
Burger- en Ondernemerspeiling 2021 en
programma Nieuw Tij (Top Dienstverlener)

Raadsinformatieavond 16 September 2021



Wat gaan we doen vanavond? 

- Korte terugblik op uitkomsten
Burger- en Ondernemerspeiling 2021

- Opbrengsten programma Top Dienstverlener,
Nieuw Tij

~ vervolg op bijeenkomst 3 sept. 2020

- In gesprek met elkaar over 
koers komende jaren

Presentator
Presentatienotities
We sluiten af met het ophalen van waar u op wilt inzetten de komende jaren



Peiling onder inwoners en ondernemers

2016 (nulmeting)

2019 (tussenmeting) en

2021 (eindmeting)

In Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

Input voor het Programma Top Dienstverlener, notitie Nieuw Tij



Korte terugblik
Burger- en
Ondernemerspeiling
2021

Presentator
Presentatienotities
Wij hebben een en ander opgehaald uit de peilingen, maar voordat ik dat met u deel , vraag ik u : welke inzichten heeft u opgehaald uit de peilingen? Inzoomend op de dienstverlening en de relatie met de inwoners en ondernemers



GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING

Alle dienstverleningsaspecten
krijgen voldoende;

Communicatie en voorlichting
minder gewaardeerd dan 
in 2019;

Rapportcijfer Inwoners Ondernemers

Jaren 2016 2019 2021 2021

Dienstverlening algemeen 6,6 6,7 6,5 6,1

Digitale faciliteiten 6,7 6,8 6,6 5,8

Communicatie en voorlichting 6,6 6,5 6,2 5,8

55% van de inwoners had in de afgelopen 12 maanden contact met de gemeente

Presentator
Presentatienotities
34% respons, 682 deelnemers van de 2000 aangeschreven inwoners7% van alle ondernemers, 198 van de 2896 ondernemers die benaderd zijn.  



GEMEENTELIJKE
DIENSTVERLENING

Deskundigheid en verantwoordelijkheid
hoogst gewaardeerde dienstverlenings-
aspecten.

Informatie bij vragen en problemen en 
ruimte om mee te denken minst goed 
gewaardeerd.

Belangrijk: Bereikbaarheid en informatie

% (helemaal) 
mee eens

Bergen

Jaren 2016 2019 2021

Komt makkelijk aan gem. info 76% 72% 62%

Gemeente gebruikt heldere taal 62% 55% 56%
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Info was juist en volledig 74% 74% 63%

Afhandelingstijd acceptabel 74% 73% 62%

Info over verloop voldoende 67% 67% 54%
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Toonde zich verantwoordelijk 76% 71% 68%

Was voldoende deskundig 74% 73% 69%

Kon zich goed inleven 68% 68% 61%

Bood de ruimte om mee te denken 62% 61% 52%

Presentator
Presentatienotities
Bereikbaarheid en Informatievoorziening; team Communicatie gaat aan de slag met de wijze waarop de klant met de gemeente in contact wil komen, geïnformeerd wil worden.�



RELATIE MET INWONERS

Betrekken krijgt kleine voldoende, 
net als in 2019

Vertrouwen in het bestuur 
iets gestegen

Rapportcijfer Bergen

Jaren 2016 2019 2021

Betrekken inwoners beleid 5,9 5,6 5,6

% (heel) veel vertrouwen Bergen

Jaren 2016 2019 2021

Wijze waarop gemeente wordt 
bestuurd 20% 11% 15%

Presentator
Presentatienotities
In hoeverre denkt u  dat vertrouwen in het bestuur een relatie heeft met de I&O peiling?BUCH brede dienstverlening, verschillende waarderingen



RELATIE MET INWONERS

Belangrijk

- Vertrouwen

- Relatie met de 
klant, betrokkenheid

- Gezien, begrepen 
en verrast voelen 

% (helemaal) mee eens: 
De gemeente…

Bergen

Jaren 2016 2019 2021

…doet wat ze zegt 23% 11% 17%

…houdt toezicht naleven regels 28% 19% 19%

…is flexibel als dat nodig is 19% 11% 12%

…luistert naar mening burgers 25% 14% 11%

…betrekt burgers bij plannen 39% 23% 20%



DUIDING in relatie tot andere bronnen

Dorpsraden, ondernemersverenigingen, 
klanttevredenheidsonderzoeken

Presentator
Presentatienotities
Hoe om te gaan met I&O peiling?Hoe moeten we deze waarderen?Lastig te duiden helaas. Gezien ‘eigen’ metingen en input dorpsverenigingen.En wat is de invloed politiek in de media op de metingen van I&O? BUCH brede dienstverlening, verschillende waarderingenLos van de I&O peiling hebben de ondernemersverenigingen ook gereageerd. Foto archief Bergense Winkeliers VerenigingSandy Dekker, voorzitter van de ondernemersverenging in Egmond aan Zee:De timing en de methode van de peiling zijn niet gelukkig en daarom is het resultaat voor ons niet zo veelzeggend. Wij zijn over bepaalde dossiers ook niet helemaal tevreden, maar geloven wel in de samenwerking met de gemeente. Het gaat om het gesprek.  En als we de dorpsraden zouden vragen wat zou dan de waardering zijn? Hoe hard / waardevol is de I&O peiling?



CONCLUSIE

Duiding lastig
Gematigd tevreden

Veel acties opgepakt, 
nieuw bestuur,

nieuwe start,
goed op weg

Presentator
Presentatienotities
Ondanks Corona, onze dienstverlening stabiel gehouden!



Dienstverlening

Participatie

Communicatie

Informatie

NIEUW TIJ INTERACTIESTRATEGIE BUCH-GEMEENTEN 2019-2022

Wat hebben we tot 
nu toe gedaan?

Presentator
Presentatienotities
Alle thema’s snel even langslopen



EVALUATIE Programma Top Dienstverlener NIEUW TIJ

HIGH TECH, HIGH TOUCH

Presentator
Presentatienotities
Digitaliseren: Werken op afspraak, Zaakgericht werken, E-formulieren; Lastig ondewerp: digitalisering parkeervergunningen wordt niet ervaren als high touch....�Menselijke kant: Hostmanship , Mediationvaardigheden



Thema DIENSTVERLENING

KCC (7,7) Balie (8,9)

Presentator
Presentatienotities
KTO’s; Laten zien na 5: complex om resultaten te duiden. Want uit deze meting toch ander beeld, net als van ondernemersverenigingen..



Thema DIENSTVERLENING

Presentator
Presentatienotities
Monitoren: gebruik websites, klachten en complimenten (Jaarverslag klachten)�social media             in de Nieuwskamer, delen in organisatie, reageren steeds meer pro-actief



Thema DIENSTVERLENING

Presentator
Presentatienotities
Nieuwskamer draait volledig; delen info met organisatie; steeds meer pro-actief



Thema DIENSTVERLENING

Presentator
Presentatienotities
Fixi App, wie heeft deze App al gedownload?Uitbreiding contactkanalen met Chatbot en Live Chat; start Q4 2021



Thema DIENSTVERLENING

MijnBergen App

Presentator
Presentatienotities
Ik laat u de test versie zien van de App die we ontwikkelen

https://projects.invisionapp.com/share/5W10PAFWAU97#/screens
https://projects.invisionapp.com/share/5W10PAFWAU97#/screens


Thema DIENSTVERLENING

- Training BUCH breed De BUCH verwelkomt!
Principes van het Hostmanship

Presentator
Presentatienotities
Dit jaar mee gestart, doel is onderdeel van buch DNA te laten wordenVoor iedereen; jezelf, elkaar en naar buitenInterne en externe klanten



Kijken door 
de ogen van 

de ander

Presentator
Presentatienotities
En hier begint het, ga niet langer van jezelf uit, jouw waarden, wensen en verlangens zijn niet per se hetzelfdeKijken door de ogen van de ander�Elk contactmoment is een kans om het verschil te maken�Van auw naar wow�De klant voelt zich gezien, begrepen en verrastVoor iedereen; jezelf, elkaar en naar buitenInterne en externe klanten



Behandel de ander
zoals

de ander behandeld
wil worden



‘Het 
verschil

maken’ is 
een keuze

Presentator
Presentatienotities
Elk contactmoment is een kans om het verschil te maken
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Onze klanten
voelen zich

gezien, begrepen en
verrast

Presentator
Presentatienotities
(in- en extern) 



NIEUW TIJ Thema PARTICIPATIE

Presentator
Presentatienotities
Er is veel gebeurd afgelopen jaar: Participatie verordening�	incl. participatiebeleid vastgesteld�- Participatie middelen beschikbaar�	ikdenkmeeoverBergen.nl�	bijeenkomsten (digitaal en fysiek), enquêtes �- Participatieloket�	overzicht van initiatieven in kalender�	participatie checklist voorafgaand elk project



NIEUW TIJ Thema COMMUNICATIE

ik begrijp het ik vertel het ik ben er trots op

Presentator
Presentatienotities
Voorbeeld bomenkap Oude Hof; Helder schrijven	trainingen BUCH breed   ik begrijp het �- Gebruikmaken van storytelling, video’s en meer beeldmateriaal (beeldbank beschikbaar)    ik vertel het (inwoners, maar ook collega’s ihkv vacatures etc)�- Communicatiewijzer beschikbaar met alle sjablonen, tips etc.�- Promotiecampagne, reputatiemanagement: voorbereid met positionpaper en communicatiestrategie; overgenomen in bestuursopdrachIk ben er trots op



Thema INFORMATIE

- Data analisten gestart

Presentator
Presentatienotities
Drie data-analisten gestart per 1 september�- Samen met 2 Geo-specialisten vormen zij de Data-groep�- Plan van aanpak�	welke data is beschikbaar �	analyseren data�	adviseren ��- Vraagstuk over kanaalvoorkeur en –sturing, analyse klachten en 	gebruik Fixi voorgelegd



Hoe nu verder?

Beeldvormende avond

Welke speerpunten ziet u als het gaat om 

gemeentelijke dienstverlening? 

Presentator
Presentatienotities
Wat voor ideeën heeft u om het nog beter te doen?Aan welke contactmomenten met de gemeente denkt u?Welke momenten van dienstverlening? Persoonlijk aan de balie, Telefonisch KCC, APV, Omgevingsvergunningen, Verkeer, Toezicht en Handhaving, Parkeren, Verkoop en verhuur gemeentelijk vastgoed?���



Hoe nu verder?

Wat is uw top 3 van deze speerpunten?

En wat wilt u meten van dit speerpunt?

Presentator
Presentatienotities
We zullen moeten prioriteren, wat is uw top 3? Dus wat wilt u weten, wat wilt u meten?



Hoe nu verder?

2022 jaar van consolidatie huidige ontwikkelingen

+ input raad meenemen

Hostmanship als het DNA van onze hele organisatie



Hoe nu verder?

2022 is ook het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen

Zou u het item Dienstverlening (wel/niet in combinatie met 
Participatie) in uw verkiezingsprogramma opnemen?

Waar staan we maart 2026? Aan het eind van de volgende 
raadsperiode?

Presentator
Presentatienotities
Waar staat dienstverlening voor? Wat betekent dit voor u?aan welke indicatoren denkt u en hoe meten we deze?



Dienstverlening ook plek 
binnen college- raadsprogramma’s

Dienstverlening is van ons allemaal

Graag gedaan  !



Tot slot

Bergen Dienstverlening hoog op de agenda

Vooruitlopend op de BUCH brede raadsinformatie avond 
29 september ’21 en de bestuursopdracht:

‘stel een visie op dienstverlening op, in de breedste zin van het 
woord, en scherp deze aan met realistische KPI’s’ 

Tijdens deze avond zoomen we meer in op de bestuursopdracht. 

Presentator
Presentatienotities
Wat verstaat men onder ‘de breedste zin van het woord, en de KPI’s.Verbreding in producten (vergunningen, sociale teams, handhaving, groen, afvalbrengplaats etc.)Verbreding als in richten op meer vertrouwen, betrokkenheid, participatieVerbreding als in vier gemeenten



Dank u wel!

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact op

Anneke Stam
088 9097039
annekestam@debuch.nl

Raadsinformatieavond 16 September 2021
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