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Onderwerp

Beantwoording motie III.M.6 verkorten wachttijden telefoon

Voorstel

Instemmen met verzending van antwoordbrief.

Inleiding

In de vergadering van 22 juni 2016 heeft uw raad een motie aangenomen met als
onderwerp 'verkorten wachttijden telefoon'. In deze brief stellen wij de raadsleden op de
hoogte over de genomen maatregelen.

Beoogd effect/doel

Door verzending van bijgevoegde antwoordbrief wordt antwoord gegeven op de gevraagde
maatregelen.

Argumenten
Geen argumenten te benoemen.

Kanttekeningen en risico's

Geen kanttekeningen en risico's te benoemen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Geen financiële, personele en juridische gevolgen
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Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Comm unicatie/participatie

Brief aan de raad.

Overleg gevoerd met

Intern:

Extern:

- Geen overleg extern gevoerd

Bijlagen

- Brief aan de raad

Directeur bedrijfsvoering, portefeuillehouder, coördinator KCC en ICT
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GEMEENTE vvEERT

Aan de leden van de gemeenteraad

Weert, 7 november 2016

Onderwerp : Antwoordbrief motie III.M.6'Verkorten wachttijden telefoon'

Beste meneer, mevrouw,

In juni 2016 heeft uw raad een motie van het CDA aangenomen met als onderwerp
'verkorten wachttijden telefoon'. U vraagt het college om maatregelen te nemen zodat de
wachttijden aan de telefoon tot redelijke proporties worden teruggebracht. In deze brief
informeren wij u over de maatregelen die wij tot nu toe hebben genomen.

Onderstaande maatregelen zijn de afgelopen maanden genomen:
- Om de wachttijd van de klant te verkorten, kan hij/zij er via het keuzemenu voor

kiezen om direct doorverbonden te worden met De Vraagwijzer, de frontoffice van
het sociale domein (WMO, schulddienstverlening, uitkering etc.);

- De klant hoort tijdens het bellen hoeveel wachtenden er zijn;
- De klant kan er vervolgens voor kiezen om teruggebeld te worden en toetst

zijn/haar telefoonnummer en eventueel een boodschap in en het KCC
(KlantContactCentrum) belt hem/haar dezelfde dag terug;

- Werken vanuit de klant: via het KlantContactSysteem wordt de klanthistorie
opgebouwd en kan de medewerker van het KCC of De Vraagwijzer de klant beter
van dienst zijn omdat hij/zij over de meest actuele informatie beschikt;

- De telefoongroepen van afdelingen en teams zijn geoptimaliseerd zodat zij beter
bereikbaar zijn;

- De klant wordt ook geadviseerd om onze website te raadplegen.

Er zijn niet alleen technische maatregelen genomen om de dienstverlening te verbeteren
Intern worden ook de afspraken voor de telefonische dienstverlening aangescherpt.

Alle afdelingen besteden aandacht aan de telefonische dienstverlening. De
coördinator van het KCC bezoekt de afdelingen, checkt of de werkafspraken bij
iedereen duidelijk zijn, deelt cijfers met collega's, biedt extra ondersteuning aan in
de vorm van floorwalkers en deelt de'gouden telefoon'uit aan diegene die volgens
het KCC het beste bereikbaar is;
Afdelingshoofden ontvangen periodiek een overzicht van al dan niet afgehandelde
terugbelnotities voor zijn/haar afdeling en zetten verdere acties uit;
De samenwerking tussen KCC en De Vraagwijzer wordt geïntensiveerd via
bijeenkomsten om kennis te verknopen.
Het KCC tracht de klant bij het eerste contact maximaal te helpen door'door te
vragen naar het onderwerp van de vraag'.
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Bellen met zichtbaar doorkiesnummer
U hebt gevraagd of het mogelijk is dat ambtenaren met hun doorkiesnummer bellen,
zodat u rechtstreeks terug kunt bellen. Het beleid is erop gericht dat eerst het KCC wordt
gebeld en dat deze als eerste de vragen afhandelt. In tweede aanleg wordt als dat nodig is
doorverbonden naar de betreftende ambtenaar. Bij rechtstreeks bellen naar de ambtenaar
ontbreekt deze'filter'. Wel worden de mogelijkheden onderzocht hoe raadsleden de
ambtenaren rechtstreeks telefonisch kunnen bereiken.

Het verbeteren van de telefonische dienstverlening is een continu proces. Momenteel
worden nog meer opties onderzocht om de telefonische dienstverlening te verbeteren

De resultaten tot nu toe
De gemeente Weert neemt deel aan de Benchmark Publiekszaken, die de
klanttevredenheid van de dienstverlening meet. In de begroting 2015 heeft u de
doelstellingen voor 2018 op het gebied van onze dienstverlening vastgesteld.

In onderstaande tabel staan de gegevens uit de Benchmark Publiekszaken (nulmeting
2013, tussenmeting 2015 en doel 2018).

Klanttevreden-
heidsscore
diensWerlenino

20t3
(nulmeting)

2015
(tussenmet¡ng) Doel 2018

Balie O 7,8 811 >8

Telefonie O 7,4 718 ,7,6

Digitaal @ 6,8 617 ,7,6

Uit de tussenmeting 2015 blijkt dat de dienstverlening aan de balie en de telefoon goed
scoort.

Uit onze eigen gegevens blijkt dat94o/o van degenen die een afspraak hebben op het
gemeentehuis binnen 10 minuten na de afspraaktijd worden geholpen (78olo binnen 5
minuten). Ons doel is om 90%o binnen 5 minuten te helpen.

Aan de telefoon is ons serviceniveaul begin dit jaargemiddeld 91% (doel is 9oo/o).In 2015
was het serviceniveau gemiddeld 87o/o. In mei was het serviceniveau wat minder vanwege
het werken met de nieuwe methodiek'werken vanuit de klant'. Dit vroeg in het begin
extra tijd van de medewerkers. Het serviceniveau is inmiddels weer op peil en neemt
verder toe door de maatregelen die onlangs zijn genomen. Begin 2017 delen wij deze
resultaten met u,

Digitale dienstverlening
De digitale dienstverlening zit ook in de lift. Sinds mei van dit jaar kunnen burgers online
hun huwelijk regelen en digitaal een geboorteaangifte doen. Ook begrafenisondernemers
melden digitaal een overlijden. Tevens is het geboorteloket in het SIG geopend waar
ouders de geboorte akte kunnen ondertekenen en niet naar het stadhuis hoeven te

1 Het serviceniveau staat ingesteld op2 minuten. Dit betekent dat klanten die binnen 2 minuten te
woord worden gestaan en telefonisch geholpen zijn (gespreksduur valt binnen marge van 2 minuten)
worden meegenomen in dit percentage.



komen. De uitvoering van het Masterplan informatiearchitectuur moet er mede voor
zorgen dat de digitale dienstverlening nog verder verbeteft de komende jaren.

Tot slot
Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neemt u dan contact op met Minke
Weijers, waarnemend hoofd afdeling Publiekszaken, via telefoonnummer (0495) 575 482
of m.weiiers@weert. n l.

Met vriendelijke groet,
bu wethouders,

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris


