
 

 

VNG Realisatie 

Workshops Houd de lijn open op 29 november 2018 

 

1 Speech analytics  

De Rekenkamer Zeist heeft met behulp van speech analytics onderzocht hoe de gemeente de 

dienstverlening naar haar klanten toe kan verbeteren. Zeist legt uit hoe zo’n traject er binnen 

een gemeente uitziet, welke inzichten dit oplevert en hoe de gemeente de resultaten inzet om de 

dienstverlening te verbeteren. Ook oefent u als deelnemer van de workshop zelf met het 

analyseren van speech analytics. 

 

2 Dienstverlening en Digitalisering 

Gemeenten onderscheiden zich in hun dienstverlening. De één ambieert dienstverlening als 

integraal geheel. Een ander zet in op zoveel mogelijk digitaal afhandelen. Weer een ander gaat 

voor innovatie, kostenreductie of een goed persoonlijk contact. En het een sluit het ander niet 

uit. Combinaties maken de mogelijke ambities eindeloos. Maar welke ambities een gemeente 

ook heeft, om daar te komen, moet u eerst weten waar u bent. Dat kan met het dashboard 

Dienstverlening en Digitalisering op Waarstaatjegemeente!  

 

Deze workshop laat zien hoe u zicht krijgt op waar uw gemeente staat: 

-           Hoe tevreden zijn uw inwoners nu?  

-           En je ondernemers?  

-           Hoe digitaal volwassen is uw gemeente op dit moment?  

-           Van welke landelijke voorzieningen maakt uw gemeente gebruik?  

-           Is dit meer of minder dan vorig jaar?  

-           En hoe is dat bij de buren? 

 

3 Mystery client  

Gemeenten zijn voor ondernemers een belangrijke vraagbaak en dienstverlener. Of het nu gaat 

over een horecavergunning voor een nieuw café, de organisatie van een evenement of het 

plaatsen van een reclamebord. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wilde 

weten hoe het staat met de kwaliteit van de dienstverlening aan bedrijven. Daarom heeft het 

een mysteryclientonderzoek laten uitvoeren. De best practises uit het onderzoek worden gedeeld 

met alle gemeenten zodat in gezamenlijkheid gewerkt kan worden aan verdere optimalisering 

van de dienstverlening aan ondernemers. 

  

4 Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet… 

Iedereen zal onderschrijven dat informatieveiligheid & privacy steeds belangrijker worden 

naarmate we meer gegevens online verzamelen en delen. Weet u die risico’s op te sporen? Stap 

voor even in de wereld van een ethisch hacker en ga op zoek naar de lekken in de beveiliging 

van een gemeente. Vergelijk de snode plannen om aan informatie te komen van uw team met 

die van een echte ethische hacker. Hebt u nog mogelijkheden onbenut gelaten?  

 

5 Digitale Identiteit en eID middelen 

DigiD, eHerkenning, iDIN, eIDAS... weet u uw weg te vinden in de huidige wirwar van digitale 

identificatie- en authenticatiediensten? Deze sessie geeft u antwoord op vele vragen over de 

elektronische identiteit (eID). U maakt kennis met de diverse authenticatiemiddelen en de 
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samenhang tussen die middelen, en we laten zien hoe u identificatie en authenticatie aanpakt 

voor uw eigen inwoners én voor de Europeaan met een digitale identiteit. 

Ook geeft deze sessie u inzicht in de stand van zaken met betrekking tot verschillende eID-

projecten. We praten u bij over de laatste ontwikkelingen en laten zien wat u komend jaar op dit 

terrein kunt verwachten, over de verschillende betrouwbaarheidsniveaus en de eIDAS-

verordening zoals de DigiD-niveaus 'Substantieel' en 'Hoog'. We vertellen over hoe u kunt 

omgaan met de die sinds 29 september 2018 van kracht is. En we geven een kort overzicht van 

de experimenten die in het identiteitslab van Samen Organiseren worden gedaan. 

 

6 Fast Forward 

Ben je al in de Experience room geweest? Proeven van de toekomst. In deze sessie spoelen we 

even fast forward en stappen we in het frontoffice van de toekomst. Wat zou er veranderd 

kunnen zijn en wat betekent dat voor mensen, werkwijzen en organisatie, voor omgeving en 

techniek, voor contact en dialoog met de klant? Ontdek het in deze workshop. 

 

7 Met wie spreek ik? 

Als Frontoffice medewerker heb je meestal een persoon aan de lijn. Die is op zoek naar 

informatie of producten of diensten. Door vragen te stellen kun je hem of haar zo goed mogelijk 

helpen. Maar wat als je die informatie straks op een andere manier al hebt gekregen? 

Bijvoorbeeld omdat een bepaald apparaat contact op heeft genomen? Is klantcontact dan 

overbodig? In deze workshop kijken we naar de ontwikkelingen rond de communicatie tussen 

apparaten en wat die kunnen betekenen voor het klantcontact. 

 

8 Klantgedreven dienstverlening: Aan de slag met klantreizen en serviceformules 

In deze workshop krijgt u eerst een korte uitleg. Daarna zoeken we bepaalde producten uit en 

gaan we kijken hoe we die in een serviceformule inpassen. U loopt met uw groep een klantreis 

door. Daarbij komen fundamentele vragen langs, zoals ‘wat valt op in welke fase? wat zijn de 

contactmomenten? 3. wat zou je verwachten? wat zou hier idealiter gebeuren? We sluiten de 

workshop af met een gezamenlijke evaluatie. 

 

9 Samenwerken Hoe?Zo! 

“Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder” is een tegeltjeswijsheid die vaak gebruikt 

wordt als het gaat om samenwerken. Een ander tegeltje zegt juist “vele handen maken licht 

werk”. Ontdek de zin en onzin van samenwerken als het gaat om klantcontact en dienstverlening 

in deze interactieve workshop met gemeente Groningen en maak bewuste keuzes voor jouw 

organisatie.   

 

10 Weboptimalisatie á la Coolblue: hoe doen gemeenten dit? 

De webwinkels Bol.com en Coolblue kent iedereen. Ze zijn herkenbaar, vindbaar en zeer 

klantvriendelijk. Wat kan een gemeente hiervan leren? Hebben we ook goede gemeentelijke 

voorbeelden van zulke websites? Jazeker!  In 2017 en 2018 zijn er meer dan 100 gemeenten die 

de leermodule Meten & Verbeteren van de website hebben gevolgd. Met behulp van deze module 

hebben ze – net als bol.com en coolblue – hun website geoptimaliseerd. Tijdens deze sessie 

presenteert Pieter Pinxten vanuit VNG Realisatie namens gemeenten Vught en Heerenveen de 

resultaten van hun usability tests. En ook: welke belangrijke aanpassingen dat heeft opgeleverd 

én wat dat concreet betekent voor inwoners en ondernemers. 


