
DIENSTVERLENING 
 

 Servicenormen & prestatie-indicatoren 

 Rapportage plan van aanpak dienstverlening 
 

 

 

 

 

 

Datum 1 september 2020 
Waarom Raadsvragen, toezeggingen en aanbevelingen rekenkameronderzoek ‘Signalen 

vertalen’ 
Status Definitief 
Auteurs Ellen van Os (RT Burgerzaken), Bart Riezebos (Advante) 



Servicenormen & prestatie-indicatoren en Rapportage plan van aanpak dienstverlening pagina 2 

Inhoud 

 

1. Servicenormen & prestatie-indicatoren 

1.1 Servicenormen Gemeente Leiderdorp ........................................................................................... 3 

1.2 Prestatie-indicatoren gemeente Leiderdorp ................................................................................. 4 

 

2. Rapportage plan van aanpak dienstverlening 

2.1 Overzicht raadsvragen en toezeggingen ........................................................................................ 8 

2.1.1 Tijdslijn raadsvragen .................................................................................................................. 8 

2.1.2 Tijdslijn toezeggingen .............................................................................................................. 11 

2.2 Plan van aanpak dienstverlening: gerealiseerde verbeteringen................................................. 14 

2.3 Tussentijdse stand van zaken van de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamer-       

commissie ‘Signalen vertalen’ (Raadsbesluit 22 juni 2020) ................................................................ 17 

   

  



Servicenormen & prestatie-indicatoren en Rapportage plan van aanpak dienstverlening pagina 3 

1. Servicenormen & prestatie-indicatoren 

1.1 Servicenormen Gemeente Leiderdorp 

 
Wat mag u van ons verwachten? 
De gemeente Leiderdorp vindt goede service belangrijk. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, 
hebben we servicenormen opgesteld. Dit zijn regels waaraan onze dienstverlening moet voldoen.  
Zo weet u wat u van ons mag verwachten als u contact met ons opneemt via de website, telefoon, e-
mail, sociale media, post of langskomt bij de publieksbalies van het gemeentehuis. 

 
Website 
 Onze website is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

 De informatie op onze website is correct, actueel en geschreven in begrijpelijke taal. 

 Ziet u een fout of ontbreekt er naar uw idee informatie? Wij stellen uw reactie op prijs!  
Laat het ons weten via het contactformulier www.leiderdorp.nl/contactformulier. 
 

Telefoon 
 Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en 

vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur via 071 – 54 58 500 

 wij nemen binnen 45 seconden de telefoon op.  

 Als wij uw vraag niet direct kunnen beantwoorden, dan verbinden wij u door. Is de juiste 
medewerker niet aanwezig, of kunnen wij uw vraag niet direct beantwoorden, dan nemen 
we binnen 2 werkdagen contact met u op. 

 

Contactformulier & E-mail 
 U kunt ons een bericht sturen via www.leiderdorp.nl/contactformulier of info@leiderdorp.nl   

 U ontvangt direct een ontvangstbevestiging van het contactformulier of de e-mail. 

 Eenvoudige vragen worden binnen 2 werkdagen beantwoord. Eenvoudige vragen hebben 
betrekking op bekende feiten of procedures, zoals openingstijden. 

 Complexe vragen of verzoeken kunnen meer tijd in beslag nemen. In dat geval wordt u 
binnen 10 werkdagen geïnformeerd over de verwachte afhandelingstermijn.  

 

Sociale media 
 Stuurt u een bericht via Facebook of Twitter? Vragen nemen wij op werkdagen tussen 08.30 

en 17.00 uur in behandeling. 

 Eenvoudige vragen worden binnen 1 werkdag beantwoord. 

 Als wij uw vraag niet direct kunnen beantwoorden, dan sturen wij u een bericht met daarin 
een termijn wanneer u het inhoudelijke antwoord kunt verwachten, of wij verwijzen u naar 
het juiste contactkanaal. 

 

Balie 
 Wij werken op afspraak.  

 U kunt zelf een afspraak maken via https://afspraken.leiderdorp.nl/ of bellen naar 
071 – 54 58 500.  

 U wordt op het afgesproken tijdstip geholpen. 

 
 

http://www.leiderdorp.nl/contactformulier
http://www.leiderdorp.nl/contactformulier
mailto:info@leiderdorp.nl
https://afspraken.leiderdorp.nl/
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Post  
 Wij sturen u binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging van uw brief. 

 Wij beantwoorden uw brief binnen 3 weken. 

 Als de afhandelingstermijn langer dan 3 weken duurt dan sturen wij u een bericht met daarin 
de verwachte afhandelingstermijn. 

 

Niet  op elke brief ontvangt u een reactie 
 Wij sturen geen reactie als het gaat om brieven die u ter kennisneming stuurt. 

 
Meldingen 

 U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week een melding openbare ruimte doen via de 
MijnGemeente app en www.leiderdorp.nl/melding , of bellen binnen de openingstijden naar: 
 071 – 54 58 500. 

 Wij handelen uw melding binnen  5 werkdagen af. 

 Mocht dat niet lukken dan nemen we contact met u  op, mits u de melding niet anoniem 
heeft gedaan. 

 In geval van gevaar, kans op schade en letsel wordt binnen 24 uur actie ondernomen.  

 Voor spoedmeldingen kunt u ons binnen de openingstijden bellen via 071 – 54 58 500 

 Voor spoedmeldingen kunt u buiten de openingstijden bellen naar 020 – 51 60 573 

 Milieuklachten over bedrijven kunt u melden bij de Omgevingsdienst West-Holland of via 
telefoon 0888-333555. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

 

Klachten 
 U kunt uw klacht via het online formulier 

https://gemeentewinkel.leiderdorp.nl/klacht_over_behandeling_gemeente , schriftelijk of 
per e-mail indienen bij de gemeente. U kunt uw brief sturen naar: 
Gemeente Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 
info@leiderdorp.nl 

 De gemeente beoordeelt uw klacht vertrouwelijk.  

 Het is mogelijk dat u uw klacht mondeling moet toelichten.  

 Voor meer informatie over onze werkwijze bij klachten kunt u contact opnemen met de 
klachtencoördinator via juridischezaken@servicepunt71.nl. 

 
Als gemeente werken wij altijd aan het verbeteren van onze dienstverlening. Wanneer u vindt dat 
onze hulp aan u beter kan, of wanneer u een tip heeft om het contact met u beter te laten verlopen, 
dan horen we dat graag. U kunt dit aan ons doorgeven via het contactformulier 
www.leiderdorp.nl/contactformulier. 
 

1.2 Prestatie-indicatoren gemeente Leiderdorp 
 

In de tabel op de volgende bladzijde is per servicenorm een vertaling gemaakt naar meetbare 
prestatie-indicatoren, en is benoemd welke acties en inspanningen in deze rapportageperiode lopen 
om de betreffende service te verbeteren.  
De prestatie-indicatoren worden met ingang van 2021 opgenomen in de begroting en jaarrekening 
(programma 2D) , als prestatie-indicatoren kwantiteit. Zij zijn een aanvulling op de prestatie-
indicatoren kwaliteit, die al jaarlijks in de begroting staan opgenomen. 

http://www.leiderdorp.nl/melding
https://www.odwh.nl/
https://gemeentewinkel.leiderdorp.nl/klacht_over_behandeling_gemeente
mailto:info@leiderdorp.nl
mailto:juridischezaken@servicepunt71.nl
http://www.leiderdorp.nl/contactformulier


Pictogram Contactkanaal Servicenormen Prestatie-indicatoren Verbeteringen tot nu toe 

 

Algemeen  Tevredenheid van inwoners en ondernemers over 
onze dienstverlening is voor ons een van de 
belangrijkste indicatoren voor de kwaliteit van wat 
wij bieden. 

Gemiddeld rapportcijfer 
dat inwoners geven 
voor de dienstverlening 
van de gemeente  
 

- Aanschaf nieuw 
meldingssysteem Melddesk. 
- Start aanpassen servicenormen 
en prestatie-indicatoren;  
- Instructiekaarten JOIN op 
Intranet; 
- Verkenning digitale afspraken 
ophalen Grofvuil. 

 

Website  Onze website is 24 uur per dag, 7 dagen per week 
bereikbaar 

 De informatie op onze website is correct, actueel en 
begrijpelijk. 

 Onze website is toegankelijk.  

 Ziet u een fout of ontbreekt er naar uw idee 
informatie? Wij stellen uw reactie op prijs! Laat het 
ons weten via het contactformulier. 

% van de tijd dat de 
website bereikbaar is 
(98%) 
% dat de website 
beschikbaar is op alle 
devices en te 
benaderen is via alle 
veel voorkomende 
browsers (100%) 
 

- Webmaster sinds 1 oktober 2019 
in dienst; 
- Nieuw: contactformulier (naast 
e-mail info@) 
- Nieuwe webformulieren; 
- Nieuwe digitale diensten:  
geboorteaangifte en melding 
huwelijk/partnerschapsregistratie.  
- Project vervanging CMS; 
- Project vervanging tool 
webformulieren; 
- Aansluiting op MijnOverheid 
Berichtenbox.  

 

Contactformulier 
& e-mail 

 U kunt ons een bericht sturen via het 
contactformulier op de website, of een mail sturen 
via info@leiderdorp.nl U ontvangt dan direct een 
ontvangstbevestiging. 

 Eenvoudige vragen worden binnen 2 werkdagen 
afgehandeld.  

 Complexe vragen of verzoeken kunnen meer tijd in 

% eenvoudige vragen  
waarop binnen 2 
werkdagen een reactie 
wordt verstuurd (95%) 
 
% complexe vragen  
waarop binnen 10 

- Integratie e-mail in het KCC;  
- Regionaal project 
ontvangstbevestigingen; 
- augustus inrichting JOIN m.b.t. 
ontvangstbevestigingen met 
servicenormen. 
- Signaalfunctie tijdige 

mailto:info@leiderdorp.nl
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beslag nemen.  In dat geval wordt u binnen 10 
werkdagen  geïnformeerd over de verwachte 
afhandelingstermijn. 

werkdagen een reactie 
wordt verstuurd (95%) 
 

afhandeling Join. 

 

Facebook & 
Twitter 

 U kunt op Facebook en Twitter 24 uur per dag, 7 
dagen per week uw vraag/opmerking kwijt. 

 Wij reageren op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 
uur. 

 Eenvoudige vragen worden binnen 1 werkdag 
beantwoord. 

 Als wij uw vraag niet direct kunnen beantwoorden, 
dan sturen wij u een bericht met daarin een termijn 
wanneer u het inhoudelijke antwoord kunt 
verwachten, of wij verwijzen u naar het juiste 
contactkanaal. 

 

% eenvoudige vragen 
dat binnen 24 uur 
wordt beantwoord 
(95%)  

- Social Media Integratietool in 
het KCC. 

 

Telefoon  Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m 
donderdag tussen 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 
tussen 8.30 – 13.00 uur.  

 wij nemen binnen 45 seconden de telefoon op.  

 Als wij een terugbelafspraak met u maken wordt u 
binnen 2 werkdagen teruggebeld. 

% inkomende 
gesprekken dat binnen 
45 seconden wordt 
opgenomen (95%) 
% terugbelnotities dat 
binnen 2 werkdagen 
wordt afgehandeld 
(95%) 
  

- Signaalfunctie tijdige 
afhandeling terugbelnotities. 

 

Balie  Wij werken op afspraak.  

 U kunt zelf een afspraak maken via 
https://afspraken.leiderdorp.nl/ of bellen naar 
071 – 54 58 500.  

 U wordt op het afgesproken tijdstip geholpen. 
 

 % afspraken dat start 
op het afgesproken 
tijdstip (90%) 
% afspraken dat binnen 
5 minuten wordt 
geholpen (95%) 
 
  

- Training Hostmanship. 

https://afspraken.leiderdorp.nl/
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Post  Wij sturen u binnen 2 werkdagen een 
ontvangstbevestiging van uw brief. 

 Wij beantwoorden uw brief binnen 3 weken. 

 Als de afhandelingstermijn langer dan 3 weken 
duurt dan sturen wij u een brief met daarin een 
termijn wanneer u het antwoord kunt verwachten. 

 

% ontvangst-
bevestigingen dat 
binnen 2 werkdagen 
wordt verstuurd (95%) 
 

- Nieuwe versie JOIN; 
- Regionaal project 
ontvangstbevestigingen. 
- augustus inrichting JOIN m.b.t. 
ontvangstbevestigingen met 
servicenormen. 
- Signaalfunctie tijdige 
afhandeling Join. 

 

 
 
 

Meldingen  U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week een 
melding openbare ruimte doen via de 
MijnGemeente app en www.leiderdorp.nl/melding  
of bellen naar 071 – 54 58 500.  

 Wij handelen uw melding binnen  5 werkdagen af. 

 mocht dat niet lukken dan nemen we contact met u  
op, mits u de melding niet anoniem heeft gedaan. 

 

% meldingen dat binnen 
5 werkdagen wordt 
afgehandeld (95%) 

-M.i.v. 14 september 2020 nieuw 
systeem voor meldingen, 
Melddesk: inwoners kunnen 
meldingen doorgeven via:  
*MijnGemeente app 
*website 
*telefonisch 
- Signaalfunctie tijdige 
afhandeling meldingen  
- Meldingen openbare verlichting 
gedigitaliseerd. 
 

 

Klachten  U kunt uw klacht over  de behandeling door de 
gemeente via het online formulier, schriftelijk of 
per e-mail indienen bij de gemeente. 

 Uw klacht wordt vertrouwelijk beoordeeld. 

 Het is mogelijk dat u uw klacht mondeling moet 
toelichten. 

 Voor meer informatie over onze werkwijze bij 
klachten kunt u contact opnemen met de 
klachtencoördinator via 
juridischezaken@servicepunt71.nl. 

% dat tevreden is over 
de afhandeling van de 
klacht (85%)  
(nieuwe prestatie-
indicator kwaliteit) 

 

http://www.leiderdorp.nl/melding
mailto:juridischezaken@servicepunt71.nl


Servicenormen & prestatie-indicatoren en Rapportage plan van aanpak dienstverlening pagina 8 

2. Rapportage plan van aanpak dienstverlening 

2.1 Overzicht raadsvragen en toezeggingen  
 

2.1.1 Tijdslijn raadsvragen  
 

Raadsvragen 2 december 2016 

Steeds meer signalen dat e-mails van burgers niet altijd en niet altijd tijdig worden beantwoord. Burgers krijgen wel een ontvangstbevestiging met een 

zaaknummer, maar er volgt vaak geen inhoudelijke reactie.  

Vragen 

 Is het college bekend met e-mailgedragslijn voor overheden: ‘altijd antwoord, tijdig antwoord’. -> ja.  

 Is deze gedragslijn doorgevoerd in de interne processen? -> Er zijn servicenormen opgesteld voor telefoon, brief, balie, e-mail, website en meldingen 

die zijn opgenomen in het Kwaliteitshandvest gemeente Leiderdorp uit 2014 (intern document). 

 Welke termijnen hanteert de gemeente voor het beantwoorden van e-mails voor burgers? -> ‘U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie op uw 

vraag. Is het niet mogelijk uw vraag binnen 2 werkdagen inhoudelijk te beantwoorden dan geven wij daarvan de reden aan en op welke termijn u 

een antwoord van ons krijgt.’  

 Hoeveel geregistreerde e-mails ontvangt de gemeente jaarlijks; hoeveel worden er beantwoord en hoeveel worden er binnen de gestelde termijn 

beantwoord? -> aantallen zijn nog niet exact aan te geven. In Leiderdorp wordt zaakgericht gewerkt (JOIN zakensysteem), registratie vindt plaats op 

zaakniveau en niet op documentniveau. Op zaakniveau wordt de servicenorm bepaald, er is geen servicenorm per documentregistratie binnen de 

zaak. Hierdoor is niet exact aan te geven om hoeveel e-mails het gaat. Dit geldt ook voor het aantal beantwoorde e-mails en het aantal binnen de 

normtijd beantwoorde e-mails. 

 Waarom krijgen burgers niet te horen binnen welke termijn een eerste reactie kan worden verwacht en wanneer wordt er voldaan aan de e-

mailgedragslijn voor overheden? -> De servicenormen voor e-mails, zoals opgenomen in het Kwaliteitshandvest, zullen worden vermeld in de 

ontvangstbevestiging. 

 Hoe wordt de inhoudelijke kwaliteit van de reacties op e-mails gemonitord? -> Geen klachten over de kwaliteit. In het kader van de privacy wordt er 

niet inhoudelijk gemonitord. 
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Raadsvragen 17 januari 2017 

Naar aanleiding van de vragen over de beantwoording van burgermails (december 2016), lijkt het ook te gaan om het niet beantwoorden van brieven van 

burgers. Een aantal vervolgvragen: 

Vragen 

 Klopt het dat ook inkomende brieven van burgers niet op documentniveau worden geregistreerd? -> Ja. 

 Klopt het dat er geen sturing plaatsvindt op de doorlooptijd van de beantwoording van brieven van burgers? -> Binnen de gemeente Leiderdorp 

worden zelfsturende teams gevormd. Deze teams zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de resultaten. Het monitoren van de servicenormen, m.b.t. 

de doorlooptijd van de beantwoording van brieven en e-mails etc. van burgers, is een van de taken die ondergebracht wordt binnen de zelfsturende 

teams. 

 De kengetallen m.b.t. de beantwoording van brieven van burgers? -> Het onderstaande  overzicht geeft een totaalbeeld van de zaken die zijn 

vastgelegd en daarna afgehandeld. Ook wordt in dit overzicht aangegeven hoeveel zaken op tijd zijn afgehandeld. Binnen dit overzicht m.b.t. 

ingekomen zaken zijn diverse soorten van documenten mogelijk bijv. E-mail, formulier, brief.  

 

Kengetallen op zaakniveau, jaar 2016 

 

 
 
Verbeterplan 17 januari 2017 

 
Voorgesteld verbeterplan 
Binnen de gemeente Leiderdorp wordt gewerkt met een zaakgerichte manier van werken. Dit zorgt ervoor dat op zaaks niveau gestuurd wordt op behandel 
en afhandel termijnen. Deze manier van werken maakt het niet mogelijk om op documentniveau de beantwoording geautomatiseerd te monitoren.  Het 
gevolg is dat de tijdige beantwoording van burgerbrieven niet bewaakt wordt door een geautomatiseerde signaleringssysteem.  
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Verbeterplan om tijdige beantwoording van burgerbrieven te verbeteren. Voorgestelde maatregelen: 
1. E-mail via info@leiderdorp.nl wordt ontvangen in het klantcontactsysteem in plaats van de outlook mailbox. 
2. Opnieuw inrichten van het zaaksysteem op basis van de nieuwe organisatiestructuur. 
3. Verantwoordelijkheid voor tijdige beantwoording binnen elk team beleggen en jaarlijkse rapportage van nog openstaande zaken van dat jaar. 
4. Terugbelnotitie in het klantcontact systeem koppelen aan het zaaksysteem. 

 
 
Raadsvragen 6 november 2018 (technische vragen 2e bestuursrapportage) 

 
Uit de bestuursrapportage lijkt de indruk te ontstaan dat er helemaal niet extra is ingezet op beantwoording van burgervragen en het verbeteren van dat 
proces. Klopt die conclusie? -> Nee, er wordt prioriteit gegeven aan het verbeteren van het proces m.b.t. de beantwoording van burgervragen. Dit gaat 
helaas nog niet altijd goed, daarom heeft het juist onze grootste aandacht. 
 
 
Raadsvragen 15 april 2019 

 
Naar aanleiding van recente gesprekken over dienstverlening richting inwoners en versterking van het klantcontact van de gemeente heeft de GroenLinks 
fractie de uitgave “Klantcontact & interactie met je gemeente; Slimmer, sneller en beter in 34 bouwstenen ” 
 
Vragen 

 Is het college bekend met de uitgave?-> Ja.  

 Welke van de 34 bouwstenen denkt het college in ons “huis van samenkomst en democratie” te kunnen gebruiken om de fundamenten voor onze 
relatie met de burgers te versterken? ->  Wij nemen de uitgave ‘Klantcontact & Interactie met je gemeente: Slimmer, sneller en beter in 34 
bouwstenen’ mee bij het opstellen van het nieuwe dienstverleningsconcept en bekijken welke van de 34 bouwstenen toepasbaar zijn op de 
dienstverlening van de gemeente Leiderdorp.  
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2.1.2 Tijdslijn toezeggingen 
 

 
Memo verbeteren dienstverlening:  beantwoording brieven en e-mails toezegging 32,  17 december 2018 & toezegging 46, 1 april 2019 (16 mei 2019) 

 
Op 17 december 2018 (toezegging 32) en 1 april 2019 (toezegging 46) zijn door de VVD en D66 raadsvragen gesteld over de beantwoording van brieven en 
e-mails van inwoners door de gemeente. Directe aanleiding waren vragen in een specifiek dossier die gedurende een onacceptabel lange tijd zijn blijven 
liggen. 
Met ingang van 1 juni 2019 wordt een medewerker vrijgemaakt om de gemeentelijke dienstverlening in de breedste zin van het woord te verbeteren, op 
een goed niveau te houden en te borgen in de organisatie. 
Prioriteit wordt gegeven aan de volgende punten:  

 tijdige beantwoording van brieven, e-mails en meldingen van inwoners. 

 tijdige afhandeling van terugbelnotities. 

 tijdig reageren op vragen van inwoners die via social media worden gesteld. 

 het opstellen van gemeentebrede servicenormen.  
 
 
Memo toezegging 19/52 Plan van aanpak m.b.t. dienstverlening richting inwoners (20 juni 2019) 

 
Met betrekking tot het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening is afgesproken om het komende half jaar prioriteit te geven aan het verbeteren van 
het klantcontact, d.w.z. tijdige beantwoording van vragen van inwoners. Hiervoor wordt nu een verbeterplan opgesteld. Tweeledig: 
 

- Verbeterplan beantwoording vragen van inwoners: Het verbeterplan behelst het verbeteren van de beantwoording van vragen van inwoners die via 
alle kanalen – brieven, e-mail, meldingen, telefoon en social media – binnenkomen. Tevens zullen de bestaande servicenormen die gelden voor de 
beantwoording van vragen van inwoners herijkt en zo nodig aangepast worden. De richtlijnen van de rijksoverheid m.b.t. het beantwoorden van 
brieven en e-mails en de e-mailgedragslijn voor overheden: ‘altijd antwoord, tijdig antwoord’ dienen hierbij als leidraad.  
 

- Project organisatie brede visie op dienstverlening: Parallel aan het opstellen van het verbeterplan m.b.t. de beantwoording vragen van inwoners, 
loopt het project opstellen van een organisatie brede visie op dienstverlening. Dit project bevindt zich nu nog in de verkenningsfase. Zodra hierover 
meer bekend is zal dit gecommuniceerd worden naar de raad. De organisatie brede visie op dienstverlening zal t.z.t. gepresenteerd worden aan de 
raad. 
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Raadsbrief Verbeterplan tijdige beantwoording van vragen en afhandeling van meldingen van inwoners (4 september 2019) 

 
Het Verbeterplan tijdige beantwoording van vragen en afhandeling van meldingen van inwoners bevat een aantal maatregelen om de beantwoording van 
vragen en de afhandeling van meldingen van inwoners door de gemeente te verbeteren. De focus voor het verbeterplan ligt op de verbeterpunten die 
realiseerbaar zijn op korte termijn: voor 1 januari 2020 (quick wins). 
 
De verbeterpunten op hoofdlijnen die op korte termijn resultaat gaan opleveren: 

 Met ingang van 1 juni 2019 is er een beleidsmedewerker dienstverlening aangesteld. 

 Website: wij gaan een webmaster producten & diensten werven om de online dienstverlening te verbeteren en up-to-date te houden. 

 Systemen aanpassen om het monitoren, bewaken en sturen op servicenormen mogelijk te maken 

 Werkprocessen aanpassen om de kwaliteit en tijdigheid van de beantwoording van vragen te verbeteren. 

 Meldingen: het huidige meldingensysteem is verouderd, moet vervangen worden, en zal opnieuw worden aanbesteed. Bij de aanschaf van een 
nieuw systeem  ligt de focus op de dienstverlening aan onze inwoners. 

 Houding & gedrag: wij gaan extra aandacht geven aan de klantgerichte houding van onze medewerkers. In het kader daarvan zijn wij in juni gestart 
met de training Hostmanship voor medewerkers van het Klantcontactcentrum en Burgerzaken. Maatregelen voor de lange termijn bv: landelijke 
campagne ‘Direct Duiderlijk’ (het gebruik van duidelijke taal door overheidsinstanties). 
 

 
Memo toezegging 19/52 Plan van aanpak m.b.t. dienstverlening richting inwoners (15 november 2019) 

 
Met betrekking tot het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening lopen er 2 projecten: 
 

 Verbeterplan tijdige beantwoording van vragen en afhandeling van meldingen van inwoners. Status:  
o Met ingang van 1 oktober 2019 is er een webmaster producten & diensten benoemd die zich o.a. bezig houdt met de producten- en 

dienstencatalogus op de website, het vervaardigen en onderhouden van e-formulieren. 
o Leiderdorp is aangesloten bij het regionale aanbestedingsproject m.b.t. de aanschaf van een nieuwe applicatie voor de afhandeling van 

meldingen. 
o Onze servicenormen (Kwaliteitshandvest) m.b.t. de beantwoording van brieven en e-mails worden momenteel gelijk gesteld met de 

richtlijnen van de overheid zoals opgenomen in de Richtlijnen rijksoverheid m.b.t. beantwoording brieven en e-mails, en de E-
mailgedragslijn voor overheden: ‘altijd antwoord, tijdig antwoord’. 

o Werkprocessen worden aangepast waardoor de monitoring en sturing op de beantwoording van vragen van inwoners wordt verbeterd. 
 

 Project organisatie brede visie op dienstverlening.  
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Parallel aan het opstellen van het verbeterplan m.b.t. de beantwoording vragen van inwoners, loopt het project wordt gewerkt aan een nieuwe, 
organisatie brede visie op dienstverlening.  Hierin zullen de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek worden meegenomen. Tevens zal de motie 
van de PvdA (Eén fysiek loket gemeentehuis voor alle vragen) hierbij worden betrokken. 

 
Rekenkameronderzoek 
Onlangs heeft het onderzoek van de rekenkamercommissie plaatsgevonden naar de klachtenbehandeling, waarvan het eindrapport naar verwachting nog 
dit jaar zal worden opgeleverd. In de brief m.b.t. het ambtelijk hoor en wederhoor heeft de rekenkamer aangegeven dat het verbetertraject op de korte 
termijn (‘quick wins’) niet uitgesteld of aangepast hoeft te worden. Dit om vertraging te voorkomen. 

 
 

Raadsbrief Advies over rapport ‘Signalen vertalen’ van de Rekenkamercommissie over de afhandeling van ideeën, vragen, meldingen en klachten in 
Leiderdorp (4 februari 2020) 

 
Uit het rapport ‘Signalen vertalen’ komt naar voren dat de inwoners van Leiderdorp over het algemeen tevreden zijn over de dienstverlening van de 
gemeente. De bejegening van medewerkers richting de inwoners wordt als positief ervaren en over de behandeling van klachten lijken de inwoners zeer 
tevreden. Daarnaast zijn er – zoals de Rekenkamercommissie ook concludeert – factoren waardoor inwoners soms ontevreden zijn en waar verbetering 
nodig is.  
De Rekenkamercommissie heeft een aantal concrete aanbevelingen om de dienstverlening te optimaliseren en de kwaliteit structureel te borgen in de 
organisatie. De aanbevelingen richten zich met name op de communicatie door de gemeente en op de sturing, organisatie en werkwijze. Wij ondersteunen 
deze aanbevelingen van harte en zullen deze meenemen in het ‘Verbeterplan tijdige beantwoording van vragen en afhandeling van meldingen van 
inwoners’, en bij het opstellen van de visie op dienstverlening.  
 
Met betrekking tot het verbeteren van de dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven en instellingen, lopen er op dit moment  twee sporen:  

 Het ‘Verbeterplan tijdige beantwoording van vragen en afhandeling van meldingen van inwoners’. De focus voor het verbeterplan ligt op 
verbeterpunten die realiseerbaar zijn op korte termijn (quick wins) 

 Het opstellen van een nieuwe visie op dienstverlening. Deze visie heeft een bredere scope dan het verbeterplan en stelt kaders aan onze 
dienstverlening. De visie is gericht op de langere termijn, namelijk 2020 – 2024. 

 
 
 



Servicenormen & prestatie-indicatoren en Rapportage plan van aanpak dienstverlening pagina 14 

2.2 Plan van aanpak dienstverlening: gerealiseerde verbeteringen 

 

 

Overzicht gerealiseerde verbeteringen uit  het plan van aanpak dienstverlening: ‘Verbeterplan tijdige beantwoording van vragen en afhandeling van 

meldingen van inwoners’  

 
Overzicht van de verbeteringen die zijn gerealiseerd sinds juli 2019: quick-wins, activiteiten en (lopende) projecten. De gerealiseerde verbeteringen zijn het 
resultaat van het plan van aanpak: ’Verbeterplan tijdige beantwoording van vragen en afhandeling van meldingen van inwoners’. 
 
Meldingen 
We hebben een nieuw meldingssysteem aangeschaft: Melddesk (livegang oktober 2020). Melddesk helpt om de juiste informatie zo efficiënt mogelijk op de 
juiste bestemming te krijgen, zodat meldingen vlot kunnen worden afgehandeld en de melder terugkoppeling kan krijgen. 

Voor de inwoners betekent dit: 
o Eenvoudig een melding doen via diverse kanalen: app (met foto en locatie), webformulier of telefonisch (via het KCC); 
o Goede informatievoorziening over het proces (inzicht in de duur van het traject); 
o Beter zicht op dezelfde meldingen via locatie, waardoor dubbele meldingen voorkomen worden; 
o Terugmelding over voortgang en afhandeling indien gewenst (voorkeur is door melder aan te geven). 

 

Voor de medewerkers betekent dit: 
o Efficiëntere werkwijze door betere informatiestromen en toewijzing van meldingen aan teams; 
o Eenvoudige afmelding richting de inwoners via app en Melddesk, eventueel met foto; 
o Overzichtelijke managementrapportages die het monitoren, bewaken en sturen op servicenormen makkelijk maken.  

 
Wij zijn daarnaast bezig om de mogelijkheid om ook digitaal een afspraak te kunnen maken voor het ophalen van grofvuil, toe te voegen aan de AfvalWijzer 
(website) en AfvalWijzer app. Er wordt op dit moment gewerkt aan de inrichting van het systeem. 

Website 

 Webmaster producten & diensten sinds 1 oktober 2019: bewaking online dienstverlening, uitbreiden webformulieren en diensten, verbeteren 
digitale dienstverlening.  

 Nieuw: naast het algemene e-mailadres info@leiderdorp.nl is er nu ook het contactformulier om een bericht te sturen naar de gemeente. 

mailto:info@leiderdorp.nl
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 Nieuwe webformulieren gerealiseerd: Aanvraag Drank & Horeca vergunning, Formulier Wet Bibob en Vergunningen, Aanvraag 
Exploitatievergunning Openbare Inrichting, Aanvraag vergunning tot het plaatsen van een gedenksteen op een graf. 

 Nieuwe diensten:  
o Geboorteaangifte via DigiD (ca. 1700 geboorteaangiften per jaar) 
o Melding huwelijk (ondertrouw) via DigiD (ca. 130 meldingen per jaar) 

 Regionaal project vervanging CMS (content managementsysteem) website: projectstart september 2020.  

 Regionaal project vervanging tool webformulieren website: projectstart september 2020. 

 Regionaal project aansluiting op Mijn Overheid Berichtenbox (MOBB) de digitale brievenbus voor post van de overheid. De MOBB is een aanvulling 
op de bestaande dienstverlening en het past goed bij initiatieven op het gebied van duurzaamheid: aansluiting augustus 2020 (onder voorbehoud).  

Systemen aanpassen  

 Nieuwe versie JOIN zaaksysteem (regionaal): livegang november 2019, optimalisatie loopt nu.  

 Integratie e-mail (info@leiderdorp.nl) in het JOIN Klantcontactsysteem (JKC): technisch gerealiseerd, livegang 4e kwartaal 2020. 

 Social Media Integratie Tool (SMIT) t.b.v. het webcare team maakt het mogelijk om managementrapportages te genereren van vragen van inwoners 
die via Social Media binnenkomen, zodat het monitoren, bewaken en sturen op servicenormen mogelijk wordt: technisch gerealiseerd, livegang 4e 
kwartaal 2020.  

 Meldingen van storingen aan de openbare verlichting: inwoners kunnen nu via onze website (via ‘Meldingen’) rechtstreeks hun melding doen in 
Moon, het klantportaal van de aannemer, waardoor deze meldingen sneller opgelost worden. 

 
Werkprocessen aanpassen  

 Signaalfuncties op tijdige afhandeling zijn belegd:  
o terugbelnotities (signaalfunctie is belegd sinds augustus 2019) 
o meldingen (signaalfunctie is tegelijkertijd met de livegang (september 2020) van het nieuwe meldingssysteem Melddesk belegd) 
o brieven en e-mails (signaalfunctie is sinds augustus 2020 belegd) 

 Instructiekaarten JOIN t.b.v. de medewerkers (zijn gepubliceerd op Intranet). 

 Regionaal project ontvangstbevestigingen (JOIN): project (inventarisatie eisen/wensen) is gestart en helemaal voorbereid door de 4 gemeenten en is 
nu overgedragen naar SP71, binnen het project zaakgericht werken. Vooruitlopend hierop wordt JOIN in augustus/september 2020 wordt  

 
Houding & gedrag  
In de periode juni – december 2019 hebben de medewerkers van het KCC en Burgerzaken (samen met de collega’s van Leiden en Oegstgeest) de training 
Hostmanship gevolgd. Maatregel voor de langere termijn: het verder uitrollen van de training Hostmanship binnen de organisatie.  
 
 

mailto:info@leiderdorp.nl
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Begrijpelijke taal  
Verbeterplan schriftelijke communicatie Klantcontactcentrum (KCC) 
Binnen het KCC is een verbeterplan schriftelijke communicatie gemaakt. Het doel hiervan is dat de KCC-medewerkers alle uitgaande brieven en mails, vanuit 
het KCC naar de inwoners, correct en overwegend op B1-niveau leren schrijven. 
Start doorvoeren verbeteringen: mei 2020, er is geen einddatum. De bedoeling is dat de medewerkers van het KCC doorlopend  nieuwe stof krijgen en door 
herhaling en oefening het geleerde eigen maken en toepassen. 
Een uitgangspunt hierbij is de campagne vanuit de rijksoverheid ‘Direct Duidelijk’ (het gebruik van duidelijke taal door overheidsinstanties in hun 
communicatie naar inwoners toe). Maatregel voor de langere termijn: het verder uitrollen van de landelijke campagne ‘Direct Duidelijk’ binnen de 
organisatie. 
 
Servicenormen en prestatie-indicatoren 
De huidige (verouderde) servicenormen staan in het Kwaliteitshandvest.  
Met het aanpassen en implementeren van de (nieuwe) systemen (o.a. JOIN; JKC en Melddesk) hebben we tegelijkertijd onze servicenormen opnieuw 
bekeken, aangepast en uitgebreid. De richtlijnen van de rijksoverheid hieromtrent en de E-mailgedragslijn voor overheden zijn hierin meegenomen. De 
prestatie-indicatoren worden na vaststelling afgestemd met de raad. De servicenormen worden gecommuniceerd via de website, zodat de verwachtingen 
naar de inwoners toe helder zijn. 
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2.3 Tussentijdse stand van zaken van de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie ‘Signalen 

vertalen’ (Raadsbesluit 22 juni 2020) 
 

 
Tussentijdse stand van zaken van de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie Signalen vertalen - Onderzoek naar de afhandeling van 
ideeën, vragen, meldingen en klachten in Leiderdorp (Raadsbesluit van 22 juni 2020) 

 
 

Aanbeveling Tussentijdse stand van zaken en toelichting  

1. Vraag het College om een concrete uitwerking over hoe signalen en de afhandeling 
daarvan voortaan worden vastgelegd. Geef het College daarbij de volgende 
opdracht mee: 

 Maak concrete werkafspraken over de wijze van administreren en afdoening van 
de signalen. 

 Verbeter de wijze van vastlegging en afhandeling van signalen en zorg daarbij 
dat ook de voortgang en doorlooptijd goed te volgen is.  

 Tref maatregelen om te voorkomen dat de gewenste afhandeling niet in gevaar 
komt door de wijze waarop het ambtelijk apparaat georganiseerd is en het 
succes te veel afhankelijk dreigt te worden van de inzet van individuele 
ambtenaren.  

 Zorg ervoor dat er ook gestuurd wordt op het proces om de daarbij gestelde 
normen te kunnen toetsen. Beleg deze taak op een logische plek binnen de 
organisatie.  

 Spreek medewerkers aan op het niet nakomen van de afspraken en bevorder 
daarmee een dienstverlenende houding van het ambtelijk apparaat. 

 

Aanbeveling 1  
De volgende  punten zijn inmiddels opgepakt: 

 Signaalfuncties op tijdige afhandeling 
zijn/worden belegd: 
- terugbelnotities ( sinds augustus 2019) 
- brieven en e-mails (sinds augustus 2020) 
- meldingen (wordt belegd met de livegang 

van Melddesk, oktober 2020) 

 We hebben servicenormen vastgesteld. Deze 
servicenormen zijn leidend voor de 
afhandeling van signalen. Hierdoor zijn de 
verwachtingen voor de inwoners helder.  

 De beleidsmedewerker dienstverlening 
bewaakt de uitvoering van de servicenormen 
en signaleert. 

 Medewerkers met een signaalfunctie 
bewaken de termijnen. Indien uit de pas, 
wordt er opgeschaald naar het management. 

Resultaat: betere monitoring en sturing op 
voortgang, doorlooptijd en afhandeling van 
signalen.  

2. Vraag het College om in een verbeterplan aan te geven hoe invulling wordt 
gegeven aan de volgende punten met als doel de terugkoppeling naar aanleiding 

Aanbeveling 2 
De volgende maatregelen dragen bij aan een 
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van signalen te verbeteren:  

 Het onderscheid tussen verschillende momenten bij de terugkoppeling (bij 
ontvangst, bij langere doorlooptijden en bij afsluiting). 

 De aansluiting in de communicatie bij de verwachtingen van de inwoner, 
rekening houdend met het feit dat de inwilliging van een wens niet altijd 
zichtbaar is voor de persoon die het signaal heeft afgegeven. Een adequate 
terugkoppeling leidt tot meer tevredenheid bij de inwoner, zelfs indien zijn 
wensen niet worden ingewilligd. 

 De mogelijkheid om in de digitale omgeving ruimte te geven voor de inwoner om 
aan te geven of en hoe zij verder geïnformeerd willen worden. 

betere terugkoppeling naar aanleiding van 
signalen: 

 Iedereen krijgt een ontvangstbevestiging, dus 
altijd een reactie. 

 Nieuw meldingen-systeem  Melddesk:  
eenvoudig een melding doen via app, 
webformulier of telefonisch; goede 
informatievoorziening over het proces en 
terugmelding over voortgang en afhandeling. 

 We hebben servicenormen vastgesteld. Deze 
zijn leidend voor de afhandeling van signalen. 
Hierdoor zijn de verwachtingen voor de 
inwoners helder. 

Resultaat: betere communicatie met de inwoners 
en duidelijkheid over wat zij van de gemeente 
mogen verwachten en dat we daar  op 
aanspreekbaar zijn.. 

3. Vraag het College in kaart te brengen welke investeringen in ICT en personeel 
nodig zijn om terug te koppelen naar de inwoners over de behandeling van hun 
signalen op een manier die past bij de wens van de inwoners, en neem een besluit 
over die investeringen. 

 

Aanbeveling 3 
Er is al geïnvesteerd in: 

 Aanschaf Melddesk: eenvoudig een melding 
doen via app, webformulier of telefonisch; 
goede informatievoorziening over het proces 
en terugmelding over voortgang en 
afhandeling.  

 Aanstelling beleidsmedewerker 
dienstverlening (1 juni 2019): verbeteren 
organisatiebrede dienstverlening. 

 Aanstelling webmaster producten & diensten 
(1 oktober 2019): verbeteren digitale 
dienstverlening; uitbreiden en verbeteren 
webformulieren en online diensten. 

Resultaten: betere terugkoppeling aan inwoners; 
betere monitoring op tijdige afhandeling van 
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signalen en online dienstverlening die beter 
aansluit bij de wensen van inwoners. 

4. Laat het politiek debat niet afhangen van incidenten, maar voer als gemeenteraad 
periodiek het gesprek met het college over de prestaties rondom de behandeling 
van signalen: 

 Stel indicatoren vast aan de hand waarvan het gesprek gevoerd kan worden over 
de dienstverlening. Te denken valt hier aan aantallen, doorlooptijd, 
tevredenheid etc. 

 Zorg ervoor dat deze indicatoren zowel de politieke discussie scherpen als het 
ambtelijk handelen op de werkvloer weerspiegelen en kunnen sturen. 

 Maak budget vrij voor voorzieningen die het college in staat stellen om de feiten 
in relatie tot de indicatoren te presenteren waardoor een constructief gesprek 
mogelijk wordt, juist wanneer incidenten zich voordoen (want waar 
gecommuniceerd wordt, zullen die er altijd zijn).  

 Voeg de relevante (prestatie)indicatoren toe aan de begroting voor 2021 en 
neem de voortgang mee in de Bestuursrapportage. 

 

Aanbeveling 4  
De volgende acties zijn ondernomen: 

 We hebben servicenormen vastgesteld. 

 De servicenormen worden gecommuniceerd 
via de website, zodat de verwachtingen helder 
zijn. 

 Per servicenorm is een vertaling gemaakt naar 
meetbare, kwantitatieve prestatie-
indicatoren.  

 Deze prestatie-indicatoren worden m.i.v. 2021 
opgenomen in de begroting en de 
jaarrekening. Zij zijn een aanvulling op de 
kwalitatieve prestatie-indicatoren, die al 
jaarlijks in de begroting staan opgenomen. 

Resultaat: de kwantitatieve en kwalitatieve 
prestatie-indicatoren stellen de raad in staat om 
de prestaties m.b.t. de afhandeling van signalen 
periodiek te bespreken met het college. 

5. Maak bovenstaande afspraken zo concreet mogelijk.  

 Leg vast welke informatie wanneer door het door het College wordt aangeleverd 
en spreek af hoe vaak en wanneer de rapportages over de behandeling van 
signalen aan de Raad zullen worden aangeboden. 

Aanbeveling 5 

 De kwantitatieve prestatie-indicatoren 
worden m.i.v. 2021 opgenomen in de 
begroting en de jaarrekening. 

6. Vraagt het college in september 2020 de Raad te voorzien in een overzicht van alle 
maatregelen die tot nu toegezegd zijn en de stand van zaken van de fase van 
implementatie en/of uitvoering. 

Aanbeveling 6 

 Met deze rapportage is aan deze aanbeveling  
voldaan. 

  
In december 2020 wordt er opnieuw een terugkoppeling aan de Raad  gegeven over de stand van zaken van de aanbevelingen uit het rapport van de 
Rekenkamercommissie ‘Signalen vertalen’. 


