
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  17 januari 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

Voor informatie:  Yvonne Haafkes - Klein Snakenborg, Concernstaf  

Onderwerp:  Afsluiting programma "Hof van Twente geeft Antwoord" 

 

1. Aanleiding 

In 2010 zijn we gestart met het programma “Hof van Twente geeft Antwoord” vanuit de 

behoefte om de dienstverlening aan onze inwoners te verbeteren. De ambities in het 

programma moeten op termijn resulteren in zowel een kwaliteitsverbetering als in een 

efficiëntere manier van werken. 

 

Hof van Twente geeft Antwoord is begin 2010 van start gegaan met een realisatieplan waarin 

een doorlooptijd van 5 jaar is afgesproken. De afronding werd verwacht op 1 januari 2015. 

Veel resultaten uit het programma zijn inmiddels gerealiseerd. De afgelopen periode hebben 

we de balans opgemaakt en hebben het besluit genomen om het programma per 1 januari 

2014 af te sluiten.  

2. Inhoudelijke mededeling 

 

Doel programma 

Met behulp van het programma “Hof van Twente geeft Antwoord” willen we de dienstverlening 

aan onze burgers en ondernemers verbeteren en tegelijkertijd op een efficiëntere wijze gaan 

werken. Veel dingen gaan goed maar we merken ook dat een aantal zaken beter kan. Kort 

samengevat zijn de doelen van het programma als volgt te omschrijven: 

- meer (ongeveer 80% van de) klantcontacten snel, goed en efficiënt afdoen in de frontoffice; 

en dit voor alle kanalen: balie, telefoon, website, post/email 

- digitale loket verder ontwikkelen; sturen op meer gebruik van gemakkelijke en kosten 

reducerende  dienstverlening via het internet 

- vragen van burgers éénduidig afhandelen, ongeacht via welk kanaal de vraag binnenkomt 
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- zaakgericht werken invoeren; dat betekent digitaal werken; zo veel als mogelijk  processen 

uniform maken en zowel voor burger als voor organisatie altijd inzicht in de status van 

eigen lopende zaken  

 

Dit zijn de lange termijndoelen en deze zijn concreet gemaakt in vijf deelprojecten. 

 
Resultaten 

Met vijf deelprojecten worden de gewenste resultaten neergezet. Vier van de vijf projecten zijn 

inmiddels (bijna) afgerond. Alleen het project Zaakgericht werken bevindt zich nog in de 

realisatiefase en zal zeker doorlopen tot medio 2015. Hieronder volgt een samenvatting van de 

belangrijkste resultaten die binnen de projecten zijn gerealiseerd. 

 Publiekscentrum 

Er is een inrichtingsplan opgeleverd voor een nieuwe afdeling die vanaf mei 2014 

Publiekscentrum gaat heten. De kern van dit organisatieonderdeel is dat hier alle kanalen 

een ingang vinden, waar de burger binnen een 1e lijn eenvoudige vragen en producten, 

snel en goed geleverd krijgt; en waar de burger binnen een 2e lijn geholpen wordt door een 

vakspecialist bij de afhandeling van complexere vragen, producten en diensten. Vier van 

de vijf vragen van burgers worden in één keer goed afgehandeld binnen het Publieks-

centrum. De implementatie van dit plan en de vorming van deze afdeling is opgegaan in de 

organisatie brede reorganisatie. 

 Processen verbeteren 

35 dienstverleningsprocessen zijn geanalyseerd, verbeterd en efficiënt gemaakt. Dit is 

gebeurd met behulp van “lean” uitgangspunten. Daarmee is een basis gelegd voor het 

realiseren van een forse besparing van bijna 8 FTE die geëffectueerd gaat worden in het 

nieuw te vormen Publiekscentrum. 

 Digitalisering en website 

Op de website is een kennisbank ingericht met actuele en begrijpelijke informatie over alle 

producten en diensten van de Hof; inzichtelijk voor de burger thuis en voor de mede-

werkers in de organisatie. Onlangs is dit uitgebreid met “de meest gestelde vragen” aan de 

gemeente. Onze burgers kunnen op dit moment ruim 100 producten en diensten via een 

digitaal formulier aanvragen op de website. Verder wordt de fysieke post bij binnenkomst 

digitaal gemaakt en geregistreerd in een systeem zodat deze te volgen is, en een groot 

deel van de uitgaande post kunnen we digitaal ondertekenen en archiveren. 

 Zaakgericht werken 

Implementeren van zaakgericht werken in de hele organisatie; dit is een kwaliteitsslag in de 

bedrijfsvoering  waarbij werkprocessen worden gedigitaliseerd en gestandaardiseerd in 

één organisatie breed systeem, Tesz. Voordeel is dat op elk moment en voor elke mede-

werker de actuele informatie en status van een (aan)vraag beschikbaar is. Het vormt de 

basis voor volledig digitaal werken. De processen bestuurlijke besluitvorming, meldingen 

openbare ruimte en klantregistratie zijn ingericht  in dit systeem en daar wordt al mee 

gewerkt. Komende twee jaar wordt het systeem gevuld met de overige gemeentelijke 

processen. 

 Borging & sturing 

Er is een werkwijze ontwikkelt waarmee na afronding van het programma kan worden 

gestuurd op het realiseren van de doelstellingen en continue de kwaliteit van de dienst-

verlening gemeten kan worden door middel van prestatie-indicatoren. Deze sturing hangt 

nauw samen met de inrichting van processen in het zakensysteem Tesz. 
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Middelen  

Financieel 

Het programma is volledig gefinancierd uit bestaande middelen. Gelden die door prioritering 

binnen bestaande posten vrijgemaakt konden worden. Het gaat om een incidenteel budget van 

€ 620.000,- voor 5 jaar. Dit werd vooral aangewend voor investeringen in ICT en  voor het 

opleiden van medewerkers. Tot december 2013 is er € 250.000,- uitgegeven van het budget; 

85% van dit bedrag is geïnvesteerd in ICT. Gelden die nu nog beschikbaar zijn voor aanschaf 

ICT ( € 265.000,-) worden overgeheveld naar het project Zaakgericht werken om daar de 

geplande ambities voor 2014 en 2015 waar te kunnen maken. Overige gelden vloeien terug 

naar de oorspronkelijke budgetten. Daarnaast is er jaarlijks € 90.000,- structureel beschikbaar 

voor onderhoud ICT en klanttevredenheidsonderzoek. Het programma Hof van Twente geeft 

Antwoord maakt het mogelijk om op de langere termijn flink te kunnen besparen in de 

organisatie door efficiënter te weken.  

 

Personeel 

Voor de programmasturing is een projectleider vrijgemaakt, eveneens door prioriteiten te 

stellen binnen de inzet van het zittende personeel. Ook de overige personele inzet is gebeurd 

vanuit de bestaande functies van medewerkers. 

3. Conclusie  

De resultaten zijn grotendeels gehaald en vier van de vijf projecten zijn nu zo ver gevorderd 

dat de resterende activiteiten in de lijn uitgevoerd kunnen worden. Met het programma “Hof 

van Twente geeft Antwoord” is er een goede basis gelegd voor een verbeterde dienstverlening 

en voor efficiëntere werkwijzen in de organisatie. De gerealiseerde resultaten gaan op de 

langere termijn bijdragen aan deze twee doelstellingen. Mede door de start van het 

Publiekscentrum in mei 2014, wordt verwacht dat de burger en de organisatie vanaf 2015 de 

vruchten kunnen gaan plukken van de inzet binnen het programma. Sommige resultaten zijn 

nu al merkbaar voor de burger of ondernemer. De verbeterde website met de kennisbank is er 

daar één van evenals de mogelijkheid om ruim 100 producten en diensten digitaal aan te 

kunnen vragen. 

4. Vervolg 

Het programma wordt per 1 januari 2014 afgesloten met uitzondering van het deelproject 

Zaakgericht werken; deze gaat als zelfstandig lijnproject verder. Het beschikbare budget voor 

ICT investeringen gaat met dit lijnproject mee. 

 

Van belang is de borging van en sturing op de activiteiten en resultaten in de lijnorganisatie 

zodat de kwaliteits- en efficiëncyslag  wel gemaakt kan worden. Daartoe is een plan gemaakt 

en zijn verantwoordelijken benoemd. Het komt nu aan op het vasthouden van de ingeslagen 

weg. 


