
 

Hoe dienstverlenend ben jij? 
 

Als je (telefonisch) contact hebt met de klant, inwoner, ondernemer of 
organisatie(hierna klant of gast): 

Ja nee 

Ontvang je de klant zelf en op tijd?   
Begroet jij! de klant zodat het gesprek positief begint?   
Orden je de afspraken, vat je samen en bied je perspectief op product of verloop van 
je zaak? 

  

Vraag je waar je nog meer mee van dienst kunt zijn?   
Besteed je aandacht aan wat de klant ook zelf kan doen?   
Begeleid je de klant naar de uitgang?   
Kun jij je taal afstemmen op die van de klant?   
Denk je na bij de keuze van kleding en verzorging in verband met je 
representativiteit? 

  

Kun jij ook naar de klant luisteren, samenvatten en doorvragen ook al ben jij er –
vanuit je vak of persoon- het totaal niet mee eens? 

  

Probeer jij je afspraken met de klant op tijd na te komen en/of de klant zelfs te 
verrassen door je snelheid van handelen? 

  

Heb jij plezier in het omgaan met klanten/gasten?   

 
Als je intern samenwerkt ten behoeve van de totale dienstverlening: Ja Nee 

Staan alle werkgegevens van jou in ENZO?   
Staat je foto erbij?   
Staat je manager erbij?   
Staat je 06 altijd aan( altijd bereikbaar dus) of schakel je volgens ENZO voorschriften 
uit? 

  

Staat je toestelnummer 346 …. voor externen (ook) in je handtekening op de mail?   
Staat je Outlookagenda volledig en transparant (voor de werkafspraken)  ingevuld?   
Staan je niet-werkdagen en vakanties aangegeven?   
Beantwoord je je mail op werkdagen binnen 24 uur ? Desnoods mbv een 
procesantwoord? 

  

Beantwoord je je mail of telefonische vragen volledig via het GIP maximaal binnen 
drie werkdagen? 

  

Doe je dat cc aan GIP?   
Staat je afwezigheidsmelder altijd aan als je met vakantie of vrij van werk bent?   
Vraag je kennis bij je collega op als jij er niet over beschikt voor jouw klant?   
Schakel je een collega in bij gebrek aan kennis?   
Geef jij je kennis door aan een collega binnen de gestelde tijd die daarvoor staat?   
Verzorg je het contact bij gebrek aan kennis? ( je verwijst dus niet door!)   
Spreek jij een collega aan als hij /zij de aspecten van een goede dienstverlening naar 
buiten of binnen vergeet? 

  

Heb jij plezier in het dienstverlenen aan een collega?   

Als je contact hebt met klanten en je moet vanuit je taak/rol de klant aanspreken 
(bijv. handhaving, leerplicht etc.): 

Ja Nee 

Vraag je dan eerst of wat je gezien of gemerkt hebt, ook herkend wordt door de 
klant? 

 



 

 
 

Licht je je rol en standpunt toe vanuit de gemeente/gemeenschap?   

Leg je uit welke consequenties het gedrag voor de betrokkene of de omgeving heeft?   
Neem je afscheid van deze klant op een klantvriendelijke manier?   


