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Inleiding
Dit is het eindrapport van het onderzoek van de rekenkamercommissie Zwijndrecht naar de communicatie en informatie aan bewoners. Het rapport
verschijnt in een iets andere vorm en opmaak dan gewoonlijk, namelijk in een platliggende ‘presentatie’ opmaak. Het is het laatste onderzoek dat de
rekenkamercommissie in de raadsperiode 2014-2018 heeft laten uitvoeren.
Leeswijzer
Na deze inleiding is een samenvattende analyse van het onderzoek opgenomen (pagina 3). In die analyse treft u de aanbevelingen aan die de
rekenkamercommissie heeft geformuleerd op basis van het uitgevoerde onderzoek. Vanaf pagina 4 is de integrale tekst van het onderzoeksrapport
opgenomen. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau PBLQ.
Ter afsluiting

Een conceptversie van dit rapport is voor hoor- wederhoor aangeboden aan het college. De reactie van het college wordt in de definitieve versie integraal
opgenomen en door de rekenkamercommissie voorzien van een nawoord. Op deze versie rust nog een embargo tot 24 april 2018.
De rekenkamercommissie bedankt PBLQ en de medewerkers van de organisatie voor hun bijdrage.
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Samenvattende analyse onderzoek "Kan ik nog iets voor u doen?“: Communicatie en informatie aan inwoners
In de onderzoeken van de rekenkamercommissie van de afgelopen jaren is meermalen in de aanbevelingen aan de orde geweest dat ook de
informatievoorziening aan de burgers aandacht behoeft. Daarom heeft de rekenkamercommissie ervoor gekozen om in het laatste onderzoek voor de
verkiezingen communicatie centraal te stellen. Het gaat in dit geval om een meer inventariserend en beschrijvend onderzoek. Zo is er geen normenkader
gehanteerd. De rekenkamercommissie wilde weten hoe de communicatie en informatie aan inwoners met een vraag of verzoek is ingericht, kortom: de
huidige situatie. De bevindingen vormden de basis voor een gesprek met leden van de raad over de gewenste situatie.
De centrale vragen in dit onderzoek zijn: “Hoe verloopt de informatie en communicatie aan inwoners met een vraag of verzoek?” en “Wat is voor
de gemeenteraad de gewenste kwaliteit van informatie en communicatie aan inwoners met een vraag of verzoek?”.
Op basis van de verzamelde informatie en de opgedane inzichten komt de rekenkamercommissie tot de volgende aanbevelingen.
•

Verbeter de website van de gemeente en verbeter de zoekfunctie.

•

Besef dat mensen die bellen vaak meer of andere informatie willen dan reeds beschikbaar is op de website. Let er daarom op dat het telefonische
kanaal ten opzichte van de informatie op de website meer ondersteuning biedt.

•

In de veelheid van informatie kunnen mensen soms het overzicht kwijtraken. Let er op dat mensen geholpen worden bij het vinden van de juiste
vindplek van informatie (‘warme doorverwijsfunctie’), ook als dit bij een andere organisatie is.

•

Vergeet niet dat er ook een doelgroep is die behoefte heeft aan schriftelijk voorlichtingsmateriaal. Let er daarom op dat relevante folders (en ander
voorlichtingsmateriaal) in voldoende mate beschikbaar op diverse locaties in de gemeente beschikbaar zijn. Denk daarbij ook aan andere
organisaties in de gemeente die zich richten op ondersteuning van de inwoners (zoals bijvoorbeeld gezondheidscentra).

•

Doordat mensen vragen stellen en informatie ophalen, kan inzicht ontstaan aan welke informatie op dat moment behoefte is. Maak daar als
organisatie gebruik van en anticipeer op veelgestelde vragen.

•

Communicatie is niet alleen ‘zenden’ en informatie verstrekken. Als burgers met ideeën of suggesties voor initiatieven komen, is het goed als de
gemeente daarop actief reageert en meedenkt.

•

Voor de gemeenteraad: voer een discussie over de normen die de gemeente dient te hanteren bij het verstrekken van informatie en stel daar kaders
voor op.

3

Onderzoeksrapport door PBLQ
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Aanleiding voor dit onderzoek
In de onderzoeken van de rekenkamercommissie van de afgelopen jaren is meermalen in de aanbevelingen aan de orde geweest dat
ook de informatievoorziening aan de burgers aandacht behoeft. Daarom heeft de rekenkamercommissie ervoor gekozen om in het
laatste onderzoek voor de verkiezingen communicatie centraal te stellen.
De rekenkamercommissie wil weten hoe de communicatie en informatie aan inwoners met een vraag of verzoek nu is ingericht,
kortom: de huidige situatie. De bevindingen vormen de basis voor een gesprek met de raad over de gewenste situatie.
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Inhoud
Deze rapportage is als volgt opgebouwd:
1. Context en onderzoeksaanpak (sheets 7-14)

3. Praktijkonderzoek (sheets 32-58)

Doel- en vraagstelling en afbakening van het onderzoek

Antwoorden gekregen?

Geselecteerde onderzoeksonderwerpen, geformuleerd
als concrete voorbeelden van vragen en verzoeken

(Persoonlijke) ervaringen met vragen stellen

2. Visie en werkwijze Zwijndrecht (sheets 15-31)

Kaders en uitgangspunten op het gebied van
communicatie en informatie in de gemeente Zwijndrecht
Uitkomsten van (eerder) onderzoek naar de tevredenheid
over communicatie en informatie
Facts & figures aantal websitebezoekers, baliebezoek,
telefoontjes etc.
Analyse(s)

Analyse(s)
4. Huidige en gewenste situatie (sheets 59-68)
Conclusies huidige situatie

Uitgangspunten voor de gewenste situatie
5. Bijlagen (sheets 69-78)
Geïnterviewden, bestudeerde documenten en extra
‘Facts & figures’
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1. Context en onderzoeksaanpak
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Doel- en vraagstelling en afbakening
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Doel- en vraagstelling

Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag voor de huidige situatie is als volgt:

Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is tweeledig:
1.

De huidige situatie in beeld brengen. Kortom:
onderzoeken hoe de gemeente Zwijndrecht
communiceert en inwoners informeert bij
vragen of verzoeken.

2.

Begeleiding bij het bepalen van de gewenste
situatie. Kortom: concrete handvatten bieden
aan de raad van Zwijndrecht, zodat de fracties
het goede gesprek kunnen voeren over de
gewenste situatie op het gebied van informatie
en communicatie aan inwoners.

“Hoe verloopt de informatie en communicatie aan inwoners met een
vraag of verzoek?”
Daarbij horen de volgende deelvragen:
1. Via welke kanalen komen de vragen en verzoeken van inwoners bij de
gemeente binnen?
2. Hoe vindbaar, bruikbaar en toegankelijk zijn de diverse kanalen en
bronnen voor de verschillende doelgroepen binnen de gemeente?
3. Hoe vindt de beantwoording van vragen en verzoeken van inwoners
plaats?
4. Welke antwoorden geeft de gemeente op vragen en verzoeken van
inwoners?
5. Meet de gemeente de tevredenheid over de beantwoording van vragen
of verzoeken van inwoners? Zo ja: wat zijn daarvan de resultaten?
De onderzoeksvraag voor de gewenste situatie is:
“Wat is voor de gemeenteraad de gewenste kwaliteit van informatie en
communicatie aan inwoners met een vraag of verzoek?”
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Afbakening
Dit onderzoek kent de volgende afbakening. Het onderzoek richt zich op:
De communicatie en informatievoorziening aan of met inwoners. Die inwoners kunnen uiteraard meerdere rollen hebben. Ook
kunnen zij heel wisselend digitaal vaardig en communicatief zijn. Dit is afhankelijk van bijvoorbeeld achtergrond, opleiding, leeftijd etc.
Communicatie als een proces van informatie-uitwisseling. Hierbij is altijd sprake van een zender, een boodschap met informatie en
een ontvanger. Er is contact tussen beiden, met als doel om een gemeenschappelijk beeld te krijgen.
De (eerste) contactmomenten tussen de gemeente en haar inwoners, omdat een inwoner een vraag of verzoek heeft over een
dienst of product. Het onderzoek richt zich dus niet op burgerparticipatie of het samen met inwoners formuleren of uitvoeren van
beleid.
De communicatie en informatievoorziening over de acht onderwerpen waar de rekenkamercommissie Zwijndrecht eerder onderzoek
naar heeft gedaan. Het gaat om: waarderingssubsidies, armoede, verkeersveiligheid, onderwijshuisvesting, onderhoud,
duurzaamheid, Wmo en tot slot: mantelzorg. De constateringen uit deze onderzoeken worden meegenomen in dit onderzoek.
De communicatie en informatie over de genoemde acht onderwerpen worden onderzocht door middel van zogenoemde
(archetypische) vragen of verzoeken. Dit zijn per onderwerp enkele basisvragen, geïnspireerd door het onderzoek van VNG/KING
naar de toptaken van gemeenten.
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Centrale voorbeeldvragen en verzoeken
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Centrale voorbeeldvragen en -verzoeken
Voor dit onderzoek hebben wij een aantal concrete voorbeelden van vragen en verzoeken voor de acht centrale onderwerpen
geformuleerd.
Deze voorbeeldvragen zijn geformuleerd vanuit het perspectief van een inwoner die informatie wil hebben of een vraag heeft over een
specifiek product of dienst. In dit onderzoek naar informatie en communicatie is de zoektocht steeds gestart vanuit één of meerdere
van deze voorbeeldvragen.
Bij de formulering van de voorbeeldvragen hebben wij gebruik gemaakt van het onderzoek dat het Kwaliteitsinstituut Nederlandse
Gemeenten (KING, onderdeel van de VNG) in 2016 heeft uitgevoerd naar de toptaken van gemeenten. Dat onderzoek laat zien naar
welk soort informatie inwoners met name zoeken.
Op de volgende pagina’s worden alle voorbeeldvragen getoond.

De acht centrale onderzoeksonderwerpen staan in de lijst met 30
gemeentelijke toptaken op de volgende plek:
-

Waarderingssubsidies:
Armoede:
Verkeersveiligheid:
Onderwijshuisvesting:
Onderhoud:
Duurzaamheid:
Wmo:
Mantelzorg:

plek 20
plek 5
plek 18
plek 27
plek 11
niet in top-30 gemeentelijke producten
plek 6
plek 6
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Centrale voorbeeldvragen en verzoeken per onderwerp (1 van 2)
Onderwerp

Vragen

Waarderingssubsidies

1.
2.
3.
4.
5.

Ik wil iets organiseren. Kan ik daar een waarderingssubsidie voor krijgen? En heb ik dan ook een vergunning nodig?
Wat is een waarderingssubsidie precies?
Hoe vraag ik een waarderingssubsidie aan? Wat moet ik dan doen?
Wat zijn de voorwaarden van een waarderingssubsidie?
Ik heb een klacht of wil een melding doen.

Armoede

1.
2.
3.
4.
5.

Ik heb een probleem (met geld, inkomen, schuld etc.). Kan de gemeente mij helpen?
Hoe vraag ik bijstand aan? Wat moet ik dan doen?
Biedt de gemeente korting aan als ik een laag inkomen heb?
De kosten voor kinderopvang zijn erg hoog. Kan de gemeente helpen?
Ik heb een klacht of wil een melding doen.

Verkeersveiligheid

1.
2.
3.
4.

Ik heb een idee voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Hoe kan ik die indienen?
Wanneer wordt de onveilige verkeerssituatie (in onze straat/wijk) opgelost?
Wat doet de gemeente aan de verkeersveiligheid (in onze straat/wijk)?
Ik heb een klacht of wil een melding doen.

Onderwijshuisvesting

1.
2.

Voldoen de schoolgebouwen in Zwijndrecht aan alle kwaliteitseisen (zoals binnenklimaat, veiligheid)?
Ik heb een klacht of wil een melding doen.

Onderhoud

1.
2.
3.
4.
5.

Welke werkzaamheden zijn er binnenkort te verwachten (in onze straat/wijk)?
Blijft met de wegafsluiting onze straat wel bereikbaar?
Kan ik last ondervinden van de vervanging van de riolering in onze straat?
Kan ik meedenken over het onderhoud (van onze straat/wijk)?
Ik heb een klacht of wil een melding doen.
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Centrale basisvragen en verzoeken per onderwerp (2 van 2)
Onderwerp

Vragen

Duurzaamheid

1.
2.
3.
4.
5.

Ik wil zonnepanelen aanschaffen. Hoe kan ik een lening aanvragen?
Ik wil graag advies over energiebesparende maatregelen voor mijn woning.
Heb ik een vergunning nodig als ik mijn huis wil verduurzamen?
Is er budget beschikbaar voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid?
Ik heb een klacht of wil een melding doen.

Wmo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hoe kan ik van de gemeente hulp krijgen bij wat taken in het huishouden?
Hoe kan ik een gehandicaptenparkeerplaats en –kaart krijgen?
Ik kan niet autorijden of zelfstandig met het openbaar vervoer reizen. Hoe kan de gemeente mij helpen?
Hoe kan ik een rolstoel krijgen?
Betaalt de gemeente mee aan aanpassingen in ons huis die nodig zijn vanwege ziekte of ouderdom?
Moet ik betalen voor een hulpmiddel (rolstoel/hulp in het huishouden/etc.)?
Ik heb een klacht of wil een melding doen.

Mantelzorg

1.
2.
3.
4.
5.

Ik zorg voor mijn man/broer/zus/vrouw/etc. Kan ik daar hulp bij krijgen?
Ik ben mantelzorger en ga nu op vakantie. Kan de gemeente de zorg tijdelijk (laten) overnemen?
Zijn reiskosten en telefoonkosten voor mantelzorg aftrekbaar?
Hoe vraag ik een persoonsgebonden budget aan?
Ik heb een klacht of wil een melding doen.
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2. Visie, werkwijze en eerdere onderzoeken gemeente Zwijndrecht
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Kaders en uitgangspunten gemeente Zwijndrecht
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Kaders en uitgangspunten communicatie (1 van 5)
In de gemeente Zwijndrecht is een aantal kaders en uitgangspunten voor communicatie en informatie (aan inwoners) vastgesteld.
Hieronder en op de volgende pagina’s sommen wij ze op.
Programmabegroting 2017-2020 gemeente Zwijndrecht:
‒ Doel: “Om succesvol het vertrouwen te vergroten is […] aandacht nodig voor […] de zogenoemde responsiviteit. Dit vraagt om
goede communicatie en beheersing van de kwaliteit van reguliere processen als het beantwoorden van brieven, mails,
telefoontjes, maar ook het motiveren van besluiten.” De gemeente gaat daar het volgende voor doen:

• “We geven een impuls aan de communicatie over onze doelstellingen. We informeren onze inwoners over belangrijke
resultaten (bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, vertrouwen, betaald parkeren, afvalinzameling, et cetera).”
• “We onderzoeken een laagdrempelige manier om meer (en beter) te communiceren.”
Kwaliteitshandvest 2011:

‒ “De gemeente Zwijndrecht is u graag zo goed mogelijk van dienst. Wij willen tevreden inwoners die weten waar ze aan toe zijn.
[…] Daar hoort ook bij dat we helder en transparant communiceren over onze dienstverlening. We maken duidelijke afspraken
zodat u weet wat u van ons kunt verwachten en hoe u ons aanspreekt als afspraken niet nagekomen worden.”
‒ Algemene servicenormen op het gebied van informatie en communicatie zijn:
•
•
•
•

Wij sturen binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging.
Wij handelen uw brief binnen zes weken af.
Wij nemen binnen 25 seconden de telefoon op en verbinden u maximaal 2 keer door aan de telefoon.
Wij streven ernaar bij een terugbelafspraak om u binnen 1 dag terug te bellen.
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Kaders en uitgangspunten communicatie (2 van 5)
Communicatievisie 2012 – 2015:
‒ Ambities: “De gemeente Zwijndrecht heeft de ambitie om oprecht, open en op maat te communiceren.” Daarbij horen termen als
oprecht luisteren; betrekken; communicatie in het hart van gemeentelijk beleid brengen; duidelijk, open, eerlijk en herkenbaar
naar buiten communiceren en tot slot communiceren op een wijze die past bij de huidige tijd.
‒ Doel: “Alle externe doelgroepen ervaren de gemeente Zwijndrecht als een overheidsorganisatie die dienstverlenend is,
meedenkt, luistert en anticipeert op hun wensen en behoeften. Kortom: een klantgerichte organisatie, die er is voor Zwijndrecht.”
‒ Speerpunten:
• De basis gewoon goed: “De gemeentelijke informatie klantgericht, toegankelijk, begrijpelijk, actief, betrouwbaar,
transparant en herkenbaar moet zijn.”
• Interactie: “De gemeente wil begrijpelijk beleid maken. Dat kan alleen door de samenleving tijdig te betrekken bij
voorbereiding en uitvoering van beleid en projecten.”
• Maatwerk: “De gemeente Zwijndrecht moet investeren in het personaliseren van informatiestromen.”
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Kaders en uitgangspunten communicatie (3 van 5)
Centrumregeling telefonie 2013
‒ Het Callcenter 14078 neemt alle telefoontjes van de inwoners uit Zwijndrecht aan. Verder is het de taak van het Callcenter om:
•
•
•
•
•
•
•

Klantvragen te beantwoorden;
Aanvragen of meldingen in te dienen namens de klant;
Gesprekken warm door te verbinden;
Terugbelnotities te maken;
De opvolging van terugbelnotities te monitoren;
Te rappelleren bij (dreigende) overschrijding van servicenormen;
Managementinformatie te verstrekken.

‒ De gemeente zorgt zelf voor de afhandeling van de 20% complexe dienstverleningsvragen. Dit zijn klantvragen die het Callcenter 14078
niet op basis van de kennisbank kan afhandelen en telefonisch of via een terugbelnotitie of zaak doorgeeft aan de vakafdeling.
Overeenkomst uitvoering webcare, LiveChat en Whatsapp voor Zwijndrecht door Dienstverlening Drechtsteden, 2017:
‒ De verantwoordelijkheid voor de afhandeling van vragen of meldingen via social media (zoals Twitter, Facebook) is verdeeld tussen
Dienstverlening Drechtsteden en de gemeente Zwijndrecht. Dienstverlening Drechtsteden richt zich op berichten over de ‘wat’- en de
‘hoe’-vragen van inwoners, de gemeente Zwijndrecht op de ‘waarom’-vragen van inwoners.
‒ De verantwoordelijkheid voor de eerstelijns afhandeling van vragen via Whatsapp ligt bij Dienstverlening Drechtsteden. De afspraak is dat
Whatsapp-berichten binnen twee uur worden beantwoord. Mocht de vraag complexer zijn dan wordt de vraag doorgestuurd naar de
gemeente Zwijndrecht. De gemeente moet dan binnen 24 uur op de vraag reageren.
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Kaders en uitgangspunten communicatie (4 van 5)
Uit de voor dit onderzoek gehouden interviews met ambtelijk medewerkers de gemeente Zwijndrecht blijkt dat ook diverse werkafspraken
gelden die niet formeel zijn vastgelegd. Hier benoemen wij ze kort.

Werkafspraken:
‒ In 2018 wordt voor het laatst een klanttevredenheidsonderzoek Gemeentewinkel uitgevoerd. De gemeente wil gaan werken met
klantsignaalmanagement. Klantsignaalmanagement is: “het verbeteren van de dienstverlening vanuit de klantervaringen door het
verzamelen van zoveel mogelijk klantsignalen, het continu meten van tevredenheid van klanten vanuit de klantervaring en het op
basis daarvan gericht verbeteren vanuit alle signalen.” Deze nieuwe manier van werken wordt op Drechtstedenniveau opgestart.
Met ingang van 2018 wil ook Zwijndrecht met deze nieuwe methode aan de slag.
‒ Het uitgangspunt is dat ongeveer 80% van de vragen die telefonisch binnenkomen door het Callcenter (voor de Drechtsteden)
worden afgehandeld. Deze 80% van de vragen gaat over circa 20% van de gemeentelijke producten, zo is de aanname van de
gemeente Zwijndrecht. De overige circa 20% van de vragen wordt doorgezet naar de vakinhoudelijke afdelingen van de
gemeente Zwijndrecht, omdat die niet eenvoudig door het Callcenter beantwoord kunnen worden.
‒ De uitgangspunten voor deze verhouding gelden ook voor de website: volgens de gemeente gaat 80% van de zoekopdrachten
(maar) over 20% van de gemeentelijke producten. Die informatie moet zo helder mogelijk op de website te vinden zijn. En ook
aan de balie geldt het uitgangspunt dat 80% van de vragen direct beantwoord moet kunnen beantwoorden, al dan niet met hulp
van de informatie op de website.
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Kaders en uitgangspunten communicatie (5 van 5)
Vervolg werkafspraken:
‒ De gemeente Zwijndrecht werkt volgens het principe dat eerstelijns informatie altijd hetzelfde moet zijn, dus zowel via de balie,
telefoon, post als mail. Alle vragen moeten te beantwoorden zijn op basis van de informatie op de gemeentelijke website. De
website is dus dé bron waar alle andere kanalen gebruik van moeten kunnen maken. Externe instellingen kunnen ook op de
website informatie opzoeken om vragen te beantwoorden.
‒ De Sociale Dienst Drechtsteden maakt gebruik van Whatsapp. Het uitgangspunt is dat Whatsapp-berichten door de Sociale
Dienst Drechtsteden binnen één uur worden beantwoord.
‒ In Q3 van 2017 – ten tijde van dit onderzoek – is LiveChat geïmplementeerd. Inwoners kunnen via de website van de gemeente
Zwijndrecht in een chatruimte een vraag voorleggen. Het uitgangspunt is dat deze vragen binnen 40 seconden beantwoord
moeten worden.
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Eerder onderzoek naar communicatie/ informatie
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Uitkomsten (eerder) onderzoek communicatie en informatie (1 van 2)
De gemeente Zwijndrecht deed in de voorgaande jaren al regelmatig onderzoek naar communicatie en informatie. Hier laten we
de belangrijkste resultaten zien.

Klanttevredenheidsonderzoek Publiekszaken 2011:
‒ Zwijndrechtse burgers waarderen de dienstverlening met een rapportcijfer 7,7.
Klanttevredenheidsonderzoek Gemeentewinkel 2014:
‒ Bezoekers beoordelen hun bezoek aan het gemeentehuis als geheel met het gemiddelde rapportcijfer van een 8,2. De
baliedienstverlening krijgt een 8,5, de telefonische dienstverlening een 7,8 en de elektronische dienstverlening een 7,3.
Monitor Communicatie en Bestuur 2015:
‒ Het rapportcijfer voor gemeentelijke informatie is een 6,7.

‒ De kanalen waar inwoners de meeste voorkeur voor hebben zijn: het huis-aan-huisblad/Gemeentenieuws (54%), de
gemeentewebsite (44%), brieven van de gemeente (43%), krant/dagblad (27%) en folders van de gemeente (24%).*
* Let op: brieven van de gemeente zijn vaak specifiek en doelgroepgericht. De overige kanalen zijn ‘breed toegankelijk voor iedereen’.
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Uitkomsten (eerder) onderzoek communicatie en informatie (2 van 2)
Monitor Communicatie en Bestuur 2017:
‒ De waardering voor de gemeentelijke informatie is een rapportcijfer 6,8. Het gemiddelde rapportcijfer in Nederland is 6.6 (bron:
waarstaatjegemeente.nl)

‒ Inwoners waarderen het Gemeentenieuws met het rapportcijfer 7,0, de gemeentelijke website met een 6,8 en de sociale media
van de gemeente met een 6,2.
‒ De kanalen waar inwoners de meeste voorkeur voor hebben zijn: brieven van de gemeente (70%), digitale nieuwsbrief (46%),
het huis-aan-huisblad/Gemeentenieuws (45%), de website van de gemeente (31%).*
‒ Inwoners stellen het liefst vragen per e-mail, in een afspraak en per telefoon.
Klantsignaalmanagement Sociale Dienst Drechtsteden 2017:
‒ Telefonie krijgt in Q1 van 2017 een rapportcijfer 7,0 en in Q2 een 7,5.
‒ E-mail krijgt in Q1 van 2017 een rapportcijfer 6,8 en in Q2 een 7,5.
‒ De balie krijgt zowel in Q1 als Q2 van 2017 een rapportcijfer 7,7.
‒ De afhandeling van de Wmo-verzoeken krijgt in 2017 in Q1 een rapportcijfer 7,8 en in Q2 een 7,7.
* Let op: brieven van de gemeente zijn vaak specifiek en doelgroepgericht. De overige kanalen zijn ‘breed toegankelijk voor iedereen’.
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Facts and figures
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Cijfers, aantallen en andere inzichten
Dienstverlening Drechtsteden, de gemeente Zwijndrecht en de Sociale Dienst Drechtsteden monitoren een aantal gegevens over
bijvoorbeeld het gebruik van de website, aantallen telefoontjes, gebruikte zoekwoorden, aantal Whatsapp-gesprekken, Twitterberichten etc.
Wanneer de gegevens gedurende langere tijd opvallende resultaten laten zien, wordt hier door de afdeling Gemeentewinkel op
ingegrepen. Enkele voorbeelden van recente datum zijn:
‒ Deze zomer waren er veel telefoontjes en klachten over blaffende honden. De gemeente heeft naar aanleiding daarvan op de
homepage informatie geplaatst over wat inwoners in dat geval kunnen doen.
‒ Eerder dit jaar werd op de website regelmatig gezocht naar een ‘visvergunning’. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente in
het lokale huis-aan-huis-blad een artikel geplaatst, met als boodschap dat inwoners geen vergunning nodig hebben om te
kunnen vissen. Een analyse door de onderzoekers voor dit rekenkameronderzoek leert dat wanneer op dit moment wordt
gezocht op de term ‘visvergunning’ nog steeds geen informatie te vinden is. Ook niet dat inwoners geen visvergunning bij de
gemeente hoeven aan te vragen.
‒ Er werd een korte tijd veel gebeld wordt naar Zwijndrecht met vragen over het sociaal domein. Er is toen voor gezorgd dat de
eerstelijns medewerkers van het Callcenter ook de vragen tijdelijk konden beantwoorden.

Op de volgende pagina’s laten we een aantal ‘facts and figures’ vanuit de monitorrapportages van Dienstverlening Drechtsteden en de
gemeente Zwijndrecht zien. Om het compacte karakter van het onderzoeksrapport te bewaren, is een deel van de ‘facts and figures’
opgenomen in de bijlagen bij dit rapport.
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Facts & figures: websitebezoekers
Website www.zwijndrecht.nl:
Periode

Aantal
bezoeken

Aantal unieke
websitebezoekers

Meest bezochte pagina’s:

Meest gebruikte zoekwoorden waar
géén zoekresultaten voor waren:

Meest gebruikte zoekwoorden waar
wél zoekresultaten voor waren:

Q1
2017

53.791

37.017

-

Homepage
Reisdocumenten,
rijbewijs en uittreksels
Openingstijden
Paspoort

-

Ondertrouw
Bouwarchief
Afspraak afzeggen
Afvalpas

-

WOZ
Trouwen
Uittreksel
Vacatures

Homepage
Openingstijden
Reisdocumenten,
rijbewijs en uittreksels
Paspoort

-

Afspraak afzeggen
Visvergunning
Milieupas
Vispas

-

Uittreksel
Afval
Trouwen
Kermis

Homepage
Openingstijden
Reisdocumenten,
rijbewijs en uittreksels
Paspoort

-

Visvergunning
Ongediertebestrijding
Bouwcontainer
Vispas

-

Honden
Uittreksel
Vergunning
Vacatures

Q2
2017

46.656

32.391

-

Q3
2017

21.795

16.358

-
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Facts & figures: telefoontjes en Whatsapp
Whatsapp gemeente Zwijndrecht:
‒ De gemeente is per augustus 2017 gestart met het gebruik van Whatsapp. Klanten hebben aangegeven dat ze graag zo
communiceren. Het afhandelen van vragen via Whatsapp is belegd bij het Callcenter 14078.
‒ Vanaf augustus is het volgend aantal berichten ontvangen:

Periode

Aantal berichten

Gemiddelde responstijd

Maximale responstijd

Augustus 2017

77

27 minuten en 34 seconden

3 uur en 2 minuten

September 2017

72

21 minuten en 20 seconden

2 uur en 3 minuten

Telefoontjes Callcenter 14078:
‒ Inwoners van de gemeente Zwijndrecht kunnen voor vragen bellen naar het algemeen telefoonnummer 14078. De aantallen
binnengekomen telefoontjes voor de gemeente Zwijndrecht zijn als volgt:

Periode

Aantal binnengekomen gesprekken

Q1 2017

9.855

Q2 2017

9.754

Q3 2017

7.922
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Facts & figures: baliebezoek Gemeentewinkel en Twitter
Baliebezoek gemeentewinkel
Periode

Aantal bezoeken

Meest gevraagd product of dienst

Q1 2017

9.389

-

Paspoort aanvragen: 1.672
Rijbewijs aanvragen: 1.364
ID-kaart aanvragen: 1.215

Q2 2017

11.205

-

Paspoort aanvragen: 2.252
ID-kaart aanvragen: 1.657
Rijbewijs aanvragen: 1.323

Q3 2017

8.518

-

Paspoort aanvragen: 1.215
Rijbewijs aanvragen: 1.133
ID-kaart aanvragen: 932

Twitterberichten:

Periode

Aantal berichten @gemzwijndrecht

Reactietijd

Oktober 2017

226

Binnen openingstijden: 1 uur en 41 minuten
Werkelijk: 9 uur en 32 minuten
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Analyses
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Visie en onderzoeken: analyse(s)
Wat zeggen de voorgaande bevindingen nu? Hieronder sommen wij onze belangrijkste analyses op:
De ambitie van de gemeente is dat ‘gemeentelijke informatie klantgericht, toegankelijk, begrijpelijk, actief, betrouwbaar, transparant en
herkenbaar moet zijn.’ Er is niet geconcretiseerd wat dat betekent en hoe de gemeente deze uitgangspunten monitort.
De resultaten van de onderzoeken naar de communicatie en informatie aan inwoners zijn over het algemeen ruim voldoende.
De website is voor de gemeente Zwijndrecht de bron waar alle andere kanalen gebruik van moeten maken. In de telefoon- en Whatsappgesprekken wordt dit verteld (“Dan pak ik nu even de informatie op de website erbij, mevrouw!”) en ook in de e-mailreacties wordt steeds naar
de website verwezen. Het ‘voorlezen’ of ‘kopiëren’ van de websiteteksten voelt als inwoner niet heel toegankelijk. Voor de onderzoekers is het
bovendien de vraag of de gemeente met deze strategie voldoende oog heeft voor de 13-16% laaggeletterden en vaak ook niet-digitaalvaardige
inwoners tussen de 15 en 65 jaar. Dat zijn in Zwijndrecht circa 3.800 tot 5.000 inwoners (bron: stichting Lezen en Schrijven, mei 2016).
Het uitgangspunt voor de gemeente is dat ongeveer 80% van de vragen en zoekopdrachten over circa 20% van de gemeentelijke producten
gaat. Dienstverlening Drechtsteden en de gemeente Zwijndrecht monitoren hiervoor een aantal gegevens over bijvoorbeeld het gebruik van de
website, gebruikte zoekwoorden, balievragen etc. Wanneer die gegevens gedurende een langere tijd opvallende resultaten laten zien, wordt
hier door de afdeling Gemeentewinkel op ingegrepen. De onderzoekers vragen zich af of dit ‘ingrijpen’ altijd voldoende gebeurt. Een voorbeeld
is dat naar aanleiding van de meerdere keren dat inwoners via de website zochten op ‘visvergunning’, hierover een artikel in het huis-aan-huis
blad geplaatst. De informatie op de website is echter tot op heden niet aangepast.
Dienstverlening Drechtsteden en de gemeente Zwijndrecht monitoren de aantallen telefoontjes, Whatsapp-gesprekken, Twitter-berichten etc. Zo
kunnen ze zicht houden op het gebruik van de verschillende kanalen. De monitoringsgegevens worden niet systematisch gebruikt door de
vakinhoudelijke afdelingen. Dit is grotendeels te verklaren door het vaak hoge aggregatieniveau van de monitoringsrapporten. Dat maakt het
lastig om concrete conclusies te trekken over specifieke beleidsonderwerpen.
De vakinhoudelijke afdelingen monitoren zelf niet structureel welk soort tweedelijns vragen en verzoeken zij per mail of per telefoon krijgen,
welke antwoorden zijn gegeven en hoe de afhandeling is verlopen. In ieder geval geldt dat voor de acht centrale beleidsthema’s in dit
rekenkameronderzoek (mantelzorg, subsidies etc.). Alleen terugbelverzoeken worden geregistreerd, onder vermelding van een onderwerp en
datum. De specifieke vraag en het gegeven antwoord worden niet genoteerd.
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3. Praktijkonderzoek
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Antwoorden gekregen?
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Antwoord op voorbeeldvragen
In dit hoofdstuk presenteren we de resultaten van het praktijkonderzoek. Van medio september tot eind oktober hebben de
onderzoekers via de website*, chat, per e-mail, via Twitter, telefonisch, via de Whatsapp, aan de balie, in buurtcentra en
inloopspreekuren de voorbeeldvragen over de acht beleidsonderwerpen voorgelegd. Op de volgende sheets laten we zien:
‒ of de antwoorden op de voorbeeldvragen hebben gevonden en
‒ of de informatie goed vindbaar en toegankelijk is.

* Er is ook via Google gezocht naar de antwoorden op de voorbeeldvragen. Omdat de gevonden informatie steeds terug te leiden was naar één van de andere
kanalen (met name de gemeentelijke website), wordt hier verder niet op ingegaan .
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Antwoorden op vragen over waarderingssubsidies en armoede
Vraag

Vindbaarheid van de antwoorden?

Antwoord op de
vraag gekregen?

Toegankelijkheid van de antwoorden?

Ik wil iets organiseren. Kan ik daar een
waarderingssubsidie voor krijgen? En heb ik
dan ook een vergunning nodig?

Geen concreet één-op-één antwoord, maar wel te
herleiden uit achterliggende documenten op de
website.

Deels

Via de website was nog niet alles duidelijk, na het contact
via de mail wel.

Wat is een waarderingssubsidie precies?

Geen direct antwoord, maar wel te herleiden uit
achterliggende documenten op de website.

Deels

De informatie op de website is redelijk goed te begrijpen.

Hoe vraag ik een waarderingssubsidie aan?
Wat moet ik dan doen?

Deze informatie is vindbaar op de website en wordt
persoonlijk toegelicht.

Ja

In persoonlijk contact via de mail wordt mij dit antwoord
duidelijk. Op basis van de informatie op de website niet.

Wat zijn de voorwaarden van een
waarderingssubsidie?

Geen direct antwoord, maar wel te herleiden uit
achterliggende regeling op de website

Deels

De regeling is vrij technisch van aard en daardoor niet erg
toegankelijk.

Ik heb een klacht of wil een melding doen.

Vindbaar op de website: daar kan ik een klacht of
melding achterlaten.

Ja

Er worden twee oplossingen gegeven: ik kan een mail
sturen of contact opnemen met een individuele ambtenaar.

Ik heb een probleem (met geld, inkomen, schuld
etc.). Kan de gemeente mij helpen?

Via de website en Google word ik verwezen naar
de Sociale Dienst Drechtsteden.

Ja

In duidelijke en begrijpbare taal vind ik mijn antwoord.

Hoe vraag ik bijstand aan? Wat moet ik dan
doen?

Snel gevonden op de website; daar staat letterlijk
mijn vraag.

Ja

Het is direct duidelijk wat ik moet doen. Ik krijg daarbij ook
hulp aangeboden.

Biedt de gemeente korting aan als ik een laag
inkomen heb?

Via de website van de Sociale Dienst Drechtsteden
vind ik de informatie snel.

Ja

Er wordt duidelijk uiteengezet wat de opties zijn en dat dit
van mijn situatie afhangt.

De kosten voor kinderopvang zijn erg hoog. Kan
de gemeente helpen?

Via de zoekfunctie vind ik de informatie waar ik
naar op zoek ben.

Ja

Er wordt duidelijk uiteengezet wat de opties zijn. De
informatie is in gangbare taal geschreven.

Ik heb een klacht of wil een melding doen.

Vindbaar op de website: daar kan ik een klacht of
melding achterlaten.

Ja.

Er worden twee opties worden gegeven: ik kan kiezen
tussen digitaal en op papier een klacht indienen.
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Antwoorden op vragen over verkeersveiligheid en onderwijshuisvesting
Vraag

Vindbaarheid van de antwoorden?

Antwoord op de
vraag gekregen?

Toegankelijkheid van de antwoorden?

Ik heb een idee voor het verbeteren van de
verkeersveiligheid. Hoe kan ik die indienen?

Via Whatsapp heb ik deze vraag gesteld. Daar kon men
geen antwoord geven. Uiteindelijk ben ik over deze
vraag teruggebeld en alsnog geholpen.

Ja

Op de website is de informatie onduidelijk, maar na het
persoonlijk contact werd het antwoord wel helder.

Wanneer wordt de onveilige
verkeerssituatie (in onze straat/wijk)
opgelost?

Algemene informatie over verkeersveiligheid is snel
vindbaar op de website, maar ik vind minder informatie
specifiek per wijk.

Deels

Er is weinig informatie per wijk te vinden. Ik word
uitgenodigd mijn vraag via het meldingsformulier te
stellen. Dat geeft mij het gevoel van een extra drempel.

Wat doet de gemeente aan de
verkeersveiligheid (in onze straat/wijk)?

Algemene informatie kan ik vlot vinden. Niet specifiek
voor mijn wijk/straat.

Deels

Er is weinig informatie per wijk te vinden. Ik word
uitgenodigd mijn vraag via het meldingsformulier te
stellen. Dat geeft mij het gevoel van een extra drempel.

Ik heb een klacht of wil een melding doen.

Via het algemeen meldingsformulier vind ik al snel de
mogelijkheid om een melding te maken.

Ja

Het meldingsformulier en een app worden als optie
aangeboden om een melding in te dienen.

Voldoen de schoolgebouwen in Zwijndrecht
aan alle kwaliteitseisen (zoals
binnenklimaat, veiligheid)?

Na veel zoeken kom ik uit bij jaarstukken, de kadernota
e.d. Daar vind ik nog geen concreet antwoord. In een
Whatsapp gesprek krijg ik wel meer antwoorden.

Nee

In een persoonlijk gesprek wordt er meegedacht over
mijn vraag en word ik doorverwezen naar de scholen
zelf.

Ik heb een klacht of wil een melding doen.

Op de website vind ik een algemeen meldingsformulier,
maar onderwijs is geen specifiek thema. Wel kan ik op
andere manieren contact zoeken en een klachtbrief per
post sturen.

Deels

Het meldingsformulier blijkt niet te gebruiken voor
meldingen anders dan problemen in de openbare
ruimte.

36

Antwoorden op vragen over onderhoud

Vraag

Vindbaarheid van de antwoorden?

Antwoord op de
vraag gekregen?

Toegankelijkheid van de antwoorden?

Welke werkzaamheden zijn er binnenkort
te verwachten (in onze straat/wijk)?

Op de website worden onderhoudsprojecten
genoemd, inclusief een korte beschrijving en
contactgegevens. Via de e-mail krijg ik de reactie
dat er géén werkzaamheden zijn bij ons in de
straat.

Deels

Via het algemene e-mailadres vraag ik naar de werkzaamheden
in mijn straat. Ik kreeg een heel kort antwoord zonder uitleg of
toelichting. Op de website vind ik iets meer informatie over
onderhoudswerkzaamheden, maar alleen over lopende projecten.

Blijft met de wegafsluiting onze straat wel
bereikbaar?

Op de website lees ik dat op een aantal plekken
werkzaamheden plaatsvinden, maar ik krijg hier
geen concreet antwoord op deze specifieke vraag.

Nee

Via de website kan ik zien welke werkzaamheden plaatsvinden en
welke straten of kruispunten zijn afgesloten. Ik kan hier niet uit
opmaken of mijn straat bereikbaar blijft.

Kan ik last ondervinden van de
vervanging van de riolering in onze
straat?

Via de website kan ik zien welke aanpassingen
aan rioleringen plaatsvinden. In sommige gevallen
staat ook een uitgebreide beschrijving van de
impact van die aanpassingen.

Deels

Er wordt uitgebreid en begrijpelijk beschreven of en hoe ik last
kan ondervinden van de vervanging van de riolering.

Kan ik meedenken over het onderhoud
(van onze straat/wijk)?

Ik word door de telefoniste verwezen naar mijn
wijkwebsite. Ik kan daar echter niets vinden of ik in
de toekomst kan meedenken. De telefoniste wil
dan een melding voor mij achterlaten, waarop ik
word teruggebeld door een wijkopzichter.

Ja

Via de website kan ik zien welke werkzaamheden plaatsvinden,
maar niet of en hoe ik daar over mee kan denken. De
wijkopzichter kan mij daar telefonisch wel meer over vertellen.

Ik heb een klacht of wil een melding
doen.

Via het algemeen meldingsformulier vind ik al snel
de mogelijkheid om een melding te maken.

Ja

Het meldingsformulier is eenvoudig in te vullen en is specifiek
bedoeld voor meldingen over de openbare ruimte.
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Antwoorden op vragen over duurzaamheid
Vraag

Vindbaarheid van de antwoorden?

Antwoord op de
vraag gekregen?

Toegankelijkheid van de antwoorden?

Ik wil zonnepanelen aanschaffen.
Hoe kan ik een lening aanvragen?

Op de website moet in totaal naar vier verschillende
websites doorklikken voordat ik een notie van het
antwoord krijg.

Deels

Beperkt: ik moet continu allerlei vragen beantwoorden en word
vervolgens weer doorverwezen naar andere websites.

Ik wil graag advies over
energiebesparende maatregelen
voor mijn woning.

Aan de balie in het gemeentehuis staat een grote
banner over het laten doen van een huisscan en tips
voor energiebesparing. Daar word ik ter plekke op
gewezen. Op de website moet ik een paar keer
doorklikken en kom uiteindelijk op een externe website
(van Bleeve) uit. Daar kan ik vrijblijvend advies
aanvragen.

Ja

In het gemeentehuis word ik doorverwezen naar een website van
Regionaal Energieloket. Daar moet ik een aantal keren
doorklikken, maar uiteindelijk kan ik een eenvoudige huisscan
doen. Op basis daarvan krijg ik meteen enkele adviezen.

Heb ik een vergunning nodig als ik
mijn huis wil verduurzamen?

Ik word verwezen naar een externe website (het
Omgevingsloket Online) wanneer ik een vergunning op
het gebied van bouwen en wonen nodig heb.

Ja

Via het Omgevingsloket Online krijg ik veel lastige vragen, die ik
niet meteen begrijp. Ik mail daarom naar de gemeente en word
vervolgens teruggebeld. Via de telefoon krijg ik een uitgebreide
toelichting op mijn vraag.

Is er budget beschikbaar voor
initiatieven op het gebied van
duurzaamheid?

Ik mail mijn vraag, maar krijg geen antwoord. Op de
website lees ik dat ik ideeën op het gebied van
duurzaamheid kan mailen naar de gemeente. Ik lees
niet of er budget is voor initiatieven of ideeën van
inwoners.

Nee

Via de website kan ik hier geen informatie over vinden. Op een
mail met een goed idee wordt nooit gereageerd.

Ik heb een klacht of wil een melding
doen.

Via het algemeen meldingsformulier vind ik al snel de
mogelijkheid om een melding te maken.

Deels

Het meldingsformulier blijkt niet te gebruiken voor meldingen
anders dan problemen in de openbare ruimte.
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Antwoorden op vragen over WMO
Vraag

Vindbaarheid van de antwoorden?

Antwoord op de
vraag gekregen?

Toegankelijkheid van de antwoorden?

Hoe kan ik van de gemeente hulp
krijgen bij wat taken in het
huishouden?

Ik mail naar de SDD en krijg al snel een reactie dat ik een Wmo-melding
moet maken. Vervolgens word ik gebeld om een afspraak te maken om
mijn persoonlijke situatie te bespreken.
Op de website van Vivera Zwijndrecht kan ik klikken op ‘huishouding’ en
vervolgens op ‘schoonmaken en opruimen’.

Ja

Ik word via de website en aantal keer doorverwezen en krijg
een groot aantal opties voor aangeboden. Daardoor zie ik
bijna door de bomen het bos niet meer. Via de website van
de SDD kan ik een melding voor een Wmo-voorziening
doen, zoals geadviseerd via de mail.

Hoe kan ik een
gehandicaptenparkeerplaats en –
kaart krijgen?

Via de website lees ik hoe in een plaats en kaart kan aanvragen.

Ja

De informatie op de website is erg gedetailleerd. Ik neem
ook telefonisch contact op, maar in dat gesprek wordt de
websitetekst weer opnieuw ‘voorgelezen’.

Ik kan niet autorijden of zelfstandig
met het openbaar vervoer reizen.
Hoe kan de gemeente mij helpen?

Ik mail naar Vivera en krijg de vraag om terug te bellen. In het
telefoongesprek wordt kort besproken wat de situatie is. Vervolgens krijg
ik de vraag even langs te komen bij een wijkpunt of een huisbezoek in te
plannen. Op de website van Vivera kan ik klikken op ‘vervoer en mobiel
zijn’. Ook kan ik kijken op de website van de Sociale Dienst
Drechtsteden.

Ja

Ik krijg via de website van Vivera een groot aantal opties
aangeboden. Van de contactpersoon van Vivera krijg ik de
vraag om langs te komen voor een adviesgesprek. Ook kan
ik een huisbezoek laten inplannen.
Via de website van de SDD kan ik concreet de
Drechthopper aanvragen.

Hoe kan ik een rolstoel krijgen?

Aan de balie in het gemeentehuis stel ik mijn vraag en word ik
doorverwezen naar de SSD of naar Vivera. Op de website van de
Sociale Dienst Drechtsteden kan ik klikken op de link ‘Welke Wmovoorzieningen zijn er?’. Daar kan ik vervolgens klikken op de link
‘Rolstoelen, wat is er mogelijk?’.

Ja

Via de website van de SDD kan ik direct aangeven dat ik
meer wil weten over een rolstoel. Ik lees vervolgens dat ik
twee opties heb en dat ik een afspraak met een Wmoconsulent moet maken.

Betaalt de gemeente mee aan
aanpassingen in ons huis die nodig
zijn vanwege ziekte of ouderdom?

Op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden kan ik klikken op de
link ‘Welke Wmo-voorzieningen zijn er?’. Daar kan ik vervolgens klikken
op: ‘Woningaanpassingen, wat is er mogelijk?’.

ja

Ik lees dat woningaanpassingen mogelijk zijn en dat ik daar
een eigen bijdrage voor betaal. Ik zie ook wanneer de
aanpassingen níet worden vergoed.

Moet ik betalen voor een hulpmiddel
(rolstoel/hulp in het
huishouden/etc.)?

Ik stel mijn vraag via de Whatsapp, waar ik meteen een antwoord krijg.
Op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden kan ik klikken op:
‘Hoe kan ik gebruikmaken van een Wmo-voorziening?’. Daarvandaan
kan ik klikken op ‘Hoeveel eigen bijdrage betaal ik?’.

Ja

Via de website van de SDD lees ik dat ik voor een aantal
Wmo-voorzieningen een eigen bijdrage betaal. Via de
Whatsapp hoor ik dat ik voor een rolstoel die ik via de Wmo
krijg niets hoef te betalen.

Ik heb een klacht of wil een melding
doen.

Via de website lees ik dat wanneer ik vastloop in de zorg, ik naar het
Meldpunt in de zorg: Wmo en Jeugd kan.

Ja

Via het meldpunt kan ik mijn melding of klacht achterlaten.
Ik kan ook telefonisch contact opnemen.
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Antwoorden op vragen over mantelzorg
Vraag

Vindbaarheid van de antwoorden?

Antwoord op de
vraag gekregen?

Toegankelijkheid van de antwoorden?

Ik zorg voor mijn man/ broer/ zus/
vrouw/ etc. Kan ik daar hulp bij
krijgen?

Op de website van Vivera Zwijndrecht kan ik op de
link ‘Mantelzorg’ klikken. Daar vind ik meer
informatie over mantelzorg.

Ja

Ik kom via Vivera uit op de website van Mantelzorg Zwijndrecht.
Daar kan ik mij als mantelzorger inschrijven in het systeem van
Vivera. Ik ontvang dan een mantelzorgpas. Ook kan ik bij één van de
Vivera-wijkpunten binnenlopen voor hulp.

Ik ben mantelzorger en ga nu op
vakantie. Kan de gemeente de zorg
tijdelijk (laten) overnemen?

Op mijn vraag via de Whatsapp krijg ik de reactie
dat ik op de website van de Sociale Dienst
Drechtsteden kan kijken.
Op de website van Vivera Zwijndrecht kan ik op de
link ‘Mantelzorg’ klikken. Daar vind ik meer
informatie over mantelzorg.

Deels

Via de Whatsapp word ik doorverwezen naar de SDD, maar daar
vind ik geen antwoord op mijn vraag.
Via de website van Vivera lees ik dat de gemeente Zwijndrecht het
mogelijk maakt om tijdelijk zorg over te dragen. Daar gebruiken ze
term ‘respijtzorg’ voor, die wellicht niet voor iedereen duidelijk is.

Worden reiskosten en
telefoonkosten voor mantelzorg
vergoed?

Via Twitter kom ik er achter dat deze kosten niet
worden vergoed. Op de website van Vivera
Zwijndrecht kan ik op de link ‘Mantelzorg’ klikken.
Daar vind ik geen antwoord op mijn vraag.

Nee

Via de website van Vivera kan ik hier geen informatie over vinden.
Wanneer ik mijn vraag via Twitter voorleg krijg ik te horen dat er een
waardering bestaat voor mantelzorgers en een mantelzorgpas, maar
dat er geen vergoeding is voor telefoon- en reiskosten.

Hoe vraag ik een
persoonsgebonden budget aan?

Op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden
kan ik klikken op de link ‘Hoe kan ik gebruikmaken
van een Wmo-voorziening?’. Daarvandaan kan ik
klikken op ‘Hoe regel ik met PGB mijn zorg?’.

Ja

Via de website van de SDD lees ik dat ik in gesprek met een Wmoconsulent kan bespreken wat het beste bij mij past: zorg in natura of
een persoonsgebonden budget (PGB). Ook wordt uitgelegd wat een
PGB is en wanneer ik daar recht op heb.

Ik heb een klacht of wil een melding
doen.

Via de website lees ik dat wanneer ik vastloop in
de zorg, ik naar het Meldpunt in de zorg: Wmo en
Jeugd kan.

Ja

Via het meldpunt kan ik mijn melding of klacht achterlaten. Ik kan
ook telefonisch contact opnemen.
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(Persoonlijke) ervaringen met vragen stellen
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Ervaringen met vragen stellen
Op de volgende pagina’s worden de belangrijkste ervaringen benoemd die de onderzoekers hebben opgedaan bij het stellen van de
voorbeeldvragen voor de acht centrale beleidsonderwerpen.
De ervaringen zijn zo feitelijk mogelijk weergegeven, maar wel betiteld als ‘positieve’ ervaring en als ‘minder goede’ ervaringen:

‒ De eerstgenoemde ervaringen zijn steeds links in de tabellen weergegeven, onder het ‘plus’-teken. Positieve ervaringen hebben
veelal te maken met snelheid, eenvoud, gemak, iets onverwachts, de ‘wow-factor’, een persoonlijke benadering etc.
‒ De minder goede ervaringen zijn steeds rechts in de tabellen weergegeven, onder het ‘min’-teken. Dergelijke ervaringen hebben
meestal te maken met andere verwachtingen, geen concrete antwoorden krijgen, doorverwezen worden, onduidelijkheid etc.
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Ervaringen met vragen stellen: website

Duurzaamheid: Via het Energieloket word ik
verwezen naar Bleeve, waar ik op basis van
gegevens over mijn huis direct een advies over
mogelijke energiebesparende maatregelen krijg.
Onderhoud: Via de homepage kan ik op de
button ‘Melding doen’ klikken. Daar lees ik hoe ik
snel meldingen of klachten kan achterlaten.
Wmo: Op de website word ik bij vragen over zorg
doorverwezen naar Vivera en Sociale Dienst
Drechtsteden. Via de website van de Sociale
Dienst Drechtsteden kan ik aangeven dat ik meer
wil weten over de mogelijkheden voor een
rolstoel. Ik lees vervolgens dat ik meerdere
opties heb, inclusief een uitleg wat ik moet doen
(per optie) om de rolstoel te krijgen.

Onderhoud: Ik kan geen informatie vinden over
welke werkzaamheden binnenkort gaan starten bij
ons in de wijk. Ik lees wel welke er nu bezig zijn.
Wanneer ik op één van de werkzaamheden klik, lees
ik welke straten of kruispunten zijn afgesloten. Ik lees
dat ik ter plekke wordt omgeleid. Ik kan hier niet uit
opmaken of mijn straat bereikbaar blijft.
Duurzaamheid: Ik moet heel vaak doorklikken als
ik wil weten of ik een lening kan krijgen voor het
plaatsen van zonnepanelen. Via de website word ik
verwezen naar het Regionaal Energieloket,
vervolgens naar Bleeve, dan naar de
Energiesubsidiewijzer en dan naar de Energie
Bespaarlening. Ik ben helemaal de weg kwijt…

43

Enkele screenshots van de websites van de gemeente
Zwijndrecht en Sociale Dienst Drechtsteden.
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Ervaringen met vragen stellen: website

Wmo: Op de website word ik bij vragen over zorg
doorverwezen naar Vivera en Sociale Dienst
Drechtsteden. Via de website van de Sociale Dienst
Drechtsteden kan ik klikken op de vraag ‘Hoeveel
eigen bijdrage betaal ik?’. Daar lees ik dat ik voor een
aantal Wmo-voorzieningen een eigen bijdrage betaal.
Met een eenvoudige rekenhulp kan ik zien hoeveel
dat zal zijn.

Waarderingssubsidies: Op de website staat op de
homepage een kop ‘Subsidies’. Ik lees dat ik incidentele en
structurele subsidies kan aanvragen. Via het kopje kom ik
ook bij de subsidieregeling 2018. Daar worden de
voorwaarden aangegeven. Ook staan hier linkjes naar de
aanvraagformulieren. Voor vragen kan ik contact opnemen
met een specifiek emailadres en ambtenaar. Ik kom dus
aan mijn informatie, maar ik moet het zelf uitzoeken en het
is erg veel.

Mantelzorg: Op de website word ik bij vragen over zorg
doorverwezen naar Vivera. Via de website van Vivera
kan ik meer informatie lezen over mantelzorg. Via de
link ‘Respijtzorg’ lees ik het antwoord op mijn vraag:
de gemeente Zwijndrecht maakt het mogelijk om
tijdelijk zorg over te dragen.
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Ervaringen met vragen stellen: website

Verkeersveiligheid: Ik heb een idee voor de
verkeersveiligheid in mijn wijk en ben wat aan het zoeken
op de website. Ik lees wat er gebeurt in mijn wijk
(projecten, werkzaamheden e.d.) en ik kan een klacht of
melding doorgeven via het formulier. Als ik een tip/advies
heb kan ik deze mailen naar een e-mailadres of kan ik
gebruik maken van een app.

Duurzaamheid: Klachten en meldingen kan ik indienen
via de kop ‘Inwoners – klacht of melding’. Via een eloket kan ik op diverse thema’s iets aanvinken en
omschrijven. In het keuzemenu kom ik niet zo snel
iets tegen wat mij de ruimte biedt om een vraag te
stellen of een tip te geven. Wel worden op de website
de mogelijkheden van contact weergegeven.

Onderwijshuisvesting: Er blijkt een (nieuwe)
chatmogelijkheid op de website te bestaan. Hier stel ik
mijn vraag of de onderwijsgebouwen in de gemeente
voldoen aan de veiligheidsvereisten. Ik krijg zeer snel
reactie. De persoon heeft het even nagevraagd voor
mij bij de collega die gaat over onderwijshuisvesting en ik
word doorverwezen naar de betreffende schoolbesturen.
Zij kunnen mij hierover meer informatie geven. Ik kan
hiervoor eventueel kijken op de website van de school
waar het om gaat.

Onderwijshuisvesting: Als ik zoek naar de
kwaliteitseisen van de schoolgebouwen in Zwijndrecht
en of de scholen hier aan voldoen, word ik via de
kopjes ‘Inwoners – jeugd en onderwijs’ verwezen naar
de website van de zwijndrecht-educatief.nl. Hier staan
contactgegevens en omschrijvingen van de scholen,
maar geen antwoord op mijn vraag. Op
zwijndrecht.nl kom ik via de zoekfunctie bij de
kadernota, programmabegroting e.d. en krijg ik een
redelijk beeld van de stand van zaken.
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Ervaringen met vragen stellen: website

Armoede: Via de homepage kom ik via de kop
‘Inwoners - werk en inkomen’ op een pagina
waar ik word verwezen naar
socialedienstdrechtssteden.nl. Ik zie dat als ik
niet genoeg geld heb voor mijn
levensonderhoud, dat ik dan misschien in
aanmerking kom voor een bijstandsuitkering of
voor andere financiële ondersteuning. Via een
vragenlijst kan ik direct zien of ik in aanmerking
kom voor een uitkering van de sociale dienst. Als
mij het digitaal niet lukt, kan ik iemand vragen
mij te helpen of kan ik met de sociale dienst
bellen. Een andere optie is naar de balie van de
Sociale Dienst Drechtsteden te gaan, aan de
Spuiboulevard 298 in Dordrecht.

Diverse: Het e-loket met vraagmogelijkheden biedt
een extra zoekfunctie. Deze werkt niet
zoekvriendelijk en levert niet goed gefilterd de
benodigde informatie bij verschillende
zoektermen/thema’s.
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Ervaringen met vragen stellen: e-mail

Wmo: Naar aanleiding van een vraag over de
mogelijkheden voor iemand die geen gebruik
meer kan maken van het openbaar vervoer word
ik uitgenodigd telefonisch contact op te
nemen met Vivera. Ook een e-mail over het al
dan niet moeten aanvragen van een vergunning
voor zonnepanelen wordt beantwoord met de
vraag telefonisch contact op te nemen met een
medewerker van de gemeente. De telefoontjes
geven veel ruimte om mijn vraag toe te
lichten, verder door te vragen en uiteindelijk een
helder antwoord te krijgen over wat ik moet doen.
Wmo: Naar aanleiding van een vraag hoe de
gemeente mij kan helpen met huishoudelijke
klusjes aan de Sociale Dienst Drechtsteden krijg
ik een uitgebreide mail met hoe ik dit moet
melden, hoe lang ik dan moet wachten en waar
ik meer informatie kan vinden. Heel helder en
compleet.

Duurzaamheid: Op mijn vraag per e-mail over een slim idee voor
het verduurzamen van de straatverlichting wordt nooit
gereageerd, ook niet met een ontvangstbevestiging.
Onderhoud: Op mijn signaal dat ik heb gehoord dat er
werkzaamheden gaan beginnen bij ons in de straat krijg ik wel een
heel kort antwoord: ‘Nee, er zijn geen werkzaamheden gepland.’
Er wordt niet doorgevraagd of meer informatie over eventuele
werkzaamheden gegeven.
Waarderingssubsidies: Via de mail gemeente@zwijndrect.nl vraag
ik wat een waarderingssubsidie is (ik heb hier over gehoord), want
ik wil iets organiseren in de gemeente. Ik vraag of ik hier gebruik
van kan maken en hoe ik dit kan aanvragen. Na enige tijd en een
herinneringsmail krijg ik reactie van een ambtenaar. Ik krijg
uitgelegd hoe ik de uitvraag kan indienen en waar ik op moet letten
als ik als organisatie/stichting een subsidie ga aanvragen. Ook hoor
ik na doorvragen dat ik als individu voor straat- of wijkactiviteiten
het beste contact kan opnemen met de wijkplatforms (voor budget)
en word ik verwezen naar de website zwijndrecht.nl/wijken.
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Ervaringen met vragen stellen: e-mail

Waarderingssubsidie: Bij het niet vinden van
informatie op de website via de zoekmachine
voor ‘waarderingssubsidie’ krijg ik direct de
volgende melding om op een andere wijze
contact op te nemen en aan mijn informatie te
komen:

Armoede: Mijn vraag over het aanvragen van
bijstand: ‘Hoe kan ik dit krijgen en wat moet ik dan
doen?’ blijft even liggen bij het algemene emailadres van de gemeente. Na een herinneringsmail
krijg ik een reactie van socialedienstdrechtsteden.nl.
Zij kunnen mij verder helpen als ik een klantnummer
of geboortedatum en achternaam doorgeef. Nadat ik
benoem dat ik allereerst informatie wil, krijg ik binnen
enkele uren een mail met een link naar de juiste
informatie op hun eigen website. Ook krijg ik het
aanbod een check te doen, waarna een uitnodiging
van een gesprek volgt. Mocht ik meer vragen hebben,
dan bieden ze verschillende contactmogelijkheden
aan.
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Ervaringen met vragen stellen: telefoon/Whatsapp/Twitter

Wmo: Op mijn vraag via de Whatsapp van de
SDD of ik moet betalen voor een rolstoel, krijg ik
het antwoord dat ik dat niet hoef als ik de rolstoel
via de Wmo aanvraag. Ik krijg ook direct de link
naar het aanvraagformulier.

Duurzaamheid: Naar aanleiding van een
terugbelverzoek word ik binnen één uur
teruggebeld door een vakspecialist op het
gebied van vergunningen. Op basis van ons
gesprek kan hij direct adviseren of ik een
vergunning nodig heb voor een zonnepaneel.
Onderhoud: Wanneer ik aangeef dat ik een goed
idee heb voor het onderhoud in de straat vertelt
de medewerker dat ik wellicht contact op kan
nemen met het wijkplatform van de wijk waar ik
woon. Ook kan ze de melding van mij aannemen
en ervoor zorgen dat ik teruggebeld wordt door
iemand van de gemeente. Ik krijg dus meerdere
opties aangeboden.

Mantelzorg: Op de vraag of de gemeente tijdelijk de
(mantel)zorg voor mijn broer kan overnemen wordt geantwoord
dat ik daarvoor contact op kan nemen met de Sociale Dienst
Drechtsteden. Misschien kan ik dan via de WMO iets van zorg
of hulp krijgen. Ik weet nog niet of dit nu mogelijk is of niet en
moet nu zelf contact op gaan nemen met een andere
organisatie.
Verkeersveiligheid: Op mijn vraag via Whatsapp over wat de
gemeente nu al doet in mijn wijk aan verkeersveiligheid word ik
verwezen naar de pagina ‘Wijken’ op de gemeentelijke website.
Voor mijn specifieke wijk staat daar niets over
verkeersveiligheid. Dit benoem ik, waarop er mee wordt
gekeken. Ook de medewerker kan geen informatie vinden,
waarop de medewerker voorstelt om een terugbelnotitie achter
te laten voor diegene die gaat over verkeer in Zwijndrecht. Mijn
naam en telefoonnummer worden genoteerd, ik ontvang een
zaaknummer en ik kan mijn contact met de gemeente
beoordelen door een korte vragenlijst in te vullen. Twee weken
later word ik pas terug gebeld.
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Ervaringen met vragen stellen: telefoon/Whatsapp/Twitter

Verkeersveiligheid: In het telefonisch gesprek
(terugbelverzoek) over verkeersveiligheid krijg ik
duidelijk uitleg waar ik informatie kan vinden, waar ik
mijn ideeën kan uiten (meldingsformulier en app) en
wordt aangegeven dat ze bij specifieke vragen de
antwoorden ook meer breed via sociale media willen
gaan delen. Ik word gehoord en er ontwikkeld zich
een prettig gesprek.

Verkeersveiligheid: Via Whatsapp zoek ik contact met de gemeente
over het verbeteren van de verkeersveiligheid in onze gemeente. Ik
wil weten waar ik dit idee kan achterlaten. De reactie is dat ik mijn
idee via de post kan opsturen naar het postadres of mailen naar
gemeente@zwijndrecht.nl t.a.v. afdeling Verkeer.
Wmo: Wanneer ik per telefoon vraag hoe ik een
gehandicaptenparkeerkaart kan krijgen, vertelt de telefoniste dat ze
dat gaat bekijken op de website. Ze leest vervolgens de informatie
op de website voor mij voor. Het is veel en technische informatie,
het is lastig om het allemaal te volgen. Wanneer ik wil weten hoe
lang de aanvraag duurt kan de medewerker me geen antwoord
geven, maar verwijst me voor meer informatie naar de website.
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Enkele ervaringen met Whatsapp
en Twitter.
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Ervaringen met vragen stellen: live/balie

Armoede/Wmo: Tijdens het inloopspreekuur van
Vivera kan ik al mijn vragen voorleggen aan de
medewerker. De medewerker kan direct helpen
bij bijvoorbeeld een aanvraag voor bijstand of
een rolstoel. Indien ik dat wil kan er ook een
medewerker op huisbezoek komen.
Wmo: Ondanks dat het gemeentehuis op
woensdagen alleen op afspraak werkt, kan ik
mijn vraag voorleggen hoe ik een rolstoel moet
aanvragen. De medewerker geeft me direct de
flyer van Vivera, met het advies om met hen
telefonisch contact op te nemen. Ook wordt
verteld dat er spreekuren zijn.

Wmo/mantelzorg: In het gezondheidscentrum zijn
geen folders of brochures over bijvoorbeeld Wmovoorzieningen of mantelzorg te vinden. Er is geen
receptie voor algemene vragen. Wel word ik bij één
van de partijen vriendelijk te woord gestaan.
Wmo: Ik ben naar Vivera doorverwezen door de
gemeente, aangezien ik een rolstoel nodig heb. Bij
Vivera blijkt dat ik niet bij Vivera had moeten zijn,
maar de rolstoel via de Wmo bij de Sociale Dienst
Drechtsteden kan aanvragen of zelf direct bij de
Zorgwinkel kan halen.

Onderhoud: De gemeente werkt vandaag alleen
op afspraak, maar als ik melding over het
onderhoud in de wijk wil achterlaten, wil de
medewerker aan de receptie dat ter plekke
voor mij doen. Daarover word ik dan later
teruggebeld door een collega.
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Ervaringen met vragen stellen: live/balie

Diverse: Op het gemeentehuis kan ik veel
verschillende folders vinden over verschillende
thema’s. Ook liggen er lokale krantjes, informatiebladen
en hangen er diverse posters met verwijzingen. De
receptionist helpt waar mogelijk en verwijst naar de
website, de folders of kan een terugbelverzoek
achterlaten. Ook ontvang ik de gemeentegids met de
belangrijkste informatie binnen de gemeente. Daarnaast
is er een openbare pc waar je naar bijvoorbeeld de
website van de gemeente kunt browsen.
Wmo/onderhoud: In één van de wijkcentra worden we
enthousiast aangesproken door de beheerder die ons
graag verder helpt met onze vragen. Duidelijk wordt dat
er korte lijntjes zijn met een contactpersoon van de
gemeente. In het wijkcentrum zijn onder andere diverse
inloopspreekuren, waaronder een maandelijks
inloopspreekuur met de wijkwethouder. Ook worden
we verwezen naar partners van de gemeente, zoals
Vivera en het initiatief ‘Pak aan’. Dit is een apart
initiatief naast de wijkplatforms. Ook zijn er folders te
vinden voor verschillende onderwerpen.
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Analyses
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Praktijkonderzoek: analyse(s)
Wat zeggen de voorgaande bevindingen nu? Hieronder sommen wij onze belangrijkste analyses op:
Op het grootste deel van de voorbeeldvragen hebben de onderzoekers een antwoord gevonden, veelal door gebruik te maken van de
combinatie van meerdere kanalen (dus zowel telefoon als website, of zowel mail als telefoon).

De toegankelijkheid van de antwoorden op de voorbeeldvragen verschillen sterk per vraag, per kanaal en per onderwerp. Het meest
uitgebreid en toegankelijk is de informatie via telefonisch contact met vakinhoudelijke medewerkers.
De eerstelijns medewerkers aan de balie of telefoon kunnen niet altijd een antwoord op de vraag geven en bieden relatief snel aan
een terugbelverzoek achter te laten bij een vakinhoudelijke collega. Bij vragen over bijvoorbeeld verkeer of onderhoud verwijzen zij
regelmatig door naar de separate wijkwebsites. Die zijn echter niet meer allemaal ‘in de lucht’ of nog actueel.
De gemeentewebsite wordt gebruikt als de primaire bron voor alle vraagbeantwoording. Dit wordt aan de balie, via Whatsapp of bij
telefonisch contact ook nadrukkelijk gezegd.
De informatie op de website is veelal gericht op het zenden van informatie en minder op het ontvangen van ideeën of suggesties.
Sommige informatie op de website zit wat ‘verstopt’ onder een nieuwsbericht en niet onder een inhoudspagina. Een voorbeeld hiervan
is het initiatief ‘Pak Aan!’ voor initiatieven van inwoners.
De gemeente verwijst bij vragen op het gebied van zorg vrijwel meteen door naar de website van de Sociale Dienst Drechtsteden of
Vivera. Er is vrijwel geen sprake van ‘warme overdracht’: er wordt geen aanbod gedaan om namens de vragensteller naar de SDD of
Vivera te bellen. Ook blijkt soms achteraf dat de vraag gewoon door de gemeente zelf beantwoord had kunnen worden, bijvoorbeeld
de voorbeeldvraag naar een rolstoel. Daar werden de onderzoekers doorverwezen naar Vivera, terwijl een inwoner ook direct naar
een thuiszorgwinkel kan of anders de rolstoel via de Wmo (en dus: Sociale Dienst Drechtsteden) moet aanvragen.
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4. Huidige en gewenste situatie
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Conclusies over de huidige situatie
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Inleiding op de conclusies
De onderzoeksvraag voor dit onderzoek luidt als volgt: “Hoe verloopt de informatie en communicatie aan inwoners met een vraag of
verzoek?”. Op de volgende pagina’s presenteren wij de antwoorden.
Hierbij merken wij (nog een keer) expliciet op dat dit onderzoek tot doel heeft de huidige en gewenste situatie van de beantwoording
van (voorbeeld)vragen in kaart te brengen. Er is géén gebruik gemaakt van een normenkader om de bevindingen aan te toetsen. De
conclusies hebben daardoor vooral een beschrijvend karakter (en dus niet: oordelend).
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Conclusies over de huidige situatie (1 van 3)
1.

Via welke kanalen komen de vragen en verzoeken van inwoners bij de gemeente binnen?
De gemeente biedt een divers aantal en soorten communicatiekanalen aan: van telefoon, balie, inloopspreekuren, website (internet),
chat, Twitter, Whatsapp, huis-aan-huisbladen, de Gemeentegids tot Facebook.
De gemeente experimenteert met ‘nieuwe’ media, zoals een chatfunctie, Facebook en Whatsapp. Het merendeel van de vragen blijft
via de telefoon, e-mail of balie binnenkomen.

2.

Hoe vindbaar, bruikbaar en toegankelijk zijn de kanalen en bronnen voor de verschillende doelgroepen in de gemeente?

De antwoorden op de gebruikte voorbeeldvragen in dit onderzoek zijn voor het merendeel wel vindbaar gebleken, maar niet altijd
toegankelijk. Dit speelt met name bij de informatie op de website of bij eerstelijns telefoon- of baliecontact.
Via de gemeentelijke website is veel informatie te vinden over allerhande onderwerpen. De informatie op de website is gericht op het
zenden van informatie. Bij vragen op het gebied van zorg wordt een bezoeker van de website vrijwel meteen doorverwezen naar de
website van de Sociale Dienst Drechtsteden en/of Vivera.
Een inwoner kan elke willekeurige vraag via de telefoon, Whatsapp, Twitter, e-mail etc. aan de gemeente voorleggen. Eerstelijns
medewerkers proberen dan eerst zelf een antwoord te geven op de vraag. Wanneer de vraag iets complexer is, maakt de
eerstelijnsmedewerker een terugbelverzoek aan voor een vakinhoudelijke collega.
In het gemeentehuis zijn veel folders, brochures etc. te vinden. Dit geldt ook voor de Vivera servicepunten en de buurthuizen. Daar
zijn ook aanspreekpunten of worden inloopspreekuren georganiseerd voor alle vragen op het gebied van zorg, ondersteuning,
leefbaarheid, initiatieven, ideeën etc. Bij het gezondheidscentrum is geen materiaal van de gemeente te vinden.

Conclusies over de huidige situatie (2 van 3)
3.

Hoe vindt de beantwoording van vragen en verzoeken van inwoners plaats?
De website wordt door de gemeentelijke organisatie gebruikt als de primaire bron voor alle vraagbeantwoording.
Vragen per mail zijn in het onderzoek ook per mail beantwoord. De inhoud is heel divers: van één zinnetje tot aan een uitgebreide
inhoudelijke reactie, inclusief de uitnodiging om voor verduidelijking telefonisch contact op te nemen met een vakinhoudelijke
ambtenaar van de gemeente. In sommige gevallen belt de gemeente naar aanleiding van een e-mail zelf al direct op.

De vragen via Whatsapp worden snel (= binnen enkele minuten) beantwoord, vaak op een korte en bondige manier. In de meeste
gevallen wordt een directe link gegeven naar bijvoorbeeld een informatiepagina met meer achtergrondinformatie of naar het
betreffende aanvraagformulier. Alle gesprekken worden afgesloten met de vraag mee te werken aan een tevredenheidsonderzoek.
Eenvoudige telefonische vragen worden zo veel als mogelijk beantwoord via de eerstelijns medewerkers. Indien een eerstelijns
medewerker het antwoord niet kan geven wordt de tweedelijns medewerker van een vakafdeling ingeschakeld. In dit onderzoek is dat
relatief veel gedaan. Vaak gebeurt dit in de vorm van een terugbelnotitie voor de medewerker bij de betreffende vakafdeling.
4.

Welke antwoorden geeft de gemeente op vragen en verzoeken van inwoners?
De antwoorden op de in het onderzoek gebruikte voorbeeldvragen verschillen sterk per vraag, per kanaal en per onderwerp. In de
sheets met ‘persoonlijke ervaringen’ in dit rapport zijn de verschillende antwoorden op de gestelde vragen weergegeven.
In sommige gevallen heeft de gemeente geen enkele (inhoudelijke) reactie gegeven op een vraag of verzoek.

Op vragen aan de balie of per Whatsapp of telefoon op het gebied van zorg of welzijn verwijst de gemeente door naar Vivera of de
Sociale Dienst Drechtsteden. Navraag bij Vivera en de Sociale Dienst Drechtsteden leert dat dit niet altijd terecht is, omdat de
gemeente zelf verantwoordelijk is en de doorverwijzing dus niet plaats had moeten vinden. In het onderzoek bleek dit bijvoorbeeld het
geval bij de voorbeeldvraag over een rolstoel aanvragen.

Conclusies over de huidige situatie (3 van 3)
5.

Meet de gemeente de tevredenheid over de beantwoording van vragen of verzoeken van inwoners?
Elke twee jaar vindt de Monitor Communicatie en Bestuur plaats, uitgevoerd door Onderzoekscentrum Drechtsteden. Uit de laatste
van 2017 blijkt dat inwoners de gemeentelijke informatie waarderen met een rapportcijfer 6,8. Inwoners stellen het liefst vragen per email, in een afspraak en per telefoon. Inwoners waarderen het Gemeentenieuws met het rapportcijfer 7, de gemeentelijke website met
een 6,8 en de sociale media van de gemeente met een 6,2.
In 2018 wordt voor het laatst een klanttevredenheidsonderzoek over de (ervaringen met de) Gemeentewinkel uitgevoerd. De
gemeente wil vanaf 2018 gaan werken met klantsignaalmanagement.
De gemeentelijke organisatie monitort diverse gegevens over het gebruik van de website, zoals veelgebruikte zoekwoorden en aantal
‘clicks’. De gegevens worden door de Gemeentewinkel gebruikt om de website waar nodig aan te passen. De gegevens worden door
de vakinhoudelijke afdelingen echter nauwelijks systematisch gebruikt om op basis daarvan de inhoudelijke informatie op de website
aan te passen.

Het callcenter 14078 monitort het aantal eerstelijns telefoontjes dat binnenkomt. Er wordt echter niet geregistreerd welke vragen
worden gesteld, welke antwoorden zijn gegeven en hoe de afhandeling precies is verlopen.
De vakinhoudelijke afdelingen monitoren niet structureel welk soort tweedelijns vragen en verzoeken zij per mail of per telefoon
krijgen, welke antwoorden zijn gegeven en hoe de afhandeling is verlopen.
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Uitgangspunten voor de gewenste situatie
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Inleiding op de gewenste situatie
In de volgende stap van dit onderzoek zijn we op zoek gegaan naar het antwoord op de vraag: “Wat is voor de gemeenteraad de
gewenste kwaliteit van informatie en communicatie aan inwoners met een vraag of verzoek?”
Om deze vraag te beantwoorden heeft op 28 november jl. een gesprek plaatsgevonden met enkele fractieleden. Daarin is met de
aanwezige fractieleden besproken wat zij belangrijk vinden als het gaat om communicatie en informatie en wat de gewenste kwaliteit
is. Op de volgende sheets zijn de belangrijkste resultaten en antwoorden weergegeven.
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Wensen van de raad voor communicatie en informatie
De raadsleden die voor dit onderzoek zijn gesproken, hebben de volgende uitgangspunten voor de ‘gewenste toekomst’ geformuleerd:
‒ De communicatiekanalen zoals sociale media, website, Whatsapp, de huis-aan-huiskrant etc. dienen aan te sluiten bij de
verwachtingen en mogelijkheden van de verschillende doelgroepen in Zwijndrecht.
‒ De taal en toon van de informatie of antwoorden (op vragen van inwoners) moeten aansluiten bij de doelgroep en het kanaal.
De teksten moeten in ieder geval niet te ambtelijk of juridisch zijn.
‒ De gemeentelijke website is het visitekaartje van de gemeente en bedoeld voor alle inwoners. Zorg voor een goede zoekfunctie
of benoem én verwijs naar andere initiatieven/websites e.d. Daarbij moet bij het verwijzen het uitgangspunt zijn: ‘maximaal één
keer doorklikken’.
‒ Bij vragen of verzoeken moet de gemeente zo snel mogelijk een persoonlijke reactie sturen. Het liefst is dat meteen een
inhoudelijke reactie. De reactie wordt gegeven via het kanaal waar de vraag ook binnen is gekomen (kanaal in = kanaal uit).
‒ Medewerkers van de gemeente tonen zich bij vragen of verzoeken bereidwillig om te helpen en zijn vriendelijk. Dit vraagt
specifieke competenties van de medewerkers en een organisatiecultuur die samenlevingsgericht is.
‒ Gebruik de contactmomenten en vragen van inwoners ook meteen om informatie, wensen en ideeën op te halen.
‒ Verwijs waar nodig ‘warm’ door: de gemeente beschikt niet over alle informatie, maar heeft als gemeente wel het netwerk en
dus waar het kan ‘warm’ doorverwijzen. Bijvoorbeeld door namens de vragensteller contact op te nemen met een Sociale Dienst
Drechtsteden, Vivera of andere organisaties.
‒ Wees als gemeente reflectief op het eigen handelen: monitor structureel wat het gebruik en de ervaringen met de afhandeling
van vragen en verzoeken van inwoners zijn. Verbeter de communicatie en informatie op basis van de resultaten van deze
monitoringsonderzoeken.
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De rol van de raad bij de (toekomstige) situatie
De raad kan op twee manieren aan het stuur zitten bij het realiseren van de gewenste toekomstige situatie. De raad kan namelijk
zowel op proces als op inhoud sturen.
Sturen op de inhoud. Een eerste aanzet hiervoor is opgehaald in het gesprek met enkele raadsleden, zoals weergegeven op de
vorige sheet. Aanvullende aandachtspunten zijn:
‒ Waar ligt de balans tussen ‘standaard informatie verstrekken’ en ‘persoonlijk contact/maatwerk’?
‒ In hoeverre wil je als gemeente sturen op het gebruik van de verschillende kanalen?
‒ Wat voor overheid wil Zwijndrecht zijn op het gebied van informeren en communiceren? Snel, betrouwbaar, duidelijk, bereikbaar
voor alle doelgroepen, modern, of…?

‒ Hoe wil je als gemeente omgaan met het feit – zo blijkt uit onderzoek – dat een deel van de inwoners niet digitaal vaardig is?
Sturen op het proces. Dit kan bijvoorbeeld als volgt vorm krijgen:
‒ De raad kan op basis van voorliggend rapport aangeven wat hij belangrijk vindt op het gebied van communicatie, informatie en
vraagafhandeling. Dit kan de raad als kaders meegeven aan het college.

‒ De raad kan het college vragen communicatie, informatie en vraagafhandeling als onderwerp/mijlpaal op te nemen in de
(jaarlijkse) planning- en controlcyclus en daarover dus te rapporteren.
‒ De raad kan het college de opdracht geven een nieuwe communicatievisie op te stellen. Een eerste aanzet hiervoor is in dit
rapport gemaakt.
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5. Bijlagen

69

Documenten, geïnterviewden, facts and figures
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Bijlage A: geraadpleegde documenten
Voor dit onderzoek zijn de volgende documenten bestudeerd:
Monitor Communicatie en Bestuur 2017, Onderzoekscentrum Drechtsteden in opdracht van de gemeente Zwijndrecht, oktober 2017.
Themabijeenkomst Klantsignaalmanagement, Sociale Dienst Drechtsteden, 5 september 2017.
Overeenkomst uitvoering webcare, LiveChat en Whatsapp voor Zwijndrecht door Dienstverlening Drechtsteden, 11 april 2017.
Programmabegroting 2017-2020 gemeente Zwijndrecht, oktober 2016.
De topdiensten van gemeentelijke websites landelijk in beeld o.b.v. het gedrag van inwoners en ondernemers, GBBO in opdracht van KING, 27
mei 2016.
Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland, stichting Lezen & Schijven, mei 2016.
Monitor Communicatie en Bestuur 2015, Onderzoekscentrum Drechtsteden in opdracht van de gemeente Zwijndrecht, najaar 2015.
Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014, 2014.
Dienstverleningshandvest telefonie Dordrecht – Zwijndrecht, juni 2013.
Perspectief voor Zwijndrecht, Onderzoekscentrum Drechtsteden in opdracht van de gemeente Zwijndrecht, datum onbekend.
Communicatievisie 2012-2015, mei 2012.
Kwaliteitshandvest gemeente Zwijndrecht, februari 2011.
En verder:
Alle eerder uitgevoerde rekenkameronderzoeken in Zwijndrecht vanaf 2013.
Diverse flyers, brochures, factsheets, kranten etc. die betrekking hebben op de acht centrale onderzoeksonderwerpen.
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Bijlage B: Geïnterviewde medewerkers
Voor dit onderzoek zijn de volgende personen geïnterviewd:
Pieter van Loon, Adviseur Gemeentewinkel, gemeente Zwijndrecht.
Mara Damen, Adviseur Dienstverlening & Digitalisering, gemeente Zwijndrecht.
Alex Buchinhoren, Hoofd Zorg, Sociale Dienst Drechtsteden.
Arno Bonte, Communicatieadviseur, Sociale Dienst Drechtsteden.
Verder is per e-mail en telefoon contact geweest met de vakinhoudelijke medewerkers betrokken bij één van de acht geselecteerde onderwerpen
voor dit rekenkameronderzoek.
Op 28 november jl. vond bovendien een gesprek met enkele raadsleden plaats, namelijk met:
Iekje Berg
Yvonne Luijcx-Zuijdwegt
Wim van der Does
Freek Hartmeijer
Anke Hoekstra
Liesbeth van Utrecht-Schuurman
Siham Berrag-Nahari
Laura Kroes
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Bijlage C: Facts & figures: vragen en zoekopdrachten naar de acht
beleidsonderwerpen (1 van 6)
Duurzaamheid:
‒ De pagina ‘Zwijndrecht Energieneutraal – Doet u mee?’ kent de
volgende clicks op de website:
Periode

Aantal ‘clicks’

Vooral gevonden via:

Q4 2016

42

Interne zoekfunctie: 62%

Q1 2017

100

Externe zoekfunctie: 54%

Q2 2017

69

Interne zoekfunctie: 68%

Q3 2017

24

Interne zoekfunctie: 83%

‒ De pagina ‘Regionaal Energieloket’ kent de volgende clicks:
Periode

Aantal ‘clicks’

Vooral gevonden via:

Q4 2016

51

Interne zoekfunctie: 51%

Q1 2017

42

Interne zoekfunctie: 48%

Q2 2017

21

Interne zoekfunctie: 57%

Q3 2017

35

Interne zoekfunctie: 57%

‒ De gemeente krijgt regelmatig telefoontjes over
vraagstukken op het gebied van duurzaamheid. Het
gaat dan veelal om:
• algemene vragen voor of over het
energieloket,
• vragen over de mogelijkheden voor subsidies
voor zonnepanelen, isolatie en elektrisch
rijden.
‒ De telefoontjes worden geregistreerd in een
zaakafhandelsysteem: Mozaiek. Ook de
afhandeltijd wordt hierin geregistreerd.
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Facts & figures: vragen en zoekopdrachten naar de acht beleidsonderwerpen (2 van 6)
Wmo
‒ De landingspagina over zorg en welzijn (www.zwijndrecht.nl/Inwoners/Vivera_Zorg_Welzijn) is in Q3 van 2017 78 keer bekeken,
waarbij bezoekers 18 x hebben doorgeklikt naar het meldpunt Wmo.
‒ De pagina ‘Gehandicaptenparkeerkaart’ kent de volgende clicks:
Periode

Aantal ‘clicks’

Vooral gevonden via:

Q4 2016

101

Interne zoekfunctie: 54%

Q1 2017

158

Interne zoekfunctie: 56%

Q2 2017

95

Interne zoekfunctie: 53%

Q3 2017

122

Interne zoekfunctie: 49%

‒ De pagina ‘Gehandicaptenparkeerplaats’ kent de volgende clicks:
Periode

Aantal ‘clicks’

Vooral gevonden via:

Q4 2016

52

Interne zoekfunctie: 60%

Q1 2017

83

Interne zoekfunctie: 48%

Q2 2017

59

Externe zoekfunctie: 54%

Q3 2017

49

Interne zoekfunctie: 53%
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Facts & figures: vragen en zoekopdrachten naar de acht beleidsonderwerpen (3 van 6)
Subsidies

‒ De pagina ‘Subsidies en vergoedingen’ kent de volgende
clicks:
Periode

Aantal ‘clicks’

Vooral gevonden via:

Q4 2016

268

Interne zoekfunctie: 80%

Q1 2017

278

Interne zoekfunctie: 68%

Q2 2017

236

Interne zoekfunctie: 60%

Q3 2017

237

Interne zoekfunctie: 60%

‒ De vragen via de telefoon gaan meestal over:
• termijnen (wanneer moet er iets worden
aangeleverd),
• het per email toesturen van het aanvraagformulier,
• of men een subsidieverzoek kan indienen en hoe
men dat moet doen.
‒ Telefonische vragen worden alleen geregistreerd indien het
om terugbelverzoeken gaat, dus niet wanneer meteen naar
de vakinhoudelijke medewerker doorgeschakeld kan
worden.

‒ De pagina ‘Incidentele subsidies voor leefbaarheid en
sport’ kent de volgende clicks:
Periode

Aantal ‘clicks’

Vooral gevonden via:

Q4 2016

51

Interne zoekfunctie: 53%

Q1 2017

63

Interne zoekfunctie: 87%

Q2 2017

69

Interne zoekfunctie: 84%

Q3 2017

69

Interne zoekfunctie: 75%
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Facts & figures: vragen en zoekopdrachten naar de acht beleidsonderwerpen (4 van 6)
Verkeersveiligheid
‒ De pagina ‘Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan’ kent de volgende clicks:

Periode

Aantal ‘clicks’

Vooral gevonden via:

Q4 2016

50

Interne zoekfunctie: 88%

Q1 2017

53

Interne zoekfunctie: 89%

Q2 2017

53

Interne zoekfunctie: 93%

Q3 2017

53

Interne zoekfunctie: 85%

Van juli 2016 tot juli 2017 heeft de gemeente 179 meldingen over verkeer geregistreerd, per telefoon, mail of brief. Meldingen die
meteen beantwoord of afgehandeld kunnen worden, worden niet geregistreerd. De meldingen gingen over:
‒ Verkeersveiligheid (zoals onoverzichtelijke kruispunten of te hard rijden): 81 meldingen
‒ Parkeren (zoals fout parkeren of het aantal parkeerplaatsen): 60 meldingen
‒ Bereikbaarheid (zoals wegomleidingen): 23 meldingen
‒ Overige: 13 meldingen
De gemiddelde afhandeltijd van de meldingen over verkeer bedraagt drie uur en is sterk afhankelijk van de complexiteit van de
melding. De gemeente reageert bij voorkeur telefonisch op de meldingen of gaat bij de melder langs voor vraagverheldering.
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Facts & figures: vragen en zoekopdrachten naar de acht beleidsonderwerpen (5 van 6)
Onderhoud

‒ Op de pagina ‘Melding doorgeven’ is in Q3 van 2017 in totaal 613 keer geklikt.
‒ De pagina ‘Goed op weg’ kent de volgende clicks:
Periode

Aantal ‘clicks’

Vooral gevonden via:

Q4 2016

296

Interne zoekfunctie: 67%

Q1 2017

260

Interne zoekfunctie: 69%

Q2 2017

307

Interne zoekfunctie: 69%

Q3 2017

276

Interne zoekfunctie: 55%

‒ De pagina ‘Wegwerkzaamheden’ kent de volgende clicks:
Periode

Aantal ‘clicks’

Vooral gevonden via:

Q4 2016

325

Externe zoekfunctie: 68%

Q1 2017

235

Externe zoekfunctie: 63%

Q2 2017

631

Externe zoekfunctie: 78%

Q3 2017

367

Externe zoekfunctie: 73%
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Facts & figures: vragen en zoekopdrachten naar de acht beleidsonderwerpen (6 van 6)
Mantelzorg

‒ De pagina ‘Mantelzorg’ van de website www.viverazwijndrecht.nl heeft circa 25 unieke bezoekers per maand, die circa 556 items
bekijken. Dit kunnen bijvoorbeeld nieuwsberichten of activiteiten zijn.
‒ De afhandeling van vragen over mantelzorg verloopt volledig via Vivera. De vraagafhandeling kan heel verschillend zijn: de
consulent kan een luisterend oor zijn, helpen met het regelen van zaken op het gebied van mantelzorg, doorverwijzen of
informatie geven.

78

Reactie college hoor- wederhoor
Rekenkamercommissie Zwijndrecht
T.a.v. Mevrouw P.E.H. Habets
Postbus 15
3330 AA ZWIJNDRECHT
Rapport Communicatie en informatie inwoners

Mara Damen en Frank Schocke

20 februari 2018

Uw kenmerk/schrijven

Ons nummer

Verzenddatum

29 januari 2018

27 februari 2018

Geachte mevrouw Habets,
Op 29 januari 2018 ontvingen wij het rekenkamerrapport "Onderzoek communicatie en informatie inwoners" van de
Rekenkamercommissie.
U heeft het college verzocht om schriftelijk te reageren op het rapport als onderdeel van de bestuurlijke hoor- en
wederhoor procedure.
Wij hebben met belangstelling kennis genomen van het rekenkamerrapport en zijn op een positieve wijze verrast door de
onderzoeksopzet. De rekenkamer heeft in het onderzoek niet gewerkt met een normenkader maar heeft de ervaringen
van de burger bij verzoeken om informatie in beeld gebracht. Dit geeft op een heel praktische wijze inzicht in
verbetermogelijkheden waar wij graag op inspelen.
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Zoals de rekenkamer aangeeft zijn de resultaten van de onderzoeken naar de communicatie en informatie aan inwoners, die de
afgelopen jaren periodiek worden uitgevoerd, over het algemeen ruim voldoende. Dit is echter voor het college geen reden om stil te
zitten. Zo geeft het rekenkamerrapport inzicht in mogelijkheden voor verbeteringen die het college graag oppakt. Ook de ontwikkelingen
rondom social media gaan snel en de maatschappelijke verwachtingen over informatievoorziening veranderen voortdurend. Om deze
reden wil het college de visie op communicatie en informatie die in 2012 is opgesteld gaan actualiseren.
Omdat de rekenkamercommissie heeft gekozen om de communicatie en informatie niet af te zetten tegen een normenkader maar een
inventariserend en beschrijvend onderzoek uit te voeren ontvangt de rekenkamercommissie geen ambtelijke reactie. Het onderzoek
beschrijft de beantwoording van vragen en de ontvangen informatie vanuit het perspectief van de vraagsteller en de wijze waarop de
communicatie en informatie aan inwoners met een vraag of verzoek is ingericht.
De rekenkamer geeft in haar rapport een aantal aanbevelingen waar het college graag op ingaat.
Zoekfunctie op de website en veel gestelde vragen.

De rekenkamer adviseert om de zoekfunctie op de website te verbeteren. Wij zijn het met de rekenkamer eens dat er
verbetermogelijkheden zijn voor de zoekfunctie.
De kennis over zoektermen en de zoekfunctie kan binnen de organisatie verbeterd worden. Als medewerkers weten welke woorden in
teksten relevant kunnen zijn voor bewoners, bedrijven en instellingen dan kunnen deze in de zoekfunctie worden opgenomen.
Wij vinden alertheid van medewerkers van belang om te signaleren over welke specifieke onderwerpen veel vragen worden gesteld zodat
hierop tijdig gereageerd kan worden door informatie op de website te plaatsen. Dit wordt bijvoorbeeld al opgepakt door de
seizoenscommunicatie bij de gemeentewerf. Hierbij wordt proactief gecommuniceerd over onderwerpen waarover afhankelijk
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van het seizoen veel vragen worden verwacht zoals zout strooien en bladval. Dit geldt ook voor een seizoensgebonden onderwerp zoals
een visvergunning. Over dergelijke onderwerpen worden nieuwsberichten op de website geplaatst. Dit zijn tijdelijke berichten omdat de
inhoud ervan kan verouderen. Nieuwsberichten zijn buiten het seizoen niet te vinden in de zoekfunctie.
De zoektermen waarmee gezocht wordt op de website worden in beeld gebracht. Waar nodig wordt daarop geanticipeerd door gerichte
informatie, bijvoorbeeld een nieuwsbericht. Omdat veel burgers via google zoeken, wordt ook beoordeeld of de gemeentelijke informatie
op deze wijze gevonden kan worden. Het blijkt dat de gemeentelijke informatie via google goed te vinden is.
In de carrousels Sociaal is een aantal keren gesproken over goede communicatie en informatievoorziening naar inwoners als het gaat om
het sociaal domein. Hiervoor worden onder andere websites bij gebruikt zoals de Vivera website en de CJG website. Het is jammer dat dit
verder geen onderdeel is geweest van het onderzoek.
Telefonisch kanaal.
De rekenkamercommissie geeft dat aan het telefonische kanaal t.o.v. de informatie op de website meer ondersteuning moet bieden. Het
college is dit met de rekenkamer eens. Wij streven ernaar dat over de meest voorkomende vragen de relevante informatie op de website
te vinden is. De telefonisten van Dienstverlening Drechtsteden bespreken met de burger de informatie op de website of verwijzen
daarnaar als de informatie niet gevonden is. Het bespreken van deze informatie kan ook behulpzaam zijn als uitleg van de informatie. Als
na deze uitleg de informatie niet duidelijk is of geen antwoord geeft op de vraag, dan wordt de vraagsteller doorverbonden naar de
vakspecialist op de afdeling. Uit het onderzoek van de rekenkamer blijkt dat de informatie van vakinhoudelijke medewerkers het meest
uitgebreid en toegankelijk is. Om deze reden wil het college graag vasthouden aan deze werkwijze maar wel gaan onderzoeken op welke
wijze de informatie van Dienstverlening Drechtsteden meer ondersteuning kan bieden.
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Toegankelijkheid van de website.
Om de toegankelijkheid van de website te bevorderen werken we met pictogrammen. Omdat niet iedereen even taalvaardig is, heeft
gemeente Zwijndrecht gekozen voor teksten op de website op taalniveau 1. De Raad van Europa heeft een meetlat gemaakt waarmee
het taalniveau van mensen gemeten kan worden. A1 is het laagste taalniveau en C2 het hoogste. Taalniveau B1 wordt eenvoudig
Nederlands genoemd, omdat bijna iedereen in Nederland teksten op taalniveau B1 begrijpt. Deze teksten zijn snel en gemakkelijk te
lezen. Het college gaat beoordelen of de teksten voldoende op B1 niveau worden geschreven en gaat de taalambassadeur inzetten om
teksten te beoordelen.
Een warme doorverwijsfunctie.

De rekenkamer adviseert mensen te helpen bij het vinden van de juiste vindplek van de informatie. Ook als dit bij een andere organisatie
is. Een 'warme doorverwijsfunctie'.
De gemeente heeft ervoor gekozen dat de meest gezochte informatie toegankelijk en beschikbaar is op de website. Als de vraag niet tot
de meest gezochte vragen behoort, of als voor een goede beantwoording van de vraag specialistische kennis noodzakelijk is, dan kan de
informatie het beste door de vakinhoudelijke medewerker worden verstrekt. In een aantal gevallen zitten deze medewerkers bij partners
zoals Vivera of de SDD. Wij zijn het met de rekenkamer eens dat een warme doorverwijsfunctie, door de vraagsteller door te verbinden
met of te laten terugbellen door de juiste vakinhoudelijke medewerker, van belang is voor een goede dienstverlening.
We kiezen er niet voor om namens de vraagsteller contact op te nemen met de Sociale Dienst Drechtseden, Vivera of een andere
organisatie. Door het overnemen van een vraag wordt ook de dialoog, de gelegenheid van vraag en antwoord, weggenomen. De
vraagsteller kan niet aangeven dat hij/zij gezien het antwoord nog aanvullende informatie heeft die van belang kan zijn.
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Ook het goed doorvragen wordt bemoeilijkt omdat de vakinhoudelijke kennis bij degene die de vraag ‘overneemt’ ontbreekt.
Wij vinden het van belang dat de vraagsteller een goed antwoord op de vraag ontvangt. We willen niet de zelfredzaamheid en
verantwoordelijkheid van de burger uit zijn of haar handen nemen.
Schriftelijk voorlichtingsmateriaal.
De rekenkamer wijst er terecht op dat sommige doelgroepen, naast persoonlijke voorlichting, behoefte hebben aan schriftelijk
voorlichtingsmateriaal.
Gemeente Zwijndrecht beoordeelt welke informatie voor welke doelgroep interessant is en gevraagd wordt en via welk
communicatiekanaal de verschillende doelgroepen hun informatie vinden. Zo zijn er ook contactpersonen bij instanties die heel actief
verwijzen. We maken op basis hiervan bewuste keuzes. Als er behoefte is aan schriftelijke informatie zoals folders, beoordelen we op
welke locatie deze informatie aanwezig moet zijn. Om deze reden maakt de gemeente ook actief gebruik van het stadsnieuws en de
gemeentegids. Deze werkwijze wil het college graag handhaven.
Interactie over ideeën en suggesties.
Zoals de rekenkamer aangeeft is de website voornamelijk gericht op het zenden van informatie. Om ook de interactie over ideeën en
suggesties van burgers te bevorderen zijn er verschillende initiatieven genomen.
Burgers konden al langer via de website een melding doen. Inmiddels is ook de chatfunctie toegevoegd op de website waardoor interactie
tussen burger en gemeente mogelijk wordt.
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Zoals het onderzoek aangeeft is de werkwijze van 'Pak aan' opgestart waarmee initiatieven van burgers worden ondersteund. Voor Pak
aan is een interactieve facebook pagina ingericht waarvan veel gebruik wordt gemaakt door initiatiefnemers. Ook is er voor elke wijk
inmiddels een facebookpagina gemaakt waardoor interactie tussen bewoners en de gemeente mogelijk wordt.
Omdat de website geen platform is voor verdiepende artikelen of discussie is de wijkenwebsite bedacht. Voor Kort Ambacht, Noord en
Heerjansdam is de wijkenwebsite medio maart operationeel. De wijkenwebsite heeft wel een functionaliteit voor de archivering van
nieuwsberichten. Zij biedt ruimte voor wijkkalenders met geplande en uitgevoerde werkzaamheden en voor nieuws uit de wijk. Ook is het
mogelijk om pushberichten over ontwikkelingen in de wijk te plaatsen. Daarnaast kan de bewoner, door in te loggen discussiëren met
andere wijkbewoners en ambtenaren. De wijkenwebsite werkt daarmee heel interactief. In het onderzoek zijn vragen gesteld over
onderhoudswerkzaamheden in de straat of in de wijk en over de bereikbaarheid tijdens die onderhoudswerkzaamheden. De vragen
werden volgens het onderzoek maar deels beantwoord. De wijkenwebsite vormt straks een platform om antwoorden op deze vragen
sneller te kunnen vinden of hierover een vraag te stellen aan de verantwoordelijke ambtenaar.
Op deze wijze wordt voortvarend gewerkt aan de implementatie social media. Dit is niet het verbeteren van de website maar het creëren
van het juiste platform voor communicatie. Zowel voor het zenden als het ontvangen van informatie en het bevorderen van de dialoog
tussen inwoners en de gemeente. Het inrichten van deze kanalen vraagt in de toekomst wel het nodige beheer.
Graag wil het college burgers met ideeën en wensen ondersteunen met een platform zodat er actief meegedacht en gereageerd kan
worden. Met bovenstaande initiatieven van de gemeente zijn we inmiddels al gestart, maar we bereiden dit graag uit.
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Specifiek voor de afstemming met de ondernemers heeft de gemeente accountmanagers, een werkwijze die alle partijen graag willen handhaven.
Zoals wij in deze reactie hebben aangegeven wordt een nieuwe communicatievisie opgesteld. De wensen zoals de raad die heeft aangegeven in
dit rekenkamerrapport betrekken we hier graag bij.
Uiteraard verwacht het college van alle betrokkenen bij de communicatie met burgers, bedrijven en instellingen de wil om te helpen en vriendelijk te
zijn en te reflecteren op het eigen handelen. Ook dat krijgt een plaats in de visie.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

De secretaris

De burgemeester

85

Nawoord
In het kader van de bestuurlijke hoor en wederhoor is dit rapport voorgelegd aan het college
van B&W van Zwijndrecht. Per brief van 20 februari 2018 heeft het college gereageerd op het
onderzoeksrapport. De rekenkamercommissie is het college erkentelijk voor de positieve en
uitgebreide wijze waarop de reactie geformuleerd is. Hoofdlijnen van de reactie zijn dat het
college mogelijkheden voor verbeteringen (zoals genoemd in ons rapport) graag oppakt en
dat het college van plan is om met een nieuwe communicatievisie te gaan komen. In die visie
zal het college de wensen van de raad, zoals aangegeven in ons rapport, gaan betrekken.
De rekenkamercommissie is blij met de toezegging dat het college de voorgestelde
verbeteringsmogelijkheden gaat oppakken en wil benadrukken dat daarbij een concreet plan
van aanpak met duidelijke tijdslijnen passend zou zijn. Verzoek is daarom dan ook om een
dergelijk actieplan separaat vast te stellen en aan de raad aan te geven per welke datum dit
plan gereed zal zijn.
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