
Klantinteractie:
Wat kan? Wat willen we?

Presentator
Presentatienotities
Klantinteractie op maat. Is dat alles? Ja, want de inwoner wenst persoonlijke, passende dienstverlening. Dat is de kern. Dat is onze ambitie. Als we dat goed (en ook efficiënt) doen dan hebben we tevredenheid bij inwoners, medewerkers, bestuurders en andere betrokkenen.Het mooie van deze ambitie is dat we er vandaag mee kunnen beginnen en dat het nooit af is (het kan altijd beter) en dat het ruimte biedt  voor nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden.Het gaat verder dan het 1-op-1-contact. We zien namelijk dat dienstverlening , communicatie en participatie naar elkaar toegroeien. Dit groeipad is complex, maar juist dan brengt samenwerking je verder. 



Onze route

• Visie aanscherpen met kopgroep
• Urgentie bij leden in beeld krijgen
• Marktverkenning met:
• Plan van aanpak, eisen en wensen
• Slimme coalities: inspelen, rekening 

houden, meeliften met landelijke 
ontwikkelingen

• Dimpact aanpak
❖ Frontline
❖ Pegamento
❖ Oracle
❖ Telecats
❖ CRMPartners

❖ Rotterdam
❖ Groningen
❖ Deventer
❖ Enschede
❖ Zwolle
❖ Oldambt
❖ Assen



Herkenbaar?

Impressie uit de praktijk van een lid...



Doel bij klantinteractie

Wow-service
• liever geen contact
• geen gedoe als er contact nodig 

is, dus:
• ze kennen me
• ze zijn deskundig en hulpvaardig

Presentator
Presentatienotities
De WOW-factorGemeenten spiegelen zich in hun online dienstverlening vaak met partijen als Coolblue en de Bol.com. Wat is hun wow-service?Commerciële bedrijven zetten in op:On demand service: snel en persoonlijkAwesome verhaal: het draait om klantbelevingConvenience: extreme eenvoudPersoonlijke service: een cultuur waarin alles draait om de klant Loyaliteit is  hun sleutelindicator. Het tijdperk is voorbijde dienstverlening is niet meer gebaseerd op de gemiddelde klant (doelgroep) maar op persoonlijke, individuele serviceniet meer reactief, maar proactief: we komen in actie voordat de klant weet dat er iets nodig is.gebruiksgemak is de sleutel: fast, easy en fun/positiefSuccesIn de persoonlijke dienstverlening maakt de mens het verschilHet gaat om de optimale mix van mens-machineLet op: de bots komen eraan. Oa. de digitale persoonlijke assistent (Google Assistant, Siri, Echo, Cortana)(Bron: vrij naar Steven van Belleghem)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=flSLI2JmWVE


Scope

• we willen klantinteracties ondersteunen
• alle kanalen
• op maat (we kennen de context)

• we zoeken de juiste set aan bouwstenen
• de bouwstenen zijn geschikt voor alle rollen van de overheid, maar we 

starten met hardlopers in dienstverlening
• waar handig vooraf geconfigureerd
• ook: hoe organiseren we ‘wow-service’?

Presentator
Presentatienotities
ScopeAlles?! Alle rollen, alle kanalen, alle contacten!Alle situaties, waarin inwoner en gemeente elkaar treffenAanpakDenk groot, doe klein (zie voorbeeld https://youtu.be/5JCm5FY-dEY )Herbruikbaar: realiseer kleine, generieke modules, die op meer/vele plekken ingezet kunnen worden. Dit is ook de essentie van de nieuwe gemeentelijke architectuur ‘Common Ground’Het totale traject: van definiëren wat nodig is naar inkopen/realiseren van oplossingen naar succesvol implementeren en inpassen in de organisatie tot tastbaar resultaat (de ‘wow-service’) voor inwoners en medewerkers.



Herkenbaar?

• klik-bel-kom
• processen om producten en diensten te leveren
• zaakgericht werken en hergebruik van informatie (basisadministraties)
• soms al klantcontact denken en het registreren van klantcontact
• vertrekpunt is een klant die zich meldt aan de voordeur van de 

organisatie (re-actieve dienstverlening)
• een medewerkersportaal, vaak vanuit het zaaksysteem als vertrekpunt

Presentator
Presentatienotities
Huidige situatieGoed, maar niet meer goed genoegWat is (voorlopig) het behouden waard?



Visie

Presentator
Presentatienotities
Invulling aan ontwikkelingen rond klantcontact en interactie



Ontwikkelingen

Het aantal kanalen groeit

Presentator
Presentatienotities
Meer kanalenEr zijn meer kanalen dan ooit en ze worden door elkaar gebruiktNieuwe kanalen kunnen snel opkomen (denk eens aan WhatsApp)Soms is het zoeken naar de (juiste) rol voor de gemeente, zeker bij communities. Bekende communities zijn de WhatsApp Buurtpreventiegroepen (meer dan 8000). Andere voorbeelden zijn: buurtmarktplaatsen, vrijwilligerscentrales, mantelzorgsites, buurtwebsites. De essentie van deze communities is dat inwoners zelf zaken organiseren en elkaar vinden en helpen. Gemeenten vinden het vaak lastig om een passende positie (als netwerkpartner?!) te vinden in deze informele digitale communities. Er zijn ook voorbeelden waarin gemeente en inwoners elkaar opzoeken om in samenwerking/ co-creatie een vraagstuk aan te pakken.  



Ontwikkelingen

Gebruik van sociale media...

Newcom, feb 2018

Presentator
Presentatienotities
Social mediaNiet meer weg te denken. We zijn voortdurend online. Er zijn vele vormen. De dynamiek is hoog. Elke kanaal stelt specifieke eisenWaar zijn welke inwoners te vinden en hoe moeten we dan precies communiceren? Welke stijl en welke content past het best? 



Ontwikkelingen

Klantcontact heeft meerdere vormen

Presentator
Presentatienotities
KlantcontactHet contact is meervormig. Ook de inwoner heeft diverse vormen (klant, gebruiker, partner, kiezer, belanghebbende, vrijwilliger, toerist, etc). Hoe verhoudt deze complexe situatie met de veelgehoorde wens om een compleet klantbeeld te hebben? Natuurlijk moeten we onze inwoner kennen en vragen we vooral niet naar de bekende weg (eenmalig  vastleggen en meervoudig gebruik), maar we constateerden  in de ontwerpsessie dat het gaat om de dialoog. Die dialoog moet ondersteund worden middels passende functionaliteiten en informatie op maat.



Klantinteractie is onderdeel van een klantreis

Presentator
Presentatienotities
KlantreisDe klantreis biedt context en houvast om inwoners effectief en efficiënt te ondersteunen in het proces dat ze doorlopen. Er zijn geen losse interacties, maar (uitgedachte) contactmomenten, waarop alles klaar staat om de dialoog goed te laten verlopen.VNG Realisatie en VDP hebben de afgelopen twee jaar ook het concept van Serviceformules geïntroduceerd en uitgewerkt. De moeite waard om mee te nemen. Zie https://www.publieksdiensten.nl/werkgroep/serviceformules/

http://kinggemeenten.nl/sites/king/files/Klantreis%20Alphen%20aan%20den%20Rijn%20-%20ik%20wil%20een%20evenement%20organiseren.pdf


Onze uitgangspunten

• vanuit de vraag
• liever: voorkomen van actie
• vanuit klantreizen (en daarbinnen de benodigde klantinteracties)

• naadloos wisselen van kanaal 
• zoeken = vinden = mee-klikken = loggen = leren
• configuraties verschillen

• verschillende vertrekpunten
• gaandeweg naar ‘common ground’

• voor medewerkers: 
• op weg naar ‘één scherm’, passend bij de rol

• doorlopend leren (data gedreven)
• business kan zelf klantinteracties bouwen en bijstellen (zero coding)

Presentator
Presentatienotities
UitgangspuntenOok onze uitgangspunten starten we vanuit het perspectief van de inwoners met als doel tevreden inwoners door een ‘wow-service’.De benodigde informatievoorziening moet toekomstgericht zijn, m.a.w. de oude systemen volstaan niet. We bouwen op een nieuw fundament, de Common Ground. De link in de presentatie toont een video met een korte uitleg. Meer informatie? Klik door naar de community: https://commonground.pleio.nl/Medewerkers, die goed uitgerust zijn. Het gaat hierbij om overzicht en inzicht (via een scherm, dat de dialoog en evt. vervolgactie ondersteunt), snel de relevante informatie bij de hand te hebben, goed ingerichte en lopende samenwerking met collega’s, continu meten en verbeteren, e.d. 

https://www.youtube.com/watch?v=1LAZd8XM_-I&feature=youtu.be


Onze droom...

BouwstenenOverlegstructuur

Besluitvorming is 
helder geregeld

Uitvoerend team:
- proces
- content
- psycholoog
- techniek

Zero code KI-proces tool

Kanalen

robots

data connectie

formulieren

kennis

Presentator
Presentatienotities
Onze droomWe beogen een oplossing = een set (samenhangend geheel) van bouwstenen, die voldoet aan de Common Ground architectuurWe beseffen dat voor onze ambitie (klantinteractie op maat) meer nodig is dan informatiekundige bouwstenen. Dat laat ook de publicatie ‘Klantcontact & interactie met je gemeente’ zienSuccesfactoren zijn ook een goede overlegstructuur, helder besluitvorming en een goed uitgerust uitvoerend team.Voor Dimpact (als  vereniging van en door gemeenten) is de vraag of en hoe leden op alle onderwerpen door samenwerking meer voor elkaar krijgen en zo hun eigen organisatie ook verder brengen.



Aanpak Dimpact

• klein beginnen (met zicht op het eindbeeld, de scope, het groeipad, e.d) 
• vanuit dienstverlening, met zsm verbindend met communicatie en 

participatie
• in bouwstenen (niet per sé alles van één leverancier)
• dilemma: gemeenten op eigen kracht of content en klantreizen samen 

ontwikkelen en beheren (Dimpact app store)

Meer weten:
• Neem contact op met één van de koplopers
• Kijk op opensocial (Christiaan Sevink)

Presentator
Presentatienotities
Aanpak DimpactAls er na de verkenning voldoende commitment voor een gezamenlijk vervolg is dat zal in een projectplan de aanpak beschreven worden



Doe je mee?
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