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Ondernemers kunnen vanaf 1 juli 2013 terecht bij het ondernemersloket van gemeente Hof van Twente 

met vragen die de gemeente raken. Het uitgangspunt van het ondernemersloket is het zo behulpzaam 

mogelijk reageren op vragen van individuele ondernemers, hetzij in de informatieve sfeer, hetzij in de 

begeleidende en/of vergunningverlenende sfeer. Conform afspraak is de werkwijze van het 

ondernemersloket na een half jaar geëvalueerd en weergegeven in deze notitie.  

 

Het ondernemersloket is ontstaan nadat door de ondernemersverenigingen uit de Hof van Twente de 

noodzaak daarvoor is aangekaart bij de gemeente Hof van Twente. De uitgangspunten hierbij zijn dat de 

ondernemers met het ondernemersloket een vast aanspreekpunt krijgen in de functie van medewerker 

Ondernemersloket en accountmanagers en dat een proactieve werkwijze wordt gehanteerd. 

 

Aanleiding ondernemersloket 

De gemeentelijk organisatie is een organisatie met diverse afdelingen en disciplines die op hun eigen 

manier met ondernemers te maken hebben. Het bedrijfsleven heeft een drukbezette agenda en een 

veelheid aan uiteenlopende contacten met de gemeente. Het is door de veelheid en de verscheidenheid 

van de vragen en het feit dat niet altijd duidelijk is op welke afdeling de vraag thuishoort, dat er behoefte 

is aan een stroomlijning van contact, een vaste ingang en begeleiding van (de initiatieven van) deze 

ondernemers in de gemeentelijke organisatie. 

 

Het voorgaande maakt de noodzaak van een toegespitst front-office voor ondernemers noodzakelijk: 

een ondernemersloket.  

 

Het ondernemersloket is vraaggericht opgezet. Dat wil zeggen dat de vragen van de ondernemer 

centraal staan en niet het aanbod van de gemeente. Om dit vorm te geven zijn ondernemers betrokken 

bij het opzetten van het ondernemersloket.  
 

Werkwijze ondernemersloket 

Het ondernemersloket Hof van Twente voorziet in de vraag van veel ondernemers naar een 

stroomlijning van contact, intake en begeleiding van (de initiatieven van) deze ondernemers in de 

gemeentelijke organisatie.  
 

Het vaste gezicht/aanspreekpunt in de functie van medewerker Ondernemersloket wordt uitgevoerd 

door Berryl Michel. Daarnaast is een team van accountmanagers aangesteld die gespecialiseerd zijn in 

onderwerpen die voor ondernemers van toepassing zijn (zie figuur 1). Tevens is informatie over alles 

waar een ondernemer mee te maken kan krijgen in de gemeente gebundeld op de gemeentelijke 

website in het digitale ondernemersloket. 
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Figuur 1: overzicht accountmanagers ondernemersloket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De medewerker ondernemersloket en de accountmanagers zijn bereikbaar via de telefoon (algemeen 
nummer gemeente 0547-858585) of per e-mail via ondernemersloket@hofvantwente.nl. Ook kan een 
afspraak gemaakt worden. 
 
Voor de uitvoering van het  ondernemersloket is het kwaliteitshandvest opgesteld, waarin concrete 
beloften staan over de kwaliteit van de dienstverlening zoals afhandeltermijnen en 
informatieverstrekking.  
 

Eerste ervaringen ondernemersloket 
Vanaf 1 juli 2013 zijn er veel contacten geweest tussen gemeente en ondernemers. Vele van deze 
contacten zijn verlopen via het ondernemersloket, maar er zijn ook veel vragen die het 
ondernemersloket niet bereiken. Dit komt enerzijds omdat de vraag beantwoord kan worden bij het 
telefonisch informatie centrum (TIC) of publieksbalie of anderzijds omdat een medewerker van een 
vakafdeling rechtstreeks benaderd wordt en de vragen kan beantwoorden. Het ondernemersloket zal 
voorgenoemde sporen niet willen doorkruisen; immers wat goed gaat moet worden behouden.  
 
Het ondernemersloket wordt in de praktijk voornamelijk gebruikt door ondernemers met behoefte aan 
een ingang in de gemeentelijke organisatie of met afdelingsoverstijgende vragen. Er worden veelal 
vragen gesteld met betrekking tot vergunningen en bestemmingsplannen. In de contacten benoemen 
ondernemers overwegend dat men weet van het bestaan van het ondernemersloket.  
 
Opvallend is dat niet alle ondernemers die het ondernemersloket benaderen weten met welke vragen 
ze terecht kunnen bij het ondernemersloket en dus hoever de dienstverlening reikt. Ook in de 
gemeentelijke organisatie is enige onduidelijkheid hierover opgemerkt. Extra inzet op communicatie 
hierover is wenselijk. 
 
Verder zijn er al stappen gezet met een proactieve aanpak dat wordt beoogd met het 
ondernemersloket. Zo heeft het ondernemersloket zich in oktober gepresenteerd op de Open 
Bedrijvendag in Goor en is er een item geplaatst in het ondernemersblad ‘HofZakelijk’, dat wordt 
verspreid onder alle ondernemers in de gemeente Hof van Twente. 
 

Overzicht benadering ondernemersloket 
Vanuit de registratiesystemen is te herleiden dat er 35 mails zijn ontvangen op het mailadres 
ondernemersloket@hofvantwente.nl, met als mogelijk vervolg een persoonlijk gesprek met de 
medewerker ondernemersloket of een accountmanager. 

 
Het ondernemersloket is ook digitaal gevonden door ondernemers. De hoofdpagina van het 
ondernemersloket is in de periode tussen 1 juli 2013 en 1 januari 2014 bijna twintigduizend keer 
bezocht en is daarmee één van de best bezochte onderdelen van de website van de gemeente Hof 
van Twente. Binnen het ondernemersloket worden de nieuwsberichten het meest bezocht, ruim 7.000 
keer. De bezoekers brengen gemiddeld de meeste tijd door op de pagina met de contactgegevens 
van het ondernemersloket en op de pagina met informatie over de ondernemersverenigingen. In tabel 
1 is het overzicht van de bezoeken van de diverse pagina’s van het ondernemersloket weergegeven. 

 
  

Accountmanagers 

Berryl Michel  voor informatie over bedrijfsruimte, uitbreiding of herinvulling van bedrijven, starten of verhuizen van 

uw bedrijf, bedrijventerreinen (met uitzondering van Zenkeldamshoek), centrum-ontwikkelingen, 

detailhandel, innovatie, regelgeving van Regio Twente en Provincie Overijssel;  

Liesbeth de Boer-Baars voor informatie over zzp’ers, beroep aan huis, financieringsmogelijkheden via Qredits,  

winkeltijden, horecavergunningen, reclamebeleid, marktzaken, evenementen; 

Guido ter Braak  voor informatie over omgevingsvergunningen of bestemmingsplannen.  

Gerard Kokhuis   voor informatie die betrekking hebben op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).  

Wendy Koorman   voor informatie over arbeidsbemiddeling van vast en tijdelijk personeel, vacaturewerving en     

en Marion Vreeswijk  loonkostensubsidies.      
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Tabel 1: Bezoeken ondernemersloket juli 2013 tot januari 2014 

 

 

 

 

 

 
Aanbevelingen evaluatie ondernemersloket Hof van Twente  
Digitaal ondernemersloket 
Het digitale ondernemersloket bevat alle voor ondernemers relevante informatie over de gemeentelijke 
dienstverlening. Gezien de bezoekersaantallen is dit een belangrijke bron van informatie voor 
ondernemers. Het actueel houden van de informatie is een continu proces dat wordt bewaakt door de 
medewerker ondernemersloket. In het kader van de evaluatie wordt het digitale ondernemersloket ook 
inhoudelijk geëvalueerd. De aanpassingen op het digitale ondernemersloket ten tijde van de evaluatie 
vindt plaats in afstemming met ondernemers die bij de opzet van het ondernemersloket betrokken 
waren. Hiermee wordt gewaarborgd dat het ondernemersloket is ingericht op basis van de vragen van 
ondernemers.  
 
Bereikbaarheid 
Met het digitale ondernemersloket kan de gemeente ondernemers van dienst zijn op het moment dat 
het hen uitkomt, 24 uur per dag. Ondernemers die telefonisch contact zoeken met het 
ondernemersloket  worden via het telefonisch informatie centrum in contact gebracht met de 
medewerker ondernemersloket of de accountmanagers. Aanbevolen wordt te onderzoeken of de 
telefonische bereikbaarheid verbeterd kan worden. Ondernemers hebben aangegeven behoefte te 
hebben aan een direct telefoonnummer om in contact te komen met het ondernemersloket. 
Mogelijkheden hiertoe zijn het instellen van een vaste telefoon (met doorschakelopties) die beheerd 
wordt door de medewerker ondernemersloket of een mobiele telefoon. De bereikbaarheid per e-mail 
verloopt via ondernemersloket@hofvantwente.nl. Ontvangen e-mails worden geregistreerd en 
beheerd of verdeeld door de medewerker ondernemersloket. Dit verloopt naar wens.  
 

 Pagina weergaves Unieke pagina 

weergaves 

Gemiddelde tijd op 

pagina (seconden) 

Ondernemersloket 19.366 11.633 22,75 

Nieuws 7.220 4.210 13,75 

Beleid en projecten 1.494 869 23,50 

Contact afspraak maken 1.056 692 47,00 

Op zoek naar personeel 943 522 25,25 

Financiële hulp voor 

ondernemers / ZZP-ers 644 416 24,75 

Ondernemersverenigingen 638 400 48,75 

Digitaal loket 598 374 16,25 

Bedrijf starten 565 353 28,50 

Bedrijf vestigen / verhuizen 548 338 21,25 

Overzicht bedrijventerreinen 528 322 13,75 

Cijfers en onderzoek 517 317 14,25 

Partners 489 284 12,50 

Bedrijvenpark Zenkeldamshoek 377 236 18,75 

Duurzaam ondernemen  361 217 7,00 

Bewerking: Gemeente Hof van Twente  

Pagina weergaves  Het aantal keer dat deze pagina is bezocht. 

Unieke pagina weergaves Het aantal bezoeken waarbij ook deze pagina is bezocht. Wanneer een 

pagina meerdere keren bezocht is tijdens één uniek bezoek wordt dit maar 

één keer geteld. 

Gemiddelde tijd op de pagina De gemiddelde tijd die bezoekers op deze pagina doorbrengen. 

mailto:ondernemersloket@hofvantwente.nl
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Spreekruimte ondernemersloket 
Gesprekken met ondernemers vinden in principe plaats in het gemeentehuis. Ondernemers kunnen 
een overleg telefonisch of per e-mail aanvragen. Ten behoeve van deze gesprekken is een 
spreekruimte ingericht op de begane grond, achter de publieksbalies. De ondernemersverenigingen 
hebben gezamenlijk een presentatiewand ontwikkeld en geplaatst ten behoeve van deze ruimte. In de 
spreekruimte kan worden afgesproken met 2 of 3 ondernemers. Dit past qua omvang ook bij het 
gemiddelde gezelschap waarmee dit soort overleggen plaatsvinden. Aanbevolen wordt om deze 
spreekruimte te gebruiken voor overleggen met ondernemers.  
 
Communicatie ondernemersloket 
Niet alle ondernemers die het ondernemersloket benaderen weten met welke vragen ze terecht 
kunnen bij het ondernemersloket en dus hoever de dienstverlening reikt. Ook in de gemeentelijke 
organisatie is enige onduidelijkheid hierover opgemerkt. Extra inzet op communicatie hierover is 
wenselijk. Te denken valt aan een heldere afbakening van de dienstverlening, een voorstelronde bij 
ledenvergaderingen van de ondernemersverenigingen, andere communicatie uitingen over het 
ondernemersloket, een extra instructie bij het telefonisch informatie centrum en publieksbalie en 
aanvullende informatie op het digitale ondernemersloket. 
 
Beloften over service (kwaliteitshandvest) 
In het kwaliteitshandvest van het ondernemersloket staan concrete beloften over de kwaliteit van de 
dienstverlening. Belangrijke pijlers voor de dienstverlening en contacten zijn transparantie, 
klantgerichtheid, professionaliteit en pre-activiteit. Vragen die via het ondernemersloket binnenkomen 
worden binnen twee werkdagen behandeld, waarbij de termijnen voor afhandeling duidelijk worden 
weergegeven. Het wordt aanbevolen dezelfde servicenormen te blijven hanteren. 
 
In 2013 zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de gemeentelijke dienstverlening richting 
ondernemers. Vanwege de raakvlakken met de doelstellingen van het ondernemersloket is een 
samenvatting van deze onderzoeken als bijlage bij deze evaluatie gevoegd. 
 

Vervolgaanpak ondernemersloket 
De ambitie is er om het ondernemersloket uit te breiden (full service model) naar een meer proactieve 
aanpak. Door een meer proactieve en innovatieve houding van de medewerker ondernemersloket en 
de accountmanagers wordt getracht meer tegemoet te komen aan een goede dienstverlening van de 
gemeente en om als organisatie in te spelen op ontwikkelingen op economisch gebied.  
 
De eerste helft van 2014 wordt concreet gewerkt aan de uitbreiding van de werkzaamheden. Voorzien 
wordt dat de uitgebreidere aanpak vanaf 1 juli 2014 in werking treedt. Hiertoe worden de 
aanbevelingen uit deze evaluatie ter harte genomen. 
 
Eind 2014 zal het ondernemersloket opnieuw geëvalueerd worden. Bij deze evaluatie zal de nadruk 
liggen bij deze de ervaringen die zijn opgenomen met de proactieve werkwijze. Ook zal in deze 
evaluatie een terugkoppeling worden opgenomen over hoe de nu geconstateerde verbeterpunten zijn 
geïmplementeerd in de organisatie. 
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Bijlage: Onderzoeken naar gemeentelijke dienstverlening  
 
In 2013 zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de gemeentelijke dienstverlening richting 
ondernemers. De onderzoeken naar de gemeentelijke dienstverlening dienen als graadmeter voor de 
huidige aanpak. Vanwege de raakvlakken met de doelstellingen van het ondernemersloket worden 
deze onderzoeken bij deze evaluatie samengevat weergegeven. Uit de resultaten blijkt dat de 
gemeente de ondernemer op een goede manier van dienst is. De aanbevelingen uit de rapporten 
geven verdere verbetermogelijkheden weer. Omdat het van belang is in te blijven zetten om een 
verdere ontwikkeling van de dienstverlening, wordt aanbevolen hier concreet mee te werken. Daartoe 
zijn de onderzoeksresultaten en de aanbevelingen in de organisatie uitgezet. 

 

- Bewijs van goede dienst  
Dit onderzoek is opgesteld in opdracht van gemeente Hof van Twente en Hoofd Bedrijfschap 
Detailhandel. Het doel van het onderzoek is de dienstverlening van de gemeente Hof van Twente aan 
bedrijven onderzoeken door in te gaan op vier prestatievelden (termijnen, professionaliteit, 
ondernemersgerichtheid en betrouwbaarheid). De basis van het onderzoek zijn de tien meest 
aangevraagde producten door bedrijven in 2012. In totaal zijn voor het onderzoek 50 dossiers 
doorgelicht, oftewel vijf dossiers per product. 

 
De vriendelijkheid en behulpzaamheid van medewerkers wordt positief gewaardeerd. Ditzelfde geldt 
voor het inlevingsvermogen van medewerkers in de situatie van de ondernemer. Er zijn verbeteringen 
mogelijk de wijze waarop de gemeente met wettelijke termijnen omgaat en hoe de gemeente 
anticipeert op de behoefte van ondernemers en in de directe bereikbaarheid van inhoudsdeskundige 
medewerkers (vooral de telefonische bereikbaarheid). 

 

- MKB-vriendelijkste gemeente  
Het onderzoek ‘’MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland’’ is een initiatief van MKB-Nederland, 
samen met het Ministerie van Economische Zaken. Met de ranking wordt getracht de gemeenten te 
stimuleren zich meer in te spannen voor het midden- en kleinbedrijf. De gemeente Hof van Twente 
neemt de tiende plek in op de ranglijst  van de Overijsselse gemeenten. Een stijging van 12 plaatsen 
ten opzichte van het onderzoek in 2012. De plaats op de totale landelijke ranglijst is 103 (van de 408 
gemeenten). 
 
Beïnvloedbaar  voor de uitkomsten van dit onderzoek is de kennis bij de ondernemers over de 
gemeentelijke dienstverlening, de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen en de scores die 
ondernemers in andere gemeenten meegeven. Deze kennis kan gebaseerd zijn op zowel eigen 
ervaring met de gemeente in kwestie, als op het feit dat ze weten wat de gemeente aanbiedt (bijv. 
door communicatie van de zijde van de gemeente). Bij onvoldoende kennis bij de ondernemers heeft 
dit negatieve invloed op de scores. 
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- Onderzoek regeldruk bij gemeenten 
Het onderzoek ‘’regeldruk bij gemeenten’’ is door MKB-Nederland uitgevoerd. MKB-Nederland heeft 
als speerpunt de terugdringing van regeldruk en de voorkoming van nieuwe regeldruk. Onder de 
regeldruk wordt o.a. verstaan administratieve lasten, informatieverplichtingen en vergunningen. De 
gemeente Hof van Twente heeft 16 van bovengenoemde vragen positief kunnen beantwoorden. Dit is 
de beste score van de gemeenten in Overijssel die deel hebben genomen aan dit onderzoek (12 van 
de 25 gemeenten). 

 
- Mystery Guest Onderzoek  

Een mystery guest heeft namens de Kamer van Koophandel de dienstverlening van de 40 gemeenten 
uit het werkgebied van de Kamer van Koophandel aan ondernemers bieden getoetst en in kaart 
gebracht. Voor dit onderzoek zijn bij alle 40 gemeenten in het werkgebied van de Kamer van 
Koophandel Oost Nederland dezelfde getoetst, 15 cases telefonisch en 5 cases per e-mail. Dit bij de 
gemeenten aangekondigde onderzoek is een herhaling van het onderzoek uit 2012 en meet daarmee 
ook de vorderingen van gemeenten op basis van de aanbevelingen uit 2012.  

 

 Score Hof van Twente 

2012 

Score Hof van Twente 

2013 

Mysterycalling 6,9 7,3 

Mysterymailing 6,7 5,4 

NB. De dienstverlening per e-mail wordt sterk beïnvloed door het uitblijven van antwoorden op vragen die per mail 

zijn gesteld. De score die is gehaald van de e-mails die wel zijn beantwoord is een 9,0. 

 
De mystery guest hebben het kennisniveau en de parate kennis van de medewerkers van de 
gemeente als positief beoordeeld. Aandachtspunten zijn de beantwoording van alle ontvangen e-mail 
berichten, de snelheid van afhandeling van vergunningaanvragen en bij enkele inspanningen bij de 
telefonische dienstverlening zoals goed doorvragen, afspraken maken over een uniform script (hoe 
mensen binnen de organisatie de telefoon aannemen), ondernemers “warm’’ door te verbinden en 
aanbieden om de klant terug te bellen als de medewerker niet bereikbaar is.  
 
 


