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Omnichannel bouwstenen vertaald naar KPI’s

KPI’s raken met name:

5. Strategie: Heldere doelen

8. Data: Datagestuurde interactie

3. Kanaalstrategie/kanaalregie



Inhoud breakout sessie

WIE ZIJN 

CRISTEL EN HESTER

INTERACTIEVE SESSIE 
WAARBIJ WE KENNIS 
DELEN MET ELKAAR

LEERLUS WERKEN MET 
DOELEN EN KPI’S OP 3 

NIVEAUS 



Wie zijn Cristel en Hester?

Cristel Kerkhof Gemeente Oss
Adviseur 

Dienstverlening

Hester van der 
Schaaf

Gemeente 
Ooststellingwerf

Programmamanager 
Dienstverlening



Wat vindt de inwoner?



Datagestuurde interactie via Leerlus



Missie, visie en strategie



Heldere Doelen op 3 niveaus



Klantreizen (vanuit oogpunt: ik wil reizen, níet ik wil een paspoort)

Zijn géén werkprocessen (interne processen), maar end-to-end 
processen. Binnen deze klantreis wil de klant geen knelpunten ervaren in 
hoe de organisatie zichzelf heeft georganiseerd.

Klantvraag start bij het zoeken naar informatie tot het krijgen van het 
definitieve antwoord/ dienst of product

- Meerdere teams en afdelingen zijn hierbij betrokken

- Informatie en antwoord gaat vaak via meerdere kanalen

Klantprocessen



Voorbeeld klantproces



Vervolg voorbeeld klantproces



Vervolg klantproces incl. data en KPI



Wat zijn KPI’s?

• KPI – Key Performence Indicator – Kritieke Prestatie Indicator

• SMART 

• Beperkt in aantal

• Bij voorkeur gekoppeld aan interne waarden en klantwaarden

• Zorgen ervoor dat je op tijd kunt (bij)sturen (sleutelindicator) 

• Resultaatgericht en Procesgericht (klantketen)

• Leveren een bijdrage aan het meten van je doelen



KPI’s op 3 niveau’s gekoppeld aan doelen



% doorverwezen

# onnodige contacten op 
onderwerp afval/omrin

% doorverwezen 
(2021: 3,6% (2,6%))

Aantal onnodige
contacten (juli: 39)

Voorbeeld (KISS - Ooststellingwerf)



Soorten data
- Kanaaldata (bezoekers, 

wachttijden, aht, 
servicelevel, etc)

- Klantbeleving en evaluatie 
(KTV, CSAT, CES, Social
Media monitoring)

- Overige data (financiële 
data, inhoudelijke data)

Meten, evalueren en bijsturen



Klanttevredenheid meten

Meten per kanaal?

Meten op de keten?

Burgerpeiling?



Welke organisatie wil aanhaken voor intervisie bijeenkomsten? Naam 
gemeente en eventueel suggestie voor thema/verdiepingsonderwerp

Intervisie – leren van elkaar



Vragen?



Contact

• Cristel Kerkhof, 

• adviseur dienstverlening gemeente Oss

• c.kerkhof@oss.nl

• Hester van der Schaaf

• Programmamanager dienstverlening gemeente Ooststellingwerf

• h.vanderschaaf@ooststellingwerf.nl

• 0516-566421
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