Verslag kwartaalbijeenkomst 28 juni 2012 in Zwolle

Aanwezigen
Anita Oonk, Anja de Vries, Annelice Kluin (directeur, verslag), Annelie Kwakkelaar, Albert Meester, Ben
Janssen, Bernhard Mencke, Bob Wagemaker, Colinda Geertsma, Elo de Mul, Enno Soeren, Ferry van
Oosterwijk, Geert Heiminge, Heleen Agterhuis, Jaap vd Laan, Jan Willem Bos, Janneke Hageman, Jurgen
Bomas, Karel v Hengel, Kim Speekhout, Liesbeth Houben, Lilian Schreurs, Loek Bal, Lucy Donker, Marlies
v/d Starre, Marion Wetzels, Monique Rijnen, Paul Leenders, René v/d Spank, Sander Mooij, Simon Blok
(video), Simon Rijsdijk, Sylvia Hessels, Tim Muller, Yvonne van Stiphout (voorzitter),
We zijn te gast in de Raadszaal van
het Stadhuis in de mooie Hanzestad
Zwolle, waar gemeentesecretaris
Oenze Dijkstra ons hartelijk ontvangt
en een inspirerende dag toewenst.

Vervolgens heet
Bernard Mencke ons
van harte welkom.

Mededelingen
-

-

Bij veel collega’s zijn momenteel besprekingen gaande over de begrotingen, de bezuinigingen,
reorganisaties en andere intensieve dossiers. Daarom hebben nogal wat leden zich moeten
verontschuldigen. Hopelijk worden deze met goed gevolg afgesloten en kunnen we volgende
bijeenkomsten op nog meer deelnemers rekenen.
In Arnhem heeft een personeelswissel plaatsgevonden. Dirk vd Velde is vertokken naar de gemeente
Epe als Hoofd KCC en hij wordt opgevolgd door Cindy Frieswijk die de volgende keer aanwezig zal zijn.
Simon Blok is onze webredacteur/webmanager die voor de site een aantal filmpjes zal maken, zodat
deze de site nog meer verlevendigen. Hij maakt vandaag voor het eerst opnames en zal dat ook
uitbreiden naar interessante projecten bij de leden op locatie. Leden die projecten hiervoor willen
aanmelden kunnen dat laten weten, zodat een en ander ingepland kan worden.

Eindrapportage werkgroep Dienstverlening en ICT.
De werkgroep heeft haar verkennende werkzaamheden gedaan en afgesloten met een rapport. Bob
Wagemaker presenteert in het kort nog eens de overwegingen en conclusies van de werkgroep, inclusief
een voorstel tot een vervolgopdracht. Dit voorstel wordt meegenomen en besproken in het bestuur, incl. de
financiële vraag hierbij. Het rapport en de presentatie worden op de site bij de overige documenten van deze
bijeenkomst gepubliceerd.
Vragen n.a.v. de presentatie
- Hoe ver ga je in je scope als het gaat om dienstverlening? Is meer dan BuZa. Dus hoe breed/smal wordt
deze bedoeld door de werkgroep.
- Moet er niet meer pragmatiek in de aanpak van de werkgroep komen?
- Verwerk diverse aanpakken op locatie.
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-

Wat moet het resultaat van nader onderzoek zijn?
Is er gedacht aan beveiliging en privacy?
Ook de begrippen dienstverlening en ICT graag nader definiëren.
Kunnen we uit de voeten met: “Alles wat je als overheid ontsluit is dienstverlening.”

Werkgroep “Fysieke dienstverlening 2020
De werkgroep is bezig een document te maken over de toekomst van de baliedienstverlening anno 2020.
Vragen die de werkgroep aan de collega’s heeft:
1. Welke gemeente kan de werkgroep concrete voorbeelden geven van de manier waarop zij het fysieke
klantcontact (face to face) op een andere manier hebben georganiseerd dan via balie, spreekkamer of
aan de keukentafel, zodat die opgenomen kunnen worden in het rapport?
2. Zijn er suggesties voor een goede Nederlandse term / omschrijving voor “fysieke dienstverlening” (klinkt
zo plastisch) of “face tot face klantcontact”?
Antwoorden en suggesties zijn van harte welkom!! Kunnen aangeleverd worden bij Christel Komans of via
Annelice.
Het succes van Wehkamp’s webwinkel.
Wehkamp is in Nederland
nr. 1 van de Online
Webshops en gaat voor
een “rond” bedrijf = veel
klanten zijn vrouw. Dit itt
Bol dat (ongeacht hun
logo) als “vierkant” bedrijf
te boek staat.

Maurits Hoefnagels, manager Channel Development en Maaike Vrenken (manager Customer Services)
vertellen over het ambitieniveau van hun Wehkamp, hoe zijn hun basis op orde brengen en houden en welke
veranderkundige aanpak daar bij is toegepast. Ook gaan zij uitgebreid in op het feit, dat de frontoffice van
Wehkamp leidend is voor de backoffice in alle klantprocessen. De backoffice is opdrachtnemer. Klant is echt
Koning bij Wehkamp, want alle processen zijn inmiddels klantgestuurd, er van uit gaand, dat de klant ‘altijd’
gelijk heeft. Dat genereert tevreden klanten.
Maurits maakt duidelijk dat een 7 op zich een goede score is als het om tevredenheid van klanten gaat maar
om nr. 1 te zijn is dat bij lange na niet genoeg. Dan moet het minstens een 9+ zijn. Daar is de ambitie ook op
gericht. Dat betekent ook steeds vernieuwen!
Statements uit Maaike’s verhaal:
- Als je van binnenuit overtuigd bent laat je dan niet weerhouden het te doen
- Een valse klantenbelofte is het ergste dat er is. Belofte maakt schuld, ook als dat betekent dat er tot 24
uur in de nacht doorgewerkt moet worden
- Less is more (= minder en liefst geen klantcontacten = minder contactmogelijkheden zoals telefoon
verminderen, mail verminderen maar dan wel 24/7 selfservice, = geen voice response meer want
verouderd = minder openingstijden = automatische reply functie op maat / webcare)
- Vernieuwen en niet verbeteren; dat moet de continue drijfveer zijn.
- Los klachten bij de bron op; als klanten klagen dan niet steeds repareren maar zoeken naar de oorzaak
en die oplossen; dan verdwijnen de klachten ;-)
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Duidelijk is dat Wehkamp de dienstverlening spraakmakend laat zijn. Ze weten dat het contactvolume
omlaag gaat bij stijgende omzet en tevreden klanten.
Intern wordt gewerkt met “Scrummen”, ontleend aan het rugby spel; Met z’n allen bij elkaar staan (letterlijk);
de koppen bij elkaar steken, snel inventariseren en in een half uur via gele plakkers op de muur alle ideeën
etc. verzamelen.
Er wordt veelvuldig met statistieken gewerkt, uiteraard voor de bedrijfsvoering maar ook om veranderingen
te onderbouwen. Met die cijfers kan worden hard gemaakt welke maatregelen welke resultaten genereren.
Zo worden ook maandelijks klanttevredenheidsonderzoeken gedaan. Centraal staat ook altijd het blij maken
en verrassen van klanten, dat overigens altijd is te verbeteren.
Meten is weten en Wehkamp meet alles en weet heel veel van klanten. Dat wordt ook gebruikt bij de
klantbenadering en productenaanbod. Voorbeeld: 93 % vd klanten tussen 70 en 80 jaar koopt online, terwijl
je dit zonder onderzoek wellicht niet zou verwachten. Dat is bijvoorbeeld een reden waarom leeftijd voor
Wehkamp nauwelijks interessant is, maar wel het feit dat het merendeel van de klanten vrouw is
Een weerbarstig onderwerp is altijd ICT. Dat is per definitie schaars, want er zijn altijd meer wensen dan er
uitgevoerd kunnen worden. mogelijk gemaakt kan worden. Board beslist. CIO bepaalt sterk de prioriteit.
De werkgroep Agenda na 100% aan het woord
Uitgenodigd zijn Hans Stavleu (TNO) en Jos Roemer (OU) die samen met de werkgroep (Jurgen Bomas en
Annelice Kluin) gewerkt hebben aan de vervolgopdracht na het uitbrengen van de publicatie 100%. Na
aanvankelijk aan het werk te zijn gegaan met de zoektocht naar beleidskaders en implementatiestrategieën
bleek dat een onbegaanbare weg te zijn. Geconcludeerd werd, dat daaraan vooral ‘oud denken’ ten
grondslag lag. Oud denken dat gericht is op verbeteren van dienstverlening en niet zozeer op vernieuwen
van dienstverlening. Terugkijkend op de geschiedenis van de werkgroep:
Begonnen met
Werkgroep Marketing
“trends”
Decentralisatie,
Einstein-generatie

Eindproduct
Challenge “2020”
Visie, dilemma’s

Vervolgactie 1
Visie-ateliers
“beleidskaders”
Co-dienstverlening

Vervolgactie 2
Innovatie-opstelling
“Co-dienstverlening”
Zelf- en samenredzaamheid

Nieuw inzicht: niet een nieuwe publicatie produceren maar een complexity class om met elkaar een
denkproces te leren beheersen over complexe veranderprocessen. Bij wijze van teaser geeft Jos Roemer
een interactieve voordracht, voorafgegaan door een introductie door Jurgen Bomas, ondersteund door een
presentatie van Hans Stavleu.
De presentaties zijn op de VDP site bij de documenten van deze dag te vinden.
Verder zijn van deze dag filmpjes gemaakt die tevens op de VDP site zijn te zien.
In een korte evaluatie ronde blijken veel leden zich zeer aangesproken te voelen door het Wehkamp verhaal.
Dat is aanleiding voor de voorzitter om toe te zeggen te proberen samen met Wehkamp een project te
starten, waarbij een gemeentelijk product op Wehkamp’s wijze in proces wordt gezet. Daarna sluit de
voorzitter de bijeenkomst onder dankzegging aan en met bloemen voor de organisatoren van de gemeente
Zwolle.
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