
Creatief met dienstverlening: ‘Ga de discussie aan!’ 
 

Meer dan ooit optimaliseren gemeenten hun dienstverlening, waarbij de inwoner centraal 

komt te staan. Een mooie ontwikkeling! Inmiddels nemen 155 gemeentelijke organisaties 

deel aan onze Leermodule Klantreizen en workshops ‘Klantreizen in een halve dag’. Ook 

op andere manieren werken gemeenten creatief en intensief aan betere dienstverlening. 

Zo introduceerde de gemeente Zoetermeer de interne workshop dienstverlening. Wij 

spraken hierover met Linda van Gelder, samen met Ria Kapteijn regisseur integrale 

dienstverlening in de gemeente Zoetermeer. 

 

Waarom wil de gemeente Zoetermeer de dienstverlening verbeteren? 

Als gemeente ben je er voor je inwoners en ondernemers. Zij moeten zo goed mogelijk 

begeleid worden bij een proces of aanvraag. We moeten ernaar streven te ‘begrijpen in 

plaats van begrepen te worden’.  

 

Goede samenwerking binnen de gemeente en een gezamenlijk doel zijn hiervoor van 

groot belang. Wil je als gemeente de dienstverlening verbeteren, dan moet je eerst 

zorgen dat je eigen zaken op orde zijn. Dit betekent dat ook de interne dienstverlening, 

de omgang met collega’s en samenwerking tussen afdelingen aandacht moet krijgen.  

 

Waarom introduceerde de gemeente Zoetermeer de interne workshop 

dienstverlening? 

Tijdens het doorlopen van een klantreis om ervaringen van inwoners met dienstverlening 

in kaart te brengen, liep Zoetermeer tegen een probleem aan. Daadwerkelijke 

verbeteringen bleken lastig door te voeren in de praktijk, ondanks duidelijke inzichten en 

knelpunten. Waardevolle ideeën en informatie bleven vaak liggen op de verkeerde 

afdeling. De oplossing? Dienstverlening iets maken van álle afdelingen. Om daarvoor te 

zorgen, organiseert Zoetermeer onder andere themabijeenkomsten en heeft zij een 

ambassadeursgroep opgericht waarin verschillende afdelingen vertegenwoordigd zijn. 

Daarnaast ontstond ook de interne workshop.  

 

Wat houdt de workshop in? 

Linda en Ria maken en geven de workshops zelf. Deze zijn slechts een deel van wat er in 

Zoetermeer rondom het thema dienstverlening wordt georganiseerd en betekenen winst 

in de organisatie. In eerste instantie waren de workshops bedoeld om nieuwe 

medewerkers bekend te maken met de Zoetermeerse visie op dienstverlening. Later 

bleek dat juist de al zittende medewerkers er vooral behoefte aan hadden. 

 

Een sessie duurt ongeveer twee uur. Daarin wordt allereerst aandacht besteed aan wat 

dienstverlening betekent voor een klant, hoe die dienstverlening vorm kan krijgen en 

wordt bijvoorbeeld ook de waarde van klantreizen besproken. In het tweede uur wordt de 

interactie opgezocht. In verschillende werkvormen/spellen oefenen collega’s samen en 

brengen theorie gelijk in de praktijk. Het vloerspel behandelt bijvoorbeeld dienstverlening 

en hospitality en het belspel geeft inzicht in de interactie en rol van de gemeente in een 

gesprek. Er wordt gekeken naar de individuele dienstverlening en hoe zich die verhoudt 

tot de gewenste dienstverlening. 

 

Wat levert deze aanpak op? 

Het belangrijkste doel van de workshops is het aanwakkeren van discussie en het 

creëren van bewustzijn. Hoe staat het er nu écht voor met de dienstverlening? Een 

gedeeld bewustzijn moet uiteindelijk resulteren in welwillendheid om de dienstverlening 

sámen aan te pakken. 

 



Niet iedere bijeenkomst levert direct concrete verbeteringen op, en het duurt nog even 

voordat de behaalde resultaten echt zichtbaar zijn. Maar stap voor stap verandert de 

houding binnen de organisatie. En dat is misschien wel het belangrijkst.  

 

Welke tips heb je voor andere gemeenten? 

Wacht niet op een aanleiding, maar investeer in communicatie en samenwerking. Zo kun 

je als gemeente optimale diensten aanbieden en je inwoners zo goed mogelijk helpen. 

Daar zijn we immers voor! 


