
“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:  25 maart 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

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

Voor informatie:  Berryl Michel, Ruimtelijke en economische ontwikkeling  

Onderwerp:  Evaluatie ondernemersloket Hof van Twente februari 2014 

 

1. Aanleiding 

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 ondernemers-

loket 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 weer-

gegeven in bijgevoegde notitie ‘evaluatie ondernemersloket Hof van Twente februari 2014’ 

(verder evaluatie ondernemersloket). 

2. Inhoudelijke mededeling 

In de evaluatie is de werkwijze van het ondernemersloket uiteengezet en zijn de eerste 

ervaringen weergegeven. Tevens zijn aanbevelingen gedaan voor de verdere verbetering van 

het ondernemersloket. Hieronder worden deze aanbevelingen weergegeven: 

 

 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.  
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 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 onder-
nemersloket. Mogelijkheden hiertoe zijn het instellen van een vaste telefoon (met doorschakel-
opties) 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.  
 

 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 ondernemers-
verenigingen 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. 
 
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.  

3. Conclusie 

Vanaf 1 juli 2013 zijn er veel contacten geweest tussen gemeente en ondernemers. De 

evaluatie ondernemersloket geeft aanbevelingen voor de verdere verbetering van het onder-

nemersloket.  De eerste helft van 2014 wordt concreet gewerkt aan de uitbreiding van de 

werkzaamheden naar een meer proactieve aanpak. Voorzien wordt dat de uitgebreidere 

aanpak vanaf 1 juli 2014 in werking treedt. Hiertoe worden de aanbevelingen uit de evaluatie 

ondernemersloket 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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