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ONDERZOEKSVERSLAG

Omdat op voorhand bekend was dat het resultaat een
‘concept’ voor dienstverlening moest zijn, is er voor gekozen
om design thinking te combineren met de stappen van
het conceptontwikkeling. We hebben een methode van
conceptontwikkeling gevolgd, die hele concrete handvatten
gaf. Voorafgaand aan het proces wisten we dat we de volgende
(tussen)producten moesten opleveren:

Dienstverlening
INLEIDING

Van september 2020 tot en met november 2021 vond het proces
plaats om te komen tot een nieuw dienstverleningsconcept voor
de gemeente Weert. Dit document beschrijft het verloop van
het proces. Het doel van dit document is enerzijds om inzicht
geven in de gevolgde methode en de doorlopen processtappen,
en anderzijds om een onderbouwing te geven bij de inhoud van
het dienstverleningsconcept.
Eerst beschrijven we de onderzoeksmethode die is gehanteerd.
Vervolgens beschrijven we het proces dat is doorlopen.

DE ONDERZOEKSMETHODE
In de totstandkoming van het dienstverleningsconcept is eerst
het Weerter Stadslab ingeschakeld. Samen met het Stadslab
is een proces ontworpen, met als beoogde eindresultaat het
opleveren van een concept met integrale uitgangspunten voor
de dienstverlening van de gemeente Weert. Meteen werd
gekozen voor het volgen van een creatief proces, met daarin
veel iteratieve stappen.
De reden is tweeledig:
1. De uitkomst van het proces was aan de voorkant ontzettend
onzeker, en de inschatting was dat veel kleine stapjes nodig
zouden zijn om langzaam maar zeker een beeld te krijgen
van hoe het concept eruit moest komen te zien.
2. We hadden de inbreng van veel verschillende
belanghebbenden nodig.
3. We wilden tijdens het proces al draagvlak creëren voor het
uiteindelijke resultaat, en daarom wilden we participatie
inzetten.
Al snel viel de keuze op het inzetten van een design thinking
aanpak. Design thinking is een benadering en een methode
die erop is gericht om aannames over wat het uiteindelijke
resultaat zou moeten zijn op voorhand zoveel mogelijk los te
laten. In plaats daarvan wordt aan de hand van een groot aantal
kleine (iteratieve) stappen steeds bijgestuurd, op zoek naar
een passende oplossing. Gedurende het hele proces staat de
gebruiker centraal.
De methode volgt vier fases:
1. Discover: het ophalen van zoveel mogelijk informatie over
het vraagstuk
2. Define: het bepalen van de kaders voor de oplossing
3. Design: het ontwerpen van een mogelijke oplossing
4. Deliver: het opleveren van de definitieve oplossing

Discover

diverge

Define

Design

converge

Deliver

Een laatste opmerking voordat we ingaan op het
onderzoeksproces, is dat we al deze tussenstappen hebben
doorlopen met behulp van participatie. Elke stap bestond
namelijk uit een zogenaamde ‘wyber’ van divergeren en
convergeren, en telkens zijn daarbij belanghebbenden uit de
interne organisatie of daarbuiten aangehaakt.

HET ONDERZOEKSPROCES
We lichten het onderzoeksproces toe aan de hand van de vier
fasen van het design thinking proces. Per fase zullen we het
verhaal vertellen aan de hand van de tussenproducten die zijn
opgeleverd.

DISCOVER
In de discoverfase hebben we grofweg drie stappen doorlopen:
1. Het inventariseren van bestaande uitgangspunten over
dienstverlening in de organisatie
2. Het organiseren van interne sessies, om op te halen wat
volgens onze collega’s belangrijk is met betrekking tot onze
dienstverlening
3. Het uitzetten van externe enquêtes en het voeren van
verdiepende gesprekken, met als doel om de wensen en
behoeften van klanten op te halen
Inventarisatie bestaande uitgangspunten
Tijdens een eerste inventarisatieronde troffen we uitgangspunten
over dienstverlening aan in de volgende stukken:
•
•
•
•
•
•
•

Programma 2018-2022 ‘Weert Koerst op Verbinding’
Participatienota
Ambitiedocument Omgevingswet
Beleidsplan Sociaal Domein
Ontwikkelagenda Publiekszaken 2019-2022
Masterplan Digitale Transitie 2019-2021
Uitgangspunten interne dienstverlening

Op een later moment zijn ook de Meetlat Steunbeleving,
Citymarketing Strategie en Communicatievisie opgeleverd. Ook
de uitgangspunten binnen deze stukken zijn meegenomen in
het proces.
Naast bovenstaande visie- en beleidsdocumenten, zijn ook alle
afdelingsplannen doorzocht op inhoudelijke opmerkingen over
dienstverlening.
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Er is vervolgens een analyse losgelaten op alle opgehaalde
informatie, en daaruit kwam naar voren dat de gemeente
in principe de volgende speerpunten heeft als het gaat om
dienstverlening:
• De klant centraal / we stellen ons dienstbaar op
• Inzetten op digitalisering
• Inzetten op maatwerk
Waardenwebben
Op basis van de eerste inventarisatie hadden we een richting,
waarmee we een centrale vraag konden stellen om de rest van
het proces mee in te gaan. Deze centrale vraag luidde: “Welke
integrale uitgangspunten hebben onze ambtenaren nodig om de
klant zo snel mogelijk van een zo goed mogelijk antwoord te
voorzien?”
Na afloop van de inventarisatie is met een aantal collega’s een
Factor C-sessie doorlopen. De vraag van de Factor C-sessie was
breed: “Wie moeten we betrekken om te komen tot integrale
uitgangspunten voor dienstverlening?”. De uitkomst van de
Factor C-sessie was dat we eerst moesten focussen op de interne
organisatie, en daarna een aparte omgevingsanalyse moesten
doen voor het bevragen van klanten.
Ook was de conclusie dat we interne sessies moesten
organiseren, waarin collega’s van alle afdelingen
vertegenwoordigd waren. In totaal werden drie sessies
georganiseerd. De samenstelling was steeds divers.
We vroegen de deelnemers om één voorbeeld te noemen van
goede dienstverlening in onze organisatie. Uit hun reacties
kwamen steeds een aantal ‘waardenwoorden’ naar boven. We
maakten een lijst van alle waarden die de revue passeerden. De
deelnemers kregen vervolgens de opdracht om op basis van de
lijst een selectie te maken van de belangrijkste waarden.

Pains & Gains
Met het resultaat van de interne sessies konden we de stap
buiten het gemeentehuis gaan zetten. Eerst voerden we een
omgevingsanalyse uit, met als doel om in beeld te krijgen welke
typen klanten we allemaal bedienen. Uit de analyse kwam
een lijst met 25 klanttypes, variërend van ketenpartners tot
ondernemers en van vergunningsaanvragers tot jongeren.
Op basis van de vijf opgehaalde waarden stelden we twee
enquêtes op: een voor echte ‘klanten’ en een voor partners.
Achter elk van de 25 klanttypes schreven we de naam van een
collega. We vroegen de collega om onze enquête door te sturen
naar enkele van zijn of haar klanten. In totaal werden de twee
enquêtes ingevuld door 58 klanten en 9 partners. We kwamen
dan ook tot een mooie dwarsdoorsnede van de wensen en
behoeften van de Weerter klant. Met een aantal respondenten
voerden we ook nog verdiepende gesprekken, om meer inzicht
te krijgen in wat schuil gaat achter de antwoorden.
Conceptontwikkeling is gericht op het ophalen van de
factoren die de dienstverlening voor de klant maken of breken.
‘Pains and gains’, met andere woorden. Op basis van de
enquêteresultaten en de notities uit de verdiepende gesprekken
konden we een overzicht maken van deze positieve en
negatieve klantbelevingen.

Ik moet naar het gemeentehuis
komen, maar zou mijn vraag veel
liever digitaal af willen handelen.

Ik heb het gevoel dat ik niet serieus genomen
word en dat er geen sprake is van
gelijkwaardigheid en/of medeleven.

Waar ergert de klant zich aan in
de dienstverlening? Welke
belemmeringen voelt hij/zij?

Ik vind het niet duidelijk waar
de gemeente me wél of níet
mee kan helpen.

Brieven zijn niet
duidelijk, en in
slecht taalgebruik.

Ik moet continu gegevens invullen
die al bekend zijn vanuit eerdere
aanvragen (zowel bij online als
schriftelijke aanvraag).

Er is te weinig of geen
communicatie.

Meldingen (bv openbare ruimte)
worden vaak níet of later dan
afgesproken, opgelost.

Ik mis een stuk zekerheid en
betrouwbaarheid doordat er vaak
van contactpersonen wordt
gewisseld.

Ik kan enkel tijdens kantooruren een
afspraak maken, maar op die momenten
ben ik altijd zelf aan het werk. Ik vind
de openingstijden te beperkt.

Ik ben niet geïnformeerd over
wijzigingen in regelingen
(waaronder mijn uitkering).

Beloftes of afspraken
worden vaak niet nagekomen.

Brieven zijn vaak
onvriendelijk/respectloos
richting mij.
Ik vind de stappen van een aanvraag
onduidelijk. Na een eerste gesprek verwacht ik
meteen actie, terwijl de gemeente verwacht dat
ik eerst een formulier invul.

Ik vind het niet
duidelijk bij wie ik
terecht kan met
mijn vraag.

Ik word onzeker en voel me
kwetsbaar door afwijzingen
van de gemeente.

Ik wil makkelijk informatie aan kunnen
vragen via een digitaal platform.

Ik wil graag duidelijke afspraken maken,
die nagekomen worden.
Bijvoorbeeld als het gaat over de duur
van een aanvraag.

Ik wil het gevoel hebben dat mijn
contactpersoon meedenkt met mijn vraag
en tot een passende oplossing komt.

Het resultaat waren drie ‘waardenwebben’, waarvan
bovenstaande afbeelding een voorbeeld is.

Ik vind dat er te vaak wordt gegrepen naar
bestaande regels, in plaats van een persoonlijke
oplossing. Ik mis een stuk betrokkenheid.

Na afloop van de drie sessies maakten we een synthese van
de drie waardenwebben. We kwamen uit op de volgende vijf
waarden:

Ik wil mijn
aanvraag digitaal doen.

Ik heb het gevoel dat
de gemeente mij niet
vertrouwt.

Er wordt altijd in het
Nederlands gecommuniceerd,
maar ik spreek de taal niet.

Het duurt lang voordat ik
met mijn vraag bij de juiste
persoon terecht kom.

Ik wil serieus genomen worden en
met respect en gelijkwaardigheid
behandeld worden.

Ik verwacht dat ik op elk moment (op een of
andere manier, digitaal of fysiek) met mijn vraag
bij de gemeente terecht kan.
Ik vind het belangrijk dat ik de
gemeente kan vertrouwen op
haar woord.

Ik vind het belangrijk
dat er goed naar me
geluisterd wordt.
Er moet rekening gehouden worden met
het vermogen van mij als klant, qua
niveau in vragen en taal.

Ik verwacht dat de gemeente meegaat
met actuele communicatiemiddelen (bv
whatsapp, social media).
Ik wil zoveel mogelijk ontzorgd worden op het
gebied van een (digitale) aanvraag, waarbij
gebruik wordt gemaakt van bekende
persoonsgegevens (bijvoorbeeld middels DigiD).

Ik vind het niet duidelijk welke rol de
gemeente op zich neemt en welke
verwachtingen ik mag hebben.

Ik moest digitaal een uitkering
aanvragen, maar ik heb geen
computer.

Ik wil graag zo snel mogelijk contact met de
persoon die mij het antwoord op mijn vraag kan
geven en die bekend is met eventuele
voorgeschiedenis.

Welke resultaten willen de klanten
behalen en wanneer zijn zij tevreden
met de dienstverlening?

Ik word onvoldoende
geïnformeerd
en of betrokken.

Ik wil graag openheid en
transparantie.

Ik wil graag één vaste
contactpersoon.

Ik wil makkelijk informatie aan kunnen
vragen via een digitaal platform (zoals
een website, app of digitale media).

Ik verwacht duidelijke informatie
op de website over de procedure
van een aanvraag.

Ik verwacht duidelijkheid, ongeacht of het
een positief of negatief antwoord is.

1. Inlevingsvermogen / empathie
2. Transparante communicatie / duidelijkheid
(verwachtingsmanagement)
3. Betrouwbaarheid en integriteit
4. Dienstbaar opstellen (dienstbaarheid; meebewegen;
persoonlijke aanpak; maatwerk)
5. Laagdrempeligheid (toegankelijkheid; inclusief)
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DEFINE
Met het ophalen van de Pains & Gains hadden we nu alle
informatie binnen, en konden we de discoverfase afsluiten.
De definefase draait om het ontwikkelen van een ‘valuefit’.
Onderstaande afbeelding geeft schematisch weer wat een
valuefit inhoudt.

De valuefit is het snijvlak waar de pijnpunten en voordelen
overlappen met de dienstverlening van de gemeente. Dit
gaat uit van een benadering waarbij de dienstverlening wordt
ingericht op basis van ‘voordeelverschaffers’ en ‘pijnverzachters’
die het antwoord bieden op de ‘gains’ die de klant wenst te
behalen en de ‘pains’ die de klant juist wil vermijden.
Deze benadering is de essentie van het hele
dienstverleningsconcept: we willen pijnpunten en voordelen
ophalen bij de klant, en onze dienstverlening vervolgens op
een zodanige manier inrichten dat we het antwoord bieden op
waar de klant behoefte aan heeft. Een voorbeeld hiervan zou
kunnen zijn om een aanvraagproces te digitaliseren, en zo in te
spelen op de klantbehoefte aan snel en gemakkelijk iets kunnen
aanvragen.
In het schema kan de ‘waardemap’ aan de linkerkant worden
geïnterpreteerd als de gemeentelijke dienstverlening, en het
‘klantprofiel’ aan de rechterkant als de klantwens. Des te groter
de overlap tussen de waardepropositie en de klantbehoeften,
des te sterker de ‘valuefit’. Een sterke valuefit zorgt voor
positieve klantbelevingen, en staat daarmee gelijk aan een
goede dienstverlening.
Waarden en normen (valuefit)
Om te komen tot een zo goed mogelijke valuefit, kozen we
ervoor om als vertrekpunt de waarden te nemen die uit de
interne sessies waren gekomen. We gebruikten de input van
klanten om deze waarden aan te passen en aan te scherpen.
Aan elke waarde koppelden we ook normen: gedragsregels die
nodig zijn om invulling te geven aan de waarde.
Het resultaat van deze fase was een document met vier
waarden, met per waarde een beschrijving en een reeks
bijbehorende normen. Aan de normen koppelden we ook
mogelijke oplossingen en acties, die tijdens de onderzoeksfase
naar voren zijn gekomen. Deze zijn meegenomen bij de
uitwerking van het beleidsplan en het uitvoeringsplan (waarover
later meer).

Onderstaande afbeelding is een weergave van de vier waarden
zoals ze tijdens de definefase zijn gedefinieerd. De cijfers
geven aan hoe goed we hierop scoren volgens de klant, en zijn
gebaseerd op de enquêtegegevens.

De definefase werd afgesloten met het voorleggen van de
waarden en normen aan collega’s. We vroegen collega’s
om de waarden en normen te toetsen aan andere visie- en
beleidsdocumenten, om te kijken of ze overlapten. Er bleek
een goede overlap te zijn. Dit gold zeker in het geval van de
organisatievisie, waarvoor rond dezelfde periode ook waarden
werden opgesteld.
De feedback van collega’s is gebruikt om de waarden en
normen te verbeteren en aan te scherpen. We hadden nu een
basis om het concept mee te ontwerpen.

DESIGN
De designfase is gericht op het ontwerpen van een concept, dat
voldoet aan twee eisen:
1. Het moet rechtdoen aan de waarden en normen die zijn
opgesteld in de definefase
2. Het moet kort en krachtig zijn, en in staat zijn om te
inspireren en enthousiasmeren
We kozen voor een aanpak waarbij we de creativiteit van
collega’s inzetten tijdens vier interactieve ‘designsessies’.
Frames voor dienstverlening in Weert
Met de waarden en normen uitgeprint op een groot canvas,
gingen we de eerste van twee designsessies in. Voor deze
designsessies nodigden we de eigenaren van alle stukken uit
met daarin uitgangspunten over dienstverlening. We stelden de
vraag: “Hoe kunnen we de vier waarden voor dienstverlening
samenbrengen onder één kapstok, die a) de essentie uitdrukt
van dienstverlening in Weert en b) tegelijkertijd pakkend en
inspirerend is?”.
Het resultaat van de eerste sessie waren vier mogelijke
denkrichtingen voor het concept:
1.
2.
3.
4.

De mens centraal
Vertrouwen
De mogelijkmakers vs de regelneven
Massaal digitaal – maatwerk lokaal

Deze denkrichtingen hebben we gebruikt als frames voor het
verdere ontwerpproces.
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Concept statement
De tweede designsessie borduurden we voort op de vier
denkrichtingen. Voor elk van de vier frames gingen we op
zoek naar kreten en beelden, waarmee we zouden kunnen
ontwerpen. Uiteindelijk formuleerden we één concept
statement, waarin alle vier de denkrichtingen op de een of
andere manier wel terugkwamen. Het conceptstatement luidde
‘Hard op de inhoud, hart voor de mens’. Drie elementen staan
centraal in dit statement:
1. De meetlat
a. Hard op de inhoud
b. Standaardiseren
c. Uniformiteit
d. Digitaliseren
e. Kritisch durven zijn
f. Wijzen op verantwoordelijkheden
2. Het hart
a. Mensgerichtheid
b. Vertrouwen
3. Het stromende water / de smeerolie
a. Het verbinden van hard en zacht
b. Flexibiliteit
c. De meetlat zacht maken
d. Het meetlint

drie elementen aan dit concept, die hoe dan ook in het ontwerp
terug moesten komen:
1. We werken samen als een team
2. We zitten samen in een proces
3. We werken samen aan een resultaat
In deze fase hebben we een vormgever ingeschakeld. De
vormgever ging aan de slag met een opdracht om een tafel te
visualiseren, als symbool voor ‘Samen aan de slag’. Onderdeel
van de opdracht was om aan weerszijden van de tafel een
‘inham’ aan te brengen. Het idee achter deze inham is om te
symboliseren dat beide partijen meer naar elkaar toe komen.
Het eerste conceptontwerp zag er als volgt uit:

Conceptontwerpen
Met dit concept statement zijn we vervolgens in een kleiner
gezelschap een derde design sessie ingegaan. De centrale vraag
was: “Hoe kunnen we een slogan verzinnen die past bij het
conceptstatement, en die inspeelt op het centrale ingrediënt
van flexibiliteit (met als metaforen smeerolie en het stromende
water)?”
Tijdens deze derde designsessie zijn we uitgekomen op drie
conceptontwerpen:
1. Samen aan de slag
a. Een beetje van maggie, een beetje van jezelf
b. U vraagt, wij draaien samen
2. Dienstverlening is teamwork
a. We zitten samen in een team, en zijn van elkaar
		afhankelijk
b. We rekenen op elkaar
c. Het moet lopen. Als het niet loopt, dan scoor je niet
d. Spelregels zijn nodig, maar te veel regels halen de flow
		 er uit. Een goede balans aan spelregels is daarom
		belangrijk.
3. Dienstverlening als machine
a. Dienstverlening is als een goed proces
b. Alle radartjes in de machine moeten draaien
c. De mens is de smeerolie in de machine, die de radartjes
		laat draaien
d. Iedereen heeft een rol in het proces. We moeten het
		samen doen.

Dit ontwerp is in de vorm van een prototype intern besproken.
Het prototype werd onder andere ingebracht in een testpanel,
dat bestond uit collega’s van vijf verschillende afdelingen en
gedurende het proces drie keer bij elkaar kwam. De reacties
van collega’s werden meegenomen om het ontwerp verder te
verbeteren. Een aanpassing die werd gedaan, is om de tafel te
veranderen in een statafel. De statafel, zo was het idee, sluit nóg
beter aan bij het informele en ‘vlotte’ karakter van ‘Samen aan
de slag’.

Prototype
De vierde en laatste designsessie zijn we verder ingegaan op
deze drie conceptontwerpen. Het doel was om er één uit te
kiezen en verder uit te werken.
Samen concludeerden de deelnemers dat de gemene deler van
de drie conceptontwerpen ‘samenwerking’ was. Vanuit dit idee
zijn we verder gaan ontwerpen. Als beste idee is de concepttitel
‘Samen aan de slag’ vervolgens uit de bus gekomen.
Op basis van de derde en vierde designsessie koppelden we

6

DELIVER
De deliverfase is gericht op het opleveren van het eindresultaat.
Dit project is gericht op het opleveren van drie resultaten.
Dienstverleningsconcept
In de deliverfase zijn de puntjes op de i gezet, en is het
dienstverleningsconcept afgemaakt.
Beleidsplan Dienstverlening
Gedurende alle fasen van het proces is tegelijkertijd gewerkt
aan de totstandkoming van een beleidsplan. We hebben daartoe
de waarden van het concept steevast gebruikt als leidende
principes. Niet alleen na oplevering, maar ook al tijdens het
proces is het concept dus een kompas geweest dat we steeds bij
de hand hebben genomen om te kijken of we goed op weg zijn.
Uitvoeringsplan dienstverlening
Het slotstuk van het proces is de oplevering van een
uitvoeringsplan dienstverlening. Dit plan bevat de
‘conceptdragers2’, waarmee invulling wordt gegeven aan het
concept ‘Samen aan de slag’.
Het realiseren van conceptdragers is bewust uit de scope van
het project gelaten. Het project eindigt met de opleving van het
dienstverleningsconcept. De implementatie van het concept
door de ontwikkeling en toepassing van conceptdragers volgt na
afronding van het project.

Conceptdragers zijn alle
activiteiten waarmee het
concept zichtbaarheid krijgt in
de organisatie. Een voorbeeld
van een conceptdrager zou
kunnen zijn het realiseren van
een workshop gespreksvoering,
die gepromoot wordt onder de
kapstok van ‘Samen aan de slag’.

2
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