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Gemeente Leiderdorp blij met kom st Dashboard Dienstverlening
Toen de NVVB enige tijd geleden aankondigde te starten met het Dashboard 

Dienstverlening, werd daarop door een aantal gemeenten direct enthousiast 

gereageerd. De gemeente Leiderdorp, reeds bekend met het vernieuwen, 

verbinden en ontzorgen door de NVVB, meldde zich onmiddellijk aan. 

Dagelijks bestuurslid Joep Schulten ging naar Leiderdorp en sprak daar 

met Erik Cambier, beleidsmedewerker cluster burgerzaken, en Ellen 

van Os, coördinator dienstverlening en verantwoordelijk voor de clusters 

burgerzaken, receptie&telefonie, en communicatie. 

Het werd een boeiend gesprek op het Serviceplein in het fraaie en ruime 

gemeentehuis dat in januari 2012 in gebruik werd genomen. 

J oep Schulten, in het dagelijks leven 
zelf werkzaam bij de gemeente Via-
nen, weet als geen ander hoe belang-

rijk dienstverlening is. ‘Elke gemeente 
kijkt op haar beurt naar zoveel mogelijk 
manieren om tot verbetering van dienst-
verlening te komen. Daarbij worden alle 
opties tegen het licht gehouden. Hoe stel 
je vragen? Kies je voor het fysieke contact, 
doe je iets digitaal, schriftelijk of telefo-
nisch? En je wilt naast klanttevredenheid 
natuurlijk ook een basisset van gegevens 
hebben waarmee je de eigen prestaties 
kunt meten’, aldus Joep die als voorbeeld 
de wachttijden bij de kop pakt, ‘stel dat 
die in Leiderdorp drie minuten bedragen 
en in Vianen zeven. Dan rijst de vraag 
wat je anders doet. En met het Dash-
board Dienstverlening willen we houvast 
bieden voor het echte kwaliteitswerk. In 
de eerste plaats natuurlijk verbetering 
van de dienstverlening maar ook de ach-
terkant inzichtelijk maken. Je moet als 
gemeentelijke organisatie immers ook de 
legeskosten kunnen verklaren.’ 

Light versie
In Leiderdorp en in tal van andere 
gemeenten wordt dan ook met smart 

gewacht op de light versie van het Dash-
board Dienstverlening dat in maart 
beschikbaar is. Dat betekent dat vooral 
de gewenste management- en stuurinfor-
matie ontsloten kan worden via het dash-
board. Joep Schulten verduidelijkt: ‘Tij-
dens de ontwikkeling van het dashboard 
staat de kwaliteit centraal, een gefaseerde 
opbouw en inrichting is dus een logisch 
uitgangspunt. Het verzamelen van zoveel 
mogelijk gegevens is een taak die de 
NVVB graag op zich neemt.’ Op een vraag 
van Ellen van Os wat er dan zelf nog aan-
geleverd moet worden, antwoordt Schul-
ten: ‘Uitgangspunt is dat we starten met 
een automatische inlezing van de BRP-
gegevens en daarna sleutels ontwikkelen 
voor de inlezing van gemeente specifiek 
opgeslagen bestanden. De leveranciers 
spelen daarin een welwillende rol. Je kunt 
als gemeente zelf ook bepaalde dingen 
aan en uit zetten. Het begint natuurlijk 
allemaal met de vraag wat is je behoefte 
en vervolgens hoe kunnen we ervaringen 
delen. Want je kunt alleen van je fouten 
en van een ander leren.’

Gefaseerd
Er is sprake van een gefaseerde invoe-

ring waarbij grote zorgvuldigheid wordt 
betracht. Het Dashboard Dienstverlening 
van NVVB, dat in samenwerking met BMC 
en Totta Research wordt ontwikkeld en 
aangeboden, bestaat uit een set van circa 
35 KPI’s (prestatie-indicatoren) die het 
mogelijk maakt om per kanaal te kunnen 
monitoren in hoeverre de processen goed 
functioneren en waar eventueel bijstu-
ring nodig is. Joep Schulten zet de pun-
ten desgevraagd graag nog even op een 
rij. Het Dashboard Dienstverlening biedt 
gemeenten toegang tot een besloten 
dashboardomgeving voor een samen-
hangend beeld op hoofdlijnen over de 
dienstverlening en is een instrument voor 
interne sturing en beheersing. Tevens 
biedt het een meting van de prestaties 
over langere periodes ten behoeve van 
forecasting en een mogelijkheid tot ver-
gelijking met andere gemeenten (bench-
marking). Daarnaast is er sprake van een 
groeiend aanbod van leveranciers die een 
steeds groter deel van benodigde gege-
vens automatisch aan kan leveren aan 
het dashboard en biedt het een standaard 
voor de inrichting van gemeentelijke 
informatiesystemen. Ondersteuning door 
een helpdesk zit eveneens in het pakket.
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Zowel Cambier als Van Os gaf al direct aan heel blij te zijn met het initiatief 

voor het Dashboard Dienstverlening. ‘Ons contract met een particuliere 

organisatie voor het meten van de klanttevredenheid liep eind 2014 af en we 

sprongen hier, bekend met de NVVB, direct op in. Heel eerlijk gezegd ook 

mede vanwege de kostenbesparing’, aldus Erik Cambier. Ellen van Os vult 

aan: ‘De manier van enquêteren beviel ons de laatste tijd ook minder goed. 

Bovendien willen we de kwaliteit van onze dienstverlening voortdurend kunnen 

bewaken om waar nodig zaken bij te stellen. We hebben er alle vertrouwen in 

dat het Dashboard Dienstverlening ons daarbij kan helpen.’ 

Klaas Schipper, journalist

Zowel Cambier (midden) als Van Os (links) gaf al direct aan heel blij te zijn met het initiatief voor het Dashboard Dienstverlening. 
‘Ons contract met een particuliere organisatie voor het meten van de klanttevredenheid liep eind 2014 af en we sprongen hier, 
bekend met de NVVB, direct op in. Heel eerlijk gezegd ook mede vanwege de kostenbesparing’, aldus Erik Cambier
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Themabijeenkomsten
Meer dan 200 gemeenten hebben reeds 
interesse getoond voor het Dashboard 
Dienstverlening, onder andere door het 
bezoeken van de themabijeenkomsten. 
‘Deze grote interesse en betrokkenheid 
zorgen ervoor dat wij als NVVB met veel 
plezier en op de zo kort mogelijke ter-
mijn willen voldoen aan deze duidelijke 
behoefte’, concludeert Joep Schulten die 
de vier pijlers tijdens het gesprek in Lei-
derdorp ook toch nog even onder de aan-
dacht brengt. Men kan zich nu inschrijven 
voor de eerste pijler management- en 
stuurinformatie. Daarna volgen respec-
tievelijk content en processen, leren en 
ontwikkelen, en mobiliteit. Op de vraag 
wanneer die laatste pijler duidelijk in 
beeld komt, houdt Schulten het voor-
zichtig op: ‘Eind dit jaar.’ De pijlers 3 en 4 
lopen in elkaar over, zo wordt duidelijk uit 
de uiteenzetting van Joep Schulten, maar 
worden apart weergegeven vanwege de 
verschillende karakters. De pijler leren 
en ontwikkelen is gericht op het samen-
brengen van alle benodigde informatie 
op het gebied van opleiden en ontwik-
kelen. De gedachte is om een soortgelijke 
site als www.springest.nl te ontwikkelen. 
Binnen de vierde pijler mobiliteit werkt 
de NVVB samen met GovMatch en Har-
ver aan een geheel nieuwe wijze van 
Human Resource Management. Binnen 
drie jaar zal de intergemeentelijke mobili-
teit sterk toenemen vanwege het feit dat 
bij heel veel gemeenten een groot aantal 
medewerkers met pensioen gaat. Pijler 4 
komt qua vormgeving dus overeen met 
Monsterboard (gericht op banen, klussen, 
opdrachten en profileren). Op basis van 
‘single sign on’ kan de gebruiker van pijler 
3 naar 4 bewegen en vice versa. ‘Er is dus 
straks bij mobiliteit al een voorselectie te 

maken voor KCC en burgerzaken’, vertelt 
Joep Schulten.

Serviceplein
Komt het geanimeerde gesprek toch 
weer even op de term Serviceplein die 
in Leiderdorp wordt gebezigd en die zo 
duidelijk in grote letters zichtbaar is op de 
glazen wand achter de servicebalie. De 
dienstverlening scoort over het algemeen 
heel goed in Leiderdorp, maar Ellen van 
Os stelt dat men wil blijven meten ook 
na de benchmark. ‘De belangstelling voor 
het invullen van de lijsten nam af, maar 
we gaan er vanuit dat we via het Dash-
board Dienstverlening een goed meet-
instrument krijgen’, aldus Ellen, ‘je blijft 
immers leren.’ Erik Cambier beaamt het: 
‘Je wilt toe naar een continu proces.’ Dat 
kan de NVVB met het Dashboard Dienst-
verlening zeker bieden. Joep Schulten die 
zonder meer overtuigd is van de grote 
zorg van de NVVB voor de beroepsgroep, 

wil nog één ding graag onder de aan-
dacht brengen en dat zijn de aanvullende 
modules op management- en stuurinfor-
matie. Behalve voor het bronzen basis-
pakket van het Dashboard Dienstverle-
ning waarin alle basiselementen inzake 
dienstverlening zijn opgenomen, kunnen 
NVVB-leden zich thans ook voorinschrij-
ven voor het afnemen van aanvullende 
modules. Het klanttevredenheidsonder-
zoek (KTO) zit in het pakket zilver, terwijl 
het pakket goud naast dashboard en KTO 
de mogelijkheid tot benchlearning biedt. 
Daarbij wordt niet alleen uitgelegd wat 
de cijfers voor een gemeente betekenen, 
maar wordt eveneens gekeken naar het 
verhaal achter de cijfers. De NVVB leer- 
en ontwikkelkringen die meerdere keren 
per jaar plaatsvinden vervullen hierin een 
belangrijke functie. Joep Schulten tot slot: 
‘Gemeenten kunnen op deze manier veel 
van elkaar leren. Tevens zit in het pak-
ket goud een advies- en managementge-
sprek in de eigen gemeente, een verbe-
teragenda met tips en trucs die kunnen 
helpen bij de verdere doorontwikkeling 
van de dienstverlening en toegang tot 
de uitgebreide database van good practi-
ces en voorbeelden van reeds gehouden 
onderzoeken. Kortom een op de eigen 
gemeente toegeschreven actieplan.’ Het 
spreekt voor zich dat het bezoek aan de 
gemeente Leiderdorp niet wordt afge-
rond voor er een rondleiding door het 
ook letterlijk transparante gemeentehuis 
is gegeven. 

De belangstelling voor het invullen van de lijsten nam af, maar we gaan er vanuit 
dat we via het Dashboard Dienstverlening een goed meetinstrument krijgen’, aldus 
Ellen, ‘je blijft immers leren.’ Erik Cambier beaamt het: ‘Je wilt toe naar een continu 
proces.’

Joep Schulten (midden): ‘Tijdens de ontwikkeling van het dashboard staat de kwali-
teit centraal, een gefaseerde opbouw en inrichting is dus een logisch uitgangspunt. 
Het verzamelen van zoveel mogelijk gegevens is een taak die de NVVB graag op 
zich neemt’
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