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Uitvoering Strategienota Dienstverlening 

Gericht op: 

• Hagenaar centraal stellen / Veranderende rol overheid / Gewenste toename digitalisering 

Drie gemeentebrede programmalijnen: 

 

 

 

 

 

Gemeentebrede aansturing: 

• Chief Customer Officer: Directeur DPZ 

• Domeinraad Dienstverlening, met directeuren uit alle onderdelen 

Online 
Dienstverlening 

Luisteren & 
Verbeteren 

DNA 
Dienstverlening 



Het gewenste DNA van onze Dienstverlening 

 

 

Continu 
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zorgen voor 

antwoord 

Bezoekers/ 
vragers zich 
welkom laten 

voelen 

Buiten de 
kaders 
denken  

In dialoog en 
verbinding 

met de stad 
werken 

Trots zijn op 
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Programma DNA dienstverlening stimuleert, faciliteert en initieert activiteiten  
om aan dit gewenste DNA te bouwen 



Veranderaanpak ism andere programma’s en initiatieven 

Luisteren 

Bouwsessies 

Inventarisatie 
initiatieven 

Start 
samenwerking 
leiders, 
Ombudsman 

Co-creatie 

Netwerk bouwen 

Gaan waar de 
energie zit 

Samen met 
bestaande 
groepen 

Strategiegroep 
DNA Dienstverl 

Doen 

Geen nota’s 

Proeflabs, 
experimenten 

Uitvergroten 

Reuring 
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Borgen 
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betrekken 

HR ‘systemen’ 
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Rode knop 

Uitkomsten 
proeflabs 

Coalitieakkoord 

Input Strategienota 
Overall: 

Het in verbinding brengen van mensen die innovatief bezig zijn om het 

gewenste DNA te stimuleren, hun kennis delen, experimenten 

aanjagen en podium geven in combinatie met de verbinding in de 

lijnorganisatie via de domeinraad. 



DNA Dienstverlening: doel en voorbeelden • Bouwsessies over 

• Rode draad klantsignalen 

• Gewenste veranderaanpak (= co creatie) 

• Luisteren naar Hagenaars 

• Rapportages en gefilmde interviews 

• Start samenwerking met 

• Voorlopers binnen onderdelen 

• Ombudsman  

• Leidinggevenden 

 

 

Start programma DNA dienstverlening: Luisteren 



DNA Dienstverlening: doel en voorbeelden • Kennissessies 

• Nieuwsbrief  

• Netwerk dienstverlening  

• Stimuleren gemeentebrede 

samenwerking 

Programma DNA dienstverlening: Co-creatie - Community 



DNA Dienstverlening: doel en voorbeelden • Vastlopers 

• Ontregelen 

• Burgerlab 

• Ambtenaar in burger 

• Wijkstages 

 

 

Programma DNA dienstverlening: Doen - Proeflabs 



DNA Dienstverlening: doel en voorbeelden • Reuring (tafelbel, valentijnsactie, 

profielenactie, burgerlab) 

• Voorlopers in beeld (filmpjes, 

complimenten delen) 

• Perspectief van de Hagenaar 

schetsen 

• Profielen op intranet beter invullen 

DNA dienstverlening: Uitvergroten - Communicatie 



DNA Dienstverlening: doel en voorbeelden • Leiderschapslab 

• Samenwerking met  

• CCO / directeur DPZ 

• Domeinraad 

• Gemeentesecretaris 

• Organisatie bewegers 

• Andere initiatieven/ programma’s  

 

 

Programma DNA dienstverlening: Borgen - Inbedden 





DNA Dienstverlening: doel en voorbeelden 

Wat is de beste plaats in de organisatiestructuur? 

CCO/ Domeinraad Dienstverlening 



Welke rol moet de programmamanager nemen? 

Regisseur 

Manager 

Aanjager Coach 

Volger 



Voorbeelden van versterkende interventies/ initiatieven 
dienstverlening aan te jagen? 

• Klantreis, -arena 

• Stadskamer 

• KTO 

• Mystery guest 

• Wijkstages 

Klant-
perspectief 

• Leidende principes 

• Persona’s 

• Vergaderbel 

• Communicatie 

• Netwerk dienstverl. 

Houding 
en gedrag 

• Kennismanagement 

• Betere brieventool 

• Mijndenhaag.nl 

Systemen 

•Rode knop 

•Lean management 

•Training omgekeerd 
handelen 

Regels 
aanpakken 

•Samenwonen KCC’s 

•Leiderschapslab 

•Organisatie-bewegers 
•Proeflabs 

•Agile/ scrum aanpak 

•Domeinraad 

Organisatie-
ontwikkeling 

•Leren van 
klantsignalen 

•Helder Haags 

•Nieuwsbrief 
dienstverlening 

•Werknetpagina 
dienstverlening 
 

 Kennis 



Goede ideeën voor DNA dienstverlening? 
? 

Klant-
perspectief 

Houding 
en gedrag 

Systemen 
Regels 
aanpakken 

Organisatie-
ontwikkeling Kennis 



Verwachtingen werkgroep Dienstverlening in beweging? 

• Hoe voorbeelden instrumenten en activiteiten verzamelen? 

• Wat voor een manier van kennisdelen werkt het beste? 

• Welke praktische tips zijn er om te leren van elkaars ervaringen? 

• Hoe komen we aan inspiratie van buiten gemeenteland? 

• Op wat voor manier willen we elkaar scherp houden en bijstaan? 

• Hoe breng je vorderingen in je programma in beeld? Hoe weet je dat en 

hoe meet je dat?  

• ….. 

• ….. 



Samen onze dienstverlening vanuit 

perspectief inwoners organiseren 


