale 

emailadressen want er worden er twee gecommuniceerd : 

gemeente@midden-groningen.nl en info@midden-groningen.nl. 

Daarnaast beschikken diverse organisatieonderdelen over een 

eigen (thema) e-mailbox zoals: webmaster@midden-

groningen.nl, inkomenvoorzieningen@bwri.nl, 

reintegratie@bwri.nl, sociaalteam@midden-groningen.nl. Maar 

er worden (via de website) ook persoonlijke e-mailadressen 

gecommuniceerd  zoals de emailadressen van de 

bedrijfscontactfunctionarissen en de medewerker 

leerlingenvervoer. 

 

Website 

Via de website www.midden-groningen.nl kunnen burgers 24 

uur per dag, 7 dagen per week online producten aanvragen en 

informatie raadplegen (zie ook hoofdstuk 6).  

 

Het team Communicatie is verantwoordelijk voor het 

(inhoudelijk) beheer van de website. Er is een webredacteur 

mailto:info@midden-groningen.nl
mailto:webmaster@midden-groningen.nl
mailto:webmaster@midden-groningen.nl
mailto:inkomenvoorzieningen@bwri.nl
mailto:reintegratie@bwri.nl
mailto:sociaalteamwest@midden-groningen.nl
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aangesteld als eindredacteur, maar de inhoud moet  bij de 

verschillende teams uit de organisatie vandaan komen. 

 

De BWRI heeft een eigen website: www.bwri.nl, die qua 

huisstijl afwijkt van de gemeentelijke huisstijl. Het beheer van 

deze website maakt onderdeel uit van het takenpakket van één 

van de beleidsmedewerkers.  

 

 
 

Chat 

Een functionaliteit waarin Midden-Groningen ‘voorloopt’ ten 

opzichte van veel andere gemeenten is de aanwezigheid van 

een live-chat. Via deze live-chat kunnen burgers in contact 

komen met een medewerker van het Contactplein, die de 

burger vervolgens direct en online kan helpen bij het vinden 

van de juiste informatie en kan meekijken om te vertellen waar 

op moet worden geklikt. Uit onderzoek11 komt naar voren dat 

deze extra ondersteuning in belangrijke mate bijdraagt het 

succes van digitale dienstverlening. 

 

Sociale media  

Qua sociale media is de gemeente actief op onder andere 

Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, en WhatsApp. Deze 

kanalen worden gebruikt om burgers te informeren over 

bijvoorbeeld evenementen en wegwerkzaamheden, maar ook 

om vragen te beantwoorden. Daarmee gaat de gemeente een 

stap verder dan veel andere gemeenten, die sociale media toch 

vooral nog gebruiken om informatie te ‘zenden’.  

 

 

 
 

 

3.4. Aantal klantcontacten per kanaal 

Uit onderstaande tabel blijkt dat de telefoon het meest 

gebruikte kanaal is. In totaal is in 2018 76.779 keer gebeld 

naar het centrale telefoonnummer van de gemeente Midden-

Groningen en 25.551 keer naar het telefoonnummer van de 

                                           
11 Kanaalsturing – ten gunste van het digitale kanaal. Novay, 2009. 

http://www.bwri.nl/


 

27/53 

BWRI. Dit komt wat betreft het Contactplein overeen met 62% 

van alle frontofficecontacten (excl. post/e-mail/sociale media).  

Het meest bellen inwoners naar het centrale telefoonnummer 

van de gemeente met een vraag over belastingen (6.129x), de 

sociale teams (5.783x), een afspraak in te plannen (4.937x), of 

om een melding openbare ruimte of straatverlichting door te 

geven (4.861x). Vragen voor de sociale teams worden ofwel 

direct beantwoord ofwel, en in de meeste gevallen, direct 

doorverbonden naar één van de vijf sociale teams. Uit de 

interviews komt naar voren dat doorverbinden niet altijd lukt 

omdat de sociale teams na 12.30 uur telefonisch niet meer 

bereikbaar zijn. De klant wordt dan gevraagd de volgende 

ochtend terug te bellen of er wordt een terugbelnotitie 

gemaakt (herhaalverkeer). 

 

Tabel 3.1: Aantal klantcontacten per kanaal (2018) 

 Contactplein BWRI 

Balie 41.697 - 

w.v. op afspraak 54% - 

Telefoon 76.779 25.551 

Digitaal12 5.640 - 

   

Totaal 124.116 25.551 

                                           
12 Het betreft het aantal digitale aanvragen met behulp van een e-formulier. Pdf formulieren 

die zijn gedownload via de website, ingevuld en vervolgens teruggestuurd, zijn hierin niet 

meegeteld.  

 

De balie is goed voor 34% van de contacten. Burgers komen 

vooral naar de balie voor een paspoort, identiteitskaart, of 

rijbewijs. 

 

Het digitaal loket tot slot is goed voor 5% van de contacten, 

waarvan de helft betrekking heeft op het doorgeven van een 

verhuizing (2.774x), en ruim een kwart op een melding 

openbare ruimte (1.587x). De overige producten worden nog 

maar in beperkte mate digitaal aangevraagd (zie 6.1) 

 

Klachten 

Bij de gemeente zijn naast klantaantallen ook gegevens 

opgevraagd met betrekking tot het aantal formele en informele 

klachten. In 2018 is er één formele klacht binnengekomen, 

aldus de klachtencoördinator. Hoeveel informele klachten er 

zijn binnengekomen is niet bekend omdat dit niet centraal 

geregistreerd wordt, en dat wat wel geregistreerd wordt niet 

100% betrouwbaar is omdat klachten en meldingen door 

elkaar heen gebruikt worden. Uit de telefoonregistratie 

bijvoorbeeld blijkt dat er in 2018 97 klachten zijn 

binnengekomen via de telefoon. 67 daarvan hebben betrekking 

op (defecte) straatverlening en zijn dus feitelijk geen klacht 

maar een melding openbare ruimte. 

 

Met de vaststelling van het (eerder genoemde) stroomschema 

(zie paragraaf 2.6) hoopt de gemeente intern meer helderheid 

te creëren over wat een klacht is en wat een melding. Bij 

twijfel dient er altijd contact te worden opgenomen met de 

klachtencoördinator die uitleg kan geven en kan helpen bij de 

juiste duiding van hetgeen is binnengekomen.  
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De klachtencoördinator heeft in het stroomlijnen van het 

klachtenproces een adviserende en proces bewakende rol.   
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4.  Klantbejegening aan de balie 

In de komende drie hoofdstukken gaan we nader in op de 

klantbejegening bij de afhandeling van baliecontacten, 

telefonische contacten en contacten via de website en het 

digitaal loket. In dit hoofdstuk gaan we in op de 

klantbejegening bij de afhandeling van baliecontacten. Hiertoe 

zijn bezoekers aan de publieksbalies van de gemeente Midden-

Groningen (in Hoogezand, Slochteren en Muntendam) 

ondervraagd direct na hun bezoek. Daarnaast is gebruik 

gemaakt van de uitkomsten van het klantbelevingsonderzoek 

voor het team Inkomen en Voorzieningen BWRI, dat zowel in 

2017 als in 2018 is uitgevoerd.13  

 

Achtereenvolgens komen aan de orde: de normen (paragraaf 

4.1), de onderzoeksopzet (paragraaf 4.2), de bezoekredenen 

(paragraaf 4.3), de wachttijd aan de balie (paragraaf 4.4), de 

tevredenheid over de dienstverlening (paragraaf 4.5), en de 

verbeterpunten zoals die door de bezoekers zijn aangedragen 

(paragraaf 4.6). 

 

4.1. Normen 

In de volgende tabel zijn de normen weergegeven op basis 

waarvan de klantbejegening aan de balie is beoordeeld.  

 

                                           
13 Het onderzoek is uitgevoerd in de eerste maanden van 2017 en 2018 . De totale 

respons bedraagt respectievelijk 429 (2017) en 508 (2018), wat ruim voldoende is om 

representatieve uitspraken te kunnen doen. 

Onderzoeksvraag Normen 

2d, 2e. Hoe wordt de fysieke 

dienstverlening door de 

klanten/burgers beoordeeld? 

• De burger wordt binnen aanvaardbare 

tijden geholpen. 

• De burger wordt deskundig te woord 

gestaan. 

• De burger wordt correct en vriendelijk te 

woord gestaan. 

• De burger wordt volledig geïnformeerd 

• De burger is tevreden over de 

dienstverlening van de gemeente 

Midden-Groningen. 

 

4.2. Onderzoeksopzet 

In de weken 15 tot en met 17 van 2019 zijn door onderzoekers 

van BMC interviews afgenomen met bezoekers aan de 

publieksbalies (in Hoogezand, Slochteren en Muntendam) van 

de gemeente Midden-Groningen. Gevraagd is onder andere 

naar de redenen van het bezoek, de waardering voor de 

dienstverlening en de wachttijd. Deze thema’s maken ook deel 

uit van het standaard klanttevredenheidsonderzoek van het 

NVVB Dashboard Dienstverlening14 en kunnen daardoor worden 

vergeleken met andere gemeenten.  

                                           
14 In het kader van het NVVB Dashboard Dienstverlening worden jaarlijks 

tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd onder bezoekers van de gemeentelijke 

publieksbalies, bellers met het centrale telefoonnummer van de gemeente en digitale 
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De onderzoekers namen de vragenlijst (zie bijlage 3) ter plekke 

af in de hal bij de publieksbalie, buiten gezichts- en 

gehoorafstand van de publieksbalie. In totaal zijn 50 klanten 

direct na afloop van het baliebezoek bevraagd. Hoewel dit 

aantal geen statistisch verantwoorde steekproef oplevert, is het 

wél voldoende om een representatieve indruk te krijgen en 

trends te signaleren. In dat licht moeten de in dit hoofdstuk 

gepresenteerde resultaten ook worden bezien. 

 

4.3. Redenen van bezoek 

Het aanvragen of afhalen van het rijbewijs was, voor de 

geënquêteerde bezoekers, de belangrijkste reden om de 

publieksbalie van de gemeente Midden-Groningen te bezoeken 

(50%). 21% kwam voor het aanvragen of afhalen van een 

paspoort of identiteitskaart. Daarna volgen zaken als het 

doorgeven van een verhuizing (5%), melding openbare ruimte 

(2%), afvalpas aanvragen (2%), algemene informatie 

opvragen of ‘iets anders’ (19%).  

 

4.4. Wachttijden 

Hoe lang moesten de klanten wachten voordat zij aan de beurt 

waren? 2 op de 3 klanten gaf aan binnen 5 minuten geholpen 

te zijn (67%), 24% moest tussen de 5-15 minuten wachten en 

9% gaf aan méér dan 15 minuten gewacht te hebben. De 

wachttijden bij de gemeente zijn dus kort. Men is redelijk snel 

aan de beurt, zowel op afspraak als zonder afspraak.  

 

                                                                                              

klanten. In 2018  hebben meer dan 50 gemeenten deelgenomen aan het Dashboard 

Dienstverlening . Het betreft zowel grote, middelgrote als kleine gemeenten. 

4.5. Beoordeling dienstverlening 

 

Totaaloordeel 

Uit het onderzoek blijkt dat bezoekers de dienstverlening van 

de gemeente Midden-Groningen (c.q. het Contactplein) positief 

beoordelen: hoewel de waardering met een 8,1 iets lager is 

dan gemiddeld in Nederland (8,3).15  

 

Figuur 4.1.: Totaaloordeel dienstverlening 

 

                                           
15 Rapportcijfers liggen, wanneer mensen hun oordeel geven over dienstverlening, veelal 

tussen een 5 en een 8. Dit betekent dat de respondenten op een tienpuntsschaal vaak een 

rapportcijfer kiezen dat ergens ‘in het midden’ ligt. Juist om die reden zijn op het oog kleine 

verschillen zeer betekenisvol: op een (vierpunts)schaal zijn deze verschillen relatief groot. 
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Ook de dienstverlening van het team Inkomen en 

Voorzieningen BWRI wordt gewaardeerd: een 7,3. Dit is 

vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. 

 

Naast de tevredenheid is aan de bezoekers ook gevraagd 

hoeveel moeite men heeft moeten doen om de vraag 

beantwoord te krijgen. De antwoorden zijn weergegeven in 

onderstaande figuur.  

 

Figuur 4.2.: Hoeveel moeite heeft u moeten doen om de vraag beantwoord te krijgen? 

 

 
 

 

Waardering dienstverleningsaspecten Contactplein 

Het meest tevreden is men over de vriendelijkheid van de 

medewerker (8,4). Ook de bereidheid om te helpen (8,2) en de 

deskundigheid (8,2) van medewerkers worden goed 

gewaardeerd, wat aangeeft dat het met de klantvriendelijkheid 

en klantgerichtheid van de baliemedewerkers van het 

Contactplein wel goed zit. 

 

“Vooral zo doorgaan. Medewerkers zijn heel vriendelijk en 

behulpzaam.” 

 

Minder tevreden is men over de prijs van het product of de 

dienst (6,2), de privacy aan de balie (7,4), de openingstijden 

(7,5) en de wachtruimte (7,8). Wat betreft de prijs van het 

product merken we op dat er geen enkele relatie blijkt te zijn 

tussen de leges die gemeenten rekenen en de tevredenheid 

over de prijs. Dit geldt ook in de gemeente Midden-Groningen. 

De leges voor de verschillende producten en diensten zijn 

vergelijkbaar met andere gemeenten, maar desondanks krijgt 

de gemeente een relatief laag rapportcijfer voor dit aspect. 

Mogelijk speelt de verhoging van de OZB hierbij een rol 

aangezien hier veel opmerkingen over worden gemaakt. Met 

name inwoners van Slochteren; een gemeente die er volgens 

de respondenten financieel beter voor stond dan de overige 

gemeenten, hebben het gevoel dat de OZB is verhoogd om de 

kosten van de gemeente Midden-Groningen in zijn geheel te 

dekken.   

 

Wat verder opvalt, is dat de openingstijden lager worden 

gewaardeerd dan landelijk het geval is. Ontevreden is men 
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vooral over de spreiding van de openingstijden over de 

verschillende locaties: de gemeente Midden-Groningen is elke 

dag open, alleen verdeeld in dagdelen over verschillende 

locaties. De balie in Slochteren bijvoorbeeld is gesloten op 

dinsdag en donderdag, in Muntendam op maandag en 

woensdag en in Hoogezand op maandagochtend. Inwoners 

hebben liever dat de publieksbalie in de eigen woonplaats 

vaker open is en maken zich zorgen over het reizen naar 

Hoogezand zodra het nieuwe gemeentehuis er staat. Ook over 

de aansluiting van de openingstijden op de werktijden worden 

regelmatig opmerkingen gemaakt.  

 

“Maandagochtend is het enige moment dat ik vrij ben, maar 

dan is de balie dicht. Ik moet nu een vrije dag opnemen 

voor een afspraak bij de gemeente” 

 

Een ander aandachtspunt betreft de privacy aan de balies. 

Bijna alle geïnterviewden beoordelen dit aspect als onder de 

maat.  

 

“Er is weinig privacy bij de balie, iedereen kan meeluisteren”   

 

Dit wordt bevestigd door onze eigen observaties. De balies en 

wachtruimte staan dicht op elkaar waardoor het relatief 

eenvoudig is om delen van een gesprek of persoonsgegevens 

op te vangen. Veel geïnterviewde ervaren dit als onprettig. 

Tegelijkertijd geeft men aan begrip te hebben voor de tijdelijke 

situatie in Hoogezand en beseft men zich dat de mogelijkheden 

m.b.t. privacy beperkt zijn.  

Figuur 4.3.: Waardering dienstverleningsaspecten Contactplein
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Wel wordt aandacht gevraagd voor de milieuzakken die tijdens 

de openingsuren kunnen worden afgehaald en dichtbij de 

snelbalie staan opgesteld.  

 

Waardering dienstverleningsaspecten BWRI 

In figuur 4.4. is de waardering voor de verschillende aspecten 

van dienstverlening van de BWRI weergegeven. Ook hier zien 

we dat de medewerkers goed gewaardeerd worden. Of het nu 

gaat om de deskundigheid, het nakomen van afspraken, het 

verstrekken van duidelijke informatie of de bereidheid van 

medewerkers om de klant zo goed mogelijk te helpen. Op alle 

aspecten die te maken hebben met de medewerker (c.q. de 

klantmanager/consulent) scoort de gemeente Midden-

Groningen hoger dan gemiddeld, en ook hoger dan in 2016 en 

2017. Er is op dit punt in de afgelopen jaren dus duidelijk 

vooruitgang geboekt. 

 

‘Ik ben erg tevreden. Als ik jullie met respect behandel, krijg 

ik ook respect terug. Zo hoort het.’ 

 

Minder te spreken is men over de telefonische bereikbaarheid 

en de afstemming tussen de verschillende begeleiders. Klanten 

kunnen dagelijks van 8.30 tot 9.30 uur en van 13.30 tot 14.30 

uur (met uitzondering van de vrijdagmiddag) telefonisch 

contact opnemen met hun klantmanager. Uit de interviews met 

medewerkers van de BWRI blijkt echter dat de klantmanager 

lang niet altijd bereikbaar is tijdens deze uren, bijvoorbeeld 

omdat hij of zij niet op zijn plek zit of in overleg is of niet 

aanwezig is in verband met ziekte of verlof.  

 

Figuur 4.4.: Waardering dienstverleningsaspecten BWRI
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Het gevolg hiervan dat de receptie relatief veel tijd kwijt is met 

werkzaamheden zoals het ‘zoeken’ naar de desbetreffende 

klantmanager of een collega om mee door te verbinden. Voor 

de klant betekent het dat, als er geen terugbelverzoek wordt 

aangemaakt of het verzoek niet wordt nagekomen, er op een 

later tijdstip moet worden teruggebeld (herhaalverkeer).  

 

‘Meer tijd om te bellen. Soms krijg je post en wil je bellen 

maar dan kan het niet omdat er geen telefonisch spreekuur 

meer is?’ 

 

4.6. Verbetersuggesties Contactplein 

De bezoekers van het Contactplein noemen de volgende 

mogelijke verbeteringen: 

• Ruimere openingstijden, ook in de avond voor mensen 

die fulltime werken.  

• Betere communicatie over de locatie in Hoogezand, 

bijvoorbeeld door hier in de bevestiging extra op te 

wijzen, om te voorkomen dat men bij het verkeerde 

gebouw voor een gesloten deur staat. “Inwoners van 

Hoogezand zijn namelijk gewend om naar de oude 

vestiging van de gemeente te gaan.” 

• Meer privacy aan de balie door bijvoorbeeld de balies af 

te scheiden van de wachtruimte of mensen met een 

privacygevoelige of complexe vraag apart te nemen. 

• Meer zitplaatsen in de wachtruimte, de aanwezigheid 

van een toilet (in Hoogezand) en een kindvriendelijkere 

inrichting door bijvoorbeeld een speeltoestel te 

plaatsen. ‘Het is nu vrij saai ingericht.’  

• Ondersteuning van ouderen bij het gebruik van de 

digitale aanmeldzuil. 

• Verbeteren van de informatie op de website. Deze mag 

concreter en duidelijker.  

• Heldere taal gebruiken in de communicatie naar 

inwoners. ‘Een advertentie in de krant over voorlopige 

wijziging bestemmingsplan was in een zeer 

onbegrijpelijke taal geschreven.’  Ook de communicatie 

rondom de verhoging van de OZB wordt regelmatig 

genoemd. 
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5.  Klantbejegening bij de afhandeling van de telefoon 

In dit hoofdstuk gaan we nader in op de resultaten van de 

telefonische klantcontactanalyse die is uitgevoerd. Tijdens dit 

onderzoek is door een onderzoeker van BMC gedurende een 

aantal dagdelen meegeluisterd met de medewerkers van het 

Contactplein. Beoordeeld is onder ander welk type vragen 

binnenkomen, hoe klanten te woord worden gestaan, en op 

welke wijze klantvragen worden afgehandeld. Bij de BWRI is 

niet meegeluisterd. 

 

Allereerst wordt in paragraaf 5.1 ingegaan op de normen, 

gevolgd door de onderzoeksopzet in paragraaf 5.2. De feitelijke 

resultaten komen in de daaropvolgende paragrafen (5.3 t/m 

5.6) aan de orde.  

 

5.1. Normen 

De behandeling van klanten aan de telefoon is getoetst aan: de 

normen die de gemeente Midden-Groningen zelf hanteert, 

(inter-)nationale normen en normen die normaal gesproken 

worden gehanteerd in gemeenten die werken aan verbetering 

van de bejegening aan de telefoon. 

 

Gemeentespecifieke normen 

De normen die de gemeente Midden-Groningen zelf hanteert 

zijn ontleend aan de Leidraad Monitoring gesprek Contactplein. 

Hierin zijn normen opgenomen over onder andere de 

begroeting  Goedemorgen/middag gemeente Midden-

Groningen. Waarmee kan ik u helpen? en afsluiting van het 

gesprek, het taalgebruik en de spreekvaardigheid, de wijze van 

doorverbinden, en het tonen van begrip en empathie. 

 

Nationale en internationale normen 

Diverse organisaties geven aan wat zij verwachten ten aanzien 

van de kwaliteit van de telefonische dienstverlening, zoals 

Customer Operations Performance Center (COPC) en de 

Nationale Ombudsman.  

 

COPC 

COPC is een internationaal toegepast besturingsmodel voor 

klantcontactcentra. In het model zijn normen vastgelegd 

waaraan de kwaliteit van de telefonische dienstverlening 

minimaal dient te voldoen, zoals: 

• 80% in 1 keer en foutloos afhandelen; 

• binnen 30 seconden opnemen; 

• maximaal 1 keer doorverbinden; 

• klanttevredenheid: minimaal een 7; 

• maandelijkse check op de kwaliteit van afhandeling. 

 

In Nederland werken o.a. KPN, Webhelp en het UWV volgens 

dit besturingsmodel.  
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Nationale Ombudsman 

De Nationale Ombudsman heeft in 2010 op basis van 

uitgebreid onderzoek de zogenaamde ‘telefoonwijzer’ opgesteld 

als handvat voor verbetering van de telefonische 

dienstverlening door de overheid. Niet alle punten zijn even 

relevant voor de beoordeling van de behandeling van klanten 

aan de telefoon. Het gaat de Nationale Ombudsman om de 

totale kwaliteit van de telefonische dienstverlening. 

 

Overige normen 

Onderstaande aandachtspunten zijn vrij gangbaar in trajecten, 

waarbij de telefonische dienstverlening klantgerichter wordt 

ingericht. 

 

Begrijpelijk 

• Duidelijk verstaanbaar spreken.  

• Concreet taalgebruik.  

• Geen dialect spreken.  

• Stopwoorden vermijden.  

• Vaktaal vermijden. 

 

 

Fatsoenlijk 

• Juiste begroeting/naam noemen.  

• Mond leeg.  

• Rechtop zitten.  

• Aandacht en concentratie. 

• Glimlach in de stem.  

• Vriendelijk. 

• Klant laten uitspreken. 

Volledig 

• De klantvraag duidelijk krijgen. 

• Controlevragen stellen/doorvragen. 

• Alle informatie binnen handbereik 

houden.  

• De klant informeren. 

• De juiste oplossing bieden. 

• Alternatieven bieden. 

Klantgericht 

• Actief luisteren.  

• Verplaatsen in de klant.  

• Begrip tonen.  

• Warm doorverbinden. 

• Regie nemen en houden. 

• Eventueel aanbieden terug te bellen. 

• Afspraken samenvatten. 

5.2. Onderzoeksopzet 

Om te kunnen vaststellen of de bejegening aan de telefoon 

voldoet aan de normen zoals hierboven beschreven, is door 

een onderzoeker van BMC gedurende een aantal dagdelen 

meegeluisterd met de medewerkers van het Contactplein. 

Tijdens het meeluisteren zijn observaties gedaan en 

aantekeningen gemaakt op een beoordelingsformulier. 

Meetpunten die aan de orde zijn gekomen zijn onder andere: 

• Wordt de telefoon opgenomen? 

• Hoe vaak gaat de telefoon over voordat de medewerker 

de telefoon opneemt? 

• Stelt de medewerker voldoende (open) vragen om een 

volledig en klantgericht advies/antwoord te kunnen 

geven? 

• Spreekt de medewerker in eenvoudige bewoordingen? 

• Toont de medewerker begrip? 

• Is de medewerker vriendelijk? 

 

Bij de BWRI is niet meegeluisterd. 

 

5.3. Kenmerken van bellers 

In totaal zijn er 49 telefoontjes voor het onderzoek 

geregistreerd. Uit tabel 5.1 blijkt dat het hierbij in de meeste 

gevallen ging om burgers die vragen naar een specifieke 

persoon of afdeling.  

 

Hieronder enkele voorbeelden van klantvragen. 

 

‘Kunt u mij doorverbinden met iemand die gaat over 

belastingen?’ 
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 ‘Ik heb een vraag over leerlingenvervoer mag ik spreken 

met ..?’ 

‘Ik wil een klacht indienen over de afvalleging van afgelopen 

vrijdag.’ 

 ‘Ik belde om te vragen of het rijbewijs van mijn dochter al 

klaar ligt.’  

‘Hoe oud mag een pasfoto zijn voor een nieuw paspoort?’ 

‘Is het nodig om een afspraak te maken voor het afhalen 

van het rijbewijs?’ 

 

Tabel 5.1: Kenmerken van bellers 

 Aantal In % 

Type klant   

Burger  45 92% 

Instantie 2 4% 

Overig 2 4% 

Type vraag   

Afspraak maken 5 10% 

Wilde worden doorverbonden met persoon/afdeling 15 31% 

Een algemene vraag 5 10% 

Specifieke vraag over een product 9 18% 

Melding openbare ruimte 6 12% 

Procedurele vraag 4 8% 

Overig 5 10% 

 

Klachten zijn telefonisch niet binnengekomen tijdens het 

meeluisteren. In 12% van de gevallen belde een klant om een 

melding openbare ruimte door te geven. In de meeste gevallen 

werd deze melding direct afgehandeld door het Contactplein, 

dat wil zeggen dat de melding werd ingevoerd in het 

zaaksysteem (InProces) of Moon-online: het meldingensysteem 

voor openbare verlichting. Wat daarbij opviel, is dat de 

mededeling van een aantal Contactplein-medewerkers zich 

beperkte tot: ‘Ik maak er een melding van’, of ‘Er komt iemand 

kijken’. Anderen informeren de klant uitgebreid over het 

verloop van de melding en of de klant nog teruggebeld wil 

worden over de afhandeling van de melding. Medewerkers 

gaan hier verschillend mee om. 

 

Wacht- en gesprekstijd 

De wachttijd hebben wij tijdens het meeluisteren niet kunnen 

vaststellen. Uit gegevens van de gemeente zelf blijkt echter dat 

deze relatief kort is: 81% van de inkomende gesprekken wordt 

binnen 20 seconden opgenomen.  

 

Tabel 5.2. Lengte van de gesprekken, 2018 (bron: gemeente Midden-Groningen) 

 Aantal In % 

Minder 1 minuut 10.837 15% 

1 - 2 minuten 21.416 29% 

2 - 5 minuten 30.021 41% 

5 -10 minuten 9.891 13% 

Meer 10 minuten 1.906 3% 

   

TOTAAL 74.071 100% 
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De overige bellers hebben langer moeten wachten (15%) of 

hebben de telefoon voortijdig opgehangen (3%). Ook de 

gespreksduur is over het algemeen kort en meestal niet langer 

dan 5 minuten met uitschieters naar 5 tot 10 minuten of zelfs 

langer in het geval van een meer complexere vraag. 

 

5.4. Bereikbaarheid 

In onderstaande tabel is weergegeven op welke wijze de 

telefoontjes die via het Contactplein zijn binnengekomen, 

werden afgehandeld.  

 

Tabel 5.3: Wijze van afhandeling van inkomende telefoongesprekken. 

 Aantal In % 

Kon direct worden geholpen 28 57% 

Moest worden doorverbonden 8 16% 

Er is een terugbelnotitie gemaakt 6 12% 

Klant geeft aan zelf te willen terugbellen 2 4% 

Klant wordt verzocht later terug te bellen 5 10% 

   

Totaal 49 100% 

 

Uit de tabel blijkt dat 57% van de bellers direct kon worden 

geholpen door de medewerker van het Contactplein. Dat wil 

zeggen dat informatie en advies werd verstrekt, de klant werd 

doorverwezen naar een andere instantie of een 

melding/afspraak werd geregistreerd. De overige bellers 

moesten worden doorverbonden. In de meeste gevallen 

gebeurde dit ‘warm’. Warm doorverbinden wil zeggen dat de 

Contactplein-medewerker de naam van de beller en de vraag 

doorgeeft aan de medewerker waarmee wordt doorverbonden, 

zodat de beller zijn vraag niet hoeft te herhalen.  

 

Indien de desbetreffende persoon of afdeling niet bereikbaar 

was, dan werd een terugbelverzoek aangemaakt (12%), werd 

de beller gevraagd op een later tijdstip terug te bellen (10%), 

of de beller bood aan om zelf terug te bellen (4%).   

De belangrijkste reden voor het niet bereikbaar zijn van een  

afdeling is het feit dat verschillende afdelingen in de ochtend 

niet telefonisch bereikbaar zijn, zoals het sociaal team of 

vergunningen. Wordt er in de middag gebeld voor het sociaal 

team dan wordt de beller door het Contactplein verwezen naar 

een rechtstreeks telefoonnummer en gevraagd de volgende 

werkdag voor half één terug te bellen. Buiten deze tijden is het 

sociaal team wel bereikbaar maar uitsluitend als sprake is van 

een crisissituatie voor kinderen. Er zijn binnen het Contactplein 

echter geen richtlijnen beschikbaar op basis waarvan deze 

beoordeling kan worden gemaakt. 

 

‘Kunt u mij doorverbinden met het sociaal team? Het 

sociaal team is na 12 uur niet meer bereikbaar. Zal ik een 

terugbelverzoek maken of belt u morgen zelf terug. Het 

telefoonnummer is ..’ 

 

De belangrijkste redenen voor het niet bereikbaar zijn van een 

specifieke ambtenaar zijn: het toestel wordt niet opgenomen, 

de medewerker zit niet op zijn plek of is in overleg, en de 

medewerker is niet aanwezig.  
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‘Ik wil graag worden doorverbonden met de heer .. De 

heer .. is niet meer bereikbaar vandaag. U kunt het 

eventueel morgen proberen, dan is hij er wel. Is het ook 

mogelijk een terugbelnotitie te maken? Dat kan ook. 

Mag ik dan uw naam en telefoonnummer noteren.’ 

 

5.5. Gebruik van kennisbronnen 

Er zijn verschillende kennisbronnen waar medewerkers gebruik 

van kunnen maken bij de beantwoording van telefonische 

vragen, zoals de Abc-lijst, de gemeentelijke internetpagina, 

outlook en intranet en het zaaksysteem InProces. De Abc-lijst 

is een door het Contactplein zelf ontwikkelde kennisbank met 

contactgegevens en linkjes naar andere (word)bestanden om 

zo informatie te vinden. Dit document kan door iedereen 

gebruikt worden en iedereen kan informatie toevoegen. Door 

medewerkers wordt ook gecontroleerd of zij de informatie die 

ze nodig hadden ook in dit bestand staat. Indien dit niet het 

geval is, vullen zij de bestanden aan. Op deze manier kan een 

andere medewerker de volgende keer de informatie wel snel 

vinden. 

 

Daarnaast worden medewerkers tijdens de zogenaamde 

‘dagstart’ uitgebreid gebrieft over de nieuwtjes en 

ontwikkelingen binnen de gemeente Midden-Groningen. Deze 

worden ook opgenomen in het 'belangrijke nieuws van de dag' 

zodat medewerkers op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen 

binnen de gemeente en hierdoor ook voorbereid op mogelijke 

vragen van inwoners. De gemeente kan hierdoor proactief 

handelen. Ook gedurende de dienst nemen medewerkers dit 

nieuws door omdat er altijd een wijziging kan zijn. 

De gemeente beschikt niet over een klantcontactsysteem. In 

een dergelijk systeem wordt onder andere vastgelegd: wat de 

vraag van de klant is, voor wie/welke afdeling de vraag 

bedoeld is, hoe de vraag is afgehandeld, etc., zodat hier bij een 

volgend contact naar kan worden verwezen: ‘ik zie dat u 

eerder contact heeft gehad met de gemeente over deze vraag’. 

Terugbelverzoeken worden vastgelegd in InProces. Als het 

meldingen betreft dan kan dit wel teruggezien worden. Bij 

meldingen reageert het Contactplein ook pro-actief. Meldingen 

worden nagebeld om te controleren of de inwoner tevreden is. 

Dit is in vergelijking met andere gemeenten bijzonder.  

 

5.6. Bejegening 

Uit het meeluisteronderzoek en de interviews blijkt een grote 

betrokkenheid van de medewerkers van het Contactplein bij de 

uitvoering van hun werkzaamheden. Zij nemen de tijd en doen 

er alles aan om de vraag van de burger zo goed mogelijk en bij 

voorkeur in één keer af te handelen. Lukt dit niet dan wordt de 

burger (warm) doorverbonden of wordt een terugbelafspraak 

gemaakt. In de beantwoording van de gesprekken gebruiken 

de medewerkers begrijpelijke en duidelijke  taal, waardoor de 

antwoorden toegankelijk zijn.  

 

Ook de toon van de gesprekken is over het algemeen 

behulpzaam en vriendelijk. Soms misschien wel ‘te behulpzaam 

en vriendelijk’ of zoals één van de onderzoekers van BMC het 

omschreef: ‘de medewerker is vriendelijk, leeft zich in de 

situatie en probeert problemen zoveel mogelijk opgelost te 

krijgen en doet hiervoor meer moeite dan in principe nodig zou 

zijn.’ 
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In de gevallen waarin er sprake is van een ‘vraag achter de 

vraag’, wordt hierop door de Contactplein-medewerkers 

geanticipeerd door verschillende controlevragen te stellen om 

de werkelijke vraag en het probleem van de burger bloot te 

leggen: ‘Mag ik vragen waar het over gaat?’, ‘Kan ik u 

misschien helpen?’, etc. Daar waar nodig tonen de 

medewerkers ook begrip (empathie) voor de situatie of het 

probleem van de burger.  
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6. Klantbejegening via het digitaal loket

In dit hoofdstuk presenteren we de resultaten van het website-

onderzoek. Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te 

krijgen in de gebruikerservaringen: hoe navigeren burgers 

bijvoorbeeld op de website van de gemeente, waar lopen ze 

eventueel tegenaan, etc. Tevens is er aandacht voor het 

digitale producten en dienstenaanbod: welke producten en 

diensten worden door de gemeente Midden-Groningen digitaal 

aangeboden?, en het gebruik: hoe vaak wordt hiervan gebruik 

gemaakt?  

 

Achtereenvolgens komen aan de orde: de normen (paragraaf 

6.1); de onderzoeksopzet (paragraaf 6.2); het aanbod, de 

kwaliteit en het gebruik van het digitale dienstenaanbod van de 

gemeente Midden-Groningen (paragraaf 6.3 t/m 6.5); en de 

ervaringen van gebruikers (paragraaf 6.6). 

 

6.1. Normen 

In de volgende tabel zijn de normen weergegeven op basis 

waarvan de klantbejegening via het digitaal loket is 

beoordeeld.  

 
Onderzoeksvraag Normen 

2b. Hoe wordt de digitale 

dienstverlening (via de website) 

beoordeeld? 

2e. Hoe wordt de digitale 

dienstverlening door de 

• Het digitale diensten en 
productenaanbod is vergelijkbaar met 
andere gemeenten. 

• De informatie op de website is helder 
geschreven en gericht op de ‘doorsnee 
lezer’. 

Onderzoeksvraag Normen 

klanten/burgers beoordeeld? 

 

• De informatie op de website is actueel; 
er wordt geen verouderde informatie 
aangeboden.  

• De burger is tevreden over het 
gebruiksgemak van de website en het 
digitale diensten en productenaanbod 
van de gemeente. 

 

6.2. Onderzoeksopzet 

Om de gebruikerservaring van burgers in beeld te brengen zijn 

interviews afgenomen met in totaal 20 (willekeurige) burgers 

die een bezoek brachten aan het gemeentehuis. Aan hen is 

gevraagd een aantal opdrachten uit te voeren op de website 

van de gemeente Midden-Groningen, zoals bijvoorbeeld het 

maken van een afspraak voor het vernieuwen van een 

rijbewijs, het aanvragen van een afvalcontainer en het 

doorgegeven van een melding. Tijdens het uitvoeren van deze 

opdrachten is gekeken hoe burgers bijvoorbeeld navigeren op 

de website, hoe lang ze erover doen om de taak te voltooien, 

waar ze tegen aan lopen, etc. Ook is gevraagd om actief 

feedback te geven. 

 

Daarnaast hebben de onderzoekers van BMC zelf een aantal 

opdrachten uitgevoerd. Gekeken is naar de navigatiestructuur, 

de zoekmachine, de kwaliteit van de webteksten, en de 

toegankelijkheid van de website (zie paragraaf 6.4). 

 



 

42/53 

6.3. Aanbod digitale dienstverlening 

Via de website www.midden-groningen.nl kunnen een groot 

aantal producten en diensten digitaal worden geregeld, van het 

indienen van een klacht tot het aanvragen van een uittreksel 

BRP16 en een afvalcontainer. Vergelijking van dit aanbod met 

andere gemeenten laat zien dat de gemeente Midden-

Groningen hiermee niet voorop loopt. De website www.midden-

groningen.nl neemt in 2018 op de ranglijst ‘Digitale 

volwassenheid Gemeenten’ een 285e plaats in met een 

totaalscore van 68% voor burgers en 51% voor bedrijven.17 

Landelijk is dit respectievelijk 77% en 64%. Vooral grote 

gemeenten scoren hoog, maar ook gemeenten met een 

vergelijkbaar aantal inwoners beschikken (met een score van 

81% en 69%) over het algemeen over een digitaal loket dat 

verder gevorderd is. Met name ten aanzien van de 

beschikbaarheid van (vooringevulde) webformulieren blijft de 

gemeente Midden-Groningen achter, zoals blijkt uit figuur 6.1.  

 

                                           
16 Basis Registratie Personen 
17 De digitale volwassenheid van gemeenten  wordt jaarlijks onderzocht in opdracht van 

VNG Realisatie aan de hand van een lijst met veelvoorkomende producten,  waarbij wordt 

gekeken of het mogelijk is het product digitaal aan te vragen en wat de volwassenheid van 

het product is. In 2018 zijn 56 producten onderzocht, waarvan 31 voor burgers en 25 voor 

bedrijven. Per product is het volwassenheidsniveau vastgesteld aan de hand van de 

volgende indeling: aanvraag(formulier) is niet digitaal (niveau 1 ), digitaal downloaden 

(PDF) en printen (niveau 2), digitaal downloaden, invullen en weer verzenden (niveau 3 ) 

en. vooringevuld formulier en digitaal opsturen/uploaden (niveau 4)  De 

volwassenheidsscore varieert van 0% tot en met 100%, waarbij 0% gelijk staat aan 'niet 

digitaal', en 100% aan 'zeer digitaal'. 

Tabel 6.1: Digitale volwassenheid (zie ook bijlage 3) 

 
 

Zo is het in veel gemeenten mogelijk om een 

gehandicaptenparkeerkaart, bouwdossier, een aanvraag 

leerlingenvervoer, een  evenementenvergunning of een drank- 

en horecavergunning (volledig) digitaal aan te vragen. In 

Midden-Groningen dient hiervoor nog een formulier te worden 

gedownload, uitgeprint en vervolgens opgestuurd naar de 

gemeente (per post of e-mail). Een tijdrovend proces, niet 

alleen voor de klant, maar ook voor de gemeente zelf omdat de 

afhandeling nog grotendeels handmatig plaatsvindt. 

Geïnterviewden gaven aan dat dit nog niet de digitale 

afhandeling is waar de gemeente Midden-Groningen naar 

streeft. 
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Voor een gehandicapten parkeerkaart en het opvragen van een 

bouwdossier moet de burger zelfs naar de balie. Hiervoor zijn 

nog geen digitale aanvraagformulieren beschikbaar. 

 

De website www.midden-groningen.nl  maakt geen gebruik van  

e-Herkenning en Digimelding, en is niet extern online 

bereikbaar via het moderne internetprotocol IPv6.18 Ook op 

deze aspecten die onderdeel uitmaken van Gemeentelijke 

Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) loopt de gemeente 

dus enigszins achter, aangezien e-Herkenning inmiddels in 

vrijwel alle gemeenten in gebruik is genomen (81%), en 

Digimelding en iPv6 in meer dan de helft van de gemeenten. 

 

Veel producten die digitaal worden aangeboden zijn ook op 

andere manieren te krijgen. Dat is positief voor de burger, 

omdat de burger dan zelf kan bepalen welk kanaal hij of zij 

kiest in zijn of haar specifieke situatie. Er wordt door de 

gemeente wel geprobeerd burgers te verleiden om digitaal 

zaken te doen met de gemeente door producten online 

goedkoper aan te bieden dan via de balie of schriftelijk. Een 

uittreksel BRP bijvoorbeeld kost als deze wordt aangevraagd 

via internet  € 7,75, via de balie € 9,55 en via post of mail € 

11,45.  

 

 

 

 

                                           
18 Internet Protocol versie 6 (IPv6) maakt communicatie van data tussen ICT-systemen 

binnen een netwerk, zoals internet, mogelijk.  

6.4. Kwaliteit digitale dienstverlening 

 

Navigatiestructuur 

De website van de gemeente Midden-Groningen is opgebouwd 

uit 4 'rolportalen': inwoner, ondernemer, bestuur, en toerist, 

en meerdere 'themaportalen'. Als op de rol inwoner of 

ondernemer wordt geklikt, dan verschijnt een snelmenu 

waarmee direct naar de meest gevraagde producten en 

diensten kan worden genavigeerd. Ook zijn er links naar 

onderwerpen te vinden in de menubalk onderaan de pagina. 

Wordt op de rol bestuur geklikt, dan opent een nieuw venster. 

Niet direct duidelijk voor de bezoeker is hoe vanuit hier dan 

weer kan worden teruggekeerd naar de homepage. De 

verwachting is dat dit kan door op het gemeentelogo te 

klikken, zoals bij de meeste andere pagina’s op de site. Maar 

dat is niet het geval. Hiervoor dient naar beneden gescrold te 

worden en geklikt op de link gemeente Midden-Groningen 

onderaan de pagina.  

 

Zoekfunctie 

De zoekfunctie werkt goed. De meeste zoektermen die worden 

ingegeven: verhuizing doorgeven, grofvuil, afvalinzameling, 

rioolverstopping, gehandicaptenparkeerkaart aanvragen en 

dakkapel bouwen, resulteren in een bruikbaar resultaat. Geen 

treffers leveren de termen ‘prijs paspoort’ en ‘openingstijden 

gemeentehuis’ op. Bij de laatste zoekterm verschijnen drie 

treffers die geen verband hebben met het onderwerp: belasting 

betalen, gehandicaptenparkeerkaart aanvragen en 

verpakkingen van plastic, metaal en drankenkartons. Wordt de 

zoekterm vervangen door ‘openingstijden gemeente’ of 
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‘openingstijden’ dan komt de bezoeker wel bij de juiste 

informatie uit. 

 

Webteksten 

De teksten op de website zijn over het algemeen helder en in 

begrijpelijke taal geschreven: het gemiddeld taalniveau is 

B1/B219. Wel zijn teksten soms erg lang, waardoor een deel 

van de informatie niet direct zichtbaar is. Daarvoor moet eerst 

naar beneden gescrold worden, wat de leesbaarheid van de 

informatie niet bevordert. Ook de actualiteit van de informatie 

is op orde. Uitzondering hierop vormt de informatie die onder 

bestuur is geplaatst. Een deel hiervan is verouderd. Zo dateert 

het laatst geplaatste nieuwsbericht van 4 oktober 2018 en het 

laatst geplaatste amendement van 1 november 2018, terwijl 

ook niet alle links blijken te werken. Voorbeelden van niet- 

werkende links zijn de verwijzingen naar de 

programmabegroting, jaarverslagen en de najaars- en 

voorjaarsnota onder het submenu begroting (organisatie> 

begroting). Geen van deze links werkt. Ook komen er een 

aantal spellingsfouten voor, zoals ‘Hier vind u een documenten 

overzicht.’ en ‘kunt u op basis van uw postcode zoeken naar 

lokale wet en regelging.’ 

                                           
19 Het gemiddeld taalniveau hebben wij vastgesteld met behulp van de Accessibility 

Leesniveau Toetstool. Deze tool geeft een indicatie van het niveau van de (ingevoerde) 

teksten, door onder meer te kijken naar de lengte van woorden en zinnen, het gebruik van 

zelfstandige naamwoorden en veel voorkomende en eenvoudige woorden. Er zijn 6 

taalniveaus: niveau A1 is het laagste niveau en taalniveau C2 is het hoogste. Het 

ministerie van BZK hanteert B1 als uitgangspunt voor wetteksten. Taalniveau B1 staat 

voor eenvoudig Nederlands. 

Toegankelijkheid 

Alle overheidsinstanties, en dus ook gemeenten, zijn verplicht 

om een toegankelijkheidsverklaring op de website te plaatsen, 

waarin staat vermeld welke maatregelen de organisatie neemt 

om de website toegankelijk te maken en te houden. Er is op de 

website www.midden-groningen.nl geen toegankelijkheids-

verklaring aangetroffen. Wel is aangegeven dat de gemeente 

ernaar streeft zich te houden aan de webrichtlijnen.  

 

Website BWRI 

Zoals in Hoofdstuk 3 al is vastgesteld, is de dienstverlening via 

de website van BWRI met name informatief van karakter. Er 

worden, met uitzondering van het contactformulier, geen 

digitale formulieren aangeboden. Wel zijn er een aantal 

downloadbare formulieren geplaatst maar die zijn, zeker voor 

minder ervaren gebruikers, lastig te vinden. Bovendien is niet 

altijd duidelijk welk formulier gebruikt moet worden. 

Voorbeeld: onder het menu-item ‘Verstrekkingen boek 

bijzondere bijstand en inkomenstoeslag’ staan twee 

aanvraagformulieren voor bijzondere bijstand. Welk formulier 

gebruikt moet worden wordt uit de toelichtende tekst niet 

duidelijk.  

 

Verder merken we op dat de teksten die op de website staan 

lang zijn, de site geen zoekfunctie kent, en er ook veel wordt 

gewerkt met verwijzingen naar externe websites: voor een 

aanvullende ziektekostenverzekering wordt verwezen naar 

www.gezondverzekerd.nl of www.huurdersvoordeel.nl, voor de 

uitkeringsaanvraag naar werk.nl, een meedoen moet worden 

aangevraagd via meedoen midden groningen.nl, en geldzaken 

http://www.gezondverzekerd.nl/
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moeten worden geregeld via het startpunt geldzaken. Ook dit 

komt de overzichtelijkheid niet ten goede.  

 

Website Meedoen Fonds 

Via de website www.meedoenmiddengroningen.nl, een initiatief 

van BWRI en de gemeente Midden-Groningen, kunnen burgers 

met een laag inkomen een aanvraag doen voor het Meedoen 

Fonds. De site bestaat uit een webwinkel met een gevarieerd 

aanbod aan producten en diensten, zoals de Meedoenregeling, 

het kindpakket en tegemoetkoming schoolkosten. Om hier 

gebruik van te kunnen maken ontvangen burgers, die voldoen 

aan de voorwaarden en een aanvraag indienen, een tegoed 

van 400 punten die vrij kunnen worden besteed aan de 

activiteiten en diensten die in de webwinkel worden 

aangeboden. Zonder ‘gedoe’ van formulieren invullen of 

bonnetjes bewaren. De aanvraag wordt direct digitaal 

afgehandeld. 

 

6.5. Gebruik digitale dienstverlening  

In onderstaande tabel is het aantal aanvragen van producten 

via e-formulieren weergegeven. De tabel laat zien dat het 

digitale loket met name wordt gebruikt voor het doorgeven van 

een verhuizing.  

 

Ook voor het melden openbare ruimte en afval weet men het 

digitaal loket te vinden. In 2018 in totaal 1.587 keer. Dit komt 

overeen met 17% van het totaal aantal doorgegeven 

meldingen. De meeste mensen (73%) geven hun melding nog 

steeds telefonisch door of brengen een bezoek aan de balie. 

Daarnaast maakt een klein aantal mensen (4%) gebruik van de 

makkelijk melden app.   

 

De overige producten worden nog maar in beperkte mate 

digitaal aangevraagd. Het uittreksel Burgerlijke Stand 

bijvoorbeeld is in 2012 slechts 27 keer digitaal aangevraagd en 

een uittreksel GBA 63 keer.  

 
Tabel 6.1: Aantal aanvragen van producten via e-formulieren (2018). 

 Aantal In % 

Automatische incasso/betalingsregeling belastingen 242 4,3% 

Kwijtschelding belastingen en heffingen 142 2,5% 

Vragen belastingen 31 0,5% 

Uittreksel of afschrift Burgerlijke stand 189 3,4% 

Uittreksel BRP 265 4,7% 

Naamgebruik 36 0,6% 

Verhuizen 2774 49,2% 

Melding openbare ruimte en afval 1587 28,1% 

Klacht indienen 55 1,0% 

Niet eens WOZ waarde 204 3,6% 

Aardbevingsschade (toezenden rapport) 19 0,3% 

Rioolaansluiting aanvragen 32 0,6% 

Budget adviesgesprek 28 0,5% 

Starterslening aanvragen 17 0,3% 

Overig 19 0,3% 

   

TOTAAL 5640 100% 

 

 

http://www.meedoenmiddengroningen.nl/
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6.6. Gebruikerservaringen digitale dienstverlening  

Uit het gebruikersonderzoek blijkt dat inwoners over het 

algemeen tevreden zijn over de digitale dienstverlening van de 

gemeente Midden-Groningen. Waardering is er vooral voor de 

overzichtelijkheid, de gebruiksvriendelijkheid en het design van 

de website. ‘Het geheel is overzichtelijk en de lay-out ziet er 

mooi uit.’ Ook de vindbaarheid van informatie is een pluspunt 

Inwoners kunnen de benodigde informatie snel vinden. Of het 

nu gaat om het melden van een gat in de weg, het opzoeken 

van een telefoonnummer of het maken van een afspraak voor 

het vernieuwen van het rijbewijs. Alle deelnemers aan het 

onderzoek waren in staat om de benodigde informatie binnen 2 

tot 3 kliks vinden. Soms was daarvoor een zoekactie nodig via 

de zoekmachine, soms volstond het snelmenu. De enige 

opdracht waar geen van de deelnemers een antwoord op heeft 

kunnen vinden is de vraag hoe lang het duurt voordat een 

melding is opgelost. Hierover is geen informatie op de website 

opgenomen.  

 

Verder valt op dat als men eenmaal op de juiste pagina terecht 

is gekomen het relatief veel tijd kost de benodigde informatie 

te vinden, omdat daarvoor soms grote stukken tekst moeten 

worden doorlopen. Een deelnemer, waaraan was gevraagd de 

prijs van een uittreksel BRP op te zoeken, merkt hiervoor op 

het lastig te vinden de informatie te vinden door de 

hoeveelheid tekst. ‘Ik had waarschijnlijk al lang naar de 

gemeente gebeld als ik een uittreksel nodig zou hebben.’   

 

Naast opmerkingen over de hoeveelheid tekst geven sommige 

mensen aan dat de website niet aantrekkelijk oogt. 'Ik mis 

mooie plaatjes'. Op de website wordt teveel in woorden en te 

weinig in beelden gecommuniceerd. 

 

“Voor mij zijn zaken makkelijk te vinden omdat ik 

opgegroeid ben met technologie, maar ik kan begrijpen dat 

ouderen (vooral in deze regio) er meer moeite mee hebben.  

Ik zou meer gebruik maken van afbeeldingen in combinatie 

met tekst i.p.v. alleen tekst.” 
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Bijlage 1 Digitale volwassenheid beoordeelde diensten     
(bron: VNG) 
 
BURGERS - volledig beschikbaar  BURGERS - deels beschikbaar  BURGERS - niet digitaal beschikbaar 

Afspraak maken voor aanvragen paspoort   Regelen ondertrouw   Parkeerontheffing aanvragen  

Verhuizen binnen gemeenten   Aanvragen vergoeding leerlingenvervoer   Gebruik openbare straat  

Melding openbare ruimte   (Kleine) evenementenvergunning aanvragen   Bezwaarschrift indienen  

Uittreksel BRP   Doorgeven inkomenswijziging bijstand   Gehandicaptenparkeerkaart  

Aanvragen afschrift/uittreksel geboorteakte    Doorgeven vakantie bij bijstand   Inzage bouwdossiers/bouwtekening opvragen  

Afvalcontainer aanvragen   Schadeformulier/aansprakelijkheidstelling     

Naamgebruik veranderen      

Aanvraag bijstandsuitkering     BEDRIJVEN - kent Midden-Groningen niet 

Kwijtschelding OZB aanvragen      Verhuizen, toestemming hoofdbewoner  

Klacht indienen     Paspoort, toestemming minderjarige  

Contactformulier     Afspraak grof vuil  

Aanvragen VOG     Afval, afvalkalender  

Taxatieverslag opvragen/inzien     Voorrangsverklaring woningzoekende  

Rioolbeschikking opvragen/inzien     Gevonden of verloren voorwerpen  

Automatische incasso belastingen     Hond, aanmelden (hondenbelasting)  

Omgevingsvergunning     Parkeervergunning voor bezoekers  

    Parkeervergunning aanvragen  

    (Waarderings)subsidie aanvraag  

    Kansspelvergunning  

    Parkeervergunning wijzigen en opzeggen  

     

BEDRIJVEN - volledig beschikbaar  BEDRIJVEN - deels beschikbaar  BEDRIJVEN - niet digitaal beschikbaar 

Klacht indienen   Grote evenementenvergunning aanvragen   Toeristenbelasting aanmelding  
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Aanvragen VOG   Kansspelvergunning aanvragen   Doorgeven overlijden  

Contactformulier   Standplaatsvergunning aanvragen   Inzage bouwdossiers/bouwtekening opvragen  

Taxatieverslag opvragen/inzien   Drank- en Horecawetvergunning aanvragen    

Rioolbeschikking opvragen/inzien   Terrasvergunning aanvragen   BEDRIJVEN - kent Midden-Groningen niet 

Omgevingsvergunning   Horecaexploitatievergunning aanvragen   Parkeervergunning aanvragen  

  Ontheffing sluitingstijden aanvragen   Parkeervergunning voor bezoekers  

  Speelautomatenvergunning   Gebruik openbare straat  

  Schadeformulier/aansprakelijkheidstelling   Parkeerontheffing aanvragen  

  Rioolaansluiting   (Waarderings)subsidie aanvraag  

    Bezwaarschrift indienen 

    Automatische incasso belastingen  

    Vergunning snuffelmarkt  

    Marktvergunning  

    Ventvergunning  

    Parkeervergunning wijzigen en opzeggen  
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Bijlage 2 Vragenlijst enquêteonderzoek 
 
In opdracht van de gemeente Midden-Groningen  wordt een onderzoek gedaan naar de dienstverlening van de gemeente. U heeft onlangs  een bezoek 
gebracht aan het gemeentehuis (de publieksbalie). Wij willen u hier graag een aantal vragen over stellen. Het onderzoek duurt ongeveer vijf minuten. 
 
1| Welk product of dienst was de belangrijkste reden van uw bezoek? 

 
PASPOORT EN RIJBEWIJS  UITTREKSELS EN VERKLARINGEN 
□ Paspoort    □ Uittreksel Burgerlijke Stand/BRP 
□ Identiteitskaart  □ Geboorte- of overlijdensaangifte 
□ Rijbewijs   □ Huwelijks- of partnerschapsaangite  
  □ Verklaring omtrent gedrag 
   
LEEF- EN WOONOMGEVING  VERGUNNINGEN   
□ Verhuizing doorgeven  □ Bouw- /omgevingsvergunning   
□ Melding openbare ruimte  □ Parkeervergunning   
□ Grofvuil of groot afval laten ophalen  □ Evenementenvergunning (melding)   
□ Hondenbelasting  □ Drank en horecavergunning   
□ Belastingen en heffingen, overig  □ Gemeentelijke vergunningen, overig   
   
WERK, INKOMEN EN ZORG  OVERIG 
□ Bijstandsuitkering   □ Algemene informatie opvragen 
□ Bijzondere bijstand  □ Klacht of bezwaar indienen 
□ Hulp bij het huishouden (WMO)  □ Anders, namelijk: ………………… 
□ Voorziening voor gehandicapten (WMO)    
□ Gehandicaptenparkeerkaart   
 
Kwam u het product aanvragen of het aangevraagde product afhalen? 
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1. Aanvragen 
2. Afhalen  

 
2| Heeft u voorafgaand aan uw bezoek aan het gemeentehuis een afspraak gemaakt?   

1. Ja  

2. Nee 

 
3| Heeft men u bij uw laatste bezoek in één keer kunnen helpen, of moet u nog een keer terug naar het gemeentehuis? 

1. Ik werd in één keer geholpen, ik hoef niet terug te komen 
2. Ik werd in één keer geholpen, want ik kwam ophalen wat ik eerder heb aangevraagd of besteld  
3. Ik moet terugkomen om op te halen wat ik heb aangevraagd of besteld   
4. Ik moet terugkomen omdat ik niet alle of de juiste documenten bij me had  
5. Ik moet terugkomen omdat het aangevraagde nog niet klaar is 
6. Ik moet terugkomen om een andere reden, namelijk:   
7. Weet ik niet meer 

 
4| Welk rapportcijfer geeft u voor de manier waarop u in het algemeen bent geholpen bij uw bezoek?  
 
(Het cijfer ‘1’ staat voor ‘zeer slecht’ en het cijfer ‘10’ voor ‘uitmuntend’.) 
 
Rapportcijfer: … 
Weet niet/geen mening 
 
5| (indien vraag 4<5: U geeft een onvoldoende voor de manier waarop u geholpen bent. Kunt u dit antwoord toelichten? 
 

1. Open 

 

6| Hoeveel moeite heeft u zelf moeten doen om uw (aan)vraag beantwoord te krijgen? 
1. Zeer weinig moeite 
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2. Weinig moeite 

3. Niet weinig, maar ook niet veel moeite 

4. Veel moeite 

5. Zeer veel moeite 

 
De volgende vragen gaan over uw ervaringen met betrekking tot uw contact met de gemeente. Kunt u per aspect met een rapportcijfer aangeven of 
u daarover tevreden of ontevreden was tijdens uw laatste bezoek?  
 
(Het cijfer ‘1’ staat voor ‘zeer slecht’ en het cijfer ‘10’ voor ‘uitmuntend’. Als het aspect op uw bezoek niet van toepassing was, kunt u dat aangeven.)  
 
7| Welk rapportcijfer geeft u voor: 

1. de openingstijden van het gemeentehuis. 

2. de wachtruimte (bij de publieksbalie). 

3. de wachttijd voordat u werd geholpen (bij een afspraak: de wachttijd vanaf het afspraaktijdstip). 

4. de privacy bij de balie(s). 

5. het bedrag dat u voor de dienst\het product\de informatie heeft betaald. 

6. de vriendelijkheid van de medewerker.  

7. de bereidheid van de medewerker om u te helpen. 

8. de deskundigheid van de medewerker. 

9. de mate waarin de medewerker zich in uw situatie heeft ingeleefd. 

10. de mate waarin de medewerker zich verantwoordelijk toonde om uw vraag of probleem op  te lossen. 

11. de mate waarin de medewerker oplossingen of ideeën aandroeg waar u zelf nog niet aan had gedacht. 

12. de manier waarop de medewerker niet alleen zichzelf (of zijn dienst) vertegenwoordigde  maar de hele  gemeente. 

13. de mate waarin u op de hoogte werd/wordt gehouden van het verloop van de dienstverlening. 

14. de duidelijkheid van het antwoord dat u kreeg. 

15. de volledigheid van het antwoord dat u kreeg 
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16. de totale doorlooptijd van uw vraag (de tijd die nodig is geweest om het gevraagde te  verkrijgen.  

8| Hoe lang heeft u gewacht voordat u aan de beurt was tijdens uw laatste bezoek?  
Bij een afspraak gaat de wachttijd in op het moment van het afspraaktijdstip.    

1. Geen wachttijd 

2. 0 – 5 minuten 

3. 5 – 10 minuten 

4. 10 – 15 minuten 

5. 15 – 30 minuten 

6. 30 – 45 minuten 

7. > 45 minuten 

8. Weet ik niet precies 

  

9| Heeft u nog suggesties voor de gemeente over hoe de dienstverlening aan de balie kan worden verbeterd? 
1. Ja, namelijk:  
2. Nee 

 

 


