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Meer inzicht in jouw dienstverlening met het Dashboard
Managementinformatie
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verder te verbeteren? Dit is allemaal mogelijk met het vernieuwde Dashboard
toegevoegd om je telefoniedata geautomatiseerd te laten
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De gemeenten kunnen op deze manier veel van elkaar
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Totta Research.

benodigde telefoniedata elk kwartaal automatisch wordt
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ingelezen en aangeleverd aan het dashboard. Het bedrijf
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draagvlak daarvoor. Daarnaast wijst hij op praktijkvoorbeelden
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van andere gemeenten, de nieuwe wet- en regelgeving

worden direct na het (digitale) contactmoment uitgenodigd
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NIEUW INZICHT, NIEUWE VRAGEN
Met het Dashboard in huis beschikt jouw gemeente over
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overzichtelijk dashboard in beeld brengt. In dit dashboard zie
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gemeente is ‘realtime’ te volgen via een eigen online omgeving.

individuele resultaten in het juiste perspectief? Waar zijn de

het nieuw ontwikkelde ‘jaarrapport op maat’. In het overzicht

krijg je als gemeente eenvoudig inzicht in je eigen prestaties

De onderzoeksresultaten worden elk kwartaal ingelezen in

opvallende verschillen tussen de diverse gemeenten zichtbaar?

zie je de verschillen tussen het Basispakket en het Pluspakket.

en aandachtspunten. Ook toont het Dashboard data van

het Dashboard Managementinformatie. Met een aantal open

Hoe kunnen we het nog beter doen? Hoe richten andere

de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) over de

vragen worden concrete ideeën van klanten verzameld.

gemeenten hun dienstverlening in? Kunnen wij daar iets van

MEER INFORMATIE?

leren? Met de verdiepingsmodule biedt het Dashboard jouw

Ben je geïnteresseerd geraakt in het Dashboard

Recentelijk hebben we een aantal nieuwe verbeteringen

gemeente extra inzicht om antwoorden te krijgen op deze en

Managementinformatie en de vele voordelen voor jouw
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doorgevoerd, waardoor jouw gemeente nu nog beter kan

andere vragen. De verdiepingsmodule bestaat uit gezamenlijke

gemeente? Neem dan een kijkje op de website www.

Dit dashboard is daarnaast hét middel om meer inzicht te

profiteren van de informatie die het Dashboard jullie geeft.

verdiepingssessies en een jaarlijks analysegesprek.

dashboard-managementinformatie.nl of stel je vraag via een

Alle bezoekers van je digitale loket en jullie balielocaties en de
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In de verdiepingssessies gaan maximaal vijftien gemeenten

bellers naar het centrale telefoonnummer van jouw gemeente

Recent hebben we aan het Dashboard de mogelijkheid

samen op zoek naar verklaringen voor eventuele verschillen.

adreskwaliteit van jouw gemeente.

krijgen in de klantbeleving en in de tevredenheid van je klanten.
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e-mail aan nvvb@nvvb.nl.
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