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Abstract 

This report is the result of a study that has been carried out at the municipality of Helmond as the final 
part of the Industrial Engineering and Management Science Master's Degree Program of the 
Eindhoven University of Technology. The object of the study was to make an action plan for improving 
the public service towards companies. The action plan is based on a SWOT-analysis, which itself is 
based on a thorough study of the current public service and possibilities to improve this. 
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Voorwoord 

Dit rapport is het resultaat van mijn afstudeerproject dat is uitgevoerd als afsluiting van de studie 
Technische Bedrijfskunde aan de TU Eindhoven. Tijdens de opleiding kwam ik er al snel achter dat 
organisatievraagstukken mij meer interesseren dan andere meer technisch ingestoken benaderingen. 
Daarom dat de mogelijkheid om af te studeren bij de vakgroep Organisation Science and Marketing 
voor mij ook de meest logische was. Een keuze waar ik zeker geen spijt van heb. 

Een andere belangrijke keuze was om niet bij een commercieel bedrijf te gaan afstuderen. Dit was 
door verschillende factoren ingegeven, waaronder de veel gehoorde opvatting dat 
overheidsinstellingen op verschillende vlakken een inhaalslag moeten maken ten opzichte van het 
bedrijfsleven. Dit wilde ik graag zelf eens onderzoeken. 

Bij het vinden van een organisatie om te gaan afstuderen verkeerde ik in de riante positie dat ik kon 
kiezen uit vier organisaties om aan de slag te gaan (waaronder een ziekenhuis, een zorginstelling en 
twee gemeenten) . Wellicht een duidelijk signaal dat Technisch Bedrijfskundigen gewild zijn binnen 
(semi-)overheidsorganisaties! 

Direct bij het eerste gesprek met mijn begeleider binnen de gemeente Helmond, dhr Paul van der 
Wens, was er sprake van een zeer prettig contact en werden mij een aantal interessante 
afstudeerprojecten aangeboden. De mogelijkheid om via mijn afstudeerproject een bijdrage te leveren 
aan een verbetering van de dienstverlening van de gemeente aan bedrijven vond ik erg interessant. 
Daarom was de keuze voor de gemeente Helmond niet erg moeilijk. Ook tijdens de verdere invulling 
van het afstudeerproject was het contact met dhr. Paul van der Wens erg prettig. Daarom wil ik hem 
via deze weg bedanken voor de goede begeleiding, de vrijheid die ik heb gekregen bij de invulling van 
het afstudeerproject en de aanhoudende steun op het moment dat ik van anderen binnen de 
organisatie kritiek kreeg, wat mij het nodige zelfvertrouwen heeft gegeven om het project tot een goed 
einde te brengen. 

Daarnaast wil ik mijn beide begeleiders van de universiteit bedanken, te beginnen bij dr. Allard 
Kastelein. Door zijn frisse blik heeft hij me regelmatig op nieuwe ideeen gebracht en door me 
regelmatig te wijzen op wat er van mij als afstudeerder wordt verwacht heeft hij me goed bij de les 
weten te houden. Verder heb ik in hem een goede en vakkundige vraagbaak gevonden op het 
moment dat ik niet helemaal uit een probleem kwam. 
Ook mijn tweede begeleider, dr. Josette Gevers, wil ik via deze weg bedanken voor haar input. Vooral 
in de eindfase van het afstudeerproject heeft ze mij voorzien van erg nuttig commentaar, wat me heeft 
geholpen om de puntjes op de i te zetten. 

Ook mijn familie ben ik veel dank verschuldigd. Te beginnen met mijn ouders, Paul en Corrie. Ten 
eerste voor een aantal maal net dat duwtje in de rug dat ik nodig had om de studie tot een goed einde 
te brengen. Daarnaast natuurlijk voor de broodnodige financiele steun, waardoor ik me nooit zorgen 
heb hoeven maken om rond te komen. 
Erg belangrijk voor mij is mijn lieve vrouw, Janne Krop, bij wie ik altijd een luisterend oor vind en die 
mij daarom veel emotionele steun heeft kunnen geven. Ook ben ik dankbaar voor de nodige 
momenten van ontspanning die ik samen met haar mag invullen. lk hoop dat ik daar voorlopig nu ook 
weer meer tijd voor zal krijgen. Erg leuk vind ik het dat ook zij nu een parttime opdracht mag vervullen 
bij de gemeente Helmond. 
Ook de rest van mijn fam ilie mag in dit rijtje niet ontbreken. lk denk hierbij aan mijn schoonouders 
Peter en Trix, mijn (schoon)broers en zussen Mette, Judith, Marieke, Bart, Sander en neefje Lucas, 
met wie Janne en ik een goede relatie hebben en die elk op hun eigen manier een stukje vorm aan 
mijn leven hebben gegeven. 

Tenslotte, wil ik dank geven aan Jezus, in wie ik echt geloof en van wie merk dat hij in elke stap van je 
leven met je meegaat. 

Voor wat betreft de toekomst ben ik benieuwd welke uitdagingen er nog op mijn pad zullen komen. De 
eerste uitdaging, projectleider Organiseren en Ontwikkelen bij de gemeente Helmond, zie ik dankzij 
het afstudeerproject met vertrouwen tegemoet. 
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Samenvatting 

lntroductie 

De gemeente Helmond is een middelgrote stad in het Zuidoosten van Noord-Brabant. Op 1 juni telde 
de gemeente Helmond 85.600 inwoners en 3.100 bedrijven. De laatste jaren is de gemeente Helmond 
sterk gericht op de verbetering van de dienstverlening, zowel aan burgers als bedrijven. Dit komt 
onder andere tot uiting middels het project deregulering. Daarnaast heeft er in 2005 een onderzoek 
plaatsgevonden naar de klanttevredenheid van diverse doelgroepen binnen de gemeente Helmond, 
namelijk burgers, bedrijven, instellingen en verenigingen. Binnen de doelgroep bedrijven kwam naar 
voren dat bedrijven over een aantal aspecten onvoldoende tevreden zijn. Zo missen vooral MKB, 
detailhandel en horeca een duidelijk aanspreekpunt binnen de gemeente. Tevens wil de gemeente 
Helmond graag meer inzicht hebben in wat de diverse ontwikkelingen (zowel landelijk als intern) voor 
haar als gemeente betekenen. 

Opdrachtformulering 

Hieruit is de volgende initiele opdrachtformulering naar voren gekomen: 

n onderbouwd.·f/an 
ar dienstyer1e.rJfJ:1{J.fj. 

eQ, externe:.ontWiRkeli: 

Om een beter beeld te krijgen van de opdrachtformulering is een inventarisatie gemaakt van de 
landelijke ontwikkelingen en interne ontwikkelingen en is onderzocht of ze voor de gemeente Helmond 
van toepassing zijn. De volgende factoren zijn hierbij meegenomen: 

1. De voorgestelde invoering van de Omgevingsvergunning door het ministerie van VROM. 
2. De landelijke trend om de publieke dienstverlening, waaronder de dienstverlening richting 

bedrijven, te integreren in een loket. Hierbij kan naast een fysiek loket ook aan internettoepassing 
en telefonische dienstverlening worden gedacht. 

3. Het actieprogramma 'Andere Overheid' welke door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) is doorvertaald in een gemeentelijk actieprogramma. Dit programma is erop gericht om de 
verschillende overheidsdiensten beter en meer klantgericht te organiseren. 

4. Vragen en problemen die binnen de gemeente leven met betrekking tot de dienstverlening richting 
bedrijven. 

5. Al bestaande initiatieven binnen de gemeente Helmond die direct of indirect gericht zijn op het 
verbeteren van de dienstverlening richting bedrijven. 

6. Het beeld dat bij ondernemingen bestaat over de dienstverlening richting bedrijven van de 
gemeente en andere overheidsinstellingen. 

Daarnaast is onderzocht wat het verband is tussen deze factoren. In alle landelijke ontwikkelingen 
komt het thema: 'de klantgerichte overheid, die haar dienstverlening richting bedrijven op een 
ge"integreerde wijze aanbiedt' terug. 
Voor de verdiepingsfase is daarom besloten om een interne analyse te doen naar de dienstverlening 
en hierbij speciaal te letten op de huidige mate van integraliteit in de dienstverlening en de 
mogelijkheid van een bedrijvenloket. Dit is verwoord in de volgende definitieve opdrachtformulering: 

"' en )Ian de manie[ wa,arop. de. g~rrieep(e Helmon'f!J.';haat;,.dienstverlening" aa11 
, _tO( -- lx -- -- ,- :;- r '\~¥ ; -,,,~ ~:~,t~ ' "¥! ~.. ': ', 

ntwikkelen van een pnderbouwd Plan van Aanpak waarin een advies wordt 
meente Helmond ha,a.~; dienstrerlening f ichting bedi ijven kanVe[beter<{n vai;iuit 
fpg~_, , 'iJ ~3,,r,: ·:~ "-~ ~--:,}%·-~ >' "-" 
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Onderzoeksopzet 

Om het onderzoek overzichtelijk te houden wordt aan de opdrachtformulering voldaan door het 
beantwoorden van een aantal concrete deelvragen: 

Resultaten 

Hier volgt een korte toelichting op hoe de deelvragen zijn beantwoord: 

Om een antwoord te krijgen op deze deelvraag is hoofdzakelijk gebruik gemaakt van een interne 
analyse. Bij deze interne analyse is eerst bepaald welke afdelingen de belangrijkste afdelingen zijn in 
de dienstverlening aan bedrijven. Van deze afdelingen is op de aspecten kerntaken, processen, ICT 
ondersteuning en communicatie onderzocht hoe de dienstverlening aan bedrijven is georganiseerd. 
De afdelingen die hierbij zijn onderzocht zijn: Economische Zaken, Bouwen en Wonen, Bestuurs- en 
Juridische Zaken en Milieu I Regionale Milieudienst. Uit dit onderzoek zijn een aantal bevindingen 
naar voren gekomen. Deze zijn mede gebruikt voor het opstellen van de sterke en zwakke punten 
(deelvraag 3). 

Om een beeld te krijgen van alternatieven om de dienstverlening aan bedrijven vorm te geven zijn een 
aantal andere gemeenten benaderd. Hierbij zijn vooral gemeenten benaderd die een vernieuwende 
manier van dienstverlenen aanbieden. Van de volgende gemeenten is een beter beeld gevormd van 
de manier van dienstverlenen (Tabel 1): 

Gemeente Korte beschrijving dienstverlening 
Utrecht De gemeente Utrecht biedt een fysiek bedrijvenloket in samenwerking met de Kamer 

van Koophandel. 
Rotterdam De gemeente Rotterdam biedt een fysiek ondernemerswinkel in samenwerking met 

de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. Vanuit de gemeente Rotterdam 
nemen het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) en het Regionaal Bureau 
Zelfstandiqen (RBZ) deel. 

Moerdijk De gemeente Moerdijk heeft een vernieuwende organisatiestructuur, die niet uitgaat 
van de traditionele vakafdelinqen, maar veel meer van het type werk. 

Emmen Het bedrijvenloket Drenthe is een provinciaal project om de dienstverlening aan 
bedrijven te verbeteren, waar vele partijen in participeren. Het 
samenwerkingsverband bestaat uit de Kamer van Koophandel Drenthe, de 
gemeenten Assen, Emmen en Hoogeveen, Belastingdienst Emmen, GAK Drenthe, 
MKB regio Noord, VNO-NCW regio Drenthe en Kadaster Regio Noord. Het eerste 
fysieke loket is in 2001 qeopend in Emmen. 

Nijmegen In de gemeente Nijmegen maakt het bedrijvenloket onderdeel uit van de Stadswinkel, 
bij de balie voor burgers. Daarnaast maakt de gemeente Nijmegen gebruik van een 
klantvolgsysteem voor bedrijven, waarin alle vergunningaanvragen zijn geregistreerd 
en welke afspraken een accountmanager wanneer met een ondernemer heeft 
gemaakt. 

Tabel 1: Dienstverlening andere gemeenten 
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Voor de dienstverlening van deze gemeenten is bepaald of ze relevant zijn voor de gemeente 
Helmond. Hieruit is naar voren gekomen dat vooral het fysieke bedrijvenloket, het digitale 
bedrijvenloket en een klantvolgsysteem (CRM systeem) mogelijkheden zijn om de dienstverlening van 
de gemeente Helmond te verbeteren. Deze mogelijkheden komen daarom onder andere terug in de 
SWOT-analyse. 

Naar aanleiding van het interne onderzoek, het onderzoek bij andere gemeenten en interne en 
externe ontwikkelingen is een SWOT-analyse gedaan naar de sterke en zwakke punten in de 
dienstverlening van de gemeente Helmond aan bedrijven. Hierbij is het volgende SWOT-diagram 
opgesteld (Tabel 2): 

Sterke punten Zwakke punten 
1. Goede communicatie richting bedrijfsleven 1. Geen eenduidige visie voor verbeteren 

tijdens vergunningentraject dienstverlening bedrijven 
2. Goede informatie-uitwisseling tussen 2. Voor detailhandel, MKB en horeca geen 

afdelingen over vergunningen goede totaalbegeleiding binnen de gemeente 
3. Voor grotere bedrijven en kleine kansrijke 3. ICT structuur is niet optimaal vormgegeven. 

bedrijven is er een goede totaalbegeleiding Geen goede registratie klantenvraag 
binnen de gemeente, waaronder een goed 4. Vooralsnog een onvoldoende helder 
promotie- en acquisitiebeleid. onderbouwd beeld van wensen bedrijfsleven 

4. Goede begeleiding van detailhandel, MKB en 5. Eerste informatievoorziening moet verbeteren. 
Horeca door individuele afdelingen Eerste contact tussen gemeente en bedrijven 

5. Voor startende ondernemers is er een is niet optimaal vormgegeven. 
Startersloket voor totaalbegeleiding binnen de 6. Geen ge"integreerde samenwerking met 
gemeente andere instellingen (waaronder KvK en 

6. Er bestaat een goed netwerk van contacten Belastingdienst) in informatievoorziening aan 
tussen de gemeente en bedrijven. 
ondernemin svereni in en. 

1. Samenwerking met andere instellingen in 1. Onvoldoende capaciteit voor implementeren 
aanbieden van integraal dienstenpakket veranderplannen 
(Partner) 2. Toenemende concurrentie tussen gemeenten 

2. Verbeteren van integrale in aanbod dienstverlening 
informatievoorziening met betrekking tot 3. Bedrijven warden veeleisender en verwachten 
gemeentelijke diensten en producten aan betere dienstverlening 
detailhandel , MKB en Horeca (Doelgerichte 
dienstverlening) 

3. lnvoeren van een CRM systeem om 
gemeentebreed het contact met de klant te 
registreren. lntegratie met bestaande 
systemen (Ontwikkelen, Doelgerichte 
dienstverlenin 

Tabet 2: SWOT-analyse dienstverlening gemeente He/mond aan bedrijven 

Naar aanleiding van de SWOT analyse is een advisering opgesteld voor de gemeente Helmond. Deze 
warden in het Plan van Aanpak verder uitgewerkt. 

4. Welke aanpassingen moeten er·worilen,'§eCiaahom Cle'diens'tvertening aan bedrijven va~.'lf 
0integrale benadering te verbeteren? ' 3' if.; ~+ ·I: . · ' ~ ·· > • ' . ' i'·"ii 

Naar aanleiding van de SWOT-analyse zijn de volgende verbetervoorstellen gedaan: 

1. Verwoord een visie voor de dienstverlening aan bedrijven 

Omdat er momenteel geen eenduidige visie is voor verbetering van de dienstverlening wordt aan de 
gemeente Helmond geadviseerd een visie op te stellen. 
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2. Verbeter de informatievoorziening aan bedrijven in het voortraject 

De volgende punten maken onderdeel uit van dit voorstel: 
1. Maak van de volgende Stadsgids 2006-2007 een overzichtelijk geheel, zonder tegenstrijdige 

informatie (korte termijn). 
2. Verbeter de online informatievoorziening aan bedrijven door een herindeling van de website 

van de gemeente Helmond en een uitbreiding met het digitale bedrijvenloket (korte termijn) . 
3. Zorg dat op plaatsen waar bedrijven veel komen met vragen een bedrijfsinformatiebrochure 

beschikbaar is waar helder wordt uitgelegd welke contactpunten er binnen de gemeente 
bestaan voor verschillende situaties en hoe deze te bereiken zijn (korte termijn). 

4. Richt een Service-/lnformatiepunt in waar bedrijven terecht kunnen met al hun vragen. 
Beantwoord vanuit dit Service-/lnformatiepunt zoveel mogelijk vragen en verwijs voor concrete 
diensten de bedrijven door naar de betreffende vakafdelingen (middellange termijn). 

3. Zorg ervoor dat er een betere registratie komt van het contact met bedrijven 

Er wordt geadviseerd aan de gemeente om het contact met het bedrijfsleven beter en meer integraal 
te gaan registreren. 

Plan van Aanpak 

In het Plan van Aanpak warden de verschillende adviezen nader uitgewerkt. Ten eerste is er 
aansluitend bij het dwarsverband Klanten een visie opgesteld met betrekking tot de dienstverlening 
aan bedrijven. Deze is als volgt: 

Deze v1s1e is door de gemeente aangenomen als gemeentelijke visie met betrekking tot de 
dienstverlening aan bedrijven. Daarom is het belangrijk om gekoppeld aan deze visie doelen op te 
stellen en te implementeren. Een voorstel voor een aantal doelen is terug te vinden in het Plan van 
Aanpak. 

Het tweede advies is om de informatievoorziening aan bedrijven in het voortraject te verbeteren. 
Gekoppeld aan dit advies warden er vier voorstellen gedaan, namelijk: 

1. Maak van de volgende Stadsgids 2006-2007 een overzichtelijk geheel, zonder tegenstrijdige 
informatie. 

Momenteel wordt de informatie in de stadsgids aangeboden op basis van de afdelingenstructuur. 
Daardoor is informatie vaak lastig te vinden. Door een meer vraaggerichte indeling te hanteren wordt 
de stadsgids overzichtelijker en kunnen bedrijven er eenvoudiger informatie in vinden over 
gemeentelijk diensten en producten. Daarnaast moet er een eindredacteur warden aangesteld, die 
zorgt dat alle informatie op een soortgelijke manier wordt aangeboden. 

2. Verbeter de online informatievoorziening aan bedrijven door een herindeling van de website van 
de gemeente Helmond en een uitbreiding met het digitale bedrijvenloket. 

lnmiddels is er een nieuwe website online met een verbeterde structuur. Daarnaast bekijkt de 
gemeente hoe de website nag verder kan warden verbeterd. Voor het digitale bedrijvenloket is een 
projectplan opgesteld, deze moet in augustus 2006 online gaan. 

3. Zorg dat op plaatsen waar bedrijven veel komen met vragen een bedrijfsinformatiebrochure 
beschikbaar is waar helder wordt uitgelegd welke contactpunten er binnen de gemeente bestaan 
voor verschillende situaties en hoe deze te bereiken zijn (korte termijn) . 

Een bedrijfsinformatiebrochure kan warden gebruikt als ondersteunend materiaal in het contact met 
bedrijven. Momenteel bestaat een dergelijke brochure niet. In het Plan van Aanpak is een inhoudelijk 
en implementatievoorstel gedaan voor een het maken van een dergelijke brochure. 
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4. Richt een Service-/lnformatiepunt in waar bedrijven terecht kunnen met al hun vragen. 
Door het inrichten van een lnformatie-/Servicepunt krijgt de gemeente Helmond een duidelijk 
aanspreekpunt waar bedrijven terecht kunnen met al hun vragen omtrent gemeentelijke producten en 
diensten en informatie. Door het MT is de beslissing genomen om de mogelijkheid van een dergelijk 
lnformatie-/Servicepunt verder te bekijken. De orientatiefase is daarmee afgerond en er moet verder 
worden bekeken in welke vorm een dergelijk lnformatie-/Servicepunt het beste ingevoerd kan worden. 
Hiervoor worden in het Plan van Aanpak een aantal concrete tips gedaan, waar de werkgroep verder 
mee aan de slag kan gaan. 

Het derde adviespunt is om ervoor te zorgen dat er een betere en meer centrale registratie komt. 
Voordeel hiervan is dat er meer inzicht komt in samengestelde klantenvragen. Daardoor kan de 
gemeente bedrijven beter van dienst zijn. In 2009 wordt het Bedrijven en lnstellingennummer en het 
basisregister van de Kamer van Koophandel ingevoerd. Omdat het door deze voorzieningen 
eenvoudiger wordt om bedrijven te identificeren wordt er in het Plan van Aanpak geadviseerd om te 
wachten met invoering van een centrale registratie totdat deze voorzieningen beschikbaar zijn. 
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lnleiding 

Een gemeente is een bijzondere organisatie. Dit komt onder andere tot uiting in haar veelkleurigheid 
en brede doelgroep. Anders dan bij een commerciele onderneming kiezen mensen er in veel gevallen 
niet voor om in contact te komen met de gemeente, maar is dit noodzakelijk. Zo heeft iedereen een 
identiteitsbewijs nodig. Op het moment dat je wilt gaan bouwen heb je een bouwvergunning nodig en 
iedereen die een huis huurt of bezit moet gemeentelijke belastingen betalen. Daarnaast zijn er om de 
vier jaar gemeentelijke verkiezingen, waarin elke volwassen burger wordt geacht een stem uit te 
brengen. 
Aan de andere kant heeft een gemeente haar kerntaken niet voor het kiezen. De landelijke overheid 
bepaalt wat er van een gemeente wordt verwacht en hier wordt vanuit diverse ministeries ook op 
toegezien. Waar in het verleden dit toezicht zich vooral focuste op het correct uitvoeren van deze 
kerntaken gaat de landelijke overheid zich ook steeds meer bemoeien met de kwaliteit van de 
dienstverlening. Een voorbeeld hiervan is de Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat van het 
ministerie van Economische Zaken, waarin de 30 grootste gemeenten van Nederland, met elkaar 
worden vergeleken op het gebied van Ondernemingsklimaat. Maar ook de klanten van een gemeente, 
waaronder burgers, bedrijven en instellingen en verenigingen gaan steeds meer verwachten van de 
dienstverlening van de gemeente. 
Ook de gemeente Helmond is sterk gericht op het verbeteren van de dienstverlening. In dit kader is er 
door een andere afstudeerder Technische Bedrijfskunde een onderzoek uitgevoerd onder de titel 
'Klanttevredenheid bij de Overheid ', waarin een quickscan is uitgevoerd onder de diverse doelgroepen 
van de gemeente. Hieruit kwam naar voren dat vooral bedrijven op bepaalde punten graag een 
verbetering van de dienstverlening zouden willen zien. 
Om deze reden is er een nieuwe afstudeerder T echnische Bedrijfskunde aangetrokken met als doel 
om meer inzicht te krijgen op welke vlakken de gemeente Helmond de dienstverlening aan bedrijven 
concreet kan verbeteren. 

In dit project wordt getracht om reeds bestaande wetenschappelijke inzichten te combineren om zo 
een zo goed mogelijk antwoord te kunnen geven op de vraag van de gemeente Helmond. Dit is 
gedaan in de vorm van een bedrijfskundig verbeterproject. Het doe! van een bedrijfskundig 
verbeterproject is het ontwikkelen van wetenschappelijk inzicht om die vervolgens als verworven 
kennis in te zetten bij het oplossen van problemen [Kempen, P.M. en Keizer, J. , 2000] . 

Vanuit de wetenschappelijke theorie is een onderzoeksmodel opgesteld welke vervolgens in de 
praktijk is gebruikt om een antwoord te krijgen op de vraag hoe de gemeente Helmond de 
dienstverlening aan bedrijven kan verbeteren. In dit model is ervan uitgegaan dat voordat een advies 
kan worden gegeven er eerst inzicht moet zijn in de huidige situatie met betrekking tot de 
dienstverlening aan bedrijven. Pas wanneer hier een goed inzicht in bestaat kan worden aangegeven 
op welke vlakken de dienstverlening kan verbeteren en kunnen er concrete adviezen worden gedaan. 

Dit rapport, waarin het onderzoek verder wordt beschreven kan met verschillende invalshoeken 
worden gelezen. Zo kan een lezer hoofdzakelijk ge"interesseerd zijn in de hoofdlijnen van het 
onderzoek. In dit geval wordt geadviseerd om de Samenvatting te lezen op pagina IX en verder. 
Ook kan het zijn dat de lezer ge"interesseerd is in specifieke onderdelen van het onderzoek. Daarom 
volgt hier een korte toelichting op de inhoud. 
In Hoofdstuk 1 wordt begonnen met een beeldvorming van Nederlandse gemeenten in het algemeen. 
Vervolgens wordt er verder gefocused op de gemeente Helmond en een omschrijving gegeven van de 
organisatiestructuur van de gemeente Helmond. 
In Hoofdstuk 2 wordt de vraagstelling vanuit de gemeente Helmond toegelicht en wordt de uitwerking 
van de opdrachtformulering beschreven. Ook worden de definitieve omschrijving en het doe! van het 
onderzoek vastgesteld. 
Op basis van deze omschrijving wordt in Hoofdstuk 3 de verdere aanpak van het onderzoek 
toegelicht. Hierbij wordt er ingegaan op de onderzoeksvragen die zijn geformuleerd om het onderzoek 
overzichtelijk te houden, het onderzoeksmodel welke de samenhang in het onderzoek laat zien en de 
gebruikte onderzoeksmethoden. 
In Hoofdstuk 4 worden de resultaten van de onderzoeksvragen weergegeven. Hierbij gaat het om het 
interne onderzoek en het onderzoek naar de dienstverlening van andere gemeenten. 
Het ontworpen Plan van Aanpak wordt in Hoofdstuk 5 nader uitgewerkt, waarbij ook wordt ingegaan 
op de implementatie. 
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Verder worden in Hoofdstuk 6 de belangrijkste conclusies en aanbevelingen die betrekking hebben op 
de onderzoeksvragen weergegeven. 
Tenslotte wordt er een korte terugblik gegeven op het onderzoek in Hoofdstuk 7, waarin wordt 
aangegeven of aan de onderzoeksvraag is voldaan. 

Wanneer een externe bron is geraadpleegd dan staat dit aangegeven tussen vierkante haken []. 
Wanneer de schrijver bekend is staat de naam van de schrijver vermeld en het jaartal van 
uitgave/publicatie. In andere gevallen wordt de titel van het document/rapport genoemd of de naam 
van de website. In alle gevallen is meer informatie over de bron te vinden in de literatuurlijst op pagina 
53. 
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1 Hoofdstuk 1: Organisatiebeschrijving 

In dit Hoofdstuk wordt in Paragraaf 1. 1 een beeld gegeven van de organisatie van Nederlandse gemeenten. 
Vervolgens wordt in Paragraaf 1.2 de gemeente Helmond nader beschreven. Hierbij wordt zowel ingegaan op 
een aantal karakteristieken van de gemeente Helmond (subparagraaf 1.2. 1) a/s op de feitelijke organisatie van de 
gemeente Helmond (subparagraaf 1.2.2). 

1. 1 Beeldvorming Nederlandse gemeenten 

De gemeente is, na de rijksoverheid en de provincie, de kleinste zelfstandige bestuurseenheid in het 
Nederlandse staatsbestel. Vaak bestaan gemeenten uit een aantal woonkernen. Om alle activiteiten in 
de gemeente in goede banen te kunnen leiden wordt elke gemeente in Nederland aangestuurd door 
een gemeentelijk apparaat. Deze bestaat uit het gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat. Het 
gemeentebestuur op zijn beurt bestaat weer uit de gemeenteraad, de burgemeester en de 
wethouders. 
De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente en wordt gekozen door vierjaarlijkse 
verkiezingen. Het zijn de politieke partijen die de kandidaten aanleveren waarop inwoners van de 
gemeente kunnen stemmen. De gemeenteraad is vergelijkbaar met de raad van bestuur van een 
commerciele onderneming. Hoofdtaken van de gemeenteraad zijn het vaststellen van de hoofdlijnen 
van beleid en het toezien op de uitvoering daarvan. De stadsvisie wordt ook vastgesteld door de 
gemeenteraad. 
Het dagelijkse bestuur van de gemeente is in handen van het College van Burgemeester en 
Wethouders (College van B en W). Elk lid van het bestuur heeft een eigen portefeuille waar hij of zij 
verantwoordelijk voor is. Ook is het gemeentebestuur verantwoordelijk voor het beheer van de 
financien van de gemeente. Het College is over het gevoerde beleid verantwoording verschuldigd aan 
de gemeenteraad. 

De voorbereiding en uitvoering van het beleid van de gemeente is in handen van de ambtelijke 
organisatie. Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de gemeentesecretaris die 
verantwoordelijk is voor communicatie tussen het ambtelijk apparaat en het College. 
[http://www.overheid.nl/home/zowerktdeoverheid] 

1.2 De gemeente Helmond 

1.2. 1 Karakteristieken gemeente Helmond 
De gemeente Helmond is een middelgrote gemeente in het Zuidoosten van Noord-Brabant. Op 1 juni 
2005 telde de gemeente 85.600 inwoners. Daarmee is het de 5e stad van Noord-Brabant. In totaal 
werken er ongeveer 900 mensen bij de gemeente. 
Kenmerkend voor de gemeente Helmond is dat het een ambitieuze en initiatiefrijke gemeente is met 
een no-nonsense houding. Daardoor heeft de gemeente haar imago de laatste jaren aanzienlijk zien 
verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn: 

• Dierdonk en Brandevoort - In deze wijken wordt een vernieuwende manier van bouwen 
gebruikt. Deze wijken trekken nationaal en internationaal belangstelling. 

• Boscotondo - dit in 2001 geopende complex net buiten het stadscentrum bevat onder andere 
de Stadswinkel en 2 bioscopen. 

• Vernieuwing binnenstad - de binnenstad had jarenlang een uitstralingsprobleem. Momenteel 
is de gemeente actief bezig om dit te verbeteren door middel van een 'kwaliteitsimpuls' . 

• Binnenstad Oost - de komende jaren zal er hier een ambitieuze wijkvernieuwing plaatsvinden. 
Gelijktijdig worden problemen als illegale ondernemerschap en huisjesmelkers aangepakt. 

• De gemeente is actief om de sociaal-economische positie van de stad te versterken. Zo zijn 
recentelijk TNO automotive, Kappa van Dam en Stork aangetrokken om zich in Helmond te 
gaan vestigen . Ook lopen er diverse projecten om werkgelegenheid te creeren. 

• Binnen de gemeente loopt momenteel een project deregulering om de bureaucratie terug te 
dringen 

De gemeente Helmond behoort tot de 30 grote steden van Nederland en heeft daarom een 
Grotestedenbeleid. Dit beleid is erop gericht om specifieke problemen die in grote steden voorkomen 
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aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente een stadsvisie opgesteld waarin vijf prioriteiten worden 
onderkend: 

• Jeugd en onderwijs 
• Sociale participatie, integratie en gedeelde verantwoordelijkheid 
• Veilige, schone en duurzame leefomgeving 
• Centrumontwikkeling en stadsmarketing 
• Doorgroei van de stad met het accent op wonen, economie en werkgelegenheid 
• Het versterken van het realiseringsvermogen - gericht op het verhogen van het rendement 

[http://www.helmond.nl] 

1.2.2 Organisatie gemeente 
De ambtelijke organisatie van de gemeente Helmond bestaat uit drie diensten: 

1. Samenleving en Economie 
2. Middelen en Ondersteuning 
3. Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 

Binnen deze diensten zijn er 23 afdelingen actief met elk hun eigen specifieke taakgebied. Daarnaast 
zijn er twee stafafdelingen. Ook de brandweer valt onder het gemeentelijk bestuur. Zie Figuur 1 voor 
een organogram van de ambtelijke organisatie van de gemeente. Omdat deze afstudeeropdracht zich 
zal richten op de dienstverlening aan bedrijven (zie Paragraaf 2.1) zijn afdelingen die zich hier mee 
bezig houden in het organogram gearceerd. 
[Stadsgids gemeente Helmond 2005-2006] 
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Figuur 1: Organogram gemeente. De gearceerde afdelingen bieden diensten aan bedrijven aan 
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Binnen het dienstenaanbod van de gemeente kan een onderverdeling worden aangebracht in drie 
doelgroepen, te weten: 

1. Bedrijven 
2. Burgers 
3. lnstellingen en Verenigingen 

Elke doelgroep stelt eigen eisen en verwachtingen aan de dienstverlening van de gemeente. Omdat 
deze afstudeeropdracht zich zal richten op de doelgroep bedrijven is in Bijlage 1 een beschrijving te 
vinden van de afdelingen die diensten aan bedrijven aanbieden. 
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2 Hoofdstuk 2: Vraagstelling in het onderzoek 

In dit Hoofdstuk wordt de vraagstelling vanuit de gemeente Helmond uitgewerkt. Allereerst wordt in Paragraaf 2. 1 
de aanleiding tot het onderzoek uitgelegd. Hieruit is een initie/e opdrachtformulering naar voren gekomen 
(Paragraaf 2.2). Vervolgens wordt in Paragraaf 2.3 vastgesteld wat het onderzoekstype is. Er zijn een aantal 
factoren waarvan bepaa/d wordt of ze relevant zijn om verder in het onderzoek betrokken moeten warden. Deze 
factoren warden in Paragraaf 2.4 vastgesteld en geanalyseerd in Paragraaf 2.5. Nadal er is vastgesteld welke 
factoren relevant zijn kan in Paragraaf 2.6 de definitieve opdrachtformulering warden vastgesteld. Het Hoofdstuk 
besluit met een beschrijving van het doe/ van het onderzoek in Paragraaf 2. 7. 

2. 1 Aanleiding tot het onderzoek 

De performance van de gemeentelijke dienstverlening staat sterk in de belangstelling. De Gemeente 
Helmond wil zich nadrukkelijker profileren als ondernemende stad waar het goed ondernemen is. 
Daarnaast heeft ze de ambitie uitgesproken om uit te groeien tot meest aantrekkelijke stad voor 
ondernemers van Nederland. In een dit jaar gehouden Benchmark Gemeentelijk 
Ondernemingsklimaat door het ministerie van Economische Zaken scoort Helmond een 6,4 (gedeeld 
tweede van de dertig onderzochte gemeenten) [Rapport Benchmark Gemeentelijk 
Ondernemingsklimaat]. 

Er zijn er een aantal landelijke ontwikkelingen waar de gemeente Helmond voortvarend op zal kunnen 
inspelen middels dit project. 
De eerste landelijke ontwikkeling is het actieprogramma 'Andere Overheid', dat in 2003 door het 
kabinet werd gepresenteerd. Dit programma moet resulteren in een andere, efficienter functionerende 
overheid. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in dit kader een gemeentelijk 
actieprogramma opgesteld, waarin 5 sporen zijn uitgezet: dienstverlening, benchmarking, sanering 
specifieke uitkeringen, toezicht en deregulering I verminderen administratieve lasten. 
[http://www.vng.nl]. 
Daarnaast wordt er voorgesteld om de dienstverlening aan bedrijven middels de een loket gedachte 
vaak samen met ketenpartners (bijvoorbeeld Kamer van Koophandel) in te richten en I of via 
internettoepassingen toegankelijk te maken. Dit initiatief is onder andere verwoord in het 
actieprogramma OL2000. Dit actieprogramma is erop gericht om integrale publieke diensten te 
leveren via een elektronisch loket dat als 'one stop shop' dient voor interacties tussen burgers en 
overheid [http://www.elo.nl]. 
Een derde belangrijke landelijke ontwikkeling met betrekking tot dit project komt vanuit het Ministerie 
van VROM. Het Ministerie wil per 2007 de totale vergunningverlening vereenvoudigen en via de een 
loket gedachte aanbieden en afhandelen. ( Dit wetsvoorstel is in behandeling). Een vergunning is een 
officiele machtiging om iets te doen of te laten. Voor ruimte, wonen en milieu bestaan veel 
vergunningen, onder andere de bouw-, milieu- en aanlegvergunning met verschillende criteria, 
procedures en leges. Daarom werkt VROM aan een integrale vergunning, met een loket, een bevoegd 
gezag en een handhavende instantie: de omgevingsvergunning (voorheen de VROM-vergunning). 
[http://www.vrom .nl/vergunningen] 

Ook zijn er een aantal belangrijke aanleidingen die hoofdzakelijk vanuit de gemeente Helmond zelf 
komen. Binnen de gemeente Helmond bestaan er drie dwarsverbanden die de samenwerking tussen 
de afdelingen moeten bevorderen, nl. 'Projectmatig werken', 'Visie en strategie' en 'Klanten'. De 
hoofddoelstelling van het dwarsverband 'Klanten' is : 

De publiek~ dien 
.ieete prijs/kwali 

'{' :-_ - -~gf)-;'-·-":' 

vraagpatri · · · o 
:k/antgeric r[j 

De subdoelstellingen geven aan dat de publieke dienstverlening vanuit het perspectief van de klant is 
ingericht, voor de klant eenduidig en herkenbaar en zoveel mogelijk wordt aangeboden vanuit een 
ge"integreerde frontoffice. Met dit onderzoek hoopt de gemeente een stap voorwaarts te maken in de 
realisatie van deze doelstelling. 

Daarnaast blijkt uit een recente quick scan onder bedrijven in de gemeente Helmond dat grote 
ondernemingen tevreden zijn over de dienstverlening van de gemeente, maar dat de tevredenheid 
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van het midden- en kleinbedrijf, de detailhandel en de horeca een stuk lager is. Er is in het kader van 
deze quick scan een meetinstrument ontwikkeld om hier een nauwkeurig beeld van te krijgen. Deze is 
nog niet ge"implementeerd. [M. Kessels, 2005] 
Tot slot heeft het College van Burgemeesters en Wethouders van Helmond onlangs besloten tot 
deregulering en lastenverlichting voor het bedrijfsleven. (ondergebracht in een ander project binnen de 
gemeente, uitkomst is van invloed op dit project) [Project deregulering gemeente Helmond] 

Binnen de gemeente leeft de vraag hoe men, rekening houdend met deze ontwikkelingen, hier een 
weg in kan vinden. Enerzijds blijkt uit de quick scan onder bedrijven dat er een aantal verbeterpunten 
mogelijk zijn in de dienstverlening, maar het is de gemeente onbekend hoe ze hier concreet mee aan 
de slag kan. Anderzijds komen er vanuit de landelijke overheid diverse ontwikkelingen op de 
gemeente af die invloed zullen hebben op de inrichting van de processen binnen de gemeente. 

2.2 lnitiele opdrachtformulering 

Uit deze ontwikkelingen is na overleg de volgende initiele opdrachtformulering naar voren gekomen 
(voor de definitieve opdrachtformulering zie Paragraaf 2.6): 

Bij het uitvoeren van een onderzoek gericht op het ontwikkelen van dit Plan van Aanpak kan er op 
verschillende manieren te werk warden gegaan. Voor de onderzoeker is het belangrijk om zich eerst 
een beeld te vormen van de situatie en naar aanleiding hiervan de opdrachtomschrijving eventueel 
nog aan te passen. 
Er wordt begonnen met het bepalen van een geschikte onderzoeksmethode. Voor dit onderzoek is er 
gekozen voor een exploratieve benadering. In Paragraaf 2.3 wordt er uitgelegd waarom er voor deze 
benadering is gekozen. 

2.3 Onderzoekstype 

De meest gebruikte manier om een bedrijfskundig ontwerponderzoek uit te voeren is door van start te 
gaan met een probleemanalyse. Bij deze methode warden er als uitgangspunt voor het verdere 
onderzoek een of meerdere problemen ge"identificeerd die door het uiteindelijke ontwerp moeten 
warden weggenomen. 
Een andere manier waarop een onderzoek kan warden vormgegeven is door uit te gaan van een 
zogenaamd explorerend of exploratief onderzoek. Volgens 't Hart, et al [1996] is dit een goede 
onderzoeksmethode als er nog weinig kennis is over de situatie of als er nog geen praktische 
oplossingen bestaan of als deze onbevredigend zijn. Als er vervolgens door een verdieping meer 
inzicht is verkregen in de situatie kan dit als uitgangspunt dienen voor het doen van aanbevelingen. Bij 
deze aanpak wordt er dus niet uitgegaan van een of meerdere problemen, maar van een onvoldoende 
zicht op de situatie zoals die zich voordoet. Dit wil niet zeggen dat de onderzoeker nergens problemen 
zal waarnemen, maar wel dat deze problemen niet de enige insteek vormen voor het beschrijven van 
een Plan van Aanpak. 

Omdat dit onderzoek zich richt op de landelijke ontwikkelingen zoals beschreven in Bijlage 6 en de 
gemeente hier graag een weg in wil vinden zal in dit onderzoek de exploratieve benadering warden 
toegepast. 

Bij een exploratief onderzoek is het volgens Baarda en de Goede [2001] belangrijk om te ontdekken 
wat de verbanden zijn tussen diverse factoren. Wei geven ze aan dat het daarbij belangrijk is om niet 
uit het oog te verliezen of de factoren relevant zijn voor de uitkomst van het onderzoek en of de 
onderzoeker er in praktische zin iets mee kan. 
Daarom is het voor de onderzoeker van belang om eerst een beeld te krijgen welke factoren in het 
onderzoek opgenomen moeten warden om de onderzoeksvraag uiteindelijk goed te kunnen 
beantwoorden. 
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In dit onderzoek is dit gedaan door zo breed mogelijk te starten met een inventarisatie van de 
verschillende factoren die van belang zijn voor het vaststellen van de uiteindelijke 
opdrachtformulering. Hieronder staat beschreven hoe dit is gedaan. 

2.4 Bepaling factoren 

De verschillende factoren die zullen worden beoordeeld op hun geschiktheid om verder te worden 
onderzocht zijn op de volgende manieren naar voren gekomen: 
• gesprekken met de begeleider van de gemeente Helmond 
• orienterende interviews met medewerkers van de gemeente Helmond (zie Bijlage 3 voor een 

toelichting op deze interviews) 
• een gesprek met de voorzitter van de Federatie Ondernemers Helmond 
• een gesprek met de beleidsadviseur/accountmanager voor regio de Peel van de Kamer van 

Koophandel 
• een beschouwing van documentatie binnen en buiten de gemeente met betrekking tot de 

uitgangspunten, zoals in Paragraaf 2.1 wordt beschreven. 

Hieruit zijn de volgende factoren naar voren gekomen waarvan beoordeeld zal worden of deze 
relevant zijn om te gebruiken voor het opstellen van een Plan van Aanpak: 

1. De voorgestelde invoering van de Omgevingsvergunning door het ministerie van VROM. 
2. De landelijke trend om de publieke dienstverlening, waaronder de dienstverlening richting 

bedrijven, te integreren in een loket. Hierbij kan naast een fysiek loket ook aan internettoepassing 
en telefonische dienstverlening worden gedacht. 

3. Het actieprogramma 'Andere Overheid' welke door de gemeente is doorvertaald in een 
gemeentelijk actieprogramma. 

4. Vragen en problemen die binnen de gemeente !even met betrekking tot de dienstverlening richting 
bedrijven. 

5. Al bestaande initiatieven binnen de gemeente Helmond die direct of indirect gericht zijn op het 
verbeteren van de dienstverlening richting bedrijven. 

6. Het beeld dat bij ondernemingen bestaat over de dienstverlening richting bedrijven van de 
gemeente en andere overheidsinstellingen. 

2.5 Analyse factoren 

2.5.1 Werkwijze 

Het is van belang dat er bij de analyse van de factoren op een gestructureerde manier te werk wordt 
gegaan. Van der Zwaan [1995] beschrijft een aanpak die gericht is op het doen van een 
probleemanalyse. Met enige aanpassingen kan deze aanpak echter ook worden toegepast om de 
verschillende factoren te beoordelen: 

1. Beschrijving factor - Hier wordt uitgelegd wat de factor precies inhoudt en wat de achtergronden 
van de factor zijn. Dit is nodig om een beeld te krijgen waarom de factor relevant is voor het 
verdere onderzoek. 

2. Formulering - De factor moet goed worden geformuleerd, zodat precies bekend is op welke 
manier deze als input dient voor het verdere onderzoek. De onderzoeker en de opdrachtgever 
zullen het hier uiteindelijk ook over eens moeten worden, zodat hier geen misverstanden over 
zullen ontstaan in een later stadium. 

3. lnzichten-inventarisatie - Hier wordt omschreven wat er zowel binnen de organisatie als in de 
omgeving van de organisatie bekend is over de factor. 

4. Analyse - Bij de analyse volgt een afweging of het zinvol is de factor in het verdere onderzoek te 
betrekken en op welke manier in dat geval te werk zal moeten worden gegaan. 

5. Afbakening - Welk aspecten van deze factor worden daadwerkelijk betrokken in de analyse? Wat 
is haalbaar gezien de tijdsduur van het onderzoek en wat is de wensel ijkheid vanuit de gemeente? 
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Voor een beschrijving van de analyse van deze factoren wordt verwezen naar Bijlage 6. Het verband 
tussen deze factoren wordt verder beschreven in Paragraaf 2.5.2. 

2.5.2 Verband tussen factoren 

Voordat er een definitieve opdrachtformulering volgt is het goed om eerst een inzicht te hebben welk 
verband er is tussen de diverse tactoren. Op deze manier kan ook beter warden bepaald hoe de 
diverse factoren in het verdere onderzoek gecombineerd kunnen warden opgenomen. 
Zo blijkt er in de beschrijvingen van de diverse factoren overlap te zitten. Anders gezegd, de diverse 
interne en externe ontwikkelingen staan niet los van elkaar. 

Het verband tussen de factoren wordt in Tabel 4 besproken. Hierbij heeft elke combinatie van factoren 
een nummer gekregen, die terug te vinden is in onderstaande tabel (Tabel 3) 

Omgevingsvergunning 

Een-loketgedachte 

Andere overheid 

Vragen & Problemen gemeente Helmond 

Bestaande initiatieven binnen gemeente 
Helmond 

Tabet 3: Toewijzing nummering aan factoren 

Tabet 4: Verband tussen de diverse factoren 

Omgevings- Een-
loket edachte 

2 Andere overheid 
vergunning 

3 Omgevings- Vragen & 
vergunning problem en 

gemeente 
Helmond 

4 Omgevings- Bestaande 
vergunning initiatieven 

binnen gemeente 
Helmond 

5 Omgevings- Bee Id 
vergunning ondernemingen 

6 Een- Andere overheid 
loketgedachte 

7 Een- Vra en & 

m (Q < (Q OJ OJ 
CD· ::::l CD ....., CD CD CD 
::::l 0.. 3 OJ 3 (/) CD 
' CD CD CO CD ii)" 0:: 

0 a; CD CD CD OJ ':A ::::l ::::l ::::l ::::l 0 
CD 0 <ii Qo - 0.. 

::::l 

cS < CD CD 0.. 
CD CD I~ I-- CD 
0.. 3- CD 0 CD ~- 3 
OJ CD -rr 3 ~-- CD 
(') c.: 3- 3 ::r 0 CD 0 -<ii ::::l 3 ::::l ai" ::::l 

0.. CD 0.. < (Q 

::::l CD CD 
::::l ::::l 

2 3 4 5 

De omgevingsvergunning en de een-loketgedachte gaan 
beiden uit van een inte ratie van de dienstverlenin . 
Een betere, efficienter functionerende overheid waarin de 
klant geen last ondervindt van hoe de overheid is 

eor aniseerd 
Er is binnen de gemeente Helmond nog een onvoldoende 
beeld van wat de omgevingsvergunning voor haar gaat 
betekenen 

Het dwarsverband klanten dat binnen de gemeente wordt 
gebruikt gaat net als de omgevingsvergunning uit van een 
ge"lntegreerde dienstverlening aan klanten 

Vooral kleine ondernemingen geven aan dat ze binnen de 
gemeente vaak op zoek moeten naar de plek waar ze een 
vergunning kunnen krijgen. De omgevingsvergunning pakt 
dit robleem aan 
Een van de speerpunten van het actieprogramma Andere 
Overheid en de een-loketgedachte is het verbeteren van 
de dienstverlenin aan bur ers en bedri'ven 
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loketgedachte problem en dienstverlening aan bedrijven kan verbeteren. Daarbij 
gemeente wordt vaak onderkend dat de gemeente te weinig een 
Helmond gezicht vormt richting ondernemingen 

8 Een- Bestaande Het dwarsverband klanten dat binnen de gemeente wordt 
loketgedachte initiatieven gebruikt gaat net als de een-loketgedachte uit van een 

binnen gemeente ge"integreerde dienstverlening aan klanten 
Helmond 

9 Een- Bee Id Vooral kleine ondernemingen geven aan dat ze binnen de 
loketgedachte ondernemingen gemeente vaak op zoek moeten naar de plek waar ze 

informatie kunnen krijgen. De een-loketgedachte pakt dit 
probleem aan 

10 Andere overheid Vragen & De 3 hoofdproblemen uit de probleemkluwen (zie Bijlage 
problem en 4) staan een optimale dienstverlening in de weg. Een van 
gemeente de actiepunten van het programma Andere Overheid is 
Helmond erop qericht om de dienstverleninq te verbeteren. 

11 Andere overheid Bestaande Zowel het programma Andere Overheid als het 
initiatieven dwarsverband klanten zijn er mede op gericht om de 
binnen gemeente dienstverlening aan bedrijven te verbeteren 
Helmond 

12 Andere overheid Bee Id Alleen indirect verband: Een verbetering van de 
ondernemingen dienstverlening zal het beeld van ondernemingen in 

positieve zin be"invloeden 
13 Vragen & Bestaande Er bestaan diverse vragen en problemen binnen de 

problemen initiatieven gemeente met betrekking tot de dienstverlening. Zo kan er 
gemeente binnen gemeente beter samengewerkt worden tussen de 3 diensten van de 
Helmond Helmond gemeente. Het dwarsverband is een initiatief om dit 

probleem aan te pakken 
14 Vragen & Bee Id Als de ondernemingen een slecht beeld hebben van de 

problemen ondernemingen dienstverlening van de gemeente Helmond dan kan de 
gemeente gemeente Helmond dit als haar eigen probleem 
Helmond beschouwen 

15 Bestaande Bee Id Als de gemeente de interne samenwerking kan 
initiatieven ondernemingen verbeteren richting klanten dan kan dit een positieve 
binnen gemeente waardering van de klanten opleveren. Dit kan onder 
Helmond andere doordat de gemeente Helmond beter op de hoogte 

is wat er binnen ondernemingen leeft. 

Uit deze vergelijking blijkt dat er tussen alle factoren 
verbanden bestaan. Het thema dat in alle factoren 
terugkeert is de klantgerichte overheid, die haar 
dienstverlening richting bedrijven op een ge"integreerde 
wijze aanbiedt zie figuur 2). Het doe! van dit onderzoek 
moet dan ook zijn dat de gemeente hierin een 
verbeterslag maakt. 

Figuur 2: Centrale thema in a/le factoren 
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2.6 Definitieve opdrachtformulering 

De analyse van de factoren heeft duidelijkheid gegeven over wat de factoren inhouden en de 
relevantie voor het onderzoek (Bijlage 6). Daarnaast is er meer inzicht gekomen in het verband tussen 
de factoren (Paragraaf 2.5.2). Terugkerend thema in alle factoren is de klantgerichte overheid, die 
bedrijven een ge"integreerde dienstverlening aanbiedt. 
In overleg is besloten om in het diepteonderzoek verder te focussen op de interne processen achter 
de dienstverlening om zo een beeld te krijgen hoe deze met elkaar samenhangen. Dit omdat er 
middels diverse onderzoeken al een redelijk beeld bestaat van de klanttevredenheid. 
Omdat het niet mogelijk is om binnen de gestelde tijd een analyse te doen van alle processen zal 
eerst een beredeneerde selectie worden gemaakt (zie voor deze selectie Paragraaf 4.1 ). 

De definitieve opdrachtformulering naar aanleiding van de analyse van de factoren is als volgt: 

Bij het uitvoeren van het onderzoek zijn er een randvoorwaarden waar rekening mee moet worden 
gehouden: 
• De goedkeuring van het project vindt plaats op directieniveau. Dit betekent dat de dienstverlening 

aan bedrijven van de gehele gemeente Helmond in het project betrokken moet worden. De 
goedgekeurde projectopdracht zeals die intern in de gemeente is goedgekeurd is te vinden in 
Bijlage 2 

• Bij het in kaart brengen van de huidige dienstverlening zijn er meerdere perspectieven mogelijk. 
Zo kan er van binnenuit de organisatie worden gekeken naar de dienstverlening, maar de 
tevredenheid van de klant moet de uiteindelijke drijfveer zijn. Deze invalshoek moet dus ook 
aandacht krijgen. 

• Momenteel heeft het project deregulering I ontbureaucratisering de hoogste prioriteit binnen de 
gemeente. Het project dienstverlening bedrijven is formeel ondergebracht bij dit project 
deregulering. Dit is gedaan om de projecten goed op elkaar te laten aansluiten. T evens is op deze 
manier de continu"iteit van beide projecten gewaarborgd op het moment dat er een nieuwe 
gemeenteraad komt (maart 2006). Het project deregulering richt zich hierbij vooral op de korte tot 
middellange termijn, terwijl dit project zich hoofdzakelijk richt op de middellange tot lange termijn . 
Hoewel de dienstverlening aan bedrijven niet de hoogste prioriteit heeft is er wel brede 
belangstelling vanuit de gemeente voor het project. 

• Omdat er verschillende soorten ondernemingen bestaan moet er in het onderzoek een duidelijke 
onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen ondernemingen en moet er worden 
aangegeven op welke soort ondernemingen het Plan van Aanpak betrekking heeft. 

• Om de kans dat het Plan van Aanpak ook daadwerkelijk wordt ingevoerd zo groot mogelijk te 
maken worden de belangrijkste afdelingen (Stadswinkel, Economische Zaken, Bouwen & Wonen 
en Bestuurs- en Juridische Zaken) regelmatig op de hoogte gehouden. Op deze manier sluit het 
Plan van Aanpak ook aan op de realiteit. Daarnaast vindt er gemeentebreed terugkoppeling plaats 
naar een projectgroep, een klankbordgroep, het college van Burgemeester en Wethouders en het 
managementteam. Ook worden bedrijven bij het project betrokken door middel van 
expertmeetings. Op deze manier kan het onderzoek goed aansluiten bij de realiteit. Voor een 
overzicht van de personen die bij het project worden betrokken zie Bijlage 5.2. 

• Hoewel het Plan van Aanpak zal proberen een aantal eenvoudige tips te geven om de 
dienstverlening te verbeteren moeten zaken als het invoeren van de een-loketgedachte rustig en 
doordacht worden aangepakt. Daarom zullen adviezen op dit vlak meer op de lange termijn liggen 
en een blik bieden op de toekomst van de dienstverlening aan bedrijven. 
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2. 7 Doe/ van het onderzoek 

Het uiteindelijke doel van het onderzoek is een betere en meer geTntegreerde dienstverlening van de 
gemeente Helmond aan bedrijven. Echter, de afstudeeropdracht eindigt bij het aanbieden van het 
Plan van Aanpak om dit doel te bereiken. De gemeente moet hier vervolgens zelf mee aan de slag 
gaan. Dit Plan van Aanpak zal zowel een objectontwerp als een procesontwerp bevatten. Het 
objectontwerp is een beschrijving hoe de dienstverlening er uit moet gaan zien om deze te verbeteren. 
Het procesontwerp is een beschrijving van hoe deze nieuwe situatie gerealiseerd kan worden, ofwel 
een implementatieadvies. 
Ook kent het onderzoek een tussentijds doel, namelijk het beschrijven van een aantal scenario's om 
de dienstverlening opnieuw in te richten met hun voor- en nadelen. Dit tussentijdse doel is een 
resultaat van de diagnose, waarin een beter beeld zal ontstaan van de voor- en nadelen van de 
manier waarop de dienstverlening momenteel wordt aangeboden. 

Als de dienstverlening van de gemeente Helmond is aangepast met behulp van het Plan van Aanpak 
is dit niet het einde. Om de kwaliteit van de dienstverlening echt te optimaliseren zal de gemeente 
haar dienstverlening voortdurend moeten verbeteren. Dit proces wordt beschreven in de 
managementcyclus van Deming [1991] (zie Figuur 3). 

Figuur 3: Management Cyclus van Deming [1991] 

Plan: Ontweipen of herzien van het bedrijfsproces 
van een orgctnisatie, dienst of team 

Do: lmplementatie van het Plan en het meten van 
de resu/taten 

Check: Evafueren . van de resultaten en 
rapporteren aan beslissingsbevoegde personen 

~ Beslissen over benodigde veranderingen 
om het proces te verbeteren 

Er bestaan diverse onderzoeken waarin de tevredenheid van de ondernemers binnen de gemeente 
Helmond is gemeten. Ook ligt er een onderzoek klaar waarmee de tevredenheid nog nauwkeuriger in 
beeld kan worden gebracht. Echter, het doel moet niet zijn om alleen de tevredenheid in beeld te 
brengen, maar juist om hier ook daadwerkelijk actie op te ondernemen. Bedrijfsvoering is erop gericht 
om toegevoegde waarde te genereren voor een groep belanghebbenden. De belangrijkste 
belanghebbenden voor de gemeente zijn de klanten (burgers, bedrijven en instellingen en 
verenigingen), de medewerkers en de maatschappij. 
Een klanttevredenheidsonderzoek, het inventariseren van landelijke ontwikkelingen en het in kaart 
brengen van gemeentelijke processen behoren tot de Check-fase van de managementcyclus. De 
resultaten hiervan kunnen worden gebruikt om een beslissing te nemen om het proces te verbeteren, 
dit is de Action-fase. Hieruit komt een Plan van Aanpak voort, welke een onderdeel is van de Plan
fase van de cyclus. Hierin staat beschreven hoe de gemeente haar dienstverlening richting bedrijven 
kan verbeteren. In dit plan van aanpak wordt ook een implementatieadvies gegeven om de Do-fase 
goed te kunnen uitvoeren. Vervolgens moet de gemeente opnieuw meten of de klanttevredenheid 
werkelijk is verbeterd en op punten waar het gewenste resultaat niet is bereikt actie ondernemen. 
Kwaliteitsverbetering is dus een continu proces. Het doel is niet om alleen een beeld te hebben van de 
klanttevredenheid, maar hier daadwerkelijk actie op te ondernemen en vervolgens in de cyclus weer 
van voren af aan te beginnen. 

Daarnaast maakt een organisatie gewoonlijk een groeiproces door. Omdat de gemeentelijke 
organisatie gedeeltelijk wordt vastgesteld door landelijke bepalingen valt er zowel op nationaal als op 
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plaatselijk niveau naar dit groeiproces te kijken. In dit verband heeft L. Greiner het volgende 
groeiproces onderkend [1972] (zie Figuur 4). 

'1jong' 'Leeftijd van .de organisatie.:in fasen 'volwassen' 

Figuur 4: Groeimodel van Greinier (1972) 

Uit deze figuur kan warden opgemaakt dat een organisatie op weg naar 'volwassenheid ' diverse fasen 
doorloopt die elk hun eigen kernmerken hebben. 
De Nederlandse overheid en de gemeente Helmond laten zich momenteel het beste kenmerken als 
een bureaucratie (4e ster in figuur) , maar er warden actief stappen genomen in de groei naar een 
meer volwassen organisatie. Zo wordt er steeds meer samenwerking (stap 5 in figuur) gezocht binnen 
de afdelingen van de gemeente. Daarnaast wordt er ook samenwerking gezocht tussen verschillende 
overheidsinstanties. Een voorbeeld hiervan is de wetwijzer van de Kamer van Koophandel. Deze 
wijzer is een virtuele plek op internet waar bedrijven antwoord kunnen vinden op veel gestelde vragen 
aan de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst en gemeenten. 
Binnen het actieprogramma Andere Overheid wordt er zelfs nag een stapje verder gekeken en warden 
volop dereguleringsprojecten (stap 6 in figuur) opgepakt. Momenteel ligt de hoogste prioriteit van de 
gemeente Helmond ook bij dereguleren en het verminderen van de bureaucratie. Daarnaast loopt er 
een project om de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente inzichtelijk te maken door middel 
van de invoering van servicenormen. Oak dit afstudeerproject, bij de gemeente bekend als het 'project 
verbeteren dienstverlening bedrijven', is erop gericht om de gemeente een stap vooruit te laten maken 
in de groei. Hoe dit gedaan wordt komt naar voren in de onderzoeksaanpak, die in het volgende 
Hoofdstuk wordt beschreven. 



Gemeentelijke dienstverlening aan bedrijven 

3 Hoofdstuk 3: Onderzoeksaanpak 

In dit Hoofdstuk wordt de aanpak van het onderzoek gepresenteerd. Allereerst warden in Paragraaf 3. 1 een 
aantal concrete onderzoeksvragen gepresenteerd om het onderzoek overzichtelijk te houden. Aan de hand 
hiervan wordt er een onderzoeksmodel gepresenteerd in Paragraaf 3.2. Vervolgens wordt in Paragraaf 3.3 
nadere uitleg gegeven bij de methoden die zullen warden gebruikt om de onderzoeksvragen te beantwoorden. 

3. 1 Onderzoeksvragen 

In het vorige Hoofdstuk is de volgende opdracht geformuleerd: 

14 

Om het onderzoek overzichtelijk te houden zijn er vanuit de opdrachtformulering een aantal 
onderzoeksvragen opgesteld: 

Het onderzoek zal een antwoord geven op deze vragen. Aan het eind van het onderzoek is in kaart 
gebracht welke diensten er door de diverse afdelingen aan bedrijven warden aangeboden en hoe 
deze dienstverlening in zijn werk gaat. Hierbij wordt zowel aandacht geschonken aan de procesmatige 
kant als aan de interne communicatie en de communicatie met de klant. 
Daarnaast bestaat er een goed inzicht in andere manieren om de dienstverlening richting bedrijven 
vorm te geven. 
Nadat er een goed inzicht is verkregen in de interne processen en in de externe dienstverlening kan er 
een SWOT-analyse warden uitgevoerd. Hierin staan de sterke en zwakke punten in de huidige 
dienstverlening aangegeven samen met bedreigingen en kansen (zoals de landelijke ontwikkelingen). 
Aan de hand van deze SWOT-analyse kunnen aandachtspunten warden aangegeven voor het 
verbeteren van de dienstverlening. Aan de hand van deze aandachtspunten warden aan de gemeente 
Helmond een aantal adviezen gegeven. 
Deze adviezen zullen vervolgens warden uitgewerkt in het Plan van Aanpak, waarin wordt uitgelegd 
hoe de gemeente haar dienstverlening aan bedrijven kan verbeteren en welke aanpassingen er nodig 
zijn. 

3.2 Onderzoeksmodel 

Naar aanleiding van de onderzoeksvragen kan het onderzoeksmodel warden opgesteld. Voor het 
maken van het onderzoeksmodel is gebruik gemaakt van het model van Verschuren en Doorewaard 
[1995] en van het strategieontwikkelingsmodel van Porter [1980]. 

Het model van Verschuren en Doorewaard is nuttig voor het aangeven van: 

• het object van het onderzoek -7 dit is datgene dat wordt onderzocht en waar op basis van het 
onderzoek uitspraak over wordt gedaan 

• de onderzoeksoptiek -7 de theoretische bril waarmee naar het onderzoek wordt gekeken 
• de confrontatie tussen theorie en praktijk 
• het onderzoeksresultaat 
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Het strategieontwikkelingsmodel van Porter beschrijft een methode om de strategie te bepalen. In dit 
geval gaat het om het komen tot een strategie om de dienstverlening van de gemeente richting 
bedrijven vorm te geven. Het strategieontwikkelingsmodel van Porter maakt gebruik van een SWOT
analyse. Hiervoor wordt de huidige situatie vergeleken met de ontwikkelingen in de omgeving, zoals 
landelijke ontwikkelingen en werkwijze van concurrenten. Op deze manier kunnen sterke en zwakke 
punten in de eigen aanpak worden beschreven en aan de hand hiervan kan een strategie worden 
gekozen om de nieuwe situatie vorm te geven. 
Combinatie van deze twee modellen leidt tot het volgende model (Figuur 5) : 
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Figuur 5: Onderzoeksmodel 
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In het onderzoeksmodel staan links de diverse informatiebronnen genoemd die zullen worden gebruikt 
om een antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen . Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de 
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theorie en de praktijk. De stappen die in de diagnosefase warden doorlopen zijn bedoeld om te komen 
tot verbeterpunten, door middel van een SWOT-analyse. 
Deze verbeterpunten zullen warden verwerkt in een aantal voorstellen voor alternatieve scenario's, 
met hun onderlinge voor- en nadelen. Als er een keuze is gemaakt voor een of meer scenario's dan 
kunnen deze warden uitgewerkt in een Plan van Aanpak, tijdens de ontwerpfase. Het onderzoek sluit 
at met de rapportage. 

3.3 Gebruikte methoden 

In deze paragraaf zal warden beschreven hoe de diverse onderzoeksvragen zijn beantwoord. 

Eerst wordt er in Paragraaf 4.1 .1 een selectie gemaakt van de afdelingen waarvan nader zal warden 
gekeken naar de dienstverlening. 
Om een beter beeld te vormen op welke manier de dienstverlening van de gemeente Helmond aan 
het bedrijfsleven plaatsvindt, zijn er een aantal invalshoeken van waaruit een beter beeld gevormd zal 
warden: 

1 . De kerntaken 
2. De interne processen 
3. De computerapplicaties die gebruikt warden ter ondersteuning van de werkprocessen 
4. De interne communicatiestructuren en de manieren waarop de communicatie met de klant 

plaatsvindt 

Er is voor gekozen om in deze fase geen bedrijven te benaderen die de diensten afnemen, omdat er 
al een onderzoek is geweest naar deze groep en er binnen de gemeente een vragenlijst klaarligt om 
de tevredenheid van deze groep nader in kaart te brengen. Wei vindt er middels een expertmeeting 
terugkoppeling plaats naar het bedrijfsleven. 

Hieronder volgt voor elk van de 4 bovenstaande punten een nadere toelichting: 

1. De kerntaken 
De kerntaken geven de belangrijkste werkzaamheden van een afdeling aan. Het is de reden waarom 
een afdeling bestaat. Bij de diverse afdelingen is gevraagd welke diensten zij aan bedrijven aanbieden 
en hoe vaak er naar deze diensten wordt gevraagd vanuit het bedrijfsleven. Een omschrijving van 
deze diensten is te vinden bij de kerntaken. 

2. De interne processen 
Een belangrijk deel van hoe de dienstverlening plaatsvindt wordt bepaald door de manier waarop de 
gemeente de werkprocessen heeft ingericht en de mate waarin dit bewust op deze manier is ingericht. 
Daarom is het nodig om een beter beeld te krijgen van een aantal belangrijke processen achter de 
dienstverlening. 
Omdat het niet mogelijk is om binnen het tijdspad van het afstudeertraject alle processen in kaart te 
brengen is het belangrijk om eerst een selectie te maken. Daarbij moet met een aantal zaken rekening 
warden gehouden: 
• De meest relevante processen voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag moeten warden 

geselecteerd. Om een beeld te krijgen van de meest relevante processen wordt gebruik gemaakt 
van statistieken, al bestaande procesomschrijvingen, documentatie binnen de gemeente (zoals 
recente andere onderzoeken naar de dienstverlening van de gemeente), gerichte interviews met 
medewerkers van de diverse afdelingen en een expertmeeting met bedrijven. Hieruit volgt een 
omschrijving van de kerntaken met een selectie van de belangrijkste processen die verder warden 
omschreven. 

• Er moet een goede methode warden geselecteerd om de processen in kaart te brengen. Daarom 
zal een inventarisatie van methoden plaatsvinden door bestudering van literatuur over dit 
onderwerp en een gesprek met een medewerker van de gemeente Helmond, om een beter beeld 
te krijgen welke methoden binnen de gemeente warden gebruikt en om te beoordelen of dit voor 
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de eigen doeleinden een geschikte methode is. In Bijlage 7 is vergelijking te vinden van 
verschillende procesmodellen. Ook wordt hier een keuze gemaakt voor een model. 

• De mate van detail in de procesomschrijvingen moet hoog genoeg zijn om uiteindelijk 
verbeterpunten te kunnen aanwijzen. Er moet wel op warden gelet dat de procesomschrijvingen 
niet te gedetailleerd warden, waardoor er onnodig diep wordt ingegaan op het proces en hier te 
veel tijd mee verloren gaat. Daarom wordt er bij weergave van de processen uitgegaan van een 
detailniveau, waarbij er genoeg wordt weergegeven om een beeld te krijgen van de belangrijkste 
stappen in het proces. Op deze stappen wordt niet tot op detail ingegaan. Wei is er bij de 
processchema's een toelichting opgenomen, waarin de diverse processtappen kort warden 
toegelicht. 

Volgens bovenstaande richtlijnen zijn de processen in kaart gebracht. Ook bestaan er binnen de 
gemeente al procesomschrijvingen. Door middel van interviews met medewerkers en observaties zal 
warden achterhaald of deze omschrijvingen nog relevant zijn. 
Voor de geselecteerde processen waarvan nog geen omschrijving bestaat zal door middel van 
observaties en interviews een procesomschrijving warden gemaakt. Hierbij zal ook aandacht warden 
gegeven aan doorlooptijden en wachttijden. 

3. De computerapplicaties 
Naast het in beeld brengen van de interne processen wordt onderzocht welke computerapplicaties 
warden gebruikt om de processen te ondersteunen. Een computerapplicatie kan namelijk nuttig zijn 
om het werkproces te ondersteunen. Bij de analyse van de ICT structuur zal worden gelet in hoeverre 
bij diverse afdelingen dezelfde computerapplicaties warden gebruikt en welk soort applicaties warden 
gebruikt. Deze informatie wordt verkregen door middel van observaties en interviews. 

4. De communicatiestructuren 
Ook zal er worden gekeken welke vormen van overleg er zijn tussen diverse afdelingen en hoe er 
wordt gecommuniceerd. Daarnaast zal er in beeld worden gebracht op welke manieren de 
communicatie met het bedrijfsleven vanuit de diverse afdelingen plaatsvindt. Deze informatie wordt 
verkregen door middel van observaties en interviews. 

Er zijn diverse manieren waarop de gemeente de dienstverlening richting bedrijven kan vormgeven. 
De manier die binnen de gemeente Helmond wordt gebruikt is slechts een van de manieren. Om een 
beter beeld te vormen van andere manieren waarop de gemeente Helmond haar dienstverlening kan 
vormgeven zal er onderzocht warden hoe andere gemeenten de dienstverlening richting bedrijven 
hebben georganiseerd. Voor het vormen van dit beeld zal gebruik worden gemaakt van beschikbare 
documentatie op internet over dit onderwerp en interviews met medewerkers van deze gemeenten. 

3. 'm*Wat zifnJ/~ .sterke en· zwiikke . 
wat iljFI /{'a,f)$e'n en f?edreiging 

Nadat er bekend is hoe dienstverlening van de gemeente Helmond richting bedrijven is vormgegeven 
kan deze vergeleken worden met de beschikbare informatie over welke problemen bedrijven ervaren 
met de dienstverlening van de gemeente Helmond. Aan de hand hiervan kan een analyse worden 
gedaan naar sterke en zwakke punten van de gemeente Helmond. Daarnaast geven de landelijke 
ontwikkelingen en de werkwijzen van andere gemeenten kansen en bedreigingen aan voor de 
gemeente Helmond. Dit zal worden weergegeven in een SWOT-analyse 

4: . We/B~laanpassffrgen moeten er 
integiale beriadering te verqetl.~ 

Volgend op de SWOT-analyse zullen er diverse verbetervoorstellen warden gedaan met hun 
onderlinge voor- en nadelen. Deze voorstellen worden voorgelegd aan de werkgroep, de 
klankbordgroep en het CEA (zie ook Bijlage 5). Naar aanleiding van een overleg welk voorstel de 
voorkeur verdient binnen de gemeente wordt er een verbetervoorstel gekozen dat verder zal worden 
uitgewerkt in het Plan van Aanpak (zie Hoofdstuk 4) . Hierin staat omschreven welke aanpassingen er 
nodig zijn om het voorstel van voorkeur door te voeren. 
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4 Hoofdstuk 4: Resultaten 

In dit Hoofdstuk warden de onderzoeksvragen nader uitgewerkt. In Paragraaf 4. 1 wordt onderzoeksvraag 1 
uitgewerkt: Allereerst wordt in subparagraaf 4. 1. 1 een selectie gemaakt van de afdelingen binnen de gemeente 
Helmond die in het interne onderzoek warden betrokken. Voor de geselecteerde afdelingen warden de 
bevindingen weergegeven in de subparagrafen 4. 1.2 tot en met 4. 1.5. Daarnaast wordt er kort stilgestaan bij de 
algemene bevindingen in subparagraaf 4. 1. 6. 
Vervolgens komt in Paragraaf 4.2 de dienstverlening van een aantal andere gemeenten aan bod en de 
toepasselijkheid voor de gemeente Helmond, waarmee een antwoord wordt gegeven op onderzoeksvraag 2. 
In Paragraaf 4.3 wordt de SWOT-analyse gepresenteerd (onderzoeksvraag 3) 
Tot slot wordt in paragrafen op basis van de SWOT-analyse een advies voor verbetering van de dienstverlening 
gegeven. 

4. 1 De dienstverlening van de gemeente Helmond aan bedrijven 

In deze Paragraaf wordt antwoord gegeven op de eerste onderzoeksvraag: 

Voor een toelichting op hoe deze onderzoeksvraag wordt beantwoord zie Paragraaf 3.3. 

4. 1. 1 Selectie afdelingen 

Zoals aangegeven worden bij het beschrijven van de dienstverlening van de verschillende afdelingen 
van de gemeente vier verschillende invalshoeken bekeken, namelijk de kerntaken, de interne 
processen achter de dienstverlening, de gebruikte ondersteunende computerapplicaties en de interne 
communicatie en communicatie met de klant. Deze invalshoeken zijn opgesteld aan de hand van 
gesprekken met diverse medewerkers van de gemeente Helmond en moeten een zo goed mogelijk 
beeld geven van de huidige situatie. 

Allereerst zal er worden ingegaan op welke concrete en minder concrete diensten de diverse 
afdelingen aanbieden aan bedrijven. Voor een beschrijving van de diverse afdelingen die diensten aan 
bedrijven aanbieden zie Bijlage 1. Sommige diensten zijn lastig in een procesomschrijving te vangen. 
Een voorbeeld hiervan is het werk van de afdeling Economische Zaken. Deze afdeling heeft in veel 
gevallen een doorverwijzende rol en treedt op als procesbewaker waar het bedrijf op terug kan vallen. 
Verderop zal op deze rol dieper worden ingegaan. 
Echter, veel processen zijn wel redelijk goed te vangen in procesomschrijvingen, zoals het verlenen 
van vergunningen. Hoewel er ook in deze situatie veel verschillende wegen zijn die naar Rome leiden, 
zijn deze vele wegen toch allemaal logisch met elkaar verbonden. 
Hieronder wordt van de afdelingen die diensten aan bedrijven aanbieden beredeneerd of ze wel of 
niet worden betrokken in het diepteonderzoek: 

• Economische Zaken - De afdeling Economische Zaken is momenteel het eerste aanspreekpunt 
voor het bedrijfsleven binnen de gemeente Helmond. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk 
voor het vaststellen van het sociaal-economisch beleid. Hierbij probeert ze een aantrekkelijk 
klimaat te scheppen voor bepaalde bedrijvenclusters. Hoofddoelstelling hierbij is het creeren van 
werkgelegenheid en daarmee het terugdringen van de werkeloosheid. Binnen de afdeling 
Economische Zaken bestaan geen processchema's waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe de 
dienstverlening aan bedrijven plaatsvindt. Ook zijn er geen statistieken beschikbaar over de 
frequentie van aanvragen binnen de afdeling Economische Zaken. Echter, omdat de 
accountmanagers van de afdeling Economische Zaken bedrijven wel proberen te begeleiden bij 
het vinden van een antwoord op hun vraag zal er wel verder op dit proces worden ingegaan. Zie 
hiervoor Bijlage 9.1. 

• Bestuurs- en Juridische Zaken - De afdeling Bestuurs- en Juridische Zaken is een belangrijke 
afdeling die diensten aan bedrijven aanbiedt. Elke horecaonderneming binnen de gemeente 
Helmond heeft te maken met deze afdeling, in de eerste instantie om een horecavergunning te 
krijgen en later bij een stukje handhaving vanuit deze afdeling. De afdeling maakt tot eind 2005 
geen gebruik van procesbeschrijvingen en een workflowsysteem. In 2006 wordt een nieuw 
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workflow systeem ingevoerd waarvoor wel procesbeschrijvingen opgesteld zullen worden. 
lnformatie over doorlooptijden is daarom verkregen door het bestuderen van het gemeentelijk 
archief, waar alle afgehandelde vergunningendossiers worden opgeborgen. De procesbeschrijving 
is verder te vinden in Bijlage 9.2. 

• Bouwen en Wonen - De afdeling Bouwen en Wonen is verantwoordelijk voor het verstrekken van 
een aantal vergunningen, waarvan de bouwvergunning de belangrijkste is. Een bedrijf die wil 
bouwen of uitbreiden moet dus bij deze afdeling zijn voor een vergunning. De afdeling heeft alle 
processen omschreven in processchema's en voor ondersteuning van het proces wordt gebruik 
gemaakt van een workflow systeem. Dit systeem registreert ook alle tussenliggende stappen. Een 
verder uitwerking is te vinden in Bijlage 9.3. 

• Grondzaken - De afdeling Grondzaken begeleidt ondernemingen die zich in de gemeente 
Helmond komen vestigen of binnen de gemeente willen verhuizen. Hierbij wordt samengewerkt 
met de afdeling Economische Zaken. De afdeling Grondzaken heeft hierbij de technische kennis, 
terwijl Economische Zaken meer inzicht heeft in de beleidsmatige kant. Omdat Grondzaken en 
Economische Zaken samenwerken wordt er in Bijlage 9.1 ook ingegaan op de afdeling 
Grondzaken. 

• Milieu - De afdeling Milieu is verantwoordelijk voor het strategisch mil ieubeleid, maar heeft het 
verstrekken van vergunningen en de handhaving uitbesteed aan de Regionale Milieudienst, 
onderdeel van SRE. De Regionale Milieudienst heeft procesomschrijvingen gemaakt voor het 
verstrekken van milieuvergunningen. Dit proces wordt verder omschreven in Bijlage 9.4. 

• Stadswinkel - de Stadswinkel is het eerste aanspreekpunt voor alle burgers van de gemeente 
Helmond. Voor het bedrijfsleven staat de rol van de Stadswinkel momenteel volop ter discussie. 
Zo zijn in de Stadswinkel aanvraagformulieren voor vergunningen beschikbaar en is het 
bestemmingsplan in te zien. Echter, een stukje inhoudelijke begeleiding voor bedrijven vindt 
momenteel hoofdzakelijk vanuit andere meer vakinhoudelijke afdelingen plaats. Bij veel vragen 
van bedrijven worden deze dan ook doorverwezen naar andere afdelingen. 
Daarom zal voor de Stadswinkel in dit kader niet verder worden ingegaan op het proces. 

• Beheer Openbare Ruimte - De afdeling Beheer Openbare Ruimte heeft hoofdzakelijk met het 
bedrijfsleven te maken in verband met het uitbesteden van beheerstaken. Daarnaast is deze 
afdeling verantwoordelijk voor klachten over onderhoud. Ook wordt de afdeling betrokken bij het 
verstrekken van bepaalde vergunningen, zoals de uitritvergunning en de rioolaansluitvergunning. 
De afdeling Bouwen en Wonen blijft hier echter contactpersoon. Daarom zal de afdeling Beheer 
Openbare Ruimte verder niet apart worden besproken. 

• Werk, lnkomen en Zorg - De afdeling Werk, lnkomen en Zorg verstrekt krediet aan startende 
ondernemers en daarnaast probeert ze te voorkomen dat mensen werkeloos worden, door 
contact te zoeken met bedrijven die mensen willen ontslaan en/of aannemen (zie ook Paragraaf 
1.8). Hierbij wordt samengewerkt met het CWI en het UWV. Omdat deze afdeling meer vanuit een 
werkgelegenheidsrol samenwerkt met bedrijven en minder vanuit de rol als vergunningverlener en 
dienstverlener, zal op het proces van deze afdeling niet verder worden ingegaan. Wei is er binnen 
de afdeling Werk, lnkomen en Zorg een Startersloket beschikbaar om mensen met plannen voor 
een eigen bedrijf die vanuit een uitkeringssituatie komen op weg te helpen. Een korte beschrijving 
van dit loket is te vinden in Bijlage 8. 

Hieronder volgt een overzicht van de bevindingen per afdeling. In de Bijlagen 9.1 tot en met 9.4 wordt 
dieper ingegaan op de kerntaken, het proces, de ICT en de communicatie van de geselecteerde 
afdelingen. 

4.1.2 Bevindingen Economische Zaken 

Voor een uitgebreide beschrijving van de kerntaken, processen, ICT ondersteuning en communicatie 
van de afdeling Economische Zaken, zie Bijlage 9.1. 

De afdeling Economische Zaken is een belangrijke speler in het contact tussen de gemeente en het 
bedrijfsleven. Er bestaan veel verschillende manieren waarop deze afdeling, vaak in samenwerking 
met andere afdelingen, het contact met het bedrijfsleven onderhoudt. Zo zijn er accountmanagers 
voor het contact met grotere bedrijven en de ondernemersvereniging en is er in samenwerking met de 
afdeling Werk, lnkomen en Zorg een Startersloket voor startende ondernemers. Dit Startersloket is 
primair gericht op mensen die vanuit een uitkeringsituatie een eigen bedrijf willen beginnen. Daarom is 
dit loket niet vindbaar voor alle startende ondernemers. 
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Er bestaat een initiatief om samen met de KvK en de Belastingdienst een Wetwijzer (voorheen digitaal 
bedrijvenloket) in te richten. De kleinere bedrijven die niet in de categorie startende ondernemers 
vallen hebben momenteel geen duidelijk aanspreekpunt binnen de gemeente. 
Het contact met het bedrijfsleven wordt momenteel niet geregistreerd binnen de afdeling Economische 
Zaken. Daardoor is er geen helder zicht op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Ook is er geen goed 
inzicht in samenhangende vraagpatronen. 

4. 1.3 Bevindingen Bestuurs- en Juridische Zaken 

Voor een uitgebreide beschrijving van de kerntaken, processen, ICT ondersteuning en communicatie 
van de afdeling Bestuurs- en Juridische Zaken, zie Bijlage 9.2 en Bijlage 10. 

De afdeling Bestuurs- en Juridische Zaken heeft haar persoonlijke contact met de klant goed 
geregeld. Ook wordt ze door andere afdelingen, zoals Bouwen & Wonen, periodiek ge"informeerd over 
aangevraagde vergunningen. 
Tot 1 januari 2006 werden bij vergunningen geen tussenliggende stappen geregistreerd. Daarom is 
het lastig om een objectief beeld te krijgen waar de meeste tijd gaat zitten in het proces van 
vergunningverlening. Er wordt aangegeven door de vergunningverlener dat de oorzaak van een lange 
doorlooptijd vaak bij de klant zelf ligt. Het zou goed zijn als het nieuwe registratiesysteem wordt 
gebruikt om inzicht te krijgen hoe vaak dit werkelijk het geval is. Tevens zou het goed zijn als dit 
systeem gebruikt wordt om inzichtelijk te krijgen in welke andere stappen tijdens de 
vergunningverlening veel tijd gaat zitten. Bij elk van deze stappen zou afgevraagd moeten warden hoe 
de doorlooptijd verkort kan warden. Als bijvoorbeeld blijkt dat het probleem werkelijk bij de aanvrager 
zit, dan zou de afdeling zich kunnen afvragen of door middel van een betere voorlichting de aanvraag 
sneller kan verlopen. 
Tevens bleek dat op de website wel de mogelijkheid van een elektronische aanvraag wordt genoemd, 
maar dat deze mogelijkheid niet werkt. De reden hiervan is dat het nieuwe afhandelingsysteem 
Octopus, waar de link naar verwijst, zich op moment van schrijven in de testfase bevindt. Daarom 
moeten kinderziektes er nog uit warden gehaald; Maar dit soort fouten kunnen ergernis veroorzaken 
bij de aanvrager en daarom zou de afdeling daar beter alert op moeten zijn. 

4. 1.4 Bevindingen Bouwen en Wonen 

Voor een uitgebreide beschrijving van de kerntaken, processen, ICT ondersteuning en communicatie 
van de afdeling Bouwen en Wonen, zie Bijlage 9.3. 

De afdeling Bouwen & Wonen heeft de processen goed omschreven en maakt binnen de eigen 
afdeling gebruik van een computerapplicatie die de werkprocessen goed ondersteunt en ook 
mogelijkheid geeft tot analyse. Bouwvergunningen warden vrijwel altijd binnen de wettelijke termijn 
afgehandeld. Het maandagochtendoverleg is een goed initiatief om de samenwerking met andere 
afdelingen te verbeteren. De afdeling Horeca participeert niet dit overleg, omdat slechts een relatief 
klein deel van de vergunningaanvragen bij de afdeling Bouwen & Wonen voor hen interessant is. 
Daarom ontvangt de afdeling Horeca periodiek een overzicht van de aangevraagde vergunningen bij 
Bouwen & Wonen. 
Daarnaast werd er aangegeven dat de scheiding van het loket Bouwen en Wonen voor particulieren 
en voor bedrijven in sommige gevallen onpraktisch is, bijvoorbeeld als een architect eerst inzage wil 
hebben in het bestemmingsplan voor een particuliere woning en vervolgens in het bestemmingsplan 
voor een commercieel pand, dan moet hij daarvoor op twee verschillende locaties zijn in twee 
verschillende gebouwen. 
Binnen enkele jaren wordt de omgevingsvergunning landelijk ingevoerd. Deze nieuwe vergunning zal 
veel veranderingen met zich meebrengen, omdat nog meer vergunningen via een loket beschikbaar 
zullen komen en de vergunningaanvragen meer integraal zullen moeten warden afgehandeld. 
Als de gemeente ervoor kiest om een centraal loket in te richten waar ondernemers terecht kunnen 
met al hun vragen dan zou hier een belangrijke rol weggelegd moeten zijn voor de afdeling Bouwen & 
Wonen. lmmers, ondernemers hebben vaak vragen over bouwvergunningen en het bestemmingsplan. 
Door hiervoor een loket in te richten samen met andere afdelingen kan deze informatie beschikbaar 
warden gemaakt samen met informatie van andere afdelingen. 
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4. 1.5 Bevindingen afdeling Milieu en Regionale Milieudienst 

Voor een uitgebreide beschrijving van de kerntaken, processen, ICT ondersteuning en communicatie 
van de afdeling Milieu en de Regionale Milieudienst, zie Bijlage 9.4. 

De gemeente Helmond heeft er samen met een aantal gemeenten in de streek voor gekozen om de 
uitgifte van Milieuvergunningen regionaal te laten plaatsvinden. Zodoende is de Regionale 
Milieudienst door de gemeente Helmond gecontracteerd en geeft ze deze vergunningen uit namens 
de gemeente. Het product van de Milieudienst moet voldoen aan de eisen die de gemeente Helmond 
daar aan stelt. Het contact tussen de gemeente en de Milieudienst is vooral zakelijk, waarbij de 
gemeente als opdrachtgever fungeert en de Milieudienst als opdrachtnemer. 
Momenteel wordt er van het beleid uit gegaan dat de vervuiler zelf moet zorgen voor het juist indienen 
van een aanvraag. Macht het bedrijf hier vragen over hebben dan moet ze een professioneel bureau 
inhuren. De gemeente of Milieudienst begeleid hier dus niet in. Deze keuze is bewust gemaakt, onder 
het motto dat de vervuiler moet betalen, maar het is niet erg klantgericht. Als de gemeente in de 
toekomst bedrijven op alle aspecten in het contact met de overheid beter wil begeleiden dan zal de 
begeleiding bij de aanvraag van een Milieuvergunning ook moeten warden heroverwogen. 

4.1.6 Algemene bevindingen 

Tijdens de interne analyse bij de diverse afdelingen is een goed beeld ontstaan van de dienstverlening 
van deze afdelingen aan bedrijven. Hoewel er op afdelingsniveau diverse punten zijn gevonden voor 
verbetering kan warden gezegd dat de afdelingen op afdelingsniveau de zaken redelijk goed voor 
elkaar hebben; Vergunningen warden snel afgehandeld, de registratie van vergunningaanvragen 
gebeurt goed en er bestaat een goede informatie-uitwisseling tussen afdelingen over vergunningen. 
Wordt er op gemeentebreed niveau gekeken naar de dienstverlening dan komen er wel belangrijke 
punten naar voren waar verbeteringen mogelijk zijn. Deze punten warden beschreven en toegelicht in 
de SWOT-analyse in Paragraaf 4.3. 
Maar eerst zal in Paragraaf 4.2 van een aantal andere Nederlandse gemeenten warden geschetst hoe 
zij de dienstverlening aan Bedrijven hebben ingericht. 

4.2 Dienstverlening andere gemeenten 

4.2. 1 lnleiding andere gemeenten 

In deze Paragraaf wordt een antwoord gegeven op de tweede onderzoeksvraag : 

.~ r< J.:Y'3t zijrf an<tere manl;ren orii~dg(iienstverl&ning van de QfJrrieeiJte: ~J'n oedrij'{en v:orritTe*ifeil~n? 

Voor een toelichting op hoe deze onderzoeksvraag wordt beantwoord zie Paragraaf 3.3. 

De problemen en uitdagingen waar de gemeente Helmond zich voor geplaatst ziet zijn niet uniek, dit 
geldt ook voor de dienstverlening richting bedrijven. Andere gemeenten in Nederland bieden 
vergelijkbare diensten aan en voeren net als de gemeente Helmond een verplichte winkelnering. 
Echter, de manier waarop deze problemen en uitdagingen te lijf warden gegaan en de keuzes die 
warden gemaakt om de dienstverlening richting bedrijven te optimaliseren zijn vaak wel sterk 
verschillend. Door te kijken naar welke keuzes andere gemeenten hebben gemaakt kan warden 
bekeken of hier mogelijkheden zitten die de gemeente Helmond ook zou kunnen oppikken. Hierbij is 
het niet de bedoeling om de keuzes van andere gemeenten te kopieren, maar juist om te leren van de 
ervaringen van de ander. 

Ook past deze manier van werken goed in de exploratieve benadering van dit onderzoek, waarbij de 
diverse mogelijkheden warden onderzocht, zonder direct een bepaald probleem te willen oplossen. 
Daarom zijn er een aantal gemeenten benaderd die de afgelopen jaren een vernieuwende vorm van 
dienstverlening aan bedrijven hebben ingevoerd, zoals een bedrijvenwinkel. Hen is o.a. gevraagd naar 
de beweegredenen van de vernieuwing en de manier waarop de dienstverlening is georganiseerd. De 
informatie is verkregen door middel van documentatie over de dienstverlening van de betreffende 
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gemeenten en daarnaast door semi-gestructureerde interviews. Een uitleg van de verschillende 
manieren om informatie te verkrijgen wordt gegeven in Bijlage 11 . De reden dat gekozen is voor semi
gestructureerde interviews is omdat dit een goede vorm is om door middel van een aantal 
standaardvragen de verschillende ge'interviewden met elkaar te kunnen vergelijken, maar daarnaast 
ruimte biedt voor de ge'interviewde om specifieke toelichting te geven. 
Voor het interview zijn een aantal vragen opgesteld. De lijst met gestelde vragen en een toelichting op 
deze vragen is te vinden in Bijlage 12. 

Door middel van rondvraag en een actieve zoektocht op het internet zijn een aantal gemeenten 
gevonden die een vernieuwende manier van dienstverlening aanbieden. Hierbij is speciaal gezocht 
naar gemeenten met een fysiek bedrijvenloket. Dit is een vast aanspreekpunt binnen de gemeente 
waar ondernemers terecht kunnen met al hun vragen. Er is onderzocht in hoeverre er documentatie 
beschikbaar is die toereikend is om antwoord te kunnen geven op een aantal vragen. Voor een 
toelichting op deze vragen zie Bijlage 12. Naar aanleiding hiervan is ervoor gekozen om een aantal 
gemeenten persoonlijk te benaderen voor een mondeling interview. Alie benaderde contactpersonen 
van deze gemeenten waren bereid om mee te werken aan een mondeling interview. Gezien de 
beschikbare tijd voor het onderzoek is ervoor gekozen om een beperkt aantal gemeenten mondeling 
te interviewen. Deze interviews waren semi-gestructureerd van aard. Deze vorm van interviewen heeft 
als voordeel dat er aan de ene kant een aantal standaardvragen door elke gemeente worden 
beantwoord, zodat de antwoorden van diverse gemeenten met elkaar kunnen worden vergeleken. 
Daarnaast is er wel ruimte voor nadere toelichting en doorvragen over onderwerpen die tijdens het 
interview aan bod komen. Voor een vergelijking van verschillende manieren om informatie te 
verzamelen, zie Bijlage 11 . 

4.2.2 Resultaten andere gemeenten 

Hieronder staat een overzicht van de verschillende gemeenten waar meer informatie van is gekregen, 
de informatiebronnen en een korte beschrijving van de manier waarop de dienstverlening richting 
bedrijven is georganiseerd (Tabel 5). Een uitwerking van de gestelde vragen per gemeente is te 
vinden in Bijlage 13. 

Tabel 5: Dienstverlening andere gemeenten 

Gemeente lnformatiebronnen Korte beschrijving dienstverlening 
Utrecht telefonisch interview, De gemeente Utrecht biedt een fysiek bedrijvenloket in 

website gemeente samenwerking met de Kamer van Koophandel. 
Een bedrijf wordt in samenwerking met de backoffice al 
ge'informeerd over de haalbaarheid van een bepaalde 
vergunningaanvraag voordat de aanvraag daadwerkelijk is 
qedaan. 

Rotterdam persoonlijk interview, De gemeente Rotterdam biedt een fysiek ondernemerswinkel in 
website gemeente, samenwerking met de Kamer van Koophandel en de 
folders gemeente Belastingdienst. Vanuit de gemeente Rotterdam nemen het 

Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) en het Regionaal Bureau 
Zelfstandiqen (RBZ) deel. 

Moerdijk Persoonlijk De gemeente Moerdijk heeft een vernieuwende 
interview, organisatiestructuur, die niet uitgaat van de traditionele 
website gemeente, vakafdelingen, maar veel meer van het type werk. Er wordt 
website VNG, onderscheid gemaakt in twee hoofdsectoren, namelijk de sector 
informatiefolders Dienstverlening en de sector Strategie, Advies en Beheer. 

Emmen Website gemeente, Het bedrijvenloket is een provinciaal project om de dienstverlening 
website VNG, aan bedrijven te verbeteren, waar vele partijen in participeren. Het 
procesrapport samenwerkingsverband bestaat uit de Kamer van Koophandel 

Drenthe, de gemeenten Assen, Emmen en Hoogeveen, 
Belastingdienst Emmen, GAK Drenthe, MKB regio Noord, VNO-
NCW regio Drenthe en Kadaster Regio Noord. Het eerste fysieke 
loket is in 2001 qeopend in Emmen. 

Nijmeqen Website qemeente, In de qemeente Nijmeqen maakt het bedrijvenloket onderdeel uit 
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website VNG van de Stadswinkel, bij de balie voor burgers. Daarnaast maakt de 
gemeente Nijmegen gebruik van een klantvolgsysteem voor 
bedrijven, waarin alle vergunningaanvragen zijn geregistreerd en 
welke afspraken een accountmanager wanneer met een 
ondernemer heeft Qemaakt. 

4.2.3 Van andere gemeenten naar de Helmondse situatie 

Naar aanleiding van het onderzoek bij de diverse gemeenten kunnen een aantal mogelijkheden 
worden ge"identificeerd voor een alternatieve vorm van dienstverlening aan bedrijven. Deze 
mogelijkheden sluiten elkaar niet uit, maar zijn alle voorbeelden van mogelijkheden om de 
dienstverlening te verbeteren. De volgende mogelijkheden zijn ge"identificeerd: 

1 . invoering van een fysiek bedrijvenloket 
2. invoeren van een digitaal bedrijvenloket 
3. kantelen van de organisatiestructuur van een aanbodgerichte naar een vraaggerichte vorm 
4. invoeren van een CRM systeem voor het registreren van het contact met het bedrijfsleven 

Hieronder zal voor de diverse mogelijkheden worden besproken wat ze inhouden en of het een 
mogelijkheid is voor de gemeente Helmond om de dienstverlening te verbeteren. 

1. lnvoering van een fysiek bedrijvenloket 
Van de onderzochte gemeenten maken de gemeenten Utrecht, Nijmegen, Rotterdam en Emmen 
gebruik van een fysiek bedrijvenloket om de informatievoorziening richting bedrijven vorm te geven. 
De invulling van dit loket verschilt per gemeente. Zo werkt de gemeente Emmen samen met veel 
andere instanties en is bij het loket ook informatie verkrijgbaar van onder andere de Belastingdienst 
en de Kamer van Koophandel. Utrecht en Nijmegen gebruiken het loket hoofdzakelijk als contactpunt 
voor ondernemers binnen de gemeente. 
Zowel binnen het ambtelijk als het bestuurlijk apparaat van de gemeente Helmond wordt 
belangstelling getoond voor een bedrijvenloket. Ook vanuit het bedrijfsleven komt via verschillende 
wegen de vraag om een loket te introduceren waar een betere dienstverlening mogelijk is (Quickscan 
onder bedrijven, Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat, Expertmeeting met bedrijven). Uit 
de interne analyse blijkt ook dat momenteel niet alle bedrijven een contactpunt hebben binnen de 
gemeente. Daarom zal verder moeten worden onderzocht in welke vorm dit loket het beste in de 
gemeente Helmond ingevoerd kan worden. 

2. lnvoering van een digitaal bedrijvenloket 
Van de onderzochte gemeenten maken Rotterdam, Utrecht en Moerdijk gebruik van een digitaal 
bedrijvenloket om ondernemers via internet van informatie te voorzien. Verschillende 
overheidsinstanties werken samen om tot een integrale informatievoorziening via internet te komen. 
Hiervoor is door de Kamer van Koophandel in samenwerking met de belastingdienst en gemeenten 
een digitale Wetwijzer ontwikkeld. Daarnaast is het ministerie van Economische Zaken momenteel 
een digitaal bedrijvenloket aan het ontwikkelen. De 32 grootste gemeenten, waaronder de gemeente 
Helmond, hebben in december 2005 een convenant ondertekend om te participeren in een initiatief 
van Economische Zaken om v66r eind 2007 het landelijke bedrijvenloket te stroomlijnen. Daarom zal 
de gemeente in het digitale loket participeren. 

3. Kanteling van de organisatie van een aanbodgerichte naar een vraaggerichte vorm 
De gemeente Moerdijk heeft er voor gekozen om de organisatiestructuur te kantelen van een 
vraaggerichte naar een aanbodgerichte vorm. De manier waarop de gemeente dit heeft gedaan is 
uniek in Nederland. De afdeling heeft er namelijk voor gekozen om alle vergunningen en de 
handhaving hierop vanuit een ge"integreerde afdeling te organiseren. Voordeel van deze gemeente is 
wel dat het een kleine gemeente is en dat deze kanteling heeft plaatsgevonden op het moment dat 5 
gemeenten fuseerden en er toch een nieuwe organisatiestructuur moest komen. De gemeente 
Helmond is een veel grotere gemeente. Daarnaast functioneert de huidige organisatiestructuur van de 
gemeente Helmond goed en is het erg lastig te overzien welke gevolgen de kanteling van een 
organisatiestructuur allemaal heeft. Daarom zal dit alternatief niet als mogelijkheid worden 
meegenomen in de SWOT-analyse. Tevens wordt door het management van de gemeente 
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aangegeven dat deze mogelijkheid in het verleden al vaker is onderzocht en dat daaruit is gebleken 
dat kanteling van de structuur niet aan de orde is. 

4. lnvoeren van een CRM systeem voor het registreren van het contact met het bedrijfsleven 
Van de onderzochte gemeenten maken Nijmegen en Utrecht gebruik van een CRM systeem om het 
contact met het bedrijfsleven te registreren. Landelijk wordt binnen enkele jaren (precieze datum nag 
niet bekend) een basisadministratie bedrijven (BBA) verplicht. Deze is vergelijkbaar met de 
Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Voordeel van dit systeem is dat het altijd up-to-date is. 
Omdat er momenteel een slecht overzicht is van de vraag van bedrijven aan de gemeente is de 
invoering van een registratiesysteem een goede mogelijkheid voor de gemeente Helmond om hier 
verbetering in te brengen. 

Uit bovenstaande analyse blijkt dat zowel het fysieke als het digitale bedrijvenloket en de invoering 
van een CRM mogelijkheden zijn om de dienstverlening richting bedrijven te verbeteren. Deze zullen 
dan oak warden meegenomen in de SWOT analyse. De kanteling van de organisatiestructuur is geen 
alternatief en wordt niet meegenomen. 

4.3 SWOT-Analyse 

In deze Paragraaf wordt een antwoord gegeven op de derde onderzoeksvraag: 

Voor een toelichting op hoe deze onderzoeksvraag wordt beantwoord zie Paragraaf 3.3 en Paragraaf 
4.3.1. 

4.3. 1 lnleiding 

In de SWOT-analyse warden de sterke en zwakke punten en kansen en bedreigingen in de 
dienstverlening richting bedrijven met elkaar vergeleken. De SWOT-analyse wordt gebruikt om 
aansluitend een aantal voorstellen te doen om de dienstverlening aan bedrijven te verbeteren. 

De SWOT-analyse is als volgt toegepast: 
• Sterke punten zijn punten met betrekking tot de dienstverlening aan bedrijven die de gemeente 

goed heeft geregeld. 
• Zwakke punten zijn aandachtspunten met betrekking tot de dienstverlening die de gemeente meer 

aandacht zou moeten geven. 
De sterke en zwakke punten geven samen de onderscheidende vaardigheden van de gemeente aan. 
• Kansen zijn mogelijkheden voor de gemeente om de dienstverlening aan bedrijven in de toekomst 

te verbeteren. Hierbij kan onder andere warden ingespeeld op de landelijke ontwikkelingen. 
• Bedreigingen zijn gevaren die in de toekomst het verbeteren van de dienstverlening in de weg 

kunnen staan 

De SWOT analyse is, zoals beschreven bij de onderzoeksaanpak, gebaseerd op de volgende zaken: 
• Gesprekken met medewerkers van de gemeente Helmond over de dienstverlening richting 

bedrijven in het algemeen. De informatie uit deze gesprekken is vooral gebruikt voor het 
identificeren van sterke en zwakke punten. 

• Een analyse van de kerntaken van de belangrijkste afdelingen in de dienstverlening naar 
bedrijven, de werkprocessen achter belangrijke vergunningen, de interne communicatie, de 
communicatie met de klant en de gebruikte ICT. De informatie uit deze analyse is vooral gebruikt 
voor het identificeren van sterke en zwakke punten. De analyse is terug te vinden in Paragraaf 
4.1 . 

• Het onderzoeksrapport 'Klanttevredenheid bij de overheid: Een onderzoek naar de 
klanttevredenheid van de publieke dienstverlening van de gemeente Helmond' van Maikel 
Kessels. Daarnaast de Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat van het ministerie van 
Economische Zaken. De informatie uit deze rapporten is vooral gebruikt voor het identificeren van 
sterke en zwakke punten. 
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• Een analyse van de landelijke ontwikkelingen en interne ontwikkelingen waar de gemeente mee 
wordt geconfronteerd. Deze landelijke ontwikkelingen zijn vooral gebruikt voor het identificeren 
van kansen en bedreigingen. Een beschrijving van deze ontwikkelingen is terug te vinden in 
paragrafen 2.4 en 2.5, met een verdieping in Bijlage 6. 

• Een analyse van de dienstverlening van andere gemeenten richting bedrijven, waarbij speciaal 
aandacht is gegeven aan gemeenten die werken met een centraal loket voor bedrijven. De keuzes 
die andere gemeenten hierin hebben gemaakt kan de gemeente Helmond gebruiken om kansen 
voor de eigen organisatie te identificeren. Deze beschrijving is terug te vinden in Paragraaf 

4.3.2 De SWOT-matrix 

Uit de analyse van de diverse punten komt een beeld naar voren dat is verwoord in het volgende 
SWOT-diagram (Tabel 6). Bij de kansen staan de relevante kernwaarden van de gemeente Helmond 
voor 2006 tussen haakjes aangegeven. De toelichting op de SWOT-analyse is direct onder de analyse 
te vinden. 

Sterke punten Zwakke punten 
1 . Goede communicatie richting bedrijfsleven 1. Geen eenduidige visie voor verbeteren 

tijdens vergunningentraject dienstverlening bedrijven 
2. Goede informatie-uitwisseling tussen 2. Voor detailhandel, MKB en horeca geen 

afdelingen over vergunningen goede totaalbegeleiding binnen de gemeente 
3. Voor grotere bedrijven en kleine kansrijke 3. ICT structuur is niet optimaal vormgegeven. 

bedrijven is er een goede totaalbegeleiding Geen goede registratie klantenvraag 
binnen de gemeente, waaronder een goed 4. Vooralsnog een onvoldoende helder 
promotie- en acquisitiebeleid. onderbouwd beeld van wensen bedrijfsleven 

4. Goede begeleiding van detailhandel, MKB en 5. Eerste informatievoorziening moet verbeteren. 
Horeca door individuele afdelingen Eerste contact tussen gemeente en bedrijven 

5. Voor startende ondernemers is er een is niet optimaal vormgegeven. 
Startersloket voor totaalbegeleiding binnen de 6. Geen ge"integreerde samenwerking met 
gemeente andere instellingen (waaronder KvK en 

6. Er bestaat een goed netwerk van contacten Belastingdienst) in informatievoorziening aan 
tussen de gemeente en bedrijven. 
ondernemin svereni in en. 

1 . Samenwerking met andere instellingen in 1. Onvoldoende capaciteit voor implementeren 
aanbieden van integraal dienstenpakket veranderplannen 
(Partner) 2. Toenemende concurrentie tussen gemeenten 

2. Verbeteren van integrale in aanbod dienstverlening 
informatievoorziening met betrekking tot 3. Bedrijven worden veeleisender en verwachten 
gemeentelijke diensten en producten aan betere dienstverlening 
detailhandel, MKB en Horeca (Doelgerichte 
dienstverlening) 

3. lnvoeren van een CRM systeem om 
gemeentebreed het contact met de klant te 
registreren. lntegratie met bestaande 
systemen (Ontwikkelen, Doelgerichte 
dienstverlenin 

Tabel 6: SWOT-analyse dienstverlening gemeente Helmond aan bedrijven 

4.3.3 Toelichting op SWOT-analyse 

Sterke punten 

1. Goede communicatie richting bedrijfsleven tijdens vergunningentraject 
Uit de interne analyse van de communicatie naar bedrijven blijkt dat bedrijven vanuit de diverse 
afdelingen goed op de hoogte warden gehouden van de voortgang van een vergunningaanvraag. Er 
wordt helder naar bedrijven gecommuniceerd wie het aanspreekpunt is bij de afhandeling van een 
bepaalde vergunning en wat de wettelijke termijnen zijn . Hoewel de communicatie naar bedrijven in 

t 
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het algemeen goed is geregeld zijn er op bij individuele afdelingen wel punten voor verbetering. Zo 
blijkt uit de quickscan onder bedrijven dat bedrijven niet altijd tevreden zijn. Zo moet de horeca vaak te 
lang wachten op antwoord bij een vraag en zijn ze ontevreden over de afhandeling van incidentele 
vergunningen. De ontwikkelde vragenlijst voor bedrijven zal hier meer inzicht in moeten geven. 

2. Goede informatie-uitwisseling tussen afdelingen over vergunningen. 
De diverse afdelingen die vergunningen verstrekken houden elkaar goed op de hoogte van de 
aangevraagde vergunningen. Een voorbeeld van een overleg is het maandagochtendoverleg, waarin 
alle aangevraagde bouwvergunningen worden doorgenomen en andere afdelingen bepalen of zij 
hierbij actie moeten ondernemen. Ook houden de afdelingen elkaar schriftelijk op de hoogte. Zo 
ontvangt de afdeling Horeca om de week een overzicht van alle aangevraagde bouwvergunningen. 
Over de samenstelling van deze vergadering is goed nagedacht. 
Op deze manier kunnen de afdelingen controleren of een bedrijf wel alle benodigde vergunningen 
heeft aangevraagd. Macht dit niet het geval zijn dan wordt het bedrijf door de gemeente op de hoogte 
gebracht. 

3. Voor grotere bedrijven en kleine kansrijke bedrijven is er een goede totaalbegeleiding binnen de 
gemeente, waaronder een goed promotie- en acquisitiebeleid. 

De gemeente Helmond heeft een succesvol beleid in het aantrekken van grotere ondernemingen. 
Voorbeelden hiervan zijn de recente vestiging van TNO Automotive, Stork en Kappa van Dam. 
Bij een vraag richting de gemeente krijgt een grotere onderneming een accountmanager toegewezen, 
die de vraag voor de onderneming inventariseert en er voor zorgt dat de vraag bij de juiste afdelingen 
wordt uitgezet. Tevens kan de onderneming altijd terugvallen op deze accountmanager bij vragen 
en/of problemen. 

4. Goede begeleiding van detailhandel, MKB en Horeca door individuele afdelingen. 
Detailhandel, MKB en de horeca kunnen rekenen op een goede begeleiding door individuele 
afdelingen tijdens het vergunningentraject. Ze warden goed op de hoogte gehouden van de voortgang 
van een vergunningaanvraag en hebben een duidelijk aanspreekpunt binnen de vakafdeling. Om 
meer inzicht te krijgen in waar deze bedrijven ontevreden over zijn moet de ontwikkelde vragenlijst 
voor bedrijven warden gebruikt. 

5. Voor startende ondernemers is er een Startersloket voor totaalbegeleiding binnen de gemeente. 
Startende ondernemers kunnen met hun vragen terecht bij het Startersloket. Dit loket is specifiek 
gericht op personen die vanuit een uitkeringssituatie een eigen bedrijf willen starten, maar ook andere 
startende ondernemers kunnen bij dit loket terecht. 

6. Er bestaat een goed netwerk van contacten tussen de gemeente en ondernemingsverenigingen. 
Binnen de gemeente Helmond bestaat een uitgebreid netwerk van contacten tussen de gemeente en 
ondernemersverenigingen. Via dit netwerk kunnen ondernemers hun stem laten horen met betrekking 
tot het gemeentelijke beleid. Uit de quickscan onder bedrijven blijkt dat de tevredenheid over deze 
contacten wisselend is. De vragenlijst voor bedrijven kan gebruikt worden om een beter beeld te 
krijgen van deze contacten. 

Zwakke punten 

1. Geen eenduidige visie voor verbeteren dienstverlening bedrijven 
Uit de gesprekken met verschillende mensen binnen de gemeente blijkt duidelijk dat er geen 
eenduidige visie is voor het verbeteren van de dienstverlening aan bedrijven. Dezelfde onderzoeken 
naar de tevredenheid van bedrijven warden door verschillende mensen verschillend ge·interpreteerd 
met betrekking tot wat dit voor de gemeente betekent. Daarnaast is er onenigheid welke richting de 
gemeente in de toekomst moet gaan om de dienstverlening aan bedrijven te verbeteren. 

2. Voor detailhandel, MKB en Horeca geen goede totaalbege/eiding 
Hoewel er vanuit de individuele afdelingen een goede begeleiding is van detailhandel, MKB en horeca 
is er geen persoon binnen de gemeente waar deze groep (uitgezonderd starters) terecht kan met een 
vraag die meerdere afdelingen betreft en die het bedrijf hier mee verder helpt. Een voorbeeld is als 
een bedrijf zowel een horeca- als een bouwvergunning nodig heeft. Weliswaar kan een bedrijf 
antwoord krijgen op de vraag waar hij deze vergunningen moet aanvragen (de meeste medewerkers 
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verwijzen een aanvrager oak wel door als dat nodig is), maar er is niemand die de vergunning in zijn 
totaliteit beoordeelt op haalbaarheid. Hierdoor kan de situatie ontstaan dat de ondernemer groen licht 
krijgt voor een bouwvergunning en een tijd later rood licht voor een horecavergunning. 
Dit punt is opgesteld naar aanleiding van de expertmeeting met bedrijven, interviews met 
medewerkers van de gemeente Helmond en de interne analyse. 

3. JCT structuur staat optimale communicatie in de weg 
Binnen de diverse afdelingen wordt een verscheidenheid aan procesondersteunings- en 
registratieprogramma's gebruikt van verschillende softwareleveranciers. Hierdoor vindt registratie niet 
integraal maar gefragmenteerd plaats. Binnen de afdeling Economische Zaken vindt in het geheel 
geen gestructureerde registratie van de vraag plaats. Hierdoor is er geen duidelijk objectief beeld van 
de vraag van het bedrijfsleven. Dit punt is naar voren gekomen tijdens de interne analyse. 

4. Voora/snog een onvoldoende helder onderbouwd bee/d van wensen bedrijfsleven 
Tijdens de diverse interviews is er een veelheid aan meningen gehoord waar het bedrijfsleven 
behoefte aan zou hebben. Tevens werd aangegeven dater, hoewel de quickscan en het onderzoek 
naar het ondernemersklimaat een goede aanzet vormen, geen goed beeld bestaat van wat 
ondernemers werkelijk willen. Om hier achter te komen is er een vragenlijst ontwikkeld, hiervan zijn 
nag geen resultaten beschikbaar. 
Een van de taken van de afdeling Economische Zaken is het achterhalen van de 'vraag achter de 
vraag'. Andere afdelingen geven in het algemeen een meer 'technisch' antwoord (vanuit het 
vakgebied). Momenteel is de afdeling Economische Zaken er vaak niet van op de hoogte als een 
bedrijf rechtstreeks een vakafdeling benaderd, waardoor bepaalde vragen van bedrijven blijven liggen. 

5. Eerste informatievoorziening moet verbeteren. Eerste contact tussen gemeente en bedrijven is 
niet optimaal vormgegeven 

Voor een bedrijf is in veel gevallen niet duidelijk waar het eerste contactpunt binnen de gemeente ligt. 
Dit komt omdat de informatie hierover tegenstrijdig en onoverzichtelijk is. Zo geeft de Stadsgids 
Helmond tegenstrijdige informatie over wie het eerste aanspreekpunt is. Zo staat er bij de Stadswinkel 
in de Stadsgids dat zij in alle gevallen het eerste aanspreekpunt zijn, terwijl er bij Economische Zaken 
staat dat deze afdeling voor bedrijven het eerste aanspreekpunt is. Bij Bouwen en Wonen staat dat de 
Stadswinkel voor alle bouwvergunningen het Service-/lnformatiepunt is, terwijl dit alleen geldt voor de 
bouwvergunningen aan particulieren. Voor bouwvergunningen aan bedrijven is dit gewoon het team 
Bedrijven van de afdeling Bouwen en Wonen. Oak binnen de gemeente is de tevredenheid van 
diverse medewerkers over de informatie in de Stadsgids laag. 
Daarnaast is de website van de gemeente Helmond onoverzichtelijk ingedeeld. In de menustructuur 
zit weinig logische samenhang. Diverse thema's warden in de menu's kriskras door elkaar genoemd. 
Daarnaast werken bepaalde koppelingen niet, zoals een koppeling om elektronisch een 
horecavergunning aan te vragen. 
Er is tevens binnen de gemeente geen duidelijk overzicht beschikbaar waar bedrijven in een 
oogopslag kunnen zien met wie ze voor welke vraag contact moeten opnemen. 

6. Geen geintegreerde samenwerking met andere instellingen (waaronder KvK en Belastingdienst) 
in informatievoorziening aan bedrijven. 

Diverse overheidsinstellingen hebben voor ondernemers elk een eigen loket. Vaak verwijzen deze 
loketten bij vragen door naar andere instellingen en daarnaast bestaat er een digitale wetwijzer waar 
bedrijven antwoord kunnen krijgen op hun vragen aan gemeente, Kamer van Koophandel en 
Belastingdienst. Deze wordt momenteel nag niet gebruikt door de gemeente, maar er wordt wel over 
nagedacht. Maar oak in het telefonisch en persoonlijk contact en het contact via email bestaat er niet 
een centraal informatiepunt voor Helmondse ondernemers. Gemeenten die wel een dergelijk fysiek 
punt hebben waar deze instanties samenwerken zijn Rotterdam en Emmen. 

Kansen 

Hieronder staan mogelijkheden genoemd voor de gemeente Helmond die kunnen warden 
aangegrepen om de dienstverlening richting bedrijven te verbeteren. Hierbij wordt dus nag geen 
advies gegeven. Bij de kansen staan de kernwaarden van de gemeente Helmond aangegeven tussen 
haakjes. Een advies is te vinden in Paragraaf 4.4. 
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1. Samenwerking met andere instellingen in aanbieden van integraal dienstenpakket (Partner) 
Veel gemeenten zoeken steeds meer samenwerking met andere instellingen in het aanbieden van de 
dienstverlening. 
Ook de gemeente Helmond zoekt actief samenwerking met ketenpartners. Een voorbeeld hiervan is 
de samenwerking tussen het Startersloket van de gemeente Helmond en andere organisaties zoals 
CWI, UWV en de KvK. Ook is het begrip 'Partner' erkend als een van de vier kernwaarden voor 2006. 
Zo zijn er steeds meer gemeenten die zich aansluiten bij de Wetwijzer (voorheen digitaal 
Bedrijvenloket), een initiatief van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en gemeenten om 
relevante informatie voor ondernemers op een plaats op internet integraal te ontsluiten. Ook de 
gemeente Helmond is bezig met het beschikbaar maken van deze voorziening via de website. 
Echter, niet alleen via internet liggen mogelijkheden om samen te werken in de informatievoorziening. 
Ook in het persoonlijk contact met bedrijven kan er beter samengewerkt warden. Zo zijn er veel 
gemeenten die een contactpunt voor bedrijven aanbieden in samenwerking met organisaties als de 
Kamer van Koophandel en de belastingdienst. Hierdoor hoeft een bedrijf met al zijn vragen werkelijk 
nog maar bij een punt te zijn. 

2. Verbeteren van integrale informatievoorziening met betrekking tot gemeentelijke diensten en 
producten aan detailhandel, MKB en Horeca 

Zoals aangegeven bij de zwakke punten is er bij de dienstverlening richting MKB, detailhandel en 
horeca momenteel geen geschikt centraal Service-/lnformatiepunt aanwezig binnen de gemeente. Om 
deze bedrijven beter van dienst te zijn zou er binnen de bestaande structuur zo'n punt ingericht 
kunnen warden. Hierbij valt de denken aan twee serviceniveaus, van dienstverlening: 
• Bij het eerste serviceniveau wordt een centraal Service-/lnformatiepunt gecreeerd waar deze 

groep ondernemers antwoord kan krijgen op vragen en met de juiste vakafdelingen in contact 
wordt gebracht. Deze afdelingen handelen de vraag dan verder at. Voorbeelden van gemeenten 
die op deze manier werken zijn Rotterdam, Nijmegen en Leeuwarden. Deze vorm van 
dienstverlening wordt door de gemeente Helmond aangeboden aan starters middels het 
Startersloket (wordt wegens capaciteitsproblemen overigens niet uitgebreid mee gepromoot) en 
aan grotere ondernemingen middels het accountmanagement, maar de vraag moet gesteld 
warden of ook niet andere ondernemers van een dergelijke dienst gebruik zouden moeten kunnen 
maken. 

• Bij het tweede niveau zou er van dit punt een werkelijk intakepunt gemaakt kunnen warden. Een 
plan van een ondernemer wordt ge"inventariseerd en uitgezet bij de diverse backoffice afdelingen. 
Deze afdelingen gaan met elkaar in overleg en besluiten al voordat de daadwerkelijke aanvraag 
volgt of de het plan haalbaar is. Op deze manier krijgt de ondernemer al pro-actief een advies. 
Daarnaast kan op het moment dat de werkelijke aanvraag volgt deze snel warden afgehandeld. 
Macht de vraag bij een afdeling niet haalbaar zijn dan hoeven de andere afdelingen hier verder 
geen onnodige energie in te steken. Een voorbeeld van een gemeente die op deze manier werkt 
is de gemeente Utrecht. Voor dit alternatief is er verder onderzoek nodig naar de voordelen die 
hiermee warden behaald, waarbij de voordelen en nadelen aan de GOTIK aspecten (Geld, 
Organisatie, Tijd, lnformatie en Kwaliteit) warden getoetst. 

Deze voorstellen passen goed bij de kernwaarde 'Doelgerichte dienstverlening' 

3. lnvoeren van een CRM systeem om gemeentebreed het contact met de klant te registreren. 
lntegratie met bestaande systemen (Ontwikkelen, Doelgerichte dienstverlening) 

Zoals aangegeven bij de zwakke punten is er momenteel geen centraal systeem voor registratie van 
het contact met het bedrijfsleven. Door een centraal CRM (Customer Relationship Management) 
systeem in te voeren kunnen een aantal voordelen warden behaald: 
• Door het contact met bedrijven te registreren kan goed inzicht ontstaan in de vraag van bedrijven. 

lets wat momenteel niet wordt vastgelegd. 
• Door voor elk bedrijf apart het contact te registreren en de systemen die gebruikt warden voor het 

vergunningenproces hieraan te koppelen kan elke ambtenaar die een vraag krijgt van een bedrijf 
snel inzicht krijgen in al het contact dat er in het verleden is geweest tussen de gemeente en het 
bedrijf. Deze achtergrondinformatie kan dan direct gebruikt warden om de klant van dienst te zijn. 
T evens voorkom je hiermee dat een bedrijf bij verschillende afdelingen gaan 'shoppen' met een 
vraag en op deze manier afdelingen tegen elkaar uitspeelt. 

Om een dergelijk systeem in te voeren moet eerst een inventarisatie plaatsvinden van mogelijke 
samenwerking met bestaande systemen en kosten en opbrengsten met betrekking tot de GOTIK 
aspecten (Geld, Organisatie, Tijd, lnformatie en Kwaliteit). 
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lnvoering van een CRM systeem past goed bij de kernwaarden 'Doelgerichte dienstverlening' en 
'Ontwikkelen'. 

Bedreigingen 

1. Onvoldoende capaciteit voor implementeren veranderplannen 
Helaas heeft de gemeente te maken met een beperkte capaciteit aan personeel en een beperkt 
budget. Dit kan het uitvoeren van op zichzelf goede plannen in de weg staan. Daarom moet de 
gemeente keuzes maken welke plannen prioriteit krijgen en welke niet. Oak een ontwikkelslag in de 
dienstverlening aan bedrijven zal daarom beoordeeld moeten warden op prioriteit en implementatie 
ervan zal capaciteit kosten. Daarom moet de gemeente hier bewust capaciteit voor vrijmaken. 

2. Toenemende concurrentie tussen gemeenten in aanbod dienstverlening 
Gemeenten gaan steeds meer over van een aanbodgerichte naar een vraaggerichte manier van 
werken. Dael hiervan is om het verkrijgen van een dienst voor de burger zo gemakkelijk mogelijk te 
maken. Verschillende gemeenten warden in toenemende mate met elkaar vergeleken. Een voorbeeld 
hiervan is middels de Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat van het Ministerie van 
Economische Zaken. Communicatie door de gemeente en dienstverlening en vergunningverlening 
staan hierbij bij Helmondse ondernemers op plaats 1 en 3 in volgorde van belangrijkheid 
(parkeerbeleid staat op plaats 2). 
Als een gemeente ten opzichte van andere gemeenten relatief slecht scoort kan dit een reden voor 
een bedrijf zijn om een naar een andere gemeente uit te wijken. 

3. Bedrijven warden veeleisender en verwachten betere dienstverlening 
Bedrijven gaan steeds meer eisen stellen aan de dienstverlening van de gemeente. Zo is de snelheid 
waarmee een bedrijf zich kan vestigen en niet tegen gemeentelijke bureaucratie aanloopt voor veel 
bedrijven een argument om zich te vestigen in een bepaalde gemeente. Doordat de gemeente 
Helmond hier een goede begeleiding heeft voor grotere bedrijven heeft ze al diverse bedrijven in huis 
kunnen halen. Hetzelfde principe geldt echter voor kleinere bedrijven. Oak deze doelgroep verwacht 
een steeds betere dienstverlening van de gemeente. 
Als een gemeente hier onvoldoende op weet in te spelen kan dit haar arbeidsplaatsen kosten. 

4.4 Advisering 

In deze Paragraaf wordt een antwoord gegeven op de vierde onderzoeksvraag: 

Voor een toelichting op hoe deze onderzoeksvraag wordt beantwoord zie Paragraaf 3.3. 

Op basis van de SWOT analyse breng ik de volgende adviezen uit: 

1. Verbeter de informatievoorziening aan bedrijven in het voortraject 

Als sterk punt is geTdentificeerd dat de communicatie tijdens het vergunningentraject redelijk goed is. 
Om op punten een scherper beeld van te krijgen van de tevredenheid van het bedrijfsleven wordt 
aangeraden om de ontwikkelde vragenlijst voor bedrijven te gebruiken. 
In het voortraject (eerste informatievraag van een bedrijf aan de gemeente) zit ruimte voor 
verbetering. Hierbij zijn er zowel op korte termijn (binnen enkele maanden) als op middellange termijn 
(binnen enkele jaren) verbeteringen mogelijk. 

Korte termijn (enkele maanden): 
Zorg ervoor dat informatie aan bedrijven over ingangen in de gemeente helderder en meer 
samenhangend wordt aangeboden. Communiceer richting bedrijven duidelijk waar de gemeente 
Helmond hen mee van dienst kan zijn en wat ze te bieden heeft (profilering). Op deze manier komt er 
samenhang in de momenteel versnipperd aangeboden informatie en wordt de gemeente voor 
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bedrijven meer herkenbaar. Met betrekking tot dit punt kan aandacht warden gegeven aan de 
volgende zaken: 

1. Maak van de volgende Stadsgids 2006-2007 een overzichtelijk geheel, zonder tegenstrijdige 
informatie. 

2. Verbeter de digitale informatievoorziening aan bedrijven door een herindeling van de website 
van de gemeente Helmond en een uitbreiding met het digitale bedrijvenloket. Door de 
herindeling moet een bedrijf door logisch doorklikken snel bij de gewenste informatie over 
vergunningen en andere veelgestelde vragen kunnen komen. 
Door implementatie van het digitale bedrijvenloket kan daarnaast in samenwerking met 
andere instanties als de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel een brede vraagbaak 
warden ingericht, waar bedrijven antwoord kunnen krijgen op veelgestelde vragen (zie 
paragraaf 5.3 voor een korte toelichting). 

3. Zorg dat op plaatsen waar bedrijven veel komen met vragen een bedrijfsinformatiebrochure 
beschikbaar is waar helder wordt uitgelegd welke contactpunten er binnen de gemeente 
bestaan voor verschillende situaties en hoe deze te bereiken zijn. Als een extra dienst kan er 
aan gedacht warden oak het dienstenaanbod en contactgegevens van andere instellingen als 
de Kamer van Koophandel op te nemen. 

Bovenstaand punten kunnen binnen de gemeente Helmond warden ingevoerd met weinig 
veranderingen in de bestaande organisatiestructuur en taakverdeling. In het Plan van Aanpak wordt 
behandeld hoe de gemeente Helmond met deze punten verder aan de slag kan gaan. Zie hiervoor 
paragraaf 5.3. 

Middellange termijn : 
Richt een Service-/lnformatiepunt in waar bedrijven terecht kunnen met al hun vragen. Beantwoord 
vanuit dit Service-/lnformatiepunt zoveel mogelijk vragen en verwijs voor concrete diensten de 
bedrijven door naar de betreffende vakafdelingen. Dit loket moet dus niet bemiddelen in al het contact 
met de vakafdelingen. Wei zou het loket een goede terugvalbasis kunnen zijn bij problemen 
( oliespuitfunctie ). 
Bij het inrichten van dit Service-/lnformatiepunt moet de regie in handen liggen van de afdeling 
Economische Zaken. Deze afdeling is namelijk primair gericht op het onderhouden van de contacten 
met het bedrijfsleven. Echter, het loket moet in nauwe samenwerking met de andere afdelingen, zoals 
Bouwen en Wonen en Bestuurs- en Juridische Zaken warden ingevoerd. 
Met betrekking tot het serviceniveau zijn er twee mogelijkheden ge"identificeerd, namelijk ten eerste 
een informatiepunt dat hoofdzakelijk de functie heeft van informatiegevend en doorverwijzend. Als 
tweede niveau zou dit informatiepunt de vraag kunnen uitzetten en in overleg met de backoffices (via 
een overleg) een advies kunnen geven aan de ondernemer. Wat betreft implementatie is de eerste 
mogelijkheid eenvoudiger dan de tweede. Op dit moment is niet bekend in hoeverre de tweede 
mogelijkheid toegevoegde waarde heeft boven de eerste en hoeveel extra capaciteit deze 
mogelijkheid kost. Daarom wordt er geadviseerd minimaal een contactpunt voor informatievoorziening 
en doorverwijzing in te richten en verder onderzoek te doen naar de andere taken I diensten die dit 
loket op zich zou moeten nemen. 
Tijdens de verdere afhandeling van vergunningen I dienstverlening warden bedrijven zoveel mogelijk 
begeleid vanuit de vakafdelingen. 

2. Zorg ervoor dater een betere registratie komt van het contact met bedrijven 

Middellange termijn: 
Als kans is ge"identificeerd, het inrichten van een centraal CRM systeem, waar de vraag van de klant 
wordt geregistreerd. Dit systeem moet waar mogelijk gekoppeld warden aan de bestaande systemen. 
Op deze manier wordt al het contact tussen het bedrijf en de gemeente inzichtelijk. Door elk bedrijf 
een uniek nummer toe te kennen, kunnen diverse bedrijven van elkaar warden onderscheiden. Op het 
moment dat een bedrijf contact opneemt met een accountmanager of iemand anders binnen de 
gemeente kan deze persoon direct zien wat het contactverleden is tussen het bedrijf en de gemeente. 
Daarnaast moet het met een dergelijk systeem mogelijk zijn om cross-functionele analyses uit te 
voeren. Tevens kan dit systeem warden gebruikt in het Service-/lnformatiepunt voor bedrijven voor de 
intake van de klantenvraag. 
Er wordt geadviseerd aan de gemeente om het contact met het bedrijfsleven beter en meer integraal 
te gaan registreren. Op dit moment is nag niet bekend welke implicaties het inrichten van een CRM 
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systeem heeft. Daarom zal verder moeten warden onderzocht of een CRM systeem kan 
samenwerken met de bestaande systemen, welke implicaties een dergelijk heeft en welke functies er 
in dit systeem aanwezig moeten zijn. 
In paragraaf 5.2 (onderdeel van het Plan van Aanpak) wordt aangegeven hoe de gemeente met dit 
punt in de toekomst aan de slag kan gaan 

3. Verwoord een visie voor de dienstverlening aan bedrijven 

Omdat er momenteel geen eenduidige visie is over verbetering van de dienstverlening wordt aan de 
gemeente Helmond geadviseerd een visie op te stellen. In deze visie zou de vraag naar voren moeten 
komen waar de gemeente over een aantal jaar wil staan. Hoe zou de dienstverlening aan bedrijven er 
moeten uitzien? Op welke punten wil de gemeente Helmond zich onderscheiden van andere 
gemeenten? Welke concrete plannen kunnen er warden gevormd om deze visie te realiseren? 

In paragraaf 5.1 wordt er een voorstel gedaan voor een visie en wordt er verwoord hoe de gemeente 
hier in de toekomst mee aan de slag kan gaan. 

Voorafgaand aan het opstellen van het Plan van Aanpak zijn een aantal punten nogmaals ter 
goedkeuring voorgelegd aan het MT van de gemeente Helmond. Dit is gedaan met een notitie welke 
te vinden is in Bijlage 14. 
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5 Hoofdstuk 5: Plan van Aanpak 

In dit Plan van Aanpak zal de advisering bij het project Verbeteren Dienstverlening Bedrijven warden uitgewerkt. 
De advisering is te vinden in paragraaf 4.4. De uitwerking van dit Plan van Aanpak begint in paragraaf 5. 1 met 
een voorstel voor een Visie, in paragraaf 5.2 wordt een voorstel gedaan om de registratie van het contact tussen 
gemeente en bedrijven in de toekomst verder te verbeteren, in paragraaf 5.3 wordt ingegaan op verbetering van 
de papieren en digitale informatiebronnen en ten slotte volgt in paragraaf 5.4 een voorstel voor inrichting van het 
bedrijvenloket. 

5.1 Visie 

Volgens Johnson en Scholes [2002] geeft een visie de aspiratie van een organisatie weer. 
Het voordeel van het hebben van een visie is dat voor iedereen duidelijk is waar de organisatie heen 
wil en waar dus de energie op gericht moet warden. Om een visie te realiseren kan een organisatie 
gebruik maken van doelen, waarvan eenvoudig kan warden geverifieerd of deze doelen op een 
gegeven moment zijn bereikt. Om een doel te kunnen controleren is deze bij voorkeur geformuleerd in 
termen van SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden). Tevens kan men 
om te controleren of een doel gehaald gaat warden nog een vorm van monitoring invoeren. Hierbij 
wordt in de gaten gehouden of de betrokkenen op schema zitten om het doel te halen. Is dit het geval 
dan hoeft er geen actie te warden ondernomen, is dit niet het geval dan moet warden gecontroleerd er 
meer actie moet warden ondernomen om het doel te halen. Ook kan er voor warden gekozen om het 
doel bij te stellen. 

Om een sterke dienstverlening aan bedrijven te kunnen aanbieden is het allereerst belangrijk om 
gezamenlijk een visie te hebben met betrekking tot hoe de gemeente Helmond de dienstverlening aan 
bedrijven graag zou willen zien. De reden om een visie te verwoorden is omdat er momenteel geen 
eenduidige visie bestaat voor de dienstverlening van de gemeente Helmond aan bedrijven. Door het 
hebben van een gezamenlijke visie warden de ogen een kant op gericht. 
Hieronder zal warden omschreven hoe de gemeente Helmond de visie kan gebruiken om de 
dienstverlening aan bedrijven te verbeteren. Daarnaast zullen een aantal doelstellingen warden 
geformuleerd die aansluiten bij de visie en zal warden toegelicht hoe deze doelen verwezenlijkt 
kunnen warden. 

5. 1. 1 Objectontwerp Visie voor bedrijven 

Naar aanleiding van de SWOT-analyse, advisering en gesprekken binnen de gemeente Helmond is 
een visie voorgesteld die goed past bij de doelstellingen van het dwarsverband Klanten binnen de 
gemeente (zie Bijlage 6.5 voor een toelichting op dit dwarsverband). Ter validatie is deze visie 
voorgelegd aan de projectgroep en de klankbordgroep Verbeteren Dienstverlening Bedrijven. 
Vervolgens is de visie vastgesteld door het MT van de gemeente Helmond. 
De visie sluit goed aan binnen het in de gemeente bestaande Dwarsverband Klanten (zie Bijlage 6.5) 
en is als volgt: 
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Hieronder staat de visie uitgelegd: 

mtitifJJiti111~tlff!Jll!i1Ji11Jitli!f·t!IJLS:tNflJlJIJJlen£"4~~1mrJZ~Ulll&IJllJl1Jli~l?FtJttt1E1Br• 

Het streven van de gemeente Helmond is door een uitstekende dienstverlening een voordeel te 
hebben ten opzichte van andere gemeenten, wanneer bedrijven een keuze moeten maken tussen 
verschillende gemeenten. Met een ge"integreerde dienstverlening aan bedrijven wordt bedoeld dat de 
diensten van de gemeente vanuit het perspectief van het bedrijf samenhangend worden aangeboden. 

Via alle mogelijk kanalen moet een bedrijf een adequaat antwoord kunnen krijgen op vragen. Binnen 
de gemeente worden vier kanalen erkend voor communicatie volgens het STEP acroniem (schriftelijk, 
telefonisch, elektronisch, persoonlijk). 

In de projectopdracht voor dit project is aangegeven dat verbetering van de dienstverlening efficient, 
vraaggericht, transparant, meetbaar en ketengeorienteerd moet worden ingericht. In het 
dwarsverband Klanten (interne samenwerking binnen de gemeente) wordt op deze manier ook 
vormgegeven aan verbetering van de dienstverlening. Dit dwarsverband heeft als doelstelling: 

De publieke dienstverlening wordt aan de klant op een kwalitatief hoog niveau aangeboden tegen een 
reele prijs-kwaliteit verhouding; eenduidig en herkenbaar, rekeninghoudend met samenhangende 
vraagpatronen, ongeacht het medium dat de klant gebruikt. Daarbij kenmerkt de gemeente zich als 
klantgericht, zorgvuldig, betrouwbaar, responsief en pro-actief [Notitie Dwarsverband Klanten}. 

Daarom sluit deze verwoording van de visie goed aan bij waar de gemeente Helmond voor staat. 

5. 1.2 Van visie naar doelstellingen 

Met deze visie wordt er teruggegrepen op het dwarsverband Klanten en de projectopdracht van dit 
project (zie Bijlage 2), waarin het volgende is geformuleerd als projectdoelstelling: 

f!,/'.'~f peterd1~n is 'ef 'een fietdece:~~k~tsT~tif,~;o 
rvnret.alleen grate rnaarook kle1ne ondercernmg 

· et~'hgeorienteera g~f!o1f)en woi:itef:t '<:h,;; :;M 'I: 
Naar aanleiding van de adviezen (zie Paragraaf 4.4) kunnen er een aantal nieuwe doelstellingen 
worden geformuleerd. 
Bij het kiezen van de doelstellingen moet er naar worden gestreefd om deze SMART te formuleren 
(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). Daarom wordt voorgesteld de 
volgende doelstellingen op te stellen om de adviezen te implementeren. Op deze manier kan de 
gemeente altijd toetsen hoever ze is met realisatie van de adviezen: 

1. In 2007 kunnen Helmondse bedrijven op eenvoudige wijze informatie vinden over 
gemeentelijke producten en daarmee samenhangende diensten van andere instellingen op 
basis van samenhangende vraagpatronen. Hiervoor is het mogelijk om zowel papieren als 
digitale informatiebronnen te raadplegen. 

2. In 2009 is er een gemeentebreed ge·integreerd klantvolgsysteem voor bedrijven, waardoor er 
een goed inzicht is in samenhangende vraagpatronen van bedrijven en de gemeente de 
dienstverlening hier op kan afstemmen. 

Echter, als deze doelstellingen zijn bereikt wil dat niet zeggen dat de visie ook is bereikt. Een visie 
geeft namelijk een ideaalbeeld aan. Daarom kunnen er steeds weer nieuwe doelstellingen worden 
geformuleerd, die passen bij de Visie. 
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5.1.3 lmplementatie - Visie en doelstellingen voor bedrijven 

De implementatie wordt behandeld aan de hand van de GOTIK-aspecten (Geld, Organisatie, Tijd, 
lnformatie, Kwaliteit). Maar eerst zullen de reeds genomen stappen worden omschreven. 

Reeds genomen stappen 
De geformuleerde visie is ter beoordeling voorgelegd aan de leden van de werkgroep en de 
klankbordgroep Verbeteren Dienstverlening Bedrijven middels een nota. De reacties waren positief. 
Vervolgens is de visie vastgelegd door het Management Team van de gemeente Helmond. 

Om de visie na te streven zijn in dit Plan van Aanpak een aantal doelstellingen geformuleerd. 
Wanneer deze doelstellingen zijn behaald wil dat niet zeggen dat daarmee de visie is verwezenlijkt. 
Een visie is namelijk een ideaalbeeld dat een organisatie nastreeft en welke inspiratie geeft voor het 
maken van toekomstplannen. Daarom kunnen er steeds nieuwe doelstellingen worden geformuleerd 
die wel aansluiten bij de visie. De doelstellingen moeten zoveel mogelijk specifiek, meetbaar, 
acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn. Dit wordt ook wel aangeduid met het SMART-acroniem. 

Geld 
Gebruik van de visie brengt geen kosten met zich mee. Toekomstige activiteiten en doelstellingen die 
zijn gerelateerd aan de visie kunnen wel extra kosten met zich meebrengen. Voor de adviezen in dit 
Plan van Aanpak worden deze kosten verder uitgewerkt bij de betreffende adviezen. 

Organisatie 
Het vaststellen van de v1s1e heeft geen directe gevolgen voor de organisatiestructuur van de 
gemeente. Wei kunnen er bij de visie doelen worden gesteld die een organisatorische verandering 
betekenen. Voor implementatie van de visie hoeft geen speciale werkgroep in het leven te worden 
geroepen. 

Tijd 
De visie aan bedrijven is vastgesteld door het MT. Verder gebruik van de Visie geschiedt door 
realisatie van de doelen. Wei moet de visie intern worden gecommuniceerd via verschillende 
bestaande kanalen. Dit wordt hieronder verder toegelicht. 

lnformatie 
Bij het communiceren van de visie zijn diverse informatiekanalen mogelijk. Lengel en Daft [1988) 
geven aan dat afhankelijk van de complexiteit van een verandering kan worden vastgesteld welk 
communicatiemedium het meest effectief is. Hoe complexer de verandering hoe persoonlijker het 
communicatiemedium zal moeten zijn voor een effectieve communicatie. Dit wordt getoond in Figuur 
6. 

T e medium 
Rechtstreeks 
Persoonlijk of in vergaderingen 

lnteractief 
Telefonisch, Video Conferencing 

Persoonlijke memo 
Brief, Gerichte memo 

Algemene bulletins 
Personeelsblad, intranet 

Routine 

Te rijke communicatie 
schept verwarring 

Routine communicatie voor 
routine veranderingen 

Complex 

Rijke communicatie voor 
complexe veranderingen 

Te weinig informatie leidt tot 
wantrouwen en gebrek aan 

commitment 

Figuur 6: Effectieve en ineffectieve communicatie van verandering [Lengel en Daft, 1988] 

Als een organisatie zich een visie eigen wil maken is er een rijke communicatie nodig. Hoewel de visie 
eenvoudig is en voor iedereen te begrijpen, heeft het gebruiken van een visie meer consequenties. Zo 
zullen mensen zich moeten afvragen of een bepaald plan past binnen de visie van de organisatie. 
Daarom is de zogenaamde vision deployment een complexe verandering en zal deze zoveel mogelijk 
rechtstreeks moeten worden gecommuniceerd aan de werknemers van de afdelingen die diensten 
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aan bedrijven aanbieden. Voor de overige werknemers, die zich niet richten op bedrijven, kan worden 
volstaan met een meer algemene vorm van communicatie. 
De visie is vastgesteld naar aanleiding van de adviezen om de dienstverlening te verbeteren. 
Vervolgens is de visie teruggelegd aan de leden van de projectgroep en klankbordgroep 
Dienstverlening Bedrijven. Ook is de visie voorgelegd aan het MT van de gemeente Helmond. Deze 
onderschrijven de visie als gemeentelijke visie met betrekking tot de dienstverlening aan bedrijven 
Ook is de visie gepresenteerd aan diverse betrokkenen binnen de gemeente .. Dit kan worden gezien 
als een rijke vorm van communicatie, zodat diverse mensen in de organisatie al bekend zijn met de 
visie. 
In de toekomst is het belangrijkste kanaal voor een verdere vision deployment het dwarsverband 
Klanten, dat erop is gericht om dienstverleningsvraagstukken gemeentebreed op te pakken en deze 
bij specifieke afdelingen onder de aandacht te brengen. Zo kan dit dwarsverband Klanten ervoor 
zorgen dat de visie bij de juiste afdelingen onder de aandacht wordt gebracht en in 
afdelingsoverleggen wordt behandeld. 
Andere mogelijkheden om aan minder betrokken personen binnen de gemeente Helmond bekendheid 
aan de visie te geven zijn middels het personeelsblad, het intranet en interne email. 
Wat de voorstellen om de visie te realiseren concreet voor een afdeling betekenen ligt aan het 
voorstel en de afdeling. Zo zal verbetering van de stadsgids hoofdzakelijk opgepakt moeten warden 
door de Stadswinkel en de afdeling Communicatie, omdat deze afdelingen verantwoordelijk zijn voor 
het samenstellen van de stadsgids. Dit wordt echter per voorstel verder toegelicht in dit Plan van 
Aanpak bij de betreffende voorstellen. Daarnaast kunnen afdelingen bij bekendheid met de visie 
doelen opstellen die helpen om de visie een stukje meer te verwezenlijken. 

Kwaliteit 
Kwaliteit is de mate waarin een product aan de verwachtingen van een klant voldoet of deze zelfs 
overtreft [William J. Kolarik, 1999]. 
Door het hebben van een gemeenschappelijke visie en bijbehorende doelen voor het verbeteren van 
de dienstverlening van de gemeente Helmond aan bedrijven weet iedereen welke richting de 
gemeente op gaat. Dit komt de kwaliteit van de dienstverlening aan bedrijven ten goede. 
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5.2 Verbeteren registratie 

Een van de adviezen is om de registratie van het contact van de gemeente met bedrijven te 
verbeteren. In paragraaf 4.4 is te vinden hoe aan dit punt is gekomen. 
Hieronder wordt dit punt verder uitgewerkt. 

5.2. 1 Toelichting 

Als mogelijkheid is ge"identificeerd om de registratie van het contact van de gemeente met bedrijven te 
verbeteren. Hierbij moeten de plannen die er landelijk zijn voor digitalisering van de overheid warden 
gecombineerd met verbeteringen die de gemeente wil doorvoeren. De belangrijkste landelijke plannen 
op dit vlak zijn het Bedrijfs- en lnstellingennummer en de basisregistratie van de Kamer van 
Koophandel. Een nadere uitleg van deze en andere landelijke plannen is te vinden in Bijlage 15. Voor 
het onderhouden van het contact tussen een instelling en haar klanten wordt vaak gebruik gemaakt 
van Customer Relationship Management systemen (CRM systemen). Een verdere verdieping met 
betrekking tot Customer Relationship Management is te vinden in Bijlage 16. 

Een gemeente die al een centraal CRM systeem gebruikt voor de registratie van de contacten van het 
bedrijvenloket en een aantal andere afdelingen van de gemeente met het bedrijfsleven is Nijmegen. 
De gemeente Nijmegen geeft aan dat er dankzij dit systeem meer inzicht is gekomen in 
samenhangende vraagpatronen van bedrijven en de interne communicatie een stuk efficienter 
verloopt. Daarnaast kunnen bedrijven beter warden geholpen, omdat een ambtenaar direct inzicht 
heeft in de relaties tussen de gemeente en het bedrijf. Hoewel aanschaf van een CRM systeem geld 
kost geeft Nijmegen aan dat dit ruimschoots wordt terugverdiend door efficiencywinsten. 

Bij het maken van lokale plannen om de registratie te verbeteren moet er rekening warden gehouden 
met de landelijke plannen, zodat er niet onnodig tweemaal een verandering hoeft te warden 
doorgevoerd. Het Bedrijven en lnstellingen Nummer en het nieuwe handelsregister bieden als 
voordeel dat het een stuk eenvoudiger wordt om bedrijven eenduidig te identificeren, omdat elk bedrijf 
een uniek nummer krijgt, welke door diverse overheidsinstanties waaronder de gemeente wordt 
gedeeld. Zo kan hoe een aanvraag de gemeente ook binnenkomt, deze altijd warden gekoppeld aan 
het betreffende bedrijf en wordt het eenvoudiger om inzicht te krijgen in alle contacten die er in het 
verleden met het bedrijf zijn geweest en de contacten die nog lopen. Daarom kan er voor warden 
gekozen om op termijn een softwarematig centraal registratiesysteem van de contacten tussen 
gemeente en bedrijven in te voeren, maar om te wachten met integratie totdat het Bedrijven en 
lnstellingen Nummer werkelijk een feit is. De landelijke ontwikkelingen warden door de afdeling 
lnformatie en Procesmanagement van de gemeente Helmond nauwlettend in de gaten gehouden en 
er warden plannen gemaakt om op langere termijn samenhangend met andere projecten 
verbeteringen aan te brengen in de ICT structuur. Echter, verbetering van de registratie hangt nauw 
samen met een aantal andere adviezen om de dienstverlening aan bedrijven te verbeteren. Zo heeft 
een centrale registratie een belangrijke meerwaarde op het moment dat er een centraal 
service/informatiepunt voor bedrijven komt, omdat dit service/informatiepunt dan een goed inzicht kan 
hebben in de achtergrond van het bedrijf. Afhankelijk van de keuzes die de gemeente maakt bij 
inrichting van het service/informatiepunt kan als eis aan dit punt warden gesteld dat een centrale 
registratie beschikbaar moet zijn op het moment dat het service/informatiepunt wordt geopend. In dit 
geval zal deze centrale registratie meer prioriteit moeten krijgen, dan in het geval dat een dergelijk 
registratiesysteem niet als een eis aan het loket wordt gezien. 

Welke keuzes er ook warden gemaakt met betrekking tot de verbetering van de centrale registratie, 
het probleem dat het lastig is om aan gegevens te komen van andere afdelingen als het hier om 
incidentele informatie gaat (zoals bijv. informatie om de vragenlijst onder bedrijven uit te zetten), blijft 
bestaan totdat deze centrale registratie een feit is. Echter, omdat er verschillende situaties te 
bedenken zijn waarvoor informatie op incidentele basis van andere afdelingen nodig is onder 
verschillende omstandigheden met een verschillend doel is het lastig om een algemene werkwijze te 
omschrijven waarop deze informatie verkregen kan warden. De gegevens die bijvoorbeeld de afdeling 
Economische Zaken wil hebben van andere afdelingen om bedrijven optimaal van dienst te kunnen 
zijn is andere informatie dan de gegevens die de Stadswinkel nodig heeft voor het uitzetten van een 
vragenlijst. In de praktijk blijkt het vaak lastig om snel aan de juiste informatie te komen. Oorzaken 
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hiervan kunnen divers zijn. Zo kan de oorzaak worden gezocht in politieke redenen, de afdeling kan 
het te druk hebben waardoor er geen tijd is om de informatie op te zoeken, er kan een 
communicatieprobleem zijn, waardoor de vraag om informatie niet goed doorkomt of de individuele 
afdeling kan er geen belang bij hebben. Om deze reden is het belangrijk dat er van tevoren heldere 
afspraken worden gemaakt via hierarchische weg welke informatie nodig is en wanneer deze 
informatie wordt geleverd, bijvoorbeeld als onderdeel van een projectplan. Op het moment dat deze 
afspraken niet worden nagekomen dan kan de afdeling hier snel op worden aangesproken. 
Als voorbeeld wordt hier de vragenlijst onder bedrijven genomen. Hoewel er mondelinge afspraken 
zijn gemaakt voor het uitzetten van de vragenlijst onder bedrijven en dit voorstel ook is goedgekeurd 
door het MT van de gemeente Helmond is de vragenlijst nog steeds niet uitgezet, omdat er ondanks 
herhaald verzoek van een aantal afdelingen geen gegevens zijn ontvangen. Omdat er echter geen 
door het MT goedgekeurde projectopdracht ligt, waarin de verschillende fasen van dit onderzoek in de 
tijd met elkaar worden vergeleken, kan hier ook niet op worden gestuurd. Daarom is het belangrijk dat 
er een door het MT van de gemeente goedgekeurde projectopdracht komt met een duidelijk tijdspad 
en tussenliggende stappen. 

5.2.2 lmplementatie 

De implementatie wordt behandeld aan de hand van de GOTIK-aspecten (Geld, Organisatie, Tijd, 
lnformatie, Kwaliteit). 

Geld 
lmplementatie van een nieuw registratiesysteem van het contact tussen gemeente en bedrijfsleven 
brengt kosten met zich mee. Denk hierbij aan voorbereidingskosten, aanschafkosten, 
implementatiekosten, trainingskosten en gebruikskosten. 
Deze kosten kunnen als volgt worden uitgelegd: 

1. Voorbereidingskosten - Bij voorbereidingskosten gaat het om de kosten die verbonden zijn 
aan het bepalen aan welke eisen dit systeem moet gaan voldoen, het kiezen van het meest 
geschikte programma en het maken van een implementatieplan. 

2. Aanschafkosten - Aanschafkosten zijn de kosten die zijn verbonden aan het aanschaffen van 
de benodigde software en hardware. 

3. lmplementatiekosten - lmplementatiekosten zijn de kosten die gemoeid zijn met het 
implementeren van de nieuwe registratiesoftware. De nieuwe CRM software zal ofwel moeten 
gaan samenwerken en daar waar nodig gekoppeld moeten worden met de bestaande 
softwaresystemen, ofwel de bestaande systemen gaan vervangen. 

4. Trainingskosten - Het personeel dat gebruik gaat maken van de CRM software zal getraind 
moeten worden om dit op een correcte manier te kunnen doen 

5. Gebruikskosten - Bij de gebruikskosten gaat het om de kosten van onderhoud van het 
systeem. 

Hoe hoog deze kosten zullen uitvallen hangt at van de keuzes die verder zullen worden gemaakt. 
Wanneer de voorbereidingen uitsluitend door intern personeel worden gedaan en er geen nieuw 
personeel voor deze taak wordt aangenomen dan worden hier geen daadwerkelijke uitgaven voor 
gedaan. 
Daarnaast mag worden verwacht dat implementatie van een goed CRM systeem ook opbrengsten 
met zich mee zal brengen. Deze zijn echter erg lastig te meten, omdat het om indirecte opbrengsten 
gaat. Denk hierbij aan de mogelijkheid om de dienstverlening beter at te stemmen op de wensen van 
de klant omdat er meer inzicht ontstaat in samenhangende vraagpatronen. Daarnaast kunnen er in 
bepaalde gevallen behoorlijk tijdswinsten worden geboekt, omdat achtergrondinformatie bij een 
aanvraag direct beschikbaar is en de interne communicatie efficienter kan verlopen. 
Een voorbeeld is de gemeente Nijmegen. Zij gebruiken het pakket Amyyon, welke hen €40.000,- in de 
aanschaf heeft gekost. Daarnaast hebben ze eenmalig €1 .000 per licentie van 5 gebruikers betaald en 
betalen ze per jaar €200,- aan onderhoudskosten. De gemeente geeft aan dat deze kosten 
ruimschoots worden terugverdiend door efficiencywinsten. 

Organisatie 
lmplementatie van een nieuw registratiesysteem heeft naar verwachting geen ingrijpende gevolgen 
voor de organisatiestructuur. 
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Voor de voorbereidingen zal een werkgroep moeten worden opgesteld. Wie er in deze werkgroep 
plaats moeten nemen is afhankelijk van de keuze of dit als onderdeel wordt meegenomen bij de 
implementatie van het service/informatiepunt voor bedrijven. lndien dit wordt gedaan dan zal de 
werkgroep die aan de slag gaat met dit service/informatiepunt de verdere uitwerking van dit onderdeel 
moeten verzorgen. lndien de keuze wordt gemaakt om het service/informatiepunt en implementatie 
van het nieuwe bedrijvenloket als twee losse projecten te zien dan is dit niet nodig en kan deze 
verandering worden opgepakt onder begeleiding van de afdeling IPM die momenteel al bezig is met 
het maken van meerjarenplannen met betrekking tot diverse verbeteringen in de ICT structuur. 

Tijd 
Net als voor het kostenaspect geldt voor het tijdsaspect dat de benodigde tijd afhankelijk is van de 
keuzes die nog gemaakt gaan worden met betrekking tot implementatie van het nieuwe 
registratiesysteem. Op het tijdsaspect zijn echter grotendeels dezelfde factoren van invloed als op het 
kostenaspect. Er is namelijk tijd nodig voor voorbereiding, implementatie, training en gebruik. 

lnformatie 
De werkgroep die aan de slag gaat met implementatie van een registratiesysteem zal regelmatig 
feedback moeten krijgen van de klankbordgroep verbeteren dienstverlening bedrijven. Daarnaast 
zullen tussentijdse beslissingen moeten worden genomen door het Management T earn van de 
gemeente Helmond. 

Kwaliteit 
lmplementatie van een centraal registratiesysteem zal de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren, 
doordat er meer inzicht komt in samenhangende vraagpatronen en de gemeente de dienstverlening 
hier op zal kunnen afstemmen. Daarnaast is er direct inzicht in de vraag van een bepaald bedrijf aan 
de gemeente, zodat een dienstverlener een bedrijf beter van dienst kan zijn. 
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5.3 Verbetering papieren en digitale informatiebronnen 

Bij de adviezen zijn een aantal mogelijkheden genoemd om de papieren en digitale informatiebronnen 
te verbeteren, namelijk: 

1. herindeling van de gemeentelijke website 
2. implementeren van een digitaal loket voor bedrijven op de gemeentelijke website 
3. verbeteren van de stadsgids 
4. maken van een informatiebrochure voor bedrijven 

De gemeente is met de verschillende onderdelen van dit advies inmiddels voortvarend aan de slag 
gegaan, zowel op basis van dit afstudeerproject als op basis van andere ontwikkelingen. Zo is een 
herindeling van de gemeentelijke website reeds afgerond en zal het digitale loket voor bedrijven in 
augustus 2006 een feit moeten zijn. Daarnaast is de werkgroep die de stadsgids vormgeeft rand de 
tafel gaan zitten om na te denken over een herindeling van de stadsgids. Omdat de herindeling van de 
gemeentelijke website al is afgerond zal hier niet verder op warden ingegaan. Voor het implementeren 
van het digitale loket is een Projectopdracht opgesteld door een speciaal hiervoor in het leven 
geroepen Werkgroep. Deze projectopdracht is te vinden in Bijlage 25. Verder zal hier in dit Plan van 
Aanpak oak niet meer verder op warden ingegaan. 

5.3. 1 Maken van een informatiebrochure voor bedrijven en verbeteren van de Stadsgids 

Er wordt geadviseerd om de Stadsgids meer vraaggericht in te delen, waarbij bedrijven op basis van 
vraagpatronen informatie terug kunnen vinden. Naast het verbeteren van de Stadsgids wordt er 
geadviseerd om een speciale informatiebrochure voor bedrijven te maken waarin nogmaals 
overzichtelijk is terug te vinden welke diensten de gemeente aan bedrijven aanbiedt. Dit kan warden 
gedaan naar het voorbeeld van de gemeente Rotterdam. Deze gemeente heeft een brochure 
uitgebracht met de naam 'lnformatie over faciliteiten voor ondernemers in Rotterdam'. In deze 
brochure is overzichtelijk terug te vinden welke ingangen er binnen de gemeente zijn voor 
ondernemers. In Bijlage 18 is een korte beschrijving te vinden van hoe de gemeente Rotterdam deze 
brochure heeft vormgegeven. 
Net zoals in de gemeente Rotterdam zal een informatiebrochure voor Helmondse bedrijven het best 
tot zijn recht komen als er wordt uitgegaan van een vraaggerichte indeling. Hierbij kan een 
ondernemer op basis van zijn eigen vraag zoeken in de informatiebrochure van de gemeente 
Helmond. 

5.3.2 Toelichting 

Zoals gezegd moet niet de functionele indeling van de gemeente het uitgangspunt zijn voor de 
indeling van stadsgids en de informatiebrochure voor bedrijven. Het is beter om de vraag van de 
ondernemer als uitgangspunt te nemen en op basis hiervan een indeling te maken in de brochure. 
Echter, om dit goed te kunnen doen moet er bekend zijn wat voor soort vragen ondernemers aan de 
gemeente hebben. Vanwege het ontbreken van een registratiesysteem voor bedrijven is dit voor de 
gemeente Helmond nag niet objectief meetbaar. Daarom kan er op de kortere termijn warden 
uitgegaan van de gegevens die wel binnen de gemeente bekend zijn, namelijk de soorten vragen die 
bedrijven hebben aan de gemeente (vergunningen, gronduitgifte, etc.) en de gegevens van andere 
gemeenten. Oak kan er warden uitgegaan van andere bronnen die al wel een vraaggerichte indeling 
aanhouden, zoals het digitale landelijke bedrijvenloket. Zo hebben onder andere de gemeente 
Rotterdam en de gemeente Utrecht gegevens verstrekt over welke vragen bedrijven aan de gemeente 
stellen en hoe vaak (zie Bijlage 21 ). Hoewel er verschillen kunnen bestaan tussen bedrijven in 
verschillende gemeenten kan er vanuit warden gegaan dat de vragen op hoofdlijnen vergelijkbaar 
zullen zijn. Zo zijn veel bepalingen omtrent vergunningen landelijk gelijk en hebben bedrijven daarom 
landelijk dezelfde vergunningen nodig van de gemeente. 

De Stadsgids richt zich op alle klanten van de gemeente Helmond. Naast interne klanten (andere 
afdelingen binnen de gemeente) kan er een onderscheid gemaakt warden tussen drie doelgroepen, 
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namelijk Bedrijven, lnstellingen & Verenigingen en Burgers (M. Kessels, 2005). Omdat deze 
doelgroepen goed van elkaar zijn te scheiden en elke doelgroep andere eisen stelt aan de gemeente 
wordt er geadviseerd om deze doelgroepen als hoofdindeling te nemen en dan verder per doelgroep 
een specifiekere indeling te maken. Dit onderzoek richt zich hoofdzakelijk op bedrijven, daarom zal er 
op Burgers en lnstellingen & Verenigingen verder niet uitgebreid worden ingegaan. Echter, omdat 
burgers voor alle producten en diensten terecht kunnen in de Stadswinkel, is voor deze doelgroep de 
indeling betrekkelijk eenvoudig vast te stellen. Voor bedrijven kan er worden uitgegaan van het soort 
product of dienst waar deze doelgroep om vraagt. Door de vraaggerichte indeling kan het voorkomen 
dat een verwijzing vaker dan een keer voorkomt. Hieronder wordt een voorstel gedaan voor een 
indeling [Folder lnformatie over vergunningen in Rotterdam, 2005; Website gemeenten Moerdijk, 
Rotterdam, Utrecht, 2006]: 

Een belangrijk onderscheid dat regelmatig wordt gemaakt in informatiebronnen van gemeenten aan 
bedrijven is het onderscheid tussen vergunningen en informatie over faciliteiten van een gemeente. 
Hoewel hier overlap tussen kan zitten (bijv. het aanbieden van vergunningen via een bepaalde 

. faciliteit) wordt dit onderscheid gemaakt omdat dit ingangen zijn via welke ondernemers vaak zoeken. 
Daarom kan er een onderscheid worden gemaakt in een ingang 'Vergunningen' en een ingang 
'Faciliteiten voor ondernemers'. Bij elke ingang kan tevens een verwijzing worden opgenomen naar 
een contactpersoon voor als de ondernemer het nog niet helemaal weet. 

Via de ingang vergunningen kan vervolgens een onderscheid worden gemaakt tussen een aantal 
groepen die de volledige moeten lading dekken, namelijk Detailhandel, Ambulante handel, Horeca & 
Recreatie, Bouw en Milieu & Verkeer. Per groep worden hieronder voorbeelden genoemd van 
vergunningen (deze lijst kan echter incompleet zijn) [lnformatie over vergunningen in Rotterdam, 
2005; Website gemeenten Moerdijk, Rotterdam, Utrecht, 2006]: 

1. Detailhandel 
a. Winkeltijdenwet 
b. Verkoopautomaten 
c. Winkeluitstalvergunning 
d. Gebruik van gemeentegrond voor commerciele doeleinden 
e. Verkoopvergunning vuurwerk 

2. Ambulante handel 
a. Braderievergunning 
b. Ventvergunning 
c. Standplaatsvergunning 
d. Marktvergunning 
e. Standwerkersvergunning 

3. Horeca en recreatie 
a. Exploitatievergunning 
b. Ontheffing sluitingstijden 
c. Drank- en horecavergunning 
d. Aanwezigheidsvergunning speelautomaten 
e. Seksinrichtingen en escortbedrijven 
f. Gebruik van gemeentegrond voor niet-commerciele doeleinden 
g. Mechanisch versterkte muziek en toespraken op straat 
h. Evenementenvergunning (klein- en groot) 
i. Loterijvergunning 

4. Bouw 
a. (Tijdelijke) Bouwvergunning 
b. Gebruiksvergunning 
c. Monumentenvergunning 
d. Sloopvergunning 
e. Aanlegvergunning 
f. Toestemming wijziging van het gebruik 

5. Milieu en verkeer 
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a. Vergunning Wet milieubeheer 
b. Melding Wet milieubeheer 
c. Parkeervergunning 

Het reikt te ver om per vergunning een procedure-uitleg op te nemen in de Stadsgids, omdat de 
stadsgids op deze manier zijn compactheid verliest. Daarom wordt er geadviseerd om per groep 
vergunningen een uitleg op te nemen met welke zaken hieronder vallen en vervolgens per vergunning 
een korte uitleg van enkele regels met een verwijzing naar waar men voor dit product moet zijn binnen 
de gemeente en eventueel een verwijzing naar een andere bron waar meer informatie te vinden is 
over dit product. In de informatiebrochure voor bedrijven kan met een zelfde indeling een 
uitgebreidere beschrijving warden opgenomen van de diverse vergunningen en producten. 

Naast de ingang vergunningen wordt er geadviseerd een ingang op te nemen met informatie over 
faciliteiten van de gemeente. Hierbij kan men zich in de Stadsgids beperken tot de verschillende 
aanspreekpunten. In de informatiebrochure voor bedrijven kunnen nog een aantal andere ingangen 
warden opgenomen. Er moet nog verder warden bepaald welke indeling het meest geschikt zijn door 
de werkgroep die deze folder gaat maken. Hierbij kan echter de informatiebrochure voor ondernemers 
van de gemeente Rotterdam als voorbeeld warden genomen (zie Bijlage 18). 

Wat betreft de Stadsgids wordt geadviseerd om voor het overzicht van aanspreekpunten wel de 
huidige stadsgids met omschrijvingen van afdelingen als uitgangspunt te nemen, maar hier vervolgens 
te bepalen welke informatie niet interessant is voor ondernemers, welke informatie wel interessant is 
en daarnaast welke informatie nog ontbreekt (waaronder het Startersloket). In de nieuwe situatie is er 
dus geen beschrijving meer opgenomen van elke afdeling, maar slecht die afdelingen die een ingang 
vormen voor bedrijven bij de gemeente Helmond. Daarnaast moet er een eindredacteur warden 
aangesteld die ervoor zorgt dat de informatie van deze afdelingen op een soortgelijke manier wordt 
aangeboden en het niet lijkt op een bijeengeraapt geheel van een aantal verschillende afdelingen. 

5.3.3 lmplementatie - lnformatiebrochure en stadsgids 

De implementatie wordt behandeld aan de hand van de GOTIK-aspecten (Geld, Organisatie, Tijd, 
lnformatie, Kwaliteit). 

Geld 
lmplementatie van verbeteringen in de stadsgids brengen geen extra kosten met zich mee. Dit omdat 
er reeds een werkgroep bestaat die zich bezighoud met het inrichten van de stadsgids en deze groep 
bestaat uit intern personeel. 
lmplementatie van de informatiefolder voor bedrijven brengt wel extra kosten met zich mee omdat dit 
een nieuw product betreft. In Bijlage 17 wordt een grove schatting gemaakt van deze kosten. 

Organisatie 
Een herindeling van de stadsgids heeft geen gevolgen voor de organisatiestructuur. Voor de stadsgids 
bestaat al een werkgroep. Voor het maken van de informatiebrochure voor bedrijven moet een nieuwe 
werkgroep warden opgericht. Er wordt geadviseerd om hiervoor een persoon van de stadswinkel 
(dienstverlening) en een persoon van de afdeling economische zaken (bedrijfsbeleid) aan te stellen. 

Tijd 
Voor het inrichten van de stadsgids heeft de werkgroep die zich hier mee bezighoudt een aantal uren 
beschikbaar. Omdat er reeds een voorstel is gedaan voor een herindeling wordt er vanuit gegaan dat 
er slechts een beperkt aantal extra uren nodig is om de veranderingen door te voeren. Voor een 
schatting van de benodigde extra tijd zie Bijlage 17. 
Voor het maken van een bedrijfsinformatiebrochure is wel extra tijd nodig. Voor een schatting van de 
benodigde tijd zie Bijlage 17. 

lnformatie 
De werkgroep Stadsgids is reeds op de hoogte van de voorgestelde veranderingen en zal er mee aan 
de slag gaan. De bedrijfsinformatiebrochure moet warden meegenomen als ondersteunend materiaal 
bij inrichting van het lnformatie-/Servicepunt en daarom warden opgepakt door de werkgroep 
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verbeteren dienstverlening bedrijven, die ook aan de slag gaat met implementatie van het digitale 
loket I servicepunt. 

Kwaliteit 
Door de stadsgids meer vraaggericht en duidelijker in te delen zal de kwaliteit van de dienstverlening 
verbeteren. De kwaliteit kan warden gewaarborgd door de vernieuwde stadsgids aan een testgroep 
voor te leggen en te vragen op welke vlakken deze nieuwe indeling een verbetering of juist een 
verslechtering is ten opzichte van de oude stadsgids. 
Doordat door een informatiebrochure de informatievoorziening aan bedrijven verbeterd komt ook deze 
brochure de kwaliteit van de dienstverlening ten goede. 
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5.4 Service-1/nformatiepunt voor bedrijven 

Een belangrijk adviespunt om de dienstverlening van de gemeente Helmond aan bedrijven te 
verbeteren is het inrichten van een service-/informatiepunt voor bedrijven. Voordat dit service
/informatiepunt een feit is moeten er nog een aantal fasen worden doorlopen. In dit Plan van Aanpak 
wordt er ingegaan op welke stappen nog moeten worden genomen om te komen tot dit service
/informatiepunt. Er zal hier echter wel worden ingegaan op welke stappen moeten worden genomen 
om het Service-/lnformatiepunt te realiseren. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van het 
stappenplan voor inrichting van een fysiek loket en het Organisatie- en Besturingsmodel van het 
Bedrijvenloket van de gemeente Nijmegen. Daarnaast worden een aantal handreikingen gedaan die 
kunnen helpen bij de verdere besluitvorming omtrent het stappenplan. Deze handreikingen worden 
besproken in de betreffende fasen. 
Voor het Service-/lnformatiepunt voor bedrijven is een projectopdracht geformuleerd. Deze 
projectopdracht is te vinden in Bijlage 24. 

5.4.1 Toelichting 

Het te realiseren Service-/lnformatiepunt kan worden opgevat als een project. Elk project doorloopt 
een aantal fasen van begin tot einde, namelijk orientatiefase, definitiefase, ontwerpfase, 
voorbereidingsfase, uitvoeringsfase en evaluatie. Voor een toelichting op deze fasen zie Bijlage 19. 

Orientatiefase 

De orientatiefase van het project is grotendeels afgerond. lmmers, tijdens de orientatiefase is gekeken 
naar de huidige dienstverlening van de gemeente Helmond aan bedrijven en naar aanleiding hiervan 
is een SWOT-analyse opgesteld. Hieruit is als een van de adviezen naar voren gekomen om een 
centraal Service-/ lnformatiepunt voor bedrijven in te richten. De intentie tot het inrichten van een 
Service-/lnformatiepunt voor bedrijven wordt onderschreven door de leden van de werkgroep 
Bedrijven en door het MT van de gemeente. Ook is door een afvaardiging van de gemeente Helmond 
een bezoek gebracht aan het bedrijvenloket van de gemeente Nijmegen. 

Definitiefase 

In de definitiefase moet worden vastgesteld hoe het Service-/ lnformatiepunt er uit moet gaan zien. 
Hierbij gaat het erom om vast te stellen wat er wordt verstaan onder het Service-/lnformatiepunt en de 
doelstellingen van het Service-/lnformatiepunt. Tevens moeten de eisen die aan het loket worden 
gesteld worden vastgelegd in een Programma van Eisen. Dit kan worden gedaan door de 
verschillende vormen voor het inrichten van een Service-/lnformatiepunt nader met elkaar te 
vergelijken. 

Door de gemeente is op hoofdlijnen een voorkeursuitspraak gedaan voor de vorm van het loket. 
Hierbij is de mogelijkheid van een Service-/lnformatiepunt voor bedrijven vergeleken met de 
mogelijkheid van een klantcontactcentrum, waar ook de back offices in zijn geconcentreerd. Hieruit is 
naar voren gekomen dat het klantcontactcentrum niet wordt gezien als een reele mogelijkheid. 
Daardoor is een globale afbakening al gemaakt, nl. om geen ingrijpende veranderingen door te voeren 
in de back office afdelingen. Daarom kan tijdens de definitiefase de focus liggen op het bepalen in 
welke vorm een centraal Service-/lnformatiepunt voor bedrijven gerealiseerd moet worden. Tevens 
moet een goed beeld ontstaan van te verwachten kosten en baten voor zowel gemeente als bedrijven 
van de diverse vormen die mogelijk zijn . 

In het rapport 'Lokale loketten in de WMO' worden een aantal vragen behandeld die kunnen worden 
gebruikt bij het bepalen van de beste vorm van het bedrijvenloket [F. Kaspers, 2005]. Aan de hand 
van de reeds verzamelde informatie in dit onderzoek wordt er op de vragen ingegaan: 

Wie is de doelgroep? 

De doelgroep zijn ondernemers en vertegenwoordigers van bedrijven die momenteel geen duidelijk 
aanspreekpunt hebben binnen de gemeente Helmond voor informatie en advies. Hierbij gaat het met 
name om MKB, horeca en detailhandel. 
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2 Wat is de diepte van het Service-/lnformatiepunt? 

In het rapport lnvesteren in dienstverlening Bedrijvenloket [M.O. Wolbers, 2002] zijn vijf typen 
dienstverlening gedefinieerd, namelijk lnformatie, Intake, Transactie, Uitzetten en Doorverwijzen (zie 
Bijlage 20 voor een toelichting). Door het MT van de gemeente Helmond is op basis van de SWOT
analyse en advisering besloten dat er minimaal een centraal lnformatiepunt voor bedrijven moet 
komen en dat verder het ambitieniveau (diepte en breedte) moet worden vastgesteld. Een stapje 
verder is het beantwoorden van de klantvraag met een intake. In dit geval wordt er een op de vraag 
toegesneden plan gemaakt met het behandelingsproces en de beoogde resultaten. Daarnaast worden 
de documenten verstrekt die nodig zijn voor de transactie, zoals aanvraagformulieren. Als er voor 
wordt gekozen om ook de transactie te laten plaatsvinden vanuit het loket dan wordt de intake ook 
afgehandeld in het loket. Dit kan bijvoorbeeld het beoordelen en verstrekken van vergunningen zijn, 
inschrijven in het handelsregister en het afgeven van een BTW-nummer. 
Twee andere mogelijkheden zijn uitzetten en doorverwijzen. Bij uitzetten wordt de vraag wel gehoord, 
maar vervolgens uitgezet in de backoffice. Bij doorverwijzen wordt de klant zelf in contact gebracht 
met een andere afdeling of instantie. 
Omdat er is vastgesteld dat een klantcontactcentrum niet wenselijk ligt het aan de aard van een 
product of het mogelijk is om ook de transactie vanuit het bedrijvenloket te laten plaatsvinden. In veel 
gevallen zal een afhandeling van de klantenvraag plaats moet blijven vinden vanuit de vakafdelingen. 
Echter, omdat als visie is vastgesteld om de dienstverlening van de gemeente vanuit het standpunt 
van de klant wel te integreren wordt er geadviseerd om naast informatieverstrekking minimaal de 
intake en waar mogelijk de afhandeling vanuit het loket te laten plaatsvinden. Per gemeentelijk 
product zal verder moeten worden bekeken of dit ook werkelijk haalbaar is. 

3 Hoe breed moet het Service-/lnformatiepunt worden? 

Om bedrijven optimaal van dienst te kunnen zijn moeten ze in zoveel mogelijk situaties direct 
geholpen kunnen worden. Uit een landelijk onderzoek [Bex, Boshouwers, van den Broek, 2002] blijkt 
dat de grootste synergievoordelen voor bedrijven worden gehaald als ook informatie en intake 
mogelijk is van producten en diensten van de Kamer van Koophandel en de belastingdienst (zie 
Bijlage 23). 
Echter, om een dergelijk breed scala aan producten aan te kunnen bieden moet de medewerker van 
het Service-/lnformatiepunt zelf nogal veel weten of direct toegang hebben tot goed bijgewerkte 
kennissystemen. Uit ervaringen van andere gemeenten blijkt dat dit niet in een keer is te realiseren. 
Daarom is het verstandiger om te werken met een groeimodel. In dit groeimodel wordt er gestart met 
het aanbieden van een beperkt aantal producten vanuit de eigen organisatie. Voor andere producten 
wordt er nog doorverwezen of wordt de vraag uitgezet (zie Bijlage 20 voor een toelichting). Om 
klanten toch zo vaak mogelijk te kunnen helpen is het daarom belangrijk dat er wordt bepaald naar 
welke producten de meeste vraag is en te starten met het aanbieden van deze producten in het loket. 
Later kan er samenwerking worden gezocht met de Kamer van Koophandel en de belastingdienst om 
bedrijven vanuit een loket nog beter van dienst te kunnen zijn. 
Er zijn verschillende bronnen die kunnen helpen om een beeld te vormen van de vraag waar de 
meeste behoefte aan is. Ten eerste kan middels de vragenlijst aan bedrijven worden bepaald voor 
welke (combinatie van) diensten de meeste behoefte is aan een duidelijk aanspreekpunt. Daarnaast, 
kan bij de vakafdelingen worden nagegaan welke diensten het meeste worden gevraagd en geschikt 
zijn om te worden opgenomen in het centrale loket. Ten derde kan gebruik worden gemaakt van de 
ervaringen van andere bedrijvenloketten. In Bijlage 21 is een lijst opgenomen van de meest 
gevraagde diensten van een aantal bestaande bedrijvenloketten. 

Uit de analyse van de loketten in de gemeenten Utrecht en Rotterdam blijkt dat Horeca en 
detailhandel (waaronder ambulante handel) bij beide loketten het merendeel van de contacten voor 
hun rekening nemen, namelijk 72,6 % in Rotterdam en 50,7 % in Utrecht. Rotterdam heeft ook cijfers 
verstrekt omtrent de onderwerpen waarover wordt gesproken. In Rotterdam staan de onderwerpen 
Vergunningen en Huisvesting op de eerste plaats. Deze twee onderwerpen maken samen ongeveer 
de helft uit van de besproken onderwerpen. Een aantal andere populaire onderwerpen zijn Starters 
algemeen, financien en Netwerk en Ondersteuning. 
Geadviseerd wordt dus om te starten met informatie over en intake van producten waarvan verwacht 
wordt dat er de meeste vraag naar is. 



Gemeentelijke dienstverlening aan bedrijven 45 

4 Hoe is de samenwerking tussen het loket en afdelingen geregeld? 

Een belangrijk aspect om het loket een succes te kunnen maken is een goede samenwerking en 
interactie tussen loket en back office afdelingen. Zo moeten medewerkers van afdelingen op de 
hoogte zijn van het bestaan van het loket en wanneer het beter is om een ondernemer naar dit loket 
door te verwijzen. Daarnaast moet er vanuit de back office afdelingen een goede support van het loket 
zijn, zodat de medewerkers van het loket beschikken over actuele informatie. Om deze samenwerking 
goed te borgen wordt er geadviseerd om het loket en de betrokken afdelingen Service Level 
Agreements (SLA) te laten tekenen, waarin van de verschillende partijen helder de taken en 
verantwoordelijkheden warden vastgelegd in de vorm van meetbare afspraken. 

5 Hoe moet de klant contact kunnen opnemen met het loket? 

Zoals eerder aangegeven zijn er vier manieren waarop een bedrijf contact kan opnemen met de 
gemeente, te weten Schriftelijk, Telefonisch, Elektronisch en Persoonlijk. Schriftelijk opvragen van 
informatie over gemeentelijke producten door bedrijven komt niet tot nauwelijks meer voor. Binnen de 
gemeente Rotterdam is niet een keer een schriftelijke vraag om informatie aan het bedrijvenloket 
geregistreerd. Het telefonisch en elektronisch vragen van informatie komt daarentegen een stuk vaker 
voor. Daarom moeten de contactpersoon of -personen van het bedrijvenloket een eigen 
telefoonnummer krijgen. Op dit nummer moet om informatie kunnen warden gevraagd en moeten 
aanvraagformulieren kunnen warden aangevraagd. Als een vraag elektronisch binnenkomt, dan kan 
dat op twee manieren zijn, namelijk per email of via de website (waaronder het digitale bedrijvenloket). 
Oak voor deze informatie is het bedrijvenloket de aangewezen plek om een vraag of aanvraag te laten 
binnenkomen. Ten slotte is er nag het persoonlijke contact. Aansluitend bij het groeimodel wordt er 
geadviseerd dat een bedrijf hier in de eerste instantie op afspraak langs kan komen of dat het loket 
een beperkt aantal dagen geopend is. Op deze manier kan er een duidelijker beeld ontstaan van de 
frequentie en de bezettingsgraad van de medewerker. Op deze manier is er oak geen noodzaak om 
gelijk een front office loket in te richten. Op het moment dat de afspraak wordt gemaakt kan de 
strekking van de vraag vast warden vastgesteld, zodat de medewerker van het bedrijvenloket zich hier 
op kan voorbereiden. 
Op het moment dat blijkt dat er voldoende vraag is vanuit bedrijven kan er voor warden gekozen om 
een inlooploket te maken dat gelijke openingstijden heeft als de stadswinkel. 

Aan de hand van bovenstaande vragen kan al een goed beeld warden verkregen van hoe het loket er 
moet gaan uitzien. Hoewel er een bij het behandelen van de vragen een aantal suggesties zijn 
gedaan moet de vormgeving van het loket nag verder warden uitgewerkt. 

Wanneer er globaal bekend is hoe het loket er uit moet gaan zien kan er een inschatting warden 
gemaakt van de te verwachten kosten en opbrengsten. De volgende bronnen kunnen warden gebruikt 
om een goed beeld te krijgen van de kosten en baten: 

Kosten en baten van andere bedrijvenloketten in Nederland 
Analyse reductie administratieve lasten op basis van ervaringen van andere bedrijvenloketten 

Deze warden hier nader toegelicht. 

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is er door het onderzoeksbureau Research 
voor Beleid BV een rapport geschreven die gemeentes behulpzaam moet zijn bij het doen van een 
investeringsbeslissing in het bedrijvenloket. Hiervoor zijn drie landelijke voorhoedetrajecten voor 
bedrijvenloketten met elkaar vergeleken en zijn de kwantitieve kosten en kwalitatieve baten 
geanalyseerd. Bij deze loketten werd er minimaal samengewerkt tussen gemeente, Kamer van 
Koophandel en Belastingdienst. Een belangrijke conclusie hieruit is dat de baten pas op langere 
termijn zichtbaar warden. Voor een overzicht van de kosten en baten van deze voorhoedeprojecten 
zie Bijlage 22. 
Oak is er geanalyseerd welke voordelen er voor ondernemers zijn. Hierover is een rapport geschreven 
genaamd Meting reductie administratie lasten Bedrijvenloket. Oak in dit rapport wordt er vanuit 
gegaan dat er een samenwerking bestaat tussen de diverse gemeentelijke loketten, de Kamer van 
Koophandel en de Belastingdienst. In Tabel 7 warden de reducties in administratieve lasten 
opgegeven op basis van de ervaringen van de loketten in de voorhoedegemeentes Groningen en 
Emmen. Hierbij gaat het puur om de doorlooptijd in het loket zelf. Dus zaken als een reductie in reistijd 
voor de ondernemer bij een loket zijn niet meegenomen. 
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Type bedrijf Meerdere loketten bij Bedrijvenloket voor Reductie potentieel 
instanties alle instanties 

Startende 8 uur 4 uur 50% 
horecaondernemer 
Locatie-uitbreiding met 3112 uur 11/2 uur 60% 
bestemm ingswijzig ing 
Pre-startende 5% uur 3% uur 40% 
Horecaondernemer 

Tabel 7: Reductie administratieve fasten bedrijvenloket 

Ter voorbeeld wordt een startende horecaondernemer genomen. Uit de tabel blijkt dat bij de 
traditionele indeling met verschillende loketten binnen de gemeente, Kamer van Koophandel en 
Belastingdienst de ondernemer 8 uur kwijt is aan gesprekken en indienen van aanvragen bij de balies. 
In de nieuwe situatie met maar een loket voor alle instanties is de ondernemer nog maar 4 uur kwijt. 
Voor een uitgebreidere toelichting en overzicht hoe de wachttijden zijn opgebouwd zie Bijlage 23. 

Zowel de kosten en baten als de reductie in lasten voor bedrijven kunnen worden meegenomen in de 
verdere keuzes die gemaakt moeten worden bij de invulling van het bedrijvenloket. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat de reductie in lasten zijn ingeschat bij een aantal loketten die ook diensten 
aanbieden namens de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. 

Wanneer een duidelijk beeld bestaat hoe in welke vorm het bedrijvenloket moet worden gerealiseerd 
kan dit vast worden gelegd in doelstellingen en het programma van eisen, zoals beschreven op 
pagina 125. 

Ontwerp en volgende fasen 

Wanneer de definitiefase is afgerond kan de ontwerpfase aanvangen. Hierbij gaat het erom de eisen 
die in het Programma van Eisen zijn gesteld te vertalen naar een concreet voorstel om aan alle eisen 
te voldoen. Welke activiteiten er precies tijdens ontwerp- en volgende fasen worden ondernomen zijn 
afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden tijdens de definitiefase. 
Voorbeelden van activiteiten: 

• Beschrijvingen maken diverse producten van het loket en werkbeschrijvingen van de 
afhandelingsprocedure, zowel in loket als in bij de backoffice afdelingen. 

• Functieprofiel voor loketmedewerker opstellen. 
• Ondersteunend foldermateriaal ontwerpen 
• Als gebruik van een CRM systeem als eis wordt gezien kan tijdens de ontwerpfase een CRM 

systeem worden ontworpen of gekocht van een leverancier. 
Naast het functionele ontwerp vindt er in deze fase een procesontwerp plaats. Hierin wordt vastgelegd 
welk tijdspad tijdens de voorbereidingsfase wordt gevolgd. 
Tijdens de voorbereidingsfase wordt het goedgekeurde ontwerp ten uitvoer gebracht, zodat alles 
gereed komt om het loket te openen. Hierbij gaat het om zaken als het daadwerkelijk inrichten van het 
fysieke loket, het maken en drukken van ondersteunende folders, het werven en trainen van geschikt 
personeel, het implementeren van ondersteunende computerprogramma's, het maken en verspreiden 
van promotiemateriaal, enz. Welke activiteiten er precies nodig zijn ligt wederom mede aan de keuzes 
die gemaakt worden tijdens de ontwerpfase. 
Wanneer ook deze fase gereed is kan het loket worden geopend. 

5.4.2 lmplementatie - Service-1/nformatiepunt 

Hoewel paragraaf 5.4.1 voor een groot deel een procesbeschrijving geeft en daarmee in feite al ingaat 
op de implementatie zal deze ook nog worden behandeld vanuit de GOTIK-invalshoeken net als de 
andere punten in dit Plan van Aanpak. 
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Geld 
Het te nemen stappen in de definitiefase kunnen volledig worden opgepakt door de werkgroep 
bedrijven. Daarom zijn hier geen extra kosten aan verbonden. De kosten tijdens latere fasen hangen 
at van de keuzes die de gemeente Helmond maakt tijdens de definitiefase. Echter, voor de 
beeldvorming is een kostenoverzicht van andere gemeenten te vinden in Bijlage 22. 
Daarnaast geeft de gemeente Nijmegen aan dat de kosten van het bedrijvenloket Nijmegen 
ruimschoots worden terugverdiend met efficiencywinsten bij andere afdelingen. 

Organisatie 
De verdere uitwerking tijdens de definitiefase kan worden opgepakt door de huidige werkgroep 
Verbeteren Dienstverlening Bedrijven. Terugkoppeling vindt plaats naar de huidige klankbordgroep 
Verbeteren Dienstverlening Bedrijven. Na iedere fase vindt er een terugkoppeling plaats naar het 
Management T earn van de gemeente Helmond. 

Tijd 
De benodigde tijd hangt at van keuzes die in de definitiefase worden gemaakt. Voor een schatting van 
de benodigde tijd tijdens de definitiefase zie Bijlage 17. Oorspronkelijke projectdoelstelling was op in 
2007 de dienstverlening aan bedrijven te hebben verbeterd. Afhankelijk van de eisen die aan het 
project worden gesteld tijdens de definitiefase kan worden bepaald waar in 2007 dit punt precies zal 
liggen of dat dit zelfs nog verder uitgesteld zal moeten worden. 

lnformatie 
Terugkoppeling vindt plaats aan de klankbordgroep en het Managementteam van de gemeente. 

Kwalititeit 
De kwaliteit van het uiteindelijke resultaat hangt af van de eisen die aan het loket worden gesteld in 
het Programma van Eisen. Hierbij gaat het ook om concrete kwaliteitseisen aan het project. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

In dit Hoofdstuk warden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek overzichtelijk 
weergegeven aan de hand van de onderzoeksvragen 

6. 1 Onderzoeksvragen 

Bij aanvang van het onderzoek is de volgende opdrachtformulering opgesteld: 

Om aan deze opdrachtomschrijving te kunnen voldoen zijn er een aantal onderzoeksvragen opgesteld 
(zie paragraaf 3.1 ). Deze waren als volgt: 

6.2 Conclusie onderzoeksvraag 1 
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Bij het onderzoeken op welke manier de gemeente Helmond de dienstverlening aan bedrijven 
aanbiedt is er gelegenheid geweest om medewerkers van verschillende afdelingen te interviewen en 
mee te kijken naar de werkprocessen. Er zijn verschillende afdelingen binnen de gemeente waar een 
bedrijf mee in aanraking kan komen. 
De dienstverlening aan bedrijven door deze afdelingen is professioneel en bedrijven worden goed 
geTnformeerd over de voortgang van een vergunningaanvraag. Hierbij valt wel op dat de 
werkprocessen hoofdzakelijk op afdelingsniveau zijn georganiseerd. Ook gebruikt elke afdeling zijn 
eigen klantvolg- en registratiesysteem. Daardoor bestaat er geen goed inzicht in samenhangende 
vraagpatronen van bedrijven aan de gemeente. Om toch inzicht te hebben in de activiteiten van 
andere afdelingen bestaan er over bepaalde vergunningen periodieke overleggen tussen afdelingen. 
Zo kunnen afdelingen beoordelen of zij ook iets moeten doen met een bepaalde aanvraag. 
Om de klant te informeren over de diensten en producten van de gemeente zijn er diverse bronnen 
beschikbaar, waaronder de website en de stadsgids. Ook de afdeling Economische Zaken kan een 
bedrijf adviseren en doorverwijzen. Echter, de diverse informatiebronnen voor bedrijven zijn niet goed 
op elkaar afgestemd en kunnen verwarring oproepen. 

Aanbeveling: 
Bij het verbeteren van de dienstverlening aan bedrijven is het belangrijk om voor een integrale 
benadering te kiezen. Alleen op deze manier kan er meer inzicht ontstaan in samenhangende 
vraagpatronen van bedrijven en kan een duidelijke informatievoorziening aan bedrijven worden 
ingericht. 
Echter, er moet wel aandacht zijn voor de verschillen tussen afdelingen. Tijdens het onderzoek is al 
gebleken dat de ene afdeling heel anders tegen bepaalde adviezen en ontwikkelingen aankijkt dan de 
andere afdeling. Daarom moeten alle afdelingen die diensten aan bedrijven aanbieden goed worden 
betrokken bij veranderingen en het maken van plannen voor deze veranderingen. 
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6.3 Conclusie onderzoeksvraag 2 

Om een goed beeld te vormen van mogelijkheden die er zijn om de dienstverlening aan bedrijven in 
te richten zijn een aantal andere gemeenten ge"interviewd of bezocht, die een vernieuwende manier 
van dienstverlenen hebben. Hierbij valt op dat al deze gemeenten weliswaar op zoek zijn (geweest) 
naar hoe de dienstverlening herkenbaar en klantgericht kan warden ingedeeld, maar dat toch elke 
gemeente daar andere keuzes in maakt. Duidelijk bestaat er geen enigheid over een beste manier om 
de dienstverlening aan te bieden. Dit laat zich verklaren uit de onderlinge verschillen tussen 
gemeenten. Zo heeft een gemeente als Rotterdam een veel grotere doelgroep dan een stuk kleinere 
gemeente als Moerdijk, waardoor ze bij het bedrijvenloket een stuk grotere doorloop van klanten kan 
verwachten. Ook speelt het havenbedrijf in Rotterdam een belangrijke rol, waardoor een deel van de 
dienstverlening van de gemeente specifiek gericht is op dit bedrijfstype. Ook de gemeente Helmond 
heeft een eigen doelgroep, die om een eigen aanpak vraagt. Toch kunnen ervaringen van andere 
gemeenten een goede informatiebron zijn. Aan de ene kant om ideeen en inspiratie op te doen en aan 
de andere kant om inzicht te krijgen of bepaalde plannen haalbaar zijn. 
In dit onderzoek zijn door deze aanpak vier mogelijkheden ge"identificeerd om de dienstverlening aan 
bedrijven te verbeteren, namelijk invoering van een fysiek loket, invoering van een digitaal loket, 
kantelen van de organisatiestructuur en invoeren van een CRM systeem. Het kantelen van de 
organisatiestructuur is als mogelijkheid afgevallen, omdat deze mogelijkheid werd gezien als te 
ambitieus, met te weinig zicht op in hoeverre dit werkelijk een verbetering zal opleveren. De andere 
drie mogelijkheden zijn in het Plan van Aanpak opgenomen als reele verbetermogelijkheden voor de 
gemeente Helmond. 

Aanbeveling: 
Kijk bij het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de dienstverlening aan bedrijven in te richten ook 
naar andere gemeenten en de keuzes die zij hebben gemaakt. Vaak hebben zij in de praktijk al 
ervaren of een bepaald idee werkt en hier van geleerd. Dit kan de gemeente Helmond een hoop 
onnodige inspanning besparen. Hierbij moet de gemeente Helmond zich echter wel afvragen waarom 
een bepaald concept geslaagd is of juist gefaald heeft bij een andere gemeente. Een idee dat namelijk 
ergens anders niet werkte zou namelijk in Helmond juist erg goed kunnen werken (en vice versa), 
vanwege de onderlinge verschillen tussen gemeenten. 

6.4 Conclusie onderzoeksvraag 3 
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Door middel van een SWOT-analyse is er een goed inzicht ontstaan in de sterke en zwakke punten 
met betrekking tot de dienstverlening van de gemeente Helmond aan bedrijven. Naar aanleiding 
hiervan zijn er ook een aantal aanbevelingen gedaan hoe de gemeente Helmond de dienstverlening 
aan bedrijven kan verbeteren, waarmee de zwakke punten kunnen warden aangepakt en de sterke 
punten behouden blijven of verder warden versterkt. 

Aanbeveling: 
Op drie vlakken zijn er aanbevelingen gedaan aan de gemeente Helmond welke logisch voortvloeien 
uit de SWOT-analyse: 

1. Verbeter de eerste informatievoorziening aan bedrijven : 
a. Meer klantgerichte indeling van de stadsgids 
b. Verbeteren structuur website 
c. lnrichten van een digitaal bedrijvenloket 
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d. lnrichten van een service-/informatiepunt voor bedrijven 
2. verbeter de registratie van het contact met het bedrijfsleven 
3. verwoord een visie voor de dienstverlening van de gemeente aan bedrijven 

Deze aanbevelingen zijn verder uitgewerkt in het Plan van Aanpak. Zie Hoofdstuk 5 voor een 
uitgebreide beschrijving of Conclusie onderzoeksvraag 4 voor een beknopte beschrijving. 

6.5 Conclusie onderzoeksvraag 4 

Naar aanleiding van de adviezen is er een Plan van Aanpak opgesteld. Hierin wordt toegelicht hoe de 
gemeente Helmond concreet met de adviezen aan de slag kan gaan. Er is een visie verwoord die 
verder zal warden uitgezet door middel van het dwarsverband Klanten binnen de gemeente. 

Aanbeveling: 
Gebruik het Plan van Aanpak om de dienstverlening aan bedrijven te verbeteren. 
Met betrekking tot het verbeteren van de eerste informatievoorziening aan bedrijven is het Plan van 
Aanpak op diverse punten uitgewerkt. De werkgroep Stadsgids gaat aan de slag met het meer 
klantgericht indelen van de stadgids. Met betrekking tot de informatie aan bedrijven wordt hier 
samenwerking gezocht me de afdeling Economische Zaken, die relaties onderhoudt met het 
bedrijfsleven. Als uitgangspunt voor de indeling van de Stadsgids kan het voorstel uit het Plan van 
Aanpak warden aangehouden. 
De structuur van de website was reeds vanuit andere ontwikkelingen binnen de gemeente een 
aandachtspunt. Daarom is hier niet uitgebreid op ingegaan in het Plan van Aanpak. De gemeente is 
daarnaast voortvarend aan de slag gegaan met het inrichten van een digitaal bedrijvenloket. Hiervoor 
bestaat reeds een goedgekeurde projectopdracht. Deze is als Bijlage opgenomen (zie Bijlage 25). 
Het inrichten van het service-/informatiepunt is een zeer goede mogelijkheid om meer integraliteit te 
creeren in de dienstverlening aan bedrijven. Echter, inrichting van een dergelijke service
/informatiepunt is een ingewikkeld traject. Daarom is in het Plan van Aanpak aangegeven welk traject 
gevolgd moet warden voor het inrichten van dit service-/informatiepunt. Op basis van de bestaande 
inzichten zijn ook een aantal tips gegeven met betrekking tot hoe dit punt eruit moet gaan zien. 

Het invoeren van een centrale registratie van de contacten van de gemeente met bedrijven zal naar 
verwachting nog een aantal jaar op zich laten wachten, gezien de landelijke ontwikkelingen en het feit 
dat de afdeling lnformatie en Proces Management nog bezig is met het inventariseren van de 
mogelijkheden en de gewenste ICT-structuur binnen de gemeente. Echter, het inrichten van het 
service-/informatiepunt zou dit proces wel eens kunnen bespoedigen, indien de gemeente ervoor kiest 
om een dergelijk registratiesysteem te zien als een randvoorwaarde voor het service-/informatiepunt. 
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7 Nabeschouwing 

In dit Hoofdstuk wordt in een terugblijk aangegeven in hoeverre aan de onderzoeksopdracht is voldaan (paragraaf 
7. 1 ). Daarnaast wordt er in paragraaf 7.2 vanuit een wetenschappelijke benadering nog eens stilgestaan bij de 
professionaliteit van het onderzoek. 

7. 1 Terugblik op onderzoeksopdracht 

Aan het begin van het onderzoek is er een opdracht geformuleerd en zijn een aantal zaken genoemd 
waar rekening mee moet warden gehouden, zoals beschreven in paragraaf 2.6 en 2.7. Tevens zijn er 
een aantal onderzoeksvragen geformuleerd om het onderzoek overzichtelijk te houden. 

Het uiteindelijke doel voor de gemeente Helmond is een beter en meer ge"integreerde dienstverlening 
aan bedrijven. Echter, hierbij is aangegeven dat de afstudeeropdracht eindigt bij het aanbieden van 
een Plan van Aanpak om dit doel te bereiken. Oak kende het onderzoek een tussentijds doel, namelijk 
het presenteren van een aantal scenario's om de dienstverlening aan bedrijven te verbeteren met hun 
onderlinge voor en nadelen. 

Hierbij is aangegeven dat met een aantal randvoorwaarden rekening moet warden gehouden. Kort 
samengevat waren deze als volgt: 

1. De dienstverlening aan bedrijven van de hele gemeente Helmond moet in het onderzoek 
warden betrokken. 

2. Bij het in kaart brengen van de huidige dienstverlening moet niet alleen van binnenuit warden 
gekeken maar oak het klantperspectief moet warden meegenomen. 

3. Het project moet aansluiten op het lopende project 'deregulering I ontbureaucratisering'. 
4. Er moet warden aangegeven op welk type ondernemingen bepaalde adviezen betrekking 

hebben. 
5. Er moet een goede terugkoppeling zijn naar afdelingen die diensten aan bedrijven aanbieden 

om zo een Plan van Aanpak te creeren dat kan rekenen op draagvlak. 
6. Het Plan van Aanpak zal zowel een aantal eenvoudige tips geven als adviezen die meer op 

de langere termijn liggen. 

T erugkijkend op het onderzoek kan warden geconcludeerd dat de doelstelling van het onderzoek is 
gehaald, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de randvoorwaarden. Het Plan van 
Aanpak is opgeleverd en klaar om door de gemeente verder te warden gebruikt om de dienstverlening 
te verbeteren. Om te komen tot dit Plan van Aanpak is de dienstverlening van de gemeente aan 
bedrijven zo breed mogelijk bekeken (voorwaarde 1 ). Het klantperspectief heeft hierbij oak aandacht 
gekregen door voort te bouwen op bestaand onderzoek naar de tevredenheid van bedrijven 
(voorwaarde 2). Spijtig hierbij is dat de vragenlijst die tijdens een ander onderzoek is ontwikkeld om de 
tevredenheid van bedrijven nauwkeuriger in beeld te brengen om diverse redenen nag niet is 
ge"implementeerd waardoor deze resultaten niet meegenomen zijn. Echter, omdat het uitgangspunt in 
dit onderzoek hoofdzakelijk de landelijke en interne ontwikkelingen waren, heeft dit maar een beperkte 
invloed gehad op het uiteindelijke resultaat. 
Tevens is aansluiting gezocht bij het bestaande project deregulering I ontbureaucratisering doordat 
het Plan van Aanpak onder andere gericht is op het voor bedrijven toegankelijker maken van de 
gemeentelijke dienstverlening (randvoorwaarde 3). 
In de SWOT analyse en advisering is, indien relevant, aangegeven op welk type ondernemingen de 
sterke en zwakke punten betrekking hebben (randvoorwaarde 4) . Oak is tijdens het onderzoek 
terugkoppeling gevraagd van de belangrijkste betrokken afdelingen middels een werkgroepoverleg en 
klankbordgroepoverleg, waarmee is voldaan aan randvoorwaarde 5. Het draagvlak wisselt per 
afdeling en per advies. Zaken als het inrichten van een digitaal bedrijvenloket en vernieuwing van de 
stadsgids kunnen rekenen op een groat draagvlak. Het service/informatiepunt blijft een gevoelig punt 
en daarom kan in de toekomst nag de nodige discussie warden verwacht over dit punt binnen de 
gemeente Helmond. 
Ten slotte kan warden gesteld dat er zowel eenvoudige tips als meer lange termijn plannen warden 
belicht in het Plan van Aanpak, waarmee is voldaan aan de laatste randvoorwaarde. 
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7.2 Wetenschappelijke terugblik 

Een professioneel opgezet en uitgevoerd bedrijfskundig verbeterproject moet voldoen aan de 
volgende kwaliteitseisen [van Aken et al, 2001]: 

• Probleemgericht 
• Ontwerpgebaseerd 
• Kennisgebaseerd 
• Klantgericht 
• Verantwoord 

Hieronder zal dit onderzoek vanuit deze perspectieven warden beschouwd, waarbij de kwaliteitseisen 
tussen haakjes warden genoemd. 

Omdat dit onderzoek een exploratief onderzoek betrof en een probleemstelling hier gewoonlijk geen 
deel van uitmaakt is er bij aanvang van het onderzoek geen probleemstelling geformuleerd. In die zin 
is dit onderzoek afwijkend van de meest gangbare vorm voor een bedrijfskundig verbeterproject. 
Echter, door de adviezen te baseren op een gedegen SWOT-analyse kan er warden gesteld dat het 
onderzoek wel degelijk gericht is op het verbeteren van de situatie (probleemgericht). 
In het Plan van Aanpak komt het ontwerpaspect van het onderzoek naar voren (ontwerpgebaseerd). 
Hierbij is zowel aandacht gegeven aan het objectontwerp, ofwel het eindsituatieontwerp, het 
realisatieontwerp, ofwel het veranderplan en het procesontwerp, ofwel de aanpak van het 
verbeterproject zelf. Dit is gedaan door bij elk eindsituatieontwerp aan te geven wie binnen de 
gemeente dit kan gaan oppakken en op welke manier. Daarnaast is er naar de kosten van 
implementatie gekeken vanuit de GOTIK-invalshoeken. 
Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van relevante literatuur om zo vanuit een kennisgebaseerde 
benadering de onderzoeksaanpak, het diepteonderzoek en het Plan van Aanpak te ondersteunen 
(kennisgebaseerd). Terugkijkend kan warden gesteld dat in beperkte mate gebruik is gemaakt van 
wetenschappelijk bronartikelen. Deze hadden wellicht meer gebruikt kunnen warden, hetgeen kan 
warden gezien als leerpunt voor de toekomst. Echter, ik ben van mening dat het onderzoek toch goed 
is onderbouwd (verantwoord). Dit komt als volgt naar voren: 
1. Na elke stap is een terugkoppeling gevraagd van een breed panel binnen de gemeente, namelijk 

een werkgroep en een klankbordgroep en het management team. Op deze manier is er een breed 
gedragen projectopdracht geformuleerd en is een analyse gemaakt van de dienstverlening in de 
vorm van een SWOT-matrix waar velen binnen de gemeente zich in kunnen vinden. Ook de 
adviezen die voortvloeien uit de SWOT-analyse zijn voorgelegd aan dit panel. 

2. Door het onderzoek logisch op te bouwen en te werken met een onderzoeksmodel hangen de 
verschillende onderdelen van het onderzoek met elkaar samen. 

3. Door zoveel mogelijk te putten uit relevante praktijkbronnen en erkende literatuur is getracht om 
gebruik te maken van betrouwbare broninformatie. 

Echter, om te spreken van een geslaagd project zijn er ook andere zaken belangrijk zoals 
bruikbaarheid en aanvaardbaarheid. Zo kan de uitspraak dat de dienstverlening verbeterd door 
oplossing x volledig valide zijn, maar aan de andere kant onbruikbaar, omdat deze onbetaalbaar is. 
Daarom is in dit onderzoek getracht om de bruikbare oplossingen te presenteren die passen bij de 
ambities van de gemeente en deze in zekere mate praktisch te houden. Daarom is het Plan van 
Aanpak voor een uitspraak over de bruikbaarheid ook voorgelegd aan de uiteindelijke doelgroep en 
zijn aan de hand van deze aanbevelingen nog aanpassingen gedaan (klantgericht). Zo is een Plan 
van Aanpak geformuleerd met een goede kans van slagen. 
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1 Bijlage 1: Afdelingen die diensten aan bedrijven aanbieden 

1. 1 Afdeling Stadswinkel 

Alie inwoners van de gemeente Helmond kunnen voor gemeentelijke producten en diensten in de 
Stadswinkel terecht. De afdeling Stadswinkel valt onder de dienst Samenleving en Economie. Voor 
elke vraag van de burger is de Stadswinkel het eerste aanspreekpunt. 
Binnen de Stadswinkel zijn er drie balies: 
• Bouwen, Wonen en Leefomgeving 
• Burgerzaken 
• Zorg en lnkomen 

Vragen warden zoveel mogelijk afgehandeld bij de loketten in de frontoffice. Vragen kunnen op 4 
manieren binnenkomen bij loketten, nl: 
• Schriftelijk, via de post 
• Telefonisch, via de telefoon 
• Elektronisch, via de website van de gemeente of via e-mail 
• Persoonlijk, aan het loket 
Regelmatig kan een frontoffice loket de vraag niet rechtstreeks afhandelen en wordt deze 
doorverwezen naar de backoffice. lndien mogelijk verloopt het klantcontact wel zo veel mogelijk via de 
frontoffice, maar bij ingewikkelde of tijdrovende vragen wordt de klant met de backoffice in contact 
gebracht. 

1.2 Afdeling Economische Zaken 
De afdeling Economische Zaken valt net als de Stadswinkel onder de dienst Samenleving en 
Economie. Economische Zaken verleent geen rechtstreekse diensten aan bedrijven, maar vervult toch 
een belangrijke rol richting bedrijven. Dit blijkt wel uit de taken die deze afdeling heeft: 
• ontwikkeling en uitvoering stedelijk en regionaal economisch beleid 
• versterking van de stedelijke en economische voorzieningenstructuur 
• aanspreekpunt voor het Helmondse bedrijfsleven 
• de planning en uitgifte van bedrijventerreinen en bemiddeling bij bedrijfshuisvesting 
• vernieuwing van bedrijventerreinen 
• versterking stadscentrum en organisatie centrummanagement 
• economische promotie, acquisitieactiviteiten en relatiebeheer 
• versterken van de relatie beroepsonderwijs - bedrijfsleven - overheid 
• detailhandelsbeleid; belangenbehartiging midden- en kleinbedrijf detailhandel, (wijk)winkelcentra 

en wijkeconomie 
• stimulering en begeleiding van (startend) ondernemerschap 
• stimulering en bevordering van kennisoverdracht- en clusters 
[Stadsgids Helmond, 2005-2006] 

1.3 Afdeling Bestuurs- en Juridische Zaken 
De afdeling Bestuurs- en Juridische Zaken valt onder de dienst Middelen en Ondersteuning. De 
afdeling adviseert de gemeente intern over de juridische en de daarmee samenhangende aspecten 
van het werk van de gemeente. 
Daarnaast heeft ze op diverse manieren met het bedrijfsleven te maken: 

• de afdeling verstrekt vergunningen die nodig zijn om een horecabedrijf met of zonder het 
schenken van alcohol te exploiteren, een seksinrichting of escortbedrijf te exploiteren, een collecte 
of een loterij te houden en speelautomaten te plaatsen 

• uitvoering van de winkeltijdenwet 
• behandeling van bezwaren tegen beslissingen van de gemeente 
• behandeling en doorverwijzing van klachten tegenover gedragingen van de gemeente 
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1.4 Afdeling Bouwen en Wonen 
De afdeling Bouwen en Wonen valt onder de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. Binnen de 
afdeling Bouwen en Wonen zijn er drie teams: 

1. Wonen - Beleidsvoorbereiding en uitvoering van volkshuisvestingszaken, begeleiding en 
coordinatie van nieuwbouw van woningen en woningverbetering, uitvoering woningwet, afgeven 
van subsidiebeschikkingen in de werkzaamheden betreffende stadssanering. Eerste 
aanspreekpunt is de Stadswinkel 

2. Handhaving - Toezicht en handhaving op de vergunningen en regelgeving op grand van de 
Woningwet, Wet Ruimtelijke Ordening en Algemene Politie Verordening (APV) 

3. Bouw- en woningtoezicht, verdeeld over het team vergunningen Bedrijven en het team 
vergunningen Particulieren. Deze teams houden toezicht op de naleving van de Woningwet en de 
Wet op Ruimtelijke Ordening. Daarnaast warden hier bouwvergunningen beoordeeld en 
afgegeven. Eerste aanspreekpunt is de Stadswinkel. 

1.5 Afdeling Grondzaken 
De afdeling Grondzaken valt onder de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. 

Grondzaken houdt zich met betrekking tot bedrijven bezig met verwerving, beheer en uitgifte van 
onroerende zaken (waaronder bouwgrond en bedrijventerreinen) en planexploitatie en administratie 
van het grondbedrijf. De afdeling toetst aanvragen aan het plan voor ruimtelijke ordening. 
Grondzaken begeleid bedrijven oak op het fysieke aspect, zoals bij nieuwbouw, oak als hier 
vergunningen voor nodig zijn die buiten de eigen afdeling warden uitgegeven. 
Eerste contactpunt voor aanvragen op dit gebied is de Stadswinkel. 

1.6 Afdeling Beheer Openbare Ruimte 
De afdeling Beheer Openbare Ruimte valt onder de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. 

De afdeling heeft 3 teams: Wegen, Water, Groen en Afval. Contact met bedrijven op het gebied van 
dienstverlening verloopt voornamelijk via de afdeling Bouwen en Wonen, bijvoorbeeld voor het 
afgeven van een Uitritvergunning of een Riool aansluitvergunning. Bij de afdeling warden klachten 
over onderhoud verder afgehandeld. Bijvoorbeeld als een straat niet goed is schoongemaakt. Eerste 
aanspreekpunt hiervoor is echter Bestuurs- en Juridische Zaken. 

1.7 Afdeling Milieu 
De afdeling Milieu valt onder de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. 

De uitvoerende taken op basis van de wet bodemsanering en de wet milieubeheer heeft de gemeente 
uitbesteed aan de Regionale Milieudienst (onderdeel van het Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven - SRE). Binnen de gemeentelijke afdeling Milieu is men verantwoordelijk voor het opstellen 
van het strategisch beleid en het functioneren als contactpersoon binnen de organisatie op het gebied 
van milieuzaken. 

De Regionale Milieudienst die gevestigd is in een gebouw van de gemeente doet de 
vergunningverlening op het gebied van milieu en bodem, geluid en energiemanagement. Tevens 
wordt bij evenementen intern advies gegeven. Daarnaast bestaan de werkzaamheden voornamelijk 
uit controles (handhaving). 

1.8 Afdeling Werk, lnkomen en Zorg 

De afdeling Werk, lnkomen en Zorg valt onder de dienst Samenleving en Economie. Richting 
bedrijven vervult de Afdeling Werk, lnkomen en Zorg twee taken: 
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• Het Startersloket -7 via dit loket wordt er krediet verstrekt aan startende ondernemers die geen 
reguliere lening kunnen krijgen via de bank. Ook kleine ondernemers die tijdelijk 
liquiditeitsproblemen hebben kunnen bij de afdeling terecht voor krediet. Daarnaast wordt gekeken 
of mensen die moeten re"integreren een eigen onderneming kunnen starten. Zo investeer je in hun 
in plaats van dat ze in de bijstand terecht komen. 

• De afdeling is gericht op het voorkomen van werkloosheid, bijvoorbeeld door ondernemingen die 
mensen willen ontslaan te benaderen en alternatieven te zoeken voor deze werknemers. Zo 
komen de werknemers niet in de bijstand terecht. 
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2 Bijlage 2: Projectopdracht 

De goedgekeurde projectopdracht volgens het format van de gemeente Helmond: 

PBO~JECTOPDR~Ct4TI7 Versie: 3 (dd. 1 aug 2002) 

Verbeterenpienstverlening Be~rijven. 
'J&< 

w Datum: 26 oktober 2005 

Naam Opdrachtgever Jo Nelissen, directeur S&E 

Naam Projectleider Paul van der Wens 

Projectcode/nummer 

Startdatum 
12 september 2005 

De aanleiding tot dit project is ontstaan uit de volgende ontwikkelingen : 

1) 
De performance van de gemeentelijke dienstverlening staat sterk in de belangstelling. De 
Gemeente Helmond wil zich nadrukkelijker profileren als ondernemende stad waar het goed 
ondernemen is. Uit een dit jaar gehouden benchmark scoort Helmond een 6,4 (gedeeld tweede 
van de dertig onderzochte gemeenten) 

2) 
Het ministerie van VROM wil per 2007 de totale vergunningverlening vereenvoudigen en via de een 
loket gedachte aanbieden en afhandelen. ( Dit wetsvoorstel is in behandeling) 
Toelichting : Een vergunning is een officiele machtiging om iets te doen of te laten. Voor ruimte, wonen 
en milieu bestaan veel vergunningen, onder andere de bouw-, milieu- en aanlegvergunning met 
verschillende criteria, procedures en leges. Daarom werkt VROM aan een integrale vergunning, met een 
loket, een bevoegd gezag en een handhavende instantie: de omgevingsvergunning (voorheen de 
VROM-vergunning) . 

3) 
B&W van Helmond heeft onlangs besloten tot deregulering en lastenverlichting voor o.a. het 
bedrijfsleven. Primaire doel van deregulering is minder regelgeving voor de burgers en bedrijfsleven en 
het efficienter aanbieden van diensten (ondergebracht in een ander project, uitkomst is van invloed 
op dit project.) 

4) 
Er zijn een aantal landelijke ontwikkelingen waar de gemeente Helmond voortvarend op zal 
kunnen inspelen middels dit project: 
• Het kabinet presenteerde in 2003 het actieprogramma 'Andere Overheid'. Dit programma moet 

resulteren in een andere, efficienter functionerende overheid. De Vereniging voor Nederlandse 
Gemeenten (VNG) heeft in dit kader een gemeentelijk actieprog ramma opgesteld, waarin 5 
sporen zijn uitgezet: dienstverlening , benchmarking , sanering specifieke uitkeringen, toezicht 
en deregulering I ontbureaucratisering I administratieve lasten. 

• Er is een landel ijke ontwikkeling te zien om de dienstverlening aan bedrijven middels de een 
loket gedachte vaak samen met ketenpartners (bijvoorbeeld Kamer van Koophandel) in te 
richten en I of via internettoepassingen toegankelijk te maken . 

5 
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Binnen de gemeente Helmond bestaan er drie dwarsverbanden die de samenwerking tussen de 
afdelingen moeten bevorden, nl. 'Projectmatig werken', 'Visie en strategie' en 'Klanten'. De 
hoofddoelstelling van het dwarsverband 'Klanten' is 'De publieke dienstverlening wordt aan de 
klant op een kwalitatief hoog niveau aangeboden tegen een reele prijs-kwaliteitverhouding: 
eenduidig, herkenbaar, rekeninghoudend met samenhangende vraagpatronen ongeacht het 
medium dat de klant gebruikt. Daarbij kenmerkt de gemeente zich als klantgericht, zorgvuldig, 
betrouwbaar, responsief en pro-actief'. 
De subdoelstellingen geven aan dat de publieke dienstverlening vanuit het perspectief van de klant 
is ingericht, voor de klant eenduidig en herkenbaar en zoveel mogelijk wordt aangeboden vanuit 
een ge"integreerde frontoffice. 

6) 
Uit een recente quickscan onder bedrijven in de gemeente Helmond blijkt dat grote 
ondernemingen tevreden zijn over de dienstverlen ing van de gemeente, maar dat de tevredenheid 
van het midden- en kleinbedrijf, de detailhandel en de horeca een stuk lager is (hierbij wordt 
opgemerkt dat er slechts enkele ondernemers zijn ge·interviewd). Er is in het kader van deze 
quickscan een meetinstrument ontwikkeld om hier een nauwkeurig beeld van te krijgen. Deze is 
nog niet ge"implementeerd. 
De quickscan en het meetinstrument zijn te vinden in het rapport van Maikel Kessels onder de titel 
'Klanttevredenheid bij de overheid: een onderzoek naar de klanttevredenheid van de publieke 
dienstverlening van de gemeente Helmond', afgerond in mei 2005 

'Achter 
De Gemeente Helmond is een ambitieuze ondernemende gemeente. De economische situatie is helaas 
niet gunstig met een werkloosheidpercentage van ongeveer 15%. Het aantrekken van ondernemingen 
om zich in Helmond te vestigen is in het onlangs ontwikkelde aanvalsplan een belangrijk speerpunt. 

De resultaten van een scan naar de verwachtingen en eisen van klanten van de publieke 
dienstverlening van de Gemeente Helmond geven aan dat de grote ondernemingen tevreden zijn met 
de dienstverlening van de Gemeente Helmond. Deze ondernemingen hebben middels de 
accountmanagers van de afdeling Economische zaken een goede ingang in de organisatie. De kleinere 
ondernemingen m.n. het midden en klein bedrijf, de horeca en de detailhandel hebben niet een vast 
aanspreekpunt en moeten regelmatig op zoek in de organisatie. Tevens wordt er door deze 
ondernemingen aangegeven dat er vaak onvoldoende inzicht is in de voortgang van ingediende 
aanvragen en aangedragen problemen. 

Pro"ectdoelslellin en: 
T ussendoelstelling: 
In januari 2006 worden een aantal voorstellen voorgelegd aan een projectgroep en een klankbordgroep 
(organisatiebreed). Het voorstel dat organisatiebreed de voorkeur verdient wordt verder uitgewerkt in het 
Plan van Aanpak. 

Einddoelstelling: 
In april 2006 wordt er een goed onderbouwd en haalbaar Plan van Aanpak aangeboden waarin 
beschreven staat hoe de gemeente haar dienstverlening richting bedrijven kan verbeteren. In dit Plan 
van Aanpak wordt rekening gehouden met landelijke ontwikkelingen en het is tevens gericht op een 
afstemming tussen vraag vanuit het bedrijfsleven en aanbod vanuit de gemeente. 

Het opstellen van dit Plan van Aanpak is het doel van dit project en wordt uitgevoerd door 
Matthijs Jonker, stagiair afdeling Stadswinkel. 

Uiteindelijke doelstelling: 
In 2007 is de dienstverlening aan bedrijven verbeterd, is er een heldere loketstructuur, o.b.v. 
samenhangende vraagpatronen en kunnen niet alleen grote maar ook kleine ondernemingen efficient, 
vraaggericht, transparant, meetbaar en ketengeorienteerd geholpen worden. 
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De gemeentelijke dienstverlening van Helmond aan bedrijven onderscheidt zich duidelijk ten opzichte 
van andere gemeenten. 

: Pr,o·ectresultaat::Dat 
Er ligt een haalbaar en goed onderbouwd Plan van Aanpak. Hierin wordt een advies gedaan hoe de 
dienstverlening verbeterd kan warden. In dit Plan van Aanpak wordt rekening gehouden met landelijke 
ontwikkelingen en het is tevens gericht op een afstemming tussen vraag vanuit het bedrijfsleven en 
aanbod vanuit de gemeente. 

1<; Afbakegin : wat is het resulta~l rifet , 
• Het resultaat dat mei 2006 wordt gepresenteerd is NIET een daadwerkelijke implementatie, maar 

een voorstel hiervoor. 
• Binnen de gemeente bestaat er een project 'deregulering gemeente Helmond'. Er zijn raakvlakken, 

hierover vindt pro-actief afstemming plaats. Waar zaken in combinatie met dit project kunnen 
warden opgepakt gebeurt dat. 

• Commitment afdelingen die betrokken zullen zijn bij komen tot Plan van Aanpak. Dit zijn de 
afdelingen die diensten aanbieden aan bedrijven 

• Commitment MT en college 
• Beschikbaar stellen van benodi de ca aciteit. 
3. 
Fase 1: Orientatiefase 

Activiteiten: 

Opdrachtformulering waarin 
beschreven staat hoe het 
diepteonderzoek ingericht gaat 
word en 

Start: 12 
september 
2005 

Eind: half 
oktober 2005 

• Orienterende interviews met afdelingshoofden van de betrokken afdelingen. Dael hiervan is de 
verschillende wensen in kaart te brengen met betrekking tot de opdrachtformulering, 
oplossingsrichtingen, voorwaarden en een beeld te krijgen van de benodigde stappen en de 
benodigde documentatie. 

• Interviews met een aantal bedrijven en de KvK 
• Bestuderen relevante documentatie 
• Analyse van de interviews en documentatie 
• Naar aanleiding van de analyse van interviews en documentatie is er in overleg een 

opdrachtformulering opgesteld voor de invulling van het diepteonderzoek dat in fase 2 wordt 
uitgevoerd. 

• Naar aanleiding van de opdrachtformulering warden concrete onderzoeksvragen opgesteld met een 
tijdschema voor het diepteonderzoek. 

Fase 2: Diepteonderzoek Start: Half 
oktober 2005 

Eind: Eind 
januari 
2006 
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Activiteiten: 
In het diepteonderzoek wordt een diepgaande analyse uitgevoerd om op de geformuleerde 
onderzoeksvragen een antwoord te kunnen geven. Voor het beantwoorden van deze vragen wordt 
gebruik gemaakt van wetenschappelijke modellen en literatuur. 
Naar aanleiding van de resultaten uit de orientatiefase is er besloten een verdieping uit te voeren naar 
de dienstverlenende processen, waardoor een beter beeld zal ontstaan waar knelpunten liggen in de 
achterliggende processen. Concreet zullen een aantal interne processen in kaart worden gebracht. Voor 
het bepalen van de meest relevante interne processen wordt overlegd met de diverse afdelingen en 
worden samen met het project 'deregulering' expertmeetings georganiseerd met diverse klantengroepen 
om heel gericht te kunnen komen tot de meest relevante processen. 
Hieruit volgend worden een aantal voorstellen ter verbetering geformuleerd en voorgelegd aan de 
projectgroep Bedrijven met hun voor- en nadelen. Hier zal in overleg een keuze worden gemaakt voor 
een verder uit te werken voorstel. 

Fase 3: Ontwerpfase Belangrijkste tussenresultaten: 
Plan van Aanpak 

Activiteiten: 

Start: 
Eind januari 
2006 

Eind: 
Eind april 
2006 

In de ontwerpfase wordt het gekozen voorstel verder uitgewerkt. Dit zal resulteren in een Plan van 
Aanpak. Dit plan beschrijft hoe de organisatie eruit moet gaan zien om de dienstverlening richting 
bedrijven te verbeteren en op welke manier de afdelingen hiervoor moeten samenwerken. Daarnaast zal 
in een realisatieplan worden aangegeven welke aanpassingen hiervoor in de organisatie gedaan zullen 
moeten worden en hier praktische handvaten voor qeven. 
Fase 4: Rapportage Belangrijkste tussenresultaten: 

Onderbouwd rapport 

Activiteiten: 

Start: 
Eind april 
2006 

Eind: 
Eind mei 
2006 

Het verloop van het onderzoek zal worden gepresenteerd in een rapport. Hierin staan de werkwijze en 
de resultaten beschreven van orientatiefase tot en met ontwerpfase, inclusief een gedegen 
onderbouwing van de keuzes die gemaakt zijn. 

Fase 5: lmplementatie Belangrijkste tussenresultaten: 

Activiteiten: 

Start: 
Eind mei 
2006 

Eind: 
Januari 2007 

Niet van toepassing voor de afstudeerder. Alvorens er wordt overgegaan tot implementatie door de 
afdelinqen, zal het voorstel moeten worden qoedqekeurd door het MT en het colleqe. 

Projectbeheersing:' Tijd, Geld, Kwaliteit; lnformatie, Or~~· · ·· 
Tijd: 
Doorlooptijd: 8 maanden tot oplevering eindrapport 

Benodigde (kwalitatieve en kwantitatieve) capaciteit: 

Geld/Capaciteit: 
Kosten: 
Tijdens de orientatiefase worden diverse betrokkenen bij de gemeente ge"interviewd. Totale belasting 
van betrokkenen is ca. 15 uur. 
Tijdens het diepteonderzoek wordt er een verdieping uitgevoerd naar de processen achter diensten. 
Hier zullen van diverse afdelingen mensen worden ge"interviewd die hier beter zicht op hebben. 
Opbrengsten: 
Een verbeterde inrichting van de dienstverlening richting bedrijven, waarin men klantgericht te werk 
gaat. Concrete opbrengsten zijn afhankelijk van de in het diepteonderzoek gevonden verbeterpunten. 

Kwaliteit: 
Programma van Eisen (PvE) : 
Het Plan van Aanpak zal rekening houden met de volgende principes: 
• Draagvlak is belangrijk en daarom zal het goed onderbouwd worden. Keuzes komen niet uit de lucht 

vallen, maar worden bearqumenteerd. 
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• De oplossing voldoet aan de voorwaarden efficient, vraaggericht, transparant, meetbaar en 
ketengeorienteerd. 

• Het verbetervoorstel heeft voor ogen maximaal resultaat te bereiken met een minimum aan kosten, 
zodat er zoveel mogelijk toegevoegde waarde ontstaat. 

• De voorgestelde nieuwe situatie zal voor ondernemingen een merkbare verbetering betekenen. 

lnformatie/communicatie: 
lnformatiedragers en -stromen: 
Het ontwerpen van het Plan van Aanpak is in handen van Matthijs Jonker, atstudeerder binnen de 
gemeente. De projectleider is Paul van der Wens, hij is eindverantwoordelijke. Tussentijds overleg vindt 
plaats in de projectgroep Bedrijven en uitkomsten hiervan warden teruggekoppeld aan de 
klankbordgroep. 

Organisatie: 

Opdrachtgever: Jo Nelissen, directeur S&E 
- Projectleider: Paul van der Wens 
- Projectsecretariaat: Matthijs Jonker 
- Projectteam: Wim Swinkels, Marielot Mal, Hans van Heck 
- Klankbordgroep: Ton de Kok, Johan Brandts, Sjak Vrieswijk, Jan Heessels, Aloys Kamp 

Overlegstructuur en -momenten: 
Het projectteam komt iedere maand bijeen gedurende 1,5 uur. 
De klankbordgroep wordt gemiddeld om de maand ge·informeerd en geraadpleegd. T evens warden zij 
op de hoogte gebracht op het moment dat een tase is atgerond en keuzes warden gemaakt voor de 
invulling van de volgende tase. 

Pro· ectcontext: afhanketrkhedet'!; 
Beleidscontext en programma's 

• Het programma 'andere overheid' wat door VNG is doorvertaald in speerpunten voor de gemeente, 
waaronder verbetering van de dienstverlening 

• Het dwarsverband 'klanten' 
• Benchmark ondernemersklimaat bedrijven 
• Recente uickscan naar tevredenheid bedri·ven over dienstverlenin 

Geen 

Voor akkoord 

Naam opdrachtgever: Jo Nelissen, directeur, S&E 

Plaats/Datum 

I Begrippenlij~t 

Naam Projectleider: Paul van der Wens, 
Hootd Stadswinkel 

Plaats/Datum 
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3 Bijlage 3: Analyse interviews 

Aan het begin van het project zijn er diverse orienterende interviews gehouden met zowel mensen 
binnen als buiten de gemeente. Deze interviews hadden diverse doelen: 

1. een beter beeld krijgen van problemen die ervaren warden in de dienstverlening richting bedrijven, 
zowel binnen de gemeente als door ondernemers. Tevens een toetsing van de actualiteit en een 
aanscherping van de probleemanalyse die een jaar geleden is uitgevoerd in het kader van het 
onderzoek 'Klanttevredenheid bij de overheid: Een onderzoek naar de klanttevredenheid van de 
publieke dienstverlening van de gemeente Helmond'. 

2. een beeld krijgen op de verschillende meningen met betrekking tot de invulling van het 
diepteonderzoek van de afstudeeropdracht. 

3. draagvlak creeren bij verschillende partijen, zowel binnen als buiten de gemeente, die eventueel 
betrokken zullen moeten zijn bij het verdere project. 

Bij het uitvoeren van de orienterende interviews zijn er op verschillende manieren vragen gesteld. Zo 
zijn in elk interview standaardvragen gesteld over bepaalde zaken. Door de antwoorden op deze 
vragen te vergelijken kan warden achterhaald in hoeverre hier hetzelfde of juist anders over wordt 
gedacht. Daarnaast heeft elk interview deels een open karakter gehad. Op deze manier hebben de 
diverse ge"interviewden zelf kunnen aangeven waar volgens hen ingangen en aandachtspunten voor 
het onderzoek zitten. Het is dan de taak van de onderzoeker om hier een inschatting van te maken. 

Regelmatig is er op hoofdvragen doorgevraagd om meer informatie te krijgen. Een hoofdvraag zoals 
hieronder wordt weergegeven moet dan ook meer als een thema warden gezien, dan als een vraag 
die in deze vorm rechtstreeks is gesteld. Omdat er vorig jaar al een probleemanalyse is uitgevoerd en 
dit onderzoek een bredere exploratieve focus hanteert lag het karakter van de interviews niet op het 
herhalen van deze analyse, maar meer op het toetsen en een uitbreiding ervan, zodat deze als input 
kan dienen voor het eigen onderzoek. Naar aanleiding van de gesprekken kan warden gesteld dat 
problemen die in de kluwen warden aangegeven correct zijn (ze warden bevestigd door de eigen 
ervaringen tijdens interviews). In Bijlage w staat deze probleemkluwen nog eens weergegeven. 

Een uitwerking van de standaardvragen levert de volgende resultaten op (zowel nieuwe bevindingen 
als bekende punten die veelvuldig warden onderstreept tijdens interviews) (Tabel 8): 

' Vraa Antwoorden 
Wat zijn de knelpunten 
in de dienstverlening 
richting bedrijven? 

Wat zijn de knelpunten 
in de interne 
communicatie en de 
samenwerking tussen 
afdelingen? 

• Het midden- en kleinbedrijf moet in de organisatie vaak op zoek naar 
diensten en informatie. Voor grotere bedrijven zijn diensten beter 
geregeld. Hoewel de verschillende ge"interviewden het hier over eens 
zijn, bestaat er wel een verschil in inzicht over de oorzaak hiervan. 
Volgens sommigen ligt het aan de onprofessionaliteit van de kleinere 
ondernemingen, terwijl het probleem volgens anderen meer gezocht 
moet warden in de communicatie van de gemeente richting 
ondernemingen 

• Er is binnen de gemeente onvoldoende zicht op de keten die de klant 
moet doorlopen. Er is ook niemand die dit voor bedrijven in de gaten 
houdt 

• De klantgerichtheid verschilt per afdeling 
• Overleg tussen afdelingen vindt vaak pas plaats bij problemen. Er is op 

bepaalde gebieden geen structureel overleg, terwijl dit wel zou moeten. 
Dit knelpunt werd met name genoemd in verband met de afstemming 
van de vergunningverlening richting een bedrijf. 

• Het personeel weet in het algemeen te weinig waar andere afdelingen 
mee bezig zijn. Zo is vaak onbekend waar verschillende vergunningen 
warden uitgegeven. Daarnaast weten sommige afdelingen niet wat de 
taken zijn van andere afdelingen. Een voorbeeld is dat er diverse visies 
gehoord zijn over de taken van het projectbureau. 

• Binnen de gemeente zijn veel medewerkers bezig met hun eigen taak, 
terwijl ze weinig inzicht hebben in de taak van andere medewerkers. 
Daardoor kunnen klanten slecht warden doorverwezen. Een ander 
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• 

Wat is het beeld op de • 
landelijke 
ontwikkelingen?2 

• 

• 

Hoe zou de gemeente • 
zich moeten opstellen in 
de dienstverlening 
richting bedrijven? 

• 

gevolg is dat afdelingen vaak langs elkaar heen werken. 
De dwarsverbanden die de samenwerking tussen afdelingen moeten 
verbeteren warden volgens sommigen goed toegepast, terwijl anderen 
aangeven dat er niets mee wordt gedaan. 
Binnen de gemeente is niet goed bekend wat de diverse landelijke 
ontwikkelingen zullen betekenen voor de dienstverlening van de 
gemeente. Deels komt dit omdat de landelijke plannen nag 
onvoldoende bekend zijn gemaakt en deels omdat hier binnen de 
gemeente te weinig kennis van is genomen en over is overlegd. 
Sommigen geven aan dat de landelijke ontwikkelingen door de 
gemeente aangegrepen moeten warden om de dienstverlening richting 
bedrijven te verbeteren, anderen zien het meer als een last, die van 
bovenaf wordt opgelegd. 
Er bestaat binnen de afdelingen onenigheid in hoeverre de landelijke 
ontwikkelingen relevant zijn om nu al onderzocht te warden. Sommigen 
vinden dat een afwachtende houding nodig is, totdat er meer bekend is. 
Anderen pleiten om er als gemeente zo vroeg mogelijk pro-actief mee 
aan de slag te gaan. 
In een landelijke benchmark naar het ondernemersklimaat scoort de 
gemeente Helmond een 6,4. Dit is van 30 gemeenten de gedeelde 
tweede plaats. Voor sommigen is dit een indicatie dat de gemeente het 
al goed doet en dat er weinig hoeft te veranderen. Anderen dringen 
juist aan op consolidatie van de dienstverlening, dus een betere 
samenwerking, en op behoud van de positie. Weer anderen willen juist 
dat Helmond de koppositie inneemt. Er bestaat dus onenigheid over de 
toekomst van de dienstverlening van de gemeente richting bedrijven. 
Dit wijst erop dat er binnen de gemeente geen eenduidige visie is. 
Sommige medewerkers juichen de een loketgedachte toe terwijl andere 
medewerkers meer bezwaren zien dan voordelen en vinden dat de 
klant al prima terecht kan. 

Tabel 8: Orienterende interviews 

Binnen de interviews zijn er veel onderwerpen besproken die niet rechtstreeks zijn te in te delen bij de 
hoofdvragen, maar die wel nuttig zijn voor het verdere onderzoek. Bij het behandelen van de diverse 
factoren die als input dienen voor het diepteonderzoek warden deze punten aangehaald, indien deze 
relevant zijn. 

2 De landelijke ontwikkelingen waar over gesproken is: 
1 . De omgevingsvergunning 
2. De een loketgedachte 
3. Het actieprogramma andere overheid 



4 Bijlage 4: ProЫeemkluwen 
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Figuur 7: ProЫeemkluwen [Kessels, М., 2005] 
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5 Bijlage 5: Ge"interviewde personen & Overlegstructuren 

5. 1 Geinterviewde personen 

Orientatiefase: 

Binnen gemeente Helmond: 

• Aloys Kamp - medewerker Milieu - dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 
• Daniel de Klein - projectmanager, Promotie en Acquisitie, afdeling Economische Zaken - dienst 

Samenleving en Economie 
• Danielle Arends - adviseur Visie en Strategie, afdeling Ondersteuning en Control - dienst 

Middelen en Ondersteuning 
• Hans van Heck, afdelingshoofd Bouwen & Wonen - dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 
• Jan van der Wiel, medewerker grate stedenbeleid - stafafdeling Beleidsondersteuning en 

Communicatie 
• Johan Brands - afdelingshoofd Grondzaken - dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 
• Lenie Thijs - directrice dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 
• Marielot Mal - afdelingshoofd Bestuurs- en Juridische Zaken - dienst Middelen en Ondersteuning 
• Sjak Vrieswijk - afdelingshoofd Werk, lnkomen en Zorg - dienst Samenleving en Economie 
• Ton de Kok, afdelingshoofd Beheer Openbare Ruimte -dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 
• Trix Houthooft-Stockx - wethouder Economische Zaken, Sociale Zaken en Centrumontwikkeling 
• Wim Swinkels - afdelingshoofd Economische Zaken - dienst Samenleving en Economie 

Buiten gemeente Helmond: 

• Karin van Vliet - beleidsadviseur I accountmanager regio de Peel - Kamer van Koophandel Oost
Brabant 

• Pierre van Duppen - voorzitter Federatie Ondernemers Helmond, secretaris Ondernemers 
Heistraat, lid van Commissie S, eigenaar Van Mierlo lnterieur 

• Rijo van Brunschot - medewerker Regionale Milieudienst SRE 

Verdiepingsfase: 

Binnen gemeente Helmond: 

• Daniel de Klein - projectmanager, Promotie en Acquisitie, afdeling Economische Zaken - dienst 
Samenleving en Economie 

• Danielle Arends - adviseur Visie en Strategie, afdeling Ondersteuning en Control - dienst 
Middelen en Ondersteuning 

• Emilie de Vries - juridisch medewerker afdeling Bestuurs- en Juridische Zaken - dienst Middelen 
en Ondersteuning 

• Eugene van Doornum - bouwplancoordinator afdeling Bouwen & Wonen - dienst Stedelijke 
Ontwikkeling en Beheer 

• Frank ter Haak - applicatiebeheerder afdeling Bouwen & Wonen - dienst Stedelijke Ontwikkeling 
en Beheer 

• Frans van Grunsven - hoofdbouwplancoordinator afdeling Bouwen & Wonen - dienst Stedelijke 
Ontwikkeling en Beheer 

• Hans van Heck - afdelingshoofd Bouwen & Wonen - dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 
• Jan van der Wiel, medewerker grate stedenbeleid - stafafdeling Beleidsondersteuning en 

Communicatie 
• Heidi Bressers - medewerker Horecavergunningen - dienst Samenleving en Economie 
• Kees de Vries - ondersteuningsmedewerker afdeling Bouwen & Wonen 
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• Manuel Martinez - medewerker transacties en beheer afdeling Grondzaken - dienst Stedelijke 
Ontwikkeling en Beheer 

• Ton van de Kruijssen - medewerker Organiseren en Ontwikkelen Stadswinkel - dienst 
Samenleving en Economie 

• Wim Swinkels, afdelingshoofd Economische Zaken - dienst Samenleving en Economie 

Buiten gemeente Helmond: 
• Aafke Tichelaars - medewerker ondernemerswinkel - gemeente Rotterdam 
• Maarten Mulder - accountmanager & manager bedrijvenloket - gemeente Moerdijk 
• Marianne de Nooij - accountmanager horeca en detailhandel - gemeente Dordrecht 
• Pierre Koolen - manager bedrijvenwinkel - gemeente Utrecht 
• Rijo van Brunschot - medewerker Regionale Milieudienst SRE 

Bijgewoond periodiek overleg binnen gemeente Helmond: 

• Maandagochtendoverleg - 7 november 2005 - tweewekelijks overleg tussen verschillende 
afdelingen over vergunningaanvragen 

• Bouwplanoverleg - 24 november 2005 - tweewekelijks overleg over mogelijkheid van een 
uitzonderingsprocedure voor bouwaanvragen die niet voldoen aan het bestemmingsplan 

• Vergadering Welstandscommissie - 8 november 2005 - beoordeling aanvragen aan 
welstandseisen 

Ontwerpfase 

Binnen gemeente Helmond: 
• Chris Jacobs - medewerker lnformatie en Proces Management - dienst Middelen en 

Ondersteuning 
• Kim Daelmans - medewerker Organiseren en Ontwikkelen Stadswinkel - dienst Samenleving en 

Economie 
• Seyit Yeyden - wethouder Economische zaken, Sociale Zaken en Centrumontwikkeling 

Buiten gemeente Helmond: 
• Jos Veendrick - arbeidsmakelaar gemeente Helmond en omstreken - Fontys Actief Eindhoven 
• Reinier Roosjen - arbeidsmakelaar gemeente Helmond en omstreken - Fontys Actief Eindhoven 

5.2 Overlegstructuren 

Tijdens hele project wordt er teruggekoppeld naar diverse groepen. De volgende groepen warden 
onderscheiden: 

Stuurgroep 
Deze groep bestaat uit de afdelingshoofden van de belangrijkste afdelingen die diensten aanbieden 
aan bedrijven en Paul van der Wens, de begeleider van de afstudeerder: 
• Hans van Heck - afdelingshoofd Bouwen & Wonen - dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 
• Marielot Mal - afdelingshoofd Bestuurs- en Juridische Zaken - dienst Middelen en Ondersteuning 
• Paul van der Wens - afdelingshoofd Stadswinkel - dienst Samenleving en Economie 
• Wim Swinkels - afdelingshoofd Economische Zaken - dienst samenleving en Economie 

Klankbordgroep 
Deze groep bestaat uit de leden van de stuurgroep en daarnaast uit de overige afdelingen die te 
maken hebben met bedrijven in de dienstverlening: 

• Aloys Kamp - medewerker Milieu - dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 
• Jan Heessels - afdelingshoofd Beleidsondersteuning en Communicatie - stafdienst 
• Johan Brands - afdelingshoofd Grondzaken - dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 
• Sjak Vrieswijk - afdelingshoofd Werk, lnkomen en Zorg - dienst Samenleving en Economie 
• Ton de Kok - afdelingshoofd Beheer Openbare Ruimte - dienst Stedelijke Ontwikkeling en 

Beheer 
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Managementteam 
Het managementteam van de gemeente bestaat uit de gemeentesecretaris en de drie 
dienstdirecteuren: 
• Ad de Kroon - Gemeentesecretaris 
• Ad Marneffe - dienstdirecteur Middelen en Ondersteuning 
• Jo Nelissen - dienstdirecteur Samenleving en Economie 
• Lenie Thijs - dienstdirecteur Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 

College van Burgemeester en Wethouders (B& W) 
Het college van B&W bestaat uit de burgemeester en de wethouders van de gemeente Helmond en 
bestaat uit: 
• Fons Jacobs - burgemeester 
• Jan van den Heuvel - wethouder Onderwijs, Stedelijk Beheer en Milieu 
• Kees Bethlehem - wethouder Maatschappelijke Dienstverlening en Sport 
• Peter Tielemans - wethouder Financien, Middelen en Ondersteuning en Cultuur 
• Ruud van Heugten - wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting en Grondzaken 

• Trix Houthooft-Stockx -wethouder Economische Zaken, Sociale Zaken en 
Centrumontwikkeling 

Expertgroep bedrijven 
De expertgroep bedrijven bestaat uit vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen. 
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6 Bijlage 6: Analyse factoren 

6. 1 Factor 1: de omgevingsvergunning 

Voor het vormen van een beeld over de omgevingsvergunning is gebruik gemaakt van informatieve 
websites en orienterende interviews met medewerkers van de gemeente Helmond. 

1. Beschrijving factor 
In de Omgevingsvergunning worden verschillende vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen op het 
gebied van wonen, bouwen, ruimte, natuur en milieu zoveel mogelijk samengevoegd. Het initiatief ligt 
hierbij bij het ministerie van VROM, maar ook de vergunningen van andere ministeries, zoals 
monumenten, natuurbescherming en flora en fauna zullen onder de nieuwe omgevingsvergunning 
vallen. 
Het streven van het ministerie van VROM is dat deze omgevingsvergunning in 2007 is 
ge"implementeerd. Deze kan dan in een keer bij een loket worden aangevraagd. Hiervoor gaat een 
procedure gelden waarop een besluit volgt. Voor beroep tegen dat besluit zal er een 
beroepsprocedure zijn. Het project Omgevingsvergunning past binnen het streven van het kabinet 
naar een moderne overheid met minder, betere en effectievere regels. 

Hoewel het officiele besluit met betrekking tot de invoering van de omgevingsvergunning nog niet is 
genomen, ligt het in de lijn der verwachtingen dat deze vergunning in deze of in vergelijkbare vorm 
uiteindelijk wel gerealiseerd wordt. Het is daarom van belang voor de gemeente om er tijdig mee aan 
de slag te gaan en zich een beeld te vormen wat invoering van deze vergunning voor haar zal 
betekenen. 

2. Formulering 
Naar aanleiding van de verantwoording kan geformuleerd worden op welke manier er binnen het 
onderzoek met de factor zal worden omgegaan, indien deze verder betrokken zal worden. Voor factor 
1 is deze als volgt: 

3. lnzichten-inventarisatie 
Uit gesprekken met medewerkers binnen de gemeente blijkt dat zij meer inzicht willen hebben in de 
manier waarop de omgevingsvergunning invloed zal hebben op de inrichting van de publieke 
dienstverlening en hoe deze samenhangt met andere ontwikkelingen. Sommige medewerkers zien 
nog weinig heil in de omgevingsvergunning (bijv. vanwege praktische bezwaren), terwijl andere 
medewerkers denken dat het een goede gelegenheid is om de dienstverlening richting bedrijven te 
verbeteren. 
Hoewel het ministerie de gemeenten actief probeert te betrekken in de voorbereiding van de invulling 
van de omgevingsvergunning, is er binnen de gemeente nog geen beeld wat organisatiebreed de 
consequenties zullen zijn van de invoering van de omgevingsvergunning. 

4. Analyse 
lndien de omgevingsvergunning wordt ingevoerd dan zal deze consequenties hebben voor de manier 
waarop de gemeente richting de klant communiceert. Tevens zal er meer samenwerking gezocht 
moeten worden tussen afdelingen en zelfs met overheidsdienstverleners buiten de gemeente, zoals 
de Regionale Milieudienst die verantwoordelijk is voor het verstrekken van milieuvergunningen. 
Of deze samenwerking alleen een aanpassing betekent in de communicatiestructuur of dat er ook in 
de fysieke organisatiestructuur aanpassingen nodig zijn is nog onbekend. lndien de gemeente hier via 
dit project dus mee aan de slag wil gaan dan zal daar meer zicht op moeten komen. 
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5. Afbakening 
Oorspronkelijk bestond het plan om de omgevingsvergunning in 2007 te realiseren. lnmiddels is 
echter bekend dat dit niet haalbaar is, omdat er te veel voorbereiding nodig is en de definitieve vorm 
nog niet is vastgelegd. 
In het onderzoek kunnen de uitgangspunten van de omgevingsvergunning wel warden meegenomen, 
namelijk om de vergunningen meer aan te bieden vanuit het perspectief van de klant. Echter, gezien 
de onzekerheid over de definitieve vorm reikt het te ver om door middel van dit project al een voorstel 
te doen voor een volledige implementatie van de omgevingsvergunning. 

6.2 Factor 2: de een-loketgedachte 

Voor het vormen van een beeld over de een-loketgedachte is gebruik gemaakt van informatieve 
websites, orienterende interviews met medewerkers van de gemeente Helmond, een interview met 
een medewerker van de Kamer van Koophandel en met de voorzitter van de Federatie Ondernemers 
Helmond. 

1. Beschrijving factor 
Vanuit het oogpunt van klantgericht werken zijn er steeds meer gemeenten die hun dienstverlening 
aan bedrijven invullen vanuit een ge"integreerde benadering of de een-loketgedachte. Hoe dit precies 
wordt ingevuld verschilt van gemeente tot gemeente, maar de doelstelling van deze benadering kan 
wel algemeen warden gedefinieerd: 
• van aanbod naar vraaggericht werken 
• heldere, eenduidige afhandeling van de vraag vanuit perspectief en de behoeften van de 

ondernemer 

Voor de ondernemers moet dit de volgende voordelen opleveren [lnterne presentatie dienstverlening 
aan bedrijven]: 
• meer transparantie - de ondernemer heeft meer inzicht hoe zijn vraag wordt afgehandeld 
• ge"integreerde dienstverlening vanaf 1 plek - de ondernemer heeft voor alle aanvragen een 

aanspreekpunt binnen de gemeente 
• geen adviezen of producten die tegenstrijdig zijn - door een ge"integreerde benadering wordt er 

een afgestemd advies of product aangeboden. T egenstrijdigheden warden binnen de gemeente al 
opgespoord en verholpen 

• minder administratieve lasten - omdat de ondernemer een aanspreekpunt heeft binnen de 
gemeente hoeft deze niet verschillende formulieren in te leveren bij verschillende afdelingen 

• digitale dienstverlening - vragen en aanvragen warden in toenemende mate digitaal aangeboden 
en verwerkt. De Kamer van Koophandel biedt een pakket aan gemeenten aan om vragen van 
ondernemers digitaal te beantwoorden. 

Voor de gemeente brengt dit oak voordelen met zich mee. De ondernemer zal de dienstverlening van 
de gemeente positiever beoordelen. Dit zal ook naar voren komen doordat het ondernemersklimaat 
aantrekkelijker wordt. Een mogelijk nadeel is dat een betere coordinatie binnen de gemeente vereist 
is. 

2. Formulering 
Naar aanleiding van de verantwoording kan geformuleerd warden op welke manier er binnen het 
onderzoek met de factor zal warden omgegaan, indien deze factor verder betrokken zal warden. Voor 
factor 2 is deze als volgt: 

3. lnzichten-inventarisatie 
Uit interviews met medewerkers van de gemeente Helmond blijkt dat ze over het algemeen weten dat 
het midden- en kleinbedrijf op zoek moet naar informatie binnen de gemeente. Over de manier 
waarop dit probleem moet warden aangepakt bestaat echter veel onduidelijkheid en hierover bestaan 
verschillende meningen. 
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Zo biedt de Kamer van Koophandel een online pakket aan om vragen van bedrijven te beantwoorden. 
Dit pakket kan in samenwerking met gemeenten worden ge"implementeerd. Sommige gemeenten 
werken echter ook met een fysiek loket waar ondernemers geholpen worden. De vorm waarin dit 
pakket wordt aangeboden verschilt van gemeente tot gemeente. 
Het ge·integreerd aanbieden van de diensten en informatie via de zou in dit verband een goede 
mogelijkheid zijn die de moeite van het onderzoeken waard is. 

4. Analyse 
lndien men zich binnen de gemeente een goed beeld wil vormen of ze haar diensten gaat aanbieden 
via een ge·integreerd loket, dan is het verstandig om eerst een beeld te hebben van de huidige situatie 
en de sterke en zwakke punten hierin. Er bestaan diverse modellen om de huidige situatie te 
beschrijven. Er zal een model geselecteerd moeten worden die minimaal de volgende zaken in kaart 
brengt: 
• de interne processen - een analyse hoe verschillende aanvragen van bedrijven afgehandeld 

worden 
• de tevredenheid van bedrijven over de huidige dienstverlening - waar lopen bedrijven in de 

huidige situatie tegenaan 
• de interne communicatie - hoe is de communicatie georganiseerd indien voor een aanvraag 

overleg tussen afdelingen nodig is 

Aan de hand hiervan kan dan een herontwerp worden gemaakt, waarin de sterke punten behouden 
blijven en de zwakke punten worden aangepakt. 

5. Afbakening 
Omdat er zowel vanuit het bedrijfsleven, vanuit de gemeente zelf als vanuit de landelijke overheid 
signalen komen om de dienstverlening richting bedrijven vorm te geven middels de een
loketgedachte, zal deze factor in het verder onderzoek worden betrokken. 

6.3 Factor 3: het actieprogramma 'Andere Overheid' 

Voor het vormen van een beeld over het actieprogramma 'Andere Overheid' is gebruik gemaakt van 
informatieve websites en interne documentatie. 

1. Beschrijving factor 

Het kabinet presenteerde in 2003 het actieprogramma 'Andere Overheid' . Dit program ma moet 
resulteren in een andere, efficienter functionerende overheid. Naar oordeel van het kabinet zullen 
verbetering van dienstverlening en vermindering of wijziging van regelgeving - mits in alle 
bestuurslagen doorgevoerd - bijdragen aan een gemoderniseerde en gestroomlijnde overheid [Minder 
lastige regels, gemeente Helmond, 2004]. 

Het actieprogramma is opgebouwd rond 5 actielijnen: 
1 . De overheid verbetert de dienstverlening aan burgers - het verbeteren van de dienstverlening 

wordt op twee manieren bereikt: 
• Verbetering van de elektronische dienstverlening - Doel voor 2007 is dat 65% van de publieke 

dienstverlening van Rijk, provincies en gemeenten elektronisch plaatsvindt. 
• Kwaliteit van de uitvoering In het actieprogramma 'Samenwerking tussen 

uitvoeringsorganisaties of samenvoeging van uitvoeringstaken' zoekt de overheid naar 
mogelijkheden om de uitvoering te stroomlijnen en de dienstverlening te verbeteren. 

2. De overheid regelt minder en bestuurt anders - Om deze doelstelling te bereiken neemt de 
overheid zowel aan de achterkant als aan de voorkant maatregelen: 
• Achterkant - overbodige regels schrappen 
• Voorkant - nieuwe wetgevingsconcepten ontwikkelen en toepassen, waarbij deze worden 

getoetst op hun administratieve ballast 
3. De rijksoverheid organiseert zich beter - Deze actielijn bestaat uit drie subthema's waarin wordt 

gezocht hoe de overheid zich beter kan organiseren: 
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• Takenanalyse I herontwerp rijk - Deze analyse bekijkt welke taken de diverse 
overheidsdiensten hebben en of er geen overlap in zit. Op basis hiervan wordt een 
herontwerp voorgesteld. 

• Bedrijfsvoering - de kwaliteit van de interne bedrijfsvoering moet omhoog, waarbij er minder 
wordt gewerkt vanuit kokers (iedereen heeft zijn eigen taakgebied) 

• Toezicht - Het toezicht moet warden teruggebracht tot de kern en de verantwoordelijkheid 
moet meer bij de burgers en de organisaties warden gelegd. 

4. De rijksoverheid vernieuwt de relaties met provincies en gemeenten - Deze actielijn is erop 
gericht om knelpunten tussen Rijk en gemeenten aan te pakken en bureaucratie tussen 
overheden te vermijden 

5. Luisteren naar de burgers - Als de overheid wil inspelen op veranderingen in de maatschappij dan 
moet zij weten wat er speelt. Dit wordt bereikt door beter te luisteren naar de burgers. 
Tegengestelde belangen afwegen, overlaten waar het kan en optreden waar het moet. 

Specifiek voor gemeenten heeft de VNG (De Vereniging van Nederlandse Gemeenten) dit 
actieprogramma doorvertaald in een gemeentelijk actieprogramma. In dit actieprogramma wordt keer 
op keer verwezen naar de autonome positie van gemeenten. De VNG pleit er in dit kader voor dat 
gemeenten zelf vrijheid hebben bij het invullen van het beleid en dat deze taak niet wordt 
overgenomen door de rijksoverheid. 
Het actieprogramma van het VNG onderkent een vijftal sporen: 
1. Dienstverlening - Veel gemeenten zijn zelf al aan de slag met verbetering van de dienstverlening. 

Er wordt op gewezen dat veel regelgeving waar gemeenten mee bezig zijn voortvloeit uit nationale 
en internationale regelgeving. Hier mag de gemeente dus niet op warden afgerekend. Daarnaast 
heeft de VNG samen met gemeenten een aantal projecten in uitvoering: 
• De commissie Jorritsma maakt werk van de vraag wat goed gaat en wat beter kan op het 

terrein van de gemeentelijke dienstverlening. Goede en vernieuwende voorbeelden van 
gemeentelijke dienstverlening warden door de commissie onder de publieke aandacht 
gebracht. 

• Platform Kwaliteit Gemeenten (PKG) - het PKG stelt zich het stimuleren van de uitwisseling 
van kennis en ervaring op het gehele gebied van de gemeentelijke kwaliteitszorg ten doel. 

2. Deregulering I ontbureaucratisering - volgens het VNG moet er onderscheid warden gemaakt 
tussen drie soorten regelgeving: 
• regels die door gemeentes in autonomie zijn vastgesteld en als zodanig administratieve lasten 

veroorzaken voor burgers en bedrijven 
• regels die door gemeentes samen met andere overheden zijn vastgesteld en als zodanig 

administratieve lasten veroorzaken voor burgers en bedrijven 
• regels die door hogere overheden zijn vastgesteld en waarvan de gemeenten last 

ondervinden 
In de eerste twee categorieen valt door gemeenten te snoeien. De derde categorie is taak van de 
hogere overheid. Bij nieuwe regelgeving dient er een zogenaamde bureaucratietoets plaats te 
vinden, wat zoveel inhoudt dat wordt getoetst in hoeverre deze regelgeving administratieve lasten 
met zich meebrengt. 

3. Benchmarking - Veel gemeenten hebben aangegeven dat ze op een bredere en meer 
gestructureerde wijze willen gaan benchmarken. Benchmarking kan bij juiste toepassing 
nadrukkelijk bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van de gemeentelijke dienstverlening. In dit 
kader wordt er ook een benchmark basisinstrument ontwikkeld waarmee alle gemeenten op 
eenduidige wijze zinvol hun prestaties kunnen meten, vergelijken (rangorde) en verbeteren. Een 
gemeente mag hier momenteel echter niet op warden afgerekend, totdat deze benchmark is 
geoptimaliseerd. 

4. Sanering specifieke uitkeringen - Door te kijken of een specifieke uitkering niet beter kan warden 
opgenomen in een brede uitkering die wordt verstrekt door gemeente of provincie kan het aantal 
uitkeringen gesaneerd warden. lndien dit onmogelijk is dan blijft de specifieke uitkering bestaan. 
Daarnaast pleit het VNG voor invoer van de zogenaamde "single information" (eenmalige 
verantwoordingsinformatie door gemeenten) en "single audit" (accountantscontrole in een gang) 

5. Toezicht - De VNG vindt dat gemeenten bij het inrichten van toezicht de ruimte moet warden 
gegeven voor een publieke verantwoording, zoals benchmarking en voor systemen voor interne 
controle en kwaliteitsverbetering. 

2. Formulering 
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Naar aanleiding van de verantwoording kan geformuleerd worden op welke manier er binnen het 
onderzoek met de factor zal worden omgegaan, indien deze factor verder betrokken zal warden. Voor 
factor 3 is deze formulering als volgt: 

3. lnzichten inventarisatie 
Binnen de gemeente loopt er een project deregulering gemeente Helmond. Dit project grijpt terug op 
het spoor deregulering I ontbureaucratisering dat door het VNG is uitgezet en de landelijke actielijn dat 
de overheid minder regelt en anders bestuurt. De gemeente is zich dus bewust van dit spoor. 
De andere sporen zijn ook regelmatig ter sprake gekomen tijdens interviews met medewerkers van de 
gemeente. Zo werd er bijvoorbeeld aangegeven dat benchmarking binnen de gemeente (derde 
gemeentelijk actieprogramma) onvoldoende wordt ingezet als meetinstrument om de dienstverlening 
te monitoren en te verbeteren. 

4. Analyse 
Het actieprogramma "andere overheid" geeft een aantal aandachtsgebieden aan voor een anders en 
efficienter functionerende overheid. Omdat dit actieprogramma gericht is op de overheid als geheel 
zijn alleen bepaalde aspecten van toepassing op gemeenten. Dit is door het VNG doorvertaald in een 
gemeentelijk actieprogramma. Hier worden niet zozeer verbetervoorstellen aan de gemeente 
opgelegd, maar de VNG probeert juist de autonome positie van gemeenten te respecteren en 
daarnaast eigen initiatieven te ontplooien om de gemeente van advies te voorzien. 

5. Afbakening 
De aandachtsgebieden van het gemeentelijk actieprogramma zijn heel divers. Voor deregulering I 
ontbureaucratisering bestaat al een project binnen de gemeente Helmond. Daarnaast bevinden de 
aandachtsgebieden 'toezicht' en 'sanering specifieke uitkeringen' zich ook op andere terreinen. 
Daarom zijn alleen de punten 'dienstverlening' en 'benchmarking' uit het gemeentelijk actieprogramma 
van belang voor dit onderzoek. 

6.4 Factor 4: vragen en problemen volgens medewerkers van de gemeente 

Voor het vormen van een beeld over vragen en problemen die binnen de gemeente leven met 
betrekking tot de dienstverlening richting bedrijven is gebruik gemaakt van interviews met 
medewerkers binnen de gemeente en interne documentatie (waaronder recente onderzoeken naar de 
publieke dienstverlening). 

1. Beschrijving factor 

In het kader van een ander afstudeerproject binnen de gemeente Helmond is er eind 2004 een kluwen 
gemaakt van problemen die binnen de gemeente zijn waargenomen met betrekking tot de publieke 
dienstverlening [Kessels , M., 2005]. Deze probleemkluwen is te vinden in Bijlage 4. Voor het eigen 
onderzoek zijn er diverse orienterende interviews gehouden met medewerkers binnen de gemeente 
Helmond. Omdat het niet de bedoeling is om het onderzoek van vorig jaar te herhalen en dit 
onderzoek een bredere exploratieve benadering hanteert is deze probleemkluwen door middel van de 
gehouden interviews getoetst en is de relevantie vastgesteld voor het eigen onderzoek. Hieruit kwam 
naar voren dat de probleemkluwen nog steeds relevant is en dat deze een betrouwbaar beeld geeft 
van de werkelijkheid. De probleemgebieden die in deze kluwen worden onderscheiden zijn: 
1. Er is onvoldoende zicht op de keten binnen de gemeente en samenwerking tussen afdelingen kan 

verbeterd worden. 
2. De klantgerichtheid verschilt per afdeling, omdat de visie en doelstellingen voor klantgericht 

werken per afdeling anders zijn. 
3. Er is binnen de gemeente Helmond geen eenduidig beeld over de klanttevredenheid met 

betrekking tot de publieke dienstverlening, omdat dit niet in voldoende mate gemeten wordt. Ook 
is niet bij iedere afdeling bekend wat de eisen en verwachtingen van de klanten zijn ten opzichte 
van de publieke dienstverlening. 
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Er is in het onderzoek van vorig jaar besloten om probleemgebied 3 verder aan te pakken. Dit is 
gedaan middels een quickscan naar de tevredenheid over de publieke dienstverlening onder alle 
klantgroepen van de gemeente Helmond. Naar aanleiding van deze quickscan is er besloten om voor 
de klantgroep bedrijven een uitgebreide vragenlijst te ontwikkelen om de tevredenheid nauwkeuriger 
in kaart te brengen. 
Als uitbreiding op de probleemkluwen is in het eigen onderzoek een lijst opgesteld van nieuwe 
problemen die naar voren kwamen en punten uit de kluwen die tijdens de interviews veelvuldig 
werden onderstreept. Deze lijst is te vinden als onderdeel van de analyse van de interviews in Bijlage 
2. 

2. Formulering 
Naar aanleiding van de verantwoording kan geformuleerd warden op welke manier er binnen het 
onderzoek met de factor zal warden omgegaan, indien deze factor verder betrokken zal warden. Voor 
factor 4 is deze als volgt: 

3. lnzichten inventarisatie 

De diverse problemen zoals die zijn weergegeven in de probleemkluwen zijn nag steeds actueel. De 
probleemgebieden die in de probleemkluwen zijn gedefinieerd warden ofwel bevestigd door 
ge·interviewden zelf, ofwel ze warden bevestigd doordat antwoorden van ge"interviewden van elkaar 
afwijken. Om probleemgebied 3 aan te pakken is in het onderzoek vorig jaar reeds een vragenlijst 
ontwikkeld. 
4. De eerste twee probleemgebieden blijven echter bestaan, nl. het feit dat er onvoldoende zicht is 

op de keten binnen de gemeente en dat de klantgerichtheid per afdeling verschilt. 

4. Analyse 
Wil men op alle drie de probleemgebieden verbetering boeken en zodoende de publieke 
dienstverlening verbeteren dan is een integrale benadering noodzakelijk. Dit betekent dat er niet 
alleen wordt gestreefd om de klanttevredenheid te meten, maar dat men oak goed weet hoe de 
interne keten binnen de gemeente werkt, waar de knelpunten zitten en waar verbeteringen mogelijk 
zijn. Daarnaast moet er een integrale visie en doelstellingen bestaan binnen de gemeente om 
klantgericht te werken. Pas als er aan al deze invalshoeken organisatiebreed aandacht wordt besteed 
zonder het onderlinge verband uit het oog te verliezen kan men de dienstverlening echt naar een 
hoger plan tillen en transformeren van een activiteitgeorienteerde organisatie naar een 
ketengeorienteerde organ is a tie [IN K-managementmodel]. 

5. Afbakening 
Om de dienstverlening van de gemeente te kunnen verbeteren is er besloten de keten binnen de 
gemeente beter in kaart te brengen om zo meer grip te krijgen op dit probleemgebied. Aan de hand 
hiervan kunnen concreet voorstellen voor verbeteringen warden gedaan. 

6.5 Factor 5: bestaande initiatieven binnen de gemeente 

Voor het vormen van een beeld over al bestaande initiatieven binnen de gemeente is gebruik gemaakt 
van interviews met medewerkers binnen de gemeente en interne documentatie. 

1. Beschrijving factor 

Binnen de gemeente bestaan een aantal dwarsverbanden die de samenwerking tussen de diverse 
afdelingen moet bevorderen. Dit zijn de dwarsverbanden Klanten, Projectmatig Werken en Visie & 
Strategie (zie Figuur 8 op Pagina 78). Elk dwarsverband heeft zijn eigen doelstellingen. 

De hoofddoelstelling van het dwarsverband klanten luidt: 

De publieke dienstverlening wordt aan de klant op een kwalitatief hoog niveau aangeboden tegen een 
reele prijs-kwaliteit verhouding; eenduidig en herkenbaar, rekeninghoudend met samenhangende 
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vraagpatronen, ongeacht het medium dat de klant gebruikt. Daarbij kenmerkt de gemeente zich als 
klantgericht, zorgvuldig, betrouwbaar, responsief en pro-actief [Notitie Dwarsverband Klanten]. 

De subdoelstellingen van het dwarsverband klanten geven verder het volgende aan: 
• De visie op de publieke dienstverlening is voor iedereen in de organisatie helder, stimulerend en 

herkenbaar. 
• De publieke dienstverlening is resultaatgericht, pro-actief, vanuit het perspectief van de klant 

ingericht en voor de klant eenduidig en herkenbaar. Voor het behandelen en afhandelen van de 
klantvraag zijn criteria opgesteld en er zijn prestatie-indicatoren waarmee wordt gemeten of aan 
de doelstellingen wordt voldaan. 

• Alie informatie en diensten die horen bij het vraagpatroon van een klant warden zoveel mogelijk 
vanuit een ge"integreerde frontoffice aangeboden. 

• De elektronische dienstverlening is ontwikkeld tot een medium waar de klant snel en 
gebruiksvriendelijk alle relevante informatie omtrent de gemeentelijke producten en diensten kan 
raadplegen, aanvragen en waar mogelijk het product ook automatisch wordt geleverd. 

• De kwaliteit van de publieke dienstverlening wordt integraal gemeten en verbeteracties warden 
ook integraal in gang gezet. 

• Realisatie van gemiddeld 10% efficiencywinst van alle processen die betrokken zijn bij de levering 
van publieke diensten. 

Het dwarsverband projectmatig werken geeft duidelijkheid op welke manier er binnen de gemeente 
Helmond wordt omgegaan met projectmatig werken. 
Projectmatig werken binnen de gemeente wordt toegepast indien: 

• het gewenste resultaat weliswaar niet volstrekt nieuw is, maar wel veel nieuwe elementen 
om vat; 

• men eenmalig een maximale prestatie moet leveren; 
• mensen uit verschillende disciplines of vakgebieden dat resultaat samen moeten bereiken; 
• men over beperkte middelen beschikt om dat resultaat te bereiken. 

Dit afstudeerproject is gestructureerd volgens de Helmondse richtlijnen van projectmatig werken. 
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Tenslotte is er in de gemeente het dwarsverband Visie & Strategie vastgesteld. Dit dwarsverband is er 
op gericht om te werken vanuit een integrale visie en strategie. Op organisatieniveau moet een 
heldere visie en strategie richting geven aan de hele organisatie. Centrale kaders moeten de grenzen 
aan de beslissingsvrijheid van afdelingen aangeven. Het adviseren over en uitvoeren van control op 
naleving van de organisatiebreed geldende kaders is de functie van de staffuncties. Ook per dienst en 
per afdeling moeten de kaders warden aangegeven. 

Daarnaast heeft de gemeente Helmond voor het jaar 2006 een aantal kerncompetenties onderkend. 
Dit zijn aandachtspunten waar de gemeente Helmond in 2006 de focus op wil leggen bij al haar 
verbeterprojecten. De competenties zijn: 
• Doelgericht dienstverlenen 
• Realiserend vermogen 
• Ontwikkelen 
• Partner 
Deze kerncompetenties kunnen worden samengevat in het acroniem DROP. Daarom zal dit project 
daar aansluiting bij zoeken. 

2. Formulering 

Naar aanleiding van de verantwoording kan geformuleerd worden op welke manier er binnen het 
onderzoek met de factor zal warden omgegaan, indien deze factor verder betrokken zal warden_ Voor 
factor 5 is deze als volgt: 
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3. lnzichten inventarisatie 

Hoewel er dwarsverbanden binnen de gemeente zijn onderkend, bestaan er onder de werknemers 
verschillende meningen over hoe hier mee wordt omgegaan. Sommige werknemers geven aan dat de 
dwarsverbanden totaal niet worden toegepast, terwijl andere werknemers juist beweren dat er op 
diverse punten invulling wordt gegeven aan de dwarsverbanden. Hieruit kan worden geconcludeerd 
dat hoe er met de dwarsverbanden wordt omgegaan per afdeling verschillend is, terwijl de 
dwarsverbanden juist bestaan om organisatiebreed te worden gebruikt en de samenwerking tussen 
diensten te bevorderen. Dit heeft als gevolg dat er op diverse punten geen eenduidige visie en 
strategie bestaat, dat het beleid richting klanten niet altijd organisatiebreed wordt opgepakt en dat het 
mogelijk is dat er bepaalde kansen om projectmatig samen te werken niet worden gesignaleerd en/of 
opgepakt. 

De kernwaarden zijn gemeentebreed gepresenteerd om de bekendheid ervan te vergroten. 

4. Analyse 
De drie dwarsverbanden zijn goede initiatieven om de samenwerking op een integrale manier te 
benaderen. Dit project past prima binnen de dwarsverbanden klanten en projectmatig werken, omdat 
het ook voldoet aan de dwarsverbanden: 
• Projectmatig werken -7 doel is middels een projectaanpak te komen tot een Plan van Aanpak. 
• Klanten -7 Het project is gericht op het organisatiebreed verbeteren van de dienstverlening 

richting bedrijven. Bovendien staan er in de subdoelstellingen van het dwarsverband een aantal 
punten genoemd die ook naar voren komen de andere factoren van dit project, bijv. om zoveel 
mogelijk te gaan werken vanuit een ge"integreerde frontoffice. 

Op het gebied van het derde dwarsverband 'Visie & Strategie' blijkt uit de probleemkluwen en 
interviews (zie Bijlagen 2 en 4) dat de visie en doelstellingen voor klantgericht werken per afdeling 
anders zijn. Daarom zou het goed zijn om bij een integrale benadering ook dit dwarsverband te 
betrekken. 

5. Afbakening 
Zoals gezegd sluit het project goed aan bij de dwarsverbanden Klanten en Projectmatig werken en 
daarom zullen deze in het project worden betrokken. Het dwarsverband Visie & Strategie is ook 
belangrijk bij het integraal verbeteren van de dienstverlening, maar na overleg is besloten om te in het 
diepteonderzoek te focussen op de interne processen. Daarom zal dit dwarsverband niet direct 
worden meegenomen in het diepteonderzoek. Wei is het mogelijk dat er later in het project nog 
uitspraken worden gedaan over dit dwarsverband. 

6.6 Factor 6: beeld bij ondernemingen 

Om meer inzicht te krijgen in het beeld dat bij ondernemingen bestaat over de dienstverlening van de 
gemeente Helmond richting bedrijven is gebruik gemaakt van interne documentatie binnen de 
gemeente (waaronder recente onderzoeken), externe documentatie (waaronder de benchmark 
gemeentelijk ondernemingsklimaat), een interview met de voorzitter van een ondernemersvereniging 
in de gemeente Helmond en een interview met een medewerker van de Kamer van Koophandel. 

1. Beschrijving factor 
Er zijn in het recente verleden een aantal onderzoeken geweest naar de tevredenheid van 
ondernemers in de gemeente Helmond. Een onderzoek betreft een quickscan naar de tevredenheid 
over de dienstverlening van de gemeente. Dit onderzoek was orienterend van karakter en geeft 
slechts aandachtspunten aan. Naar aanleiding van deze quickscan is er een vragenlijst ontwikkeld om 
een nauwkeuriger beeld te krijgen van de tevredenheid van ondernemers over de dienstverlening. 

Uit de quickscan kwam het volgende beeld naar voren (Tabel 9): 
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Klanten roe Mate van tevredenheid 
Midden- en kleinbedrijf 
Grote bedrijven 
Detailhandel 
Horeca 

Redelijk 
Goed 
Matig 
Slecht 

Tabet 9: Tevredenheid bedrijven over dienstverlening gemeente Helmond 

Per klantengroep werden de volgende pijnpunten aangegeven: 

• Midden- en kleinbedrijf 
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• De gemeente neemt nog te weinig zelf het initiatief om samen te werken. Het midden- en 
kleinbedrijf moet zelf de eerste stap zetten. 

• Het midden- en kleinbedrijf wordt nog te weinig ge"informeerd over de voortgang en besluiten 
over bepaalde aanvragen en vergunningen. Een centraal aanspreekpunt voor de bedrijven 
waarin de benodigde kennis wordt verzameld zal dit probleem al een stuk verhelpen. 

• Grote bedrijven 
• De grote bedrijven zouden graag meer inzicht willen krijgen in de voortgang van ingediende 

aanvragen en aangedragen problemen. Producten die vooral vaak als pijnpunt worden 
genoemd, zijn de bouw- en milieuvergunningen. Ook hier zal het invoeren van een centraal 
aanspreekpunt een grote verbetering zijn. 

• Detailhandel 
• Slechte interne communicatie en communicatie naar winkeliers buiten het centrum. De 

afdelingen binnen de gemeente moeten beter op elkaar afgestemd worden. 
• Geen uniforme handhaving en benadering van ambtenaren. De gemeente moet niet met 

verschillende maten meten. 
• Onvoldoende helderheid en kennis binnen de gemeente. Niet alle ambtenaren zijn op de 

hoogte van de laatste besluiten en argumenten. 
• Horeca 

• Afspraken die tijdens het overleg worden gemaakt worden niet nagekomen. Op de werkvloer 
binnen de gemeente liggen de problemen. 

• De instellingen en verenigingen worden onvoldoende ge"informeerd of bepaalde aanvragen 
goed- of afgekeurd worden. Vooral de afhandeling van incidentele vergunningen verloopt niet 
goed. Een centraal aanspreekpunt zou het voor de horeca ondernemers al makkelijker maken 
om hun informatie op te vragen. 

• Teveel verschillende en tegenstrijdige regels. 

Daarnaast is er door het ministerie van Economische Zaken een benchmark gemeentelijk 
ondernemingsklimaat uitgevoerd. Deze benchmark vergelijkt het ondernemersklimaat van de 30 
grootste steden in Nederland, waaronder Helmond. Hierin scoort Helmond een 6,8 in het algemene 
oordeel van ondernemers en een 6,4 in het gewogen oordeel. In beide gevallen is dit een gedeelde 
tweede plaats. 
Het ondernemingsklimaat wordt bepaald door een combinatie van factoren. Hierbij is zowel landelijk 
als per gemeente onderzocht wat ondernemers belangrijke factoren vinden die het 
ondernemersklimaat bepalen. Daarnaast is er onderzocht hoe gemeenten scoren op deze factoren. 

In Tabel 10 staat weergegeven wat ondernemers in Helmond en landelijk de belangrijkste elementen 
vinden bij het beoordelen van het ondernemersklimaat. 

Factor Helmond (%} Landeli"k (%) 
Communicatie door de gemeente 
Verkeersbeleid en parkeren (inclusief bereikbaarheid) 
Dienstverlening en vergunning-verlening 
Bestuurlijke organisatie economisch beleid 
Ruimtelijk beleid 
Startersbeleid 
Woonklimaat 
Lokale lasten 
Bedri·ven-ac uisitiebeleid 

16 
13 
12 
10 
9 
5 
5 
4 
3 

11 
13 
12 
12 
8 
4 
7 
8 
3 
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Arbeidsmarkt-beleid 
Anders 
Aanbod recreatieve voorzieningen 
Aanbod publieke diensten (zorg, welzijn, onderwijs etc.) 
Weet niet I qeen antwoord 

Tabel 10: Belangrijkste factoren ondernemingsklimaat 

3 
2 
1 
1 

16 

3 
1 
1 
2 
15 
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De belangrijkste factor die het ondernemingsklimaat voor Helmondse ondernemers bepaalt is 
communicatie door de gemeente. 

In Tabel 11 staat het oordeel van ondernemers op diverse onderdelen weergegeven. 

Oordeel selectie belangrijkste 2000 2002 2004 Ontwik-
indicatoren ondernemersklimaat keling 
Helmond 
Algemeen oordeel ondernemingsklimaat 6,5 6,8 6,8 + 
(Landelijk gemiddelde algemeen (6,4) (6,6) (6,5) 
oordeel) 

Beschikbare ruimte 6,3 6,3 6,7 + 
Bereikbaarheid per auto 7,1 7,5 7,3 + 
Parkeermogelijkheden 6,2 6,4 6,3 
Bereikbaarheid per openbaar vervoer 5,8 6,0 5,7 
Veiligheid omgeving bedrijfspand 6,5 6,6 
Staat van openbare ruimte 6,6 6,8 6,9 + 

Kwaliteit woonomgeving 7,3 7,3 
Kwaliteit aanbod recreatieve 6,5 6,3 
voorzieningen 
Kwaliteit aanbod publieke diensten 6,9 7,0 

Startersbeleid 5,7 6, 1 5,9 + 
Promotie- en acquisitiebeleid 6,4 6,3 6, 1 
Arbeidsmarktbeleid 6,5 6,6 6,2 

Duidelijkheid gemeentelijke organisatie 5,6 6, 1 6, 1 + 
Kwaliteit gemeentelijke dienstverlening 6,0 6,0 5,8 
Duidelijkheid gemeentelijk beleid I 5,4 5,7 6,0 + 
regelgeving 
Lokale lasten 5,4 5,5 5,5 + 

Gemiddelde 6,1 6,3 6,4 + 

Tabel 11 : Oordeel Helmondse ondernemers over gemeentelijk ondernemingsklimaat 

Daarnaast staan er in de benchmark nog veel specifieke metingen opgenomen. Het reikt echter te ver 
om die hier op te sommen. 

2. Formulering 
Naar aanleiding van de verantwoording kan geformuleerd warden op welke manier er binnen het 
onderzoek met de factor zal worden omgegaan, indien deze factor verder betrokken zal warden. Voor 
factor 6 is deze als volgt: 

3. lnzichten-inventarisatie 
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Binnen de gemeente Helmond is men op de hoogte van de Benchmark Gemeentelijk 
Ondernemingsklimaat. Ook weet de gemeente dat ze gemiddeld goed scoort. Echter, niet iedereen is 
op de hoogte wat er precies is gemeten in de benchmark en waar de gemeente goede en slechte 
beoordelingen voor krijgt. 
Bestudering van de cijfers kan helpen bij het benoemen van aandachtpunten. Daarbij wordt in het 
rapport statistisch verantwoord dat de respons voldoende groot is om met een betrouwbaarheid van 
90% te kunnen zeggen dat het oordeel slecht 0,2 punten afwijkt van het gemiddelde. Ofwel, de cijfers 
geven een vrij betrouwbaar beeld van de werkelijke situatie. Een voorbeeld van een aandachtpunt is 
dat tussen 2000 en 2004 de beoordeling van bedrijven over de vindbaarheid van het juiste 
loket/persoon is gedaald van 7,0 naar 6,3 (niet weergegeven in Tabel 11, maar wel in het rapport van 
de benchmark) . De kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening is gedaald van een 6,0 naar een 
5,8. De investeringen in verbetering van de gemeentelijke organisatie hebben hun vruchten 
afgeworpen, waardoor de gemeente is gestegen van een 5,6 naar een 6, 1. 

4. Analyse 
Door gebruik te maken van de benchmark ondernemingsklimaat bedrijven kan de gemeente veel 
leren over het ondernemingsklimaat. 
In een recent afstudeeronderzoek is er een vragenlijst ontwikkeld om een beter beeld te krijgen van de 
dienstverlening van de gemeente. Echter, uit een vergelijking tussen de vragenlijst die gebruikt is door 
het ministerie van Economische Zaken en de vragenlijst die tijdens het afstudeeronderzoek is 
ontwikkeld blijkt het dat er tussen beide vragenlijsten enige overlap zit. De resultaten van de 
benchmark bevatten al een hoop antwoorden op de vragen uit de vragenlijst. Wei gaat de vragenlijst 
op een aantal specifieke punten dieper in. Daarom is het wel nuttig om deze vragenlijst te gaan 
gebruiken. Echter vanwege de voorbereidingstijd kunnen de resultaten van deze vragenlijst niet 
verder worden meegenomen in dit onderzoek. 
Wei worden expertmeetings gebruikt om tijdens het onderzoek feedback te vragen van het 
bedrijfsleven. 

5. Afbakening 
lndien de gemeente het ondernemingsklimaat wil verbeteren dan is het belangrijk om een goed beeld 
te hebben hoe ondernemers de dienstverlening ervaren. Omdat er al veel nuttige informatie hierover 
beschikbaar is in de benchmark ondernemingsklimaat bedrijven lijkt het minder zinvol om in het eigen 
onderzoek een implementatie te doen van de vragenlijst die is ontwikkeld in het recente 
afstudeeronderzoek binnen de gemeente Helmond. Tevens wordt door de gemeente Helmond 
aangegeven dat gezien de inspanningen die een implementatie oplevert het resultaat op zijn vroegst 
in april 2006 beschikbaar zal kunnen zijn. Dit is te laat om de resultaten mee te kunnen nemen in het 
eigen onderzoek. 
Binnen het eigen onderzoek is besloten om te focussen op de interne processen. Echter, om 
belangrijke processen aan het licht te brengen waar door bedrijven problemen worden ervaren zal 
naast de al beschikbare informatie terugkoppeling plaatsvinden middels expertmeetings met 
bedrijven. 



Bijlagen: Gemeentelijke dienstverlening aan bedrijven 83 

7 Bijlage 7: Vergelijking procesmodellen 

Typen modellen 
Voor het maken van een model bestaan verschillende methoden en technieken. Dhr. R. Kusters 
onderscheid de volgende typen modellen [2002]: 

1. Functioneel model ~ uitgangspunt is het in kaart brengen van de functionele indeling. Een 
voorbeeld hiervan is een weergave van de organisatiestructuur of de bevoegdheidsverdeling 

2. Gegevensmodel ~ Hierbij probeert men vast te stellen welke gegevens in een bepaalde situatie 
van belang zijn en wat de verbanden tussen deze gegevens zijn 

3. Procesmodellen ~ Een procesmodel brengt het transformerende karakter van gegevens in beeld 
en kan goed gebruikt warden om de huidige werkwijze ter discussie te stellen 

4. Kennismodel ~ Bij een kennismodel wordt niet alleen het proces in kaart gebracht maar wordt dit 
ook in de totale productieketen geplaatst om de bestaanreden van dit proces te onderkennen. 

Afhankelijk van het doel is de ene methode meer geschikt dan de ander. Doel in dit onderzoek is om 
meer inzicht te krijgen in een aantal processen achter de dienstverlening. Daarom zal er gebruik 
worden gemaakt van een procesmodel. Orie veel gebruikte methoden om processen te modelleren 
zijn de IDEFO methode, petrinetten en de basis flowchart. 

IDEFO 
De IDEF methode is een van de meest gebruikte methoden voor procesmodellering en is 
ontwikkelend door het Amerikaanse leger om het leveringsproces in kaart te brengen. De IDEF familie 
bestaat uit 6 varianten, elk voor een eigen doel. IDEFO is een van die varianten en wordt gebruikt voor 
het aangeven van de relaties tussen verschillende activiteiten. 
In een IDEFO schema worden de activiteiten als volgt weergegeven (Figuur 9) : 

Control 

Input 
Activiteit 

Mechanism 

I 

Output ... 

Figuur 9: IDEFO activiteit 

De pijlen hebben de volgende betekenis. De Input is datgene wat door de activiteit wordt 
getransformeerd in Output. De Mechanism pijl geeft de combinatie aan van mensen, software en 
materialen die worden gebruikt om de activiteit uit te voeren. De Control pijl tenslotte geeft de 
voorwaarden aan waaronder de activiteit kan plaatsvinden. 
Voordeel van deze methode is dus dat naast het proces ook de voorwaarden en het mechanisme van 
het proces zijn aan te geven. [Feldmann, 1998] 

Petrin et 
Een andere methode om een proces te modelleren is met petrinetten. 
In een Petrinet worden plaatsen en transities weergegeven. Door deze plaatsen en transities stromen 
tokens, die worden gebruikt om de dynamiek van het proces in kaart te brengen. Alleen wanneer alle 
inputplaatsen van een transitie een token bezitten kan de activiteit plaatsvinden. Daarom is dit een 
geschikte methode om gedrag in een proces te modelleren. 
In Figuur 10 staat een voorbeeld weergegeven van een boekhouder (Clerk) die een document (Doc) 
verwerkt. Op het moment dat de boekhouder start verdwijnt de token uit Clerk_free. Ook verdwijnt er 
voor elk document dat verwerkt wordt een token uit doc_in. Daarentegen zitten er een token in 
Clerk_busy en Doc_proc totdat de boekhouder klaar is . Dan verplaatsen deze tokens zich naar 
Doc_out en Clerk_free. [Feldmann, 1998] 
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Clerl<_freE 

•.,__.- Start Finish 

Doc_in Doc_ou1 

Doc_proc 

Figuur 10: Voorbeeld van een eenvoudig Petrinet 

Basic Flowchart 
De derde methode om een proces te beschrijven is met een basic flowchart, ook wel information flow 
and processing analysis genoemd. Het model geeft de volgorde van processtappen aan en de kritieke 
beslissingen tijdens het proces. 
[http://www.manningaffordability.com/S&tweb/PUBS/Man_Mach/part1 .html#2.4] 

Bij deze methode wordt met behulp van vormen de betekenis aangegeven. Hieronder een aantal 
vormen met hun betekenis (Figuur 11): 

C) 

CJ 
<> 
0 

Start of eindpunt 

Proces of actie 

Beslissing, waarbij slechts een van de beslissingen plaats kan vinden 

Pijl die de volgorde van de gebeurtenissen aangeeft 

Het proces gaat verder, maar daarvoor moet een andere procesbeschrijving warden 
geraadpleegd 

Figuur 11: Basisvormen Basic Flowchart 

Voordeel van deze methode is de eenvoud waarmee het proces beschreven kan warden. Ook is het 
een overzichtelijke methode om meer inzicht te krijgen in de procesvolgorde en de keuzes die tijdens 
het proces moeten warden gemaakt. 
[http://www.smartdraw.com/tutorials/flowcharts/basic.htm] 

Keuze model 
Bij een vergelijking tussen de verschillende methoden valt op dat een Petrinet een geschikte methode 
is om het proces op een exacte manier te beschrijven. lmmers, in het bovenstaande voorbeeld kan de 
klerk pas aan de slag als er een document beschikbaar is en als hij vrij is. Echter, voor het doel van dit 
onderzoek reikt dit te ver, omdat het model hoofdzakelijk bedoeld is om een beeld te vormen van een 
aantal dienstverlenende processen van begin tot einde. Voor dit doel is de IDEFO techniek of de Basic 
Flowchart meer geschikt. Voordeel van de Basic Flowchart boven IDEFO is de eenvoud. Daarnaast 
wordt deze methode al binnen de gemeente gebruikt voor het in kaart brengen van processen. Om die 
reden zullen de processen warden beschreven met behulp van de Basic Flowchart. 
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8 Bijlage 8: Startersloket 

Het Startersloket van de gemeente Helmond is een initiatief van de afdeling Zorg en lnkomen en de 
afdeling Economische Zaken. 

85 

Vanuit beide disciplines zijn adviseurs beschikbaar om startende ondernemers behulpzaam te zijn bij 
het opzetten van een eigen bedrijf. ledereen die in Helmond woont of zich in Helmond wil vestigen kan 
bij het Startersloket terecht voor informatie en advies over de volgende zaken: 
• starten of het doorstarten van een eigen bedrijf 
• maken van een ondernemingsplan 
• financiering 
• rechtsvormen 
• starten vanuit een uitkering 
• diploma's 
• vestigingseisen/vergunningen 
• begeleiding bij de voorbereiding 
• belastingzaken 
• beschikbaarheid bedrijventerreinen c.q. bedrijfspanden en kantoren 
• detailhandelsvestiging 

Het Startersloket is primair gericht op personen die vanuit een uitkeringssituatie een eigen bedrijf 
willen beginnen. In het plan is niet opgenomen om dit loket te laten uitgroeien tot een volwaardig 
bedrijvenloket voor alle ondernemers. Daarom wordt het loket niet actief gepromoot en komen veel 
mensen vooral bij het Starterloket via een doorverwijzing door bijvoorbeeld het CWI. 
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9 Bijlage 9: Uitwerking dienstverlening gemeente Helmond aan 
bedrijven 

9. 1 Economische Zaken 

Kerntaken 
Vanuit haar rol warden binnen de afdeling Economische Zaken de volgende taakgebieden 
onderscheiden: 
1. Relatiebeheer - Hierbij gaat het om het aanleggen en onderhouden van contacten van de 

gemeente met het bedrijfsleven. Dit gebeurt bijvoorbeeld door contacten met de 
ondernemersverenigingen, die op hun beurt weer contacten onderhouden met branchespecifieke 
of locatiespecifieke ondernemingen. 

2. Accountmanagement - Het accountmanagement begeleidt zowel nieuwe als bestaande bedrijven 
met vragen binnen de gemeente Helmond. 

3. Procesmanagement - bij procesmanagement gaat het om grotere acties, zoals begeleiding bij 
een stukje stadsontwikkeling. 

Met betrekking tot dienstverlening richting het bedrijfsleven zijn vooral de eerste twee taken, 
relatiebeheer en accountmanagement van belang. Bij relatiebeheer gaat het om het horen van 
wensen van het bedrijfsleven. Bij accountmanagement gaat het om gerichte dienstverlening met 
betrekking tot gemeentelijke producten, daarom zal er hieronder dieper warden ingegaan op het 
accountmanagement van de gemeente Helmond. Hierbij zal warden gekeken naar de procesmatige 
kant, de ICT en de communicatie . 

. Proces 
Bij vragen van bedrijven is het accountmanagement het eerste aanspreekpunt. 
Zoals al aangegeven bestaan er geen procesbeschrijvingen of werkinstructies voor het 
accountmanagement. De reden hiervan is dat de manier waarop het contact met het bedrijfsleven 
verloopt iedere keer weer anders is. Bedrijven komen bij de afdeling met uiteenlopende vragen, 
varierend van vestigingsvraagstukken tot vragen waar men binnen de gemeente moet zijn voor een 
bepaalde vergunning. Enerzijds is het proces dus niet omschreven en anderzijds wordt het contact 
met het bedrijfsleven niet geregistreerd. Dit heeft diverse nadelen: zo is het lastig om een nauwkeurig 
beeld te krijgen wat de vraag van het bedrijfsleven precies is. Daarnaast staan bij herhaalde contacten 
met het bedrijfsleven de contacten niet vast, waardoor het van de medewerker afhangt of hij zich dit 
contact nog kan herinneren. Als het bedrijf met een andere medewerker in contact komt dan is er een 
grote kans dat hij hier in het geheel niet van op de hoogte is. 
Om toch een idee te krijgen van de werkwijze van het accountmanagement is met een 
accountmanager binnen de gemeente Helmond besproken hoe het contact van Economische Zaken 
verloopt met grotere bedrijven. Als voorbeeld is een bedrijf genomen die grond wil kopen op een 
industrieterrein (dit is een recent voorbeeld): 
1. Het bedrijf meldt zich bij de afdeling Economische Zaken of Grondzaken en laat weten dat het 

interesse heeft om grond te kopen. 
2. Er wordt een eerste ontmoeting geregeld, waarbij het bedrijf, Grondzaken en Economische Zaken 

aanwezig zijn. In deze ontmoeting wordt vastgesteld waar het bedrijf naar op zoek is en de 
gemeente kan vaststellen of ze ge"interesseerd is om grond aan het bedrijf te verkopen en het 
bedrijf verder te begeleiden. Hierbij worden 3 criteria gehanteerd door de accountmanager: 

a. Het aantal arbeidsplaatsen - Er wordt gecontroleerd of het bedrijf nieuwe arbeidsplaatsen 
creeert waardoor de werkloosheid kan worden teruggedrongen. 

b. lntensief ruimtegebruik - Een bedrijf dat veel ruimte inneemt maar weinig werknemers in 
dienst heeft is voor de gemeente minder aantrekkelijk. 

c. Toegevoegde waarde - Hierbij wordt gekeken naar het soort onderneming, de 
toegevoegde waarde op het bestaande aanbod van bedrijven, het vormen van 
bedrijvenclusters, enz. 

Deze criteria moeten tegen elkaar worden afgewogen. Zo richt de gemeente Helmond zich o.a. op 
de landbouwindustrie. Een mengvoederbedrijf bijvoorbeeld heeft toegevoegde waarde om dit 
cluster te versterken, maar gebruikt de ruimte niet intensief, omdat het relatief weinig 
werkgelegenheid schept. 

3. Mochten gemeente en bedrijf geTnteresseerd zijn om met elkaar verder te gaan dan wordt er een 
tweede ontmoeting geregeld waarin de precieze wensen van het bedrijf verder worden 
vastgelegd. Vaak wordt er een intentieverklaring getekend waarin het bedrijf toezegt zich in de 
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gemeente te vestigen en de gemeente toezegt het bedrijf zo goed mogelijk te begeleiden bij het 
verkrijgen van vergunningen. 

4. Oak wordt er nag een afspraak geregeld met de Wethouder van Economische Zaken om er zeker 
van te zijn dat er vanuit het bestuur geen obstakels zijn. 

5. Vanaf dit punt valt de rol van de accountmanager meer naar de achtergrond en vindt begeleiding 
bij vergunningaanvragen enz. hoofdzakelijk plaats vanuit Grondzaken. Wei blijft de 
accountmanager beschikbaar bij vragen of problemen. 

/CT 
Binnen de afdeling Economische Zaken warden geen programma's gebruikt voor 
procesondersteuning en administratie van klantencontacten. Er zijn wel medewerkers die de 
klantencontacten voor zichzelf bijhouden, maar hier zit geen systeem of uniforme gedachte achter. 
Tevens is het niet mogelijk voor medewerkers van Economische Zaken om de systemen van andere 
afdelingen in te zien, bijvoorbeeld om meer inzicht te krijgen in de voortgang van vergunningverlening. 
Dit brengt de volgende nadelen met zich mee: 
• Omdat er geen registratie plaatsvindt van klantencontacten is het moeilijk om een exact beeld te 

vormen van wat het bedrijfsleven van de gemeente wil of welke vragen zij heeft. Als de gemeente 
haar dienstverlening wil afstemmen op de vraag van de klant dan is het belangrijk om hier een 
goed beeld van te hebben. 

• Binnen de gemeente is geen up-to-date basisadministratie aanwezig van de gevestigde bedrijven. 
Weliswaar staan alle bedrijven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en synchroniseert de 
gemeente haar vestigingsregister periodiek met het register van de Kamer van Koophandel, maar 
omdat bedrijven zich slechts eenmaal hoeven te registreren kan deze informatie verouderd zijn. 
Het nadeel hiervan komt al naar voren bij het recent ontwikkelde klanttevredenheidsonderzoek 
voor het bedrijfsleven. De gemeente zal eerst moeten uitzoeken welke bedrijven er allemaal zijn 
en aan wie de brief het beste gericht kan warden. Dit kost een hoop tijd. Oak heeft de afdeling 
Economische Zaken geen compleet overzicht van de aanwezige bedrijven binnen de gemeente. 

• Omdat de medewerkers van de afdeling Economische Zaken geen inzicht hebben in de systemen 
van andere afdelingen zal altijd persoonlijk contact gezocht moeten warden op het moment dat er 
informatie uit deze systemen nodig is. Als bijv. een bedrijf een vraag heeft over de voortgang van 
een bouwvergunningaanvraag dan moet de accountmanager eerst contact opnemen met de 
afdeling Bouwen & Wonen. Op het moment dat dit bedrijf rechtstreeks contact opneemt met de 
afdeling Bouwen & Wonen is de afdeling Economische Zaken helemaal niet op de hoogte van de 
vraag van het bedrijf. 

• Binnen de gemeente bestaat geen gemeentebreed Customer Relationship Management Systeem 
(CRM systeem). Een dergelijk systeem in combinatie met een basisadministratie voor bedrijven is 
een goed middel om zicht te krijgen op de gevestigde bedrijven en de vraag van bedrijven aan de 
gemeente. Als een bedrijf bij een bepaalde afdeling een vraag uitzet dan kunnen alle andere 
afdelingen zich daar (indien gewenst) gelijk van op de hoogte stellen. Een dergelijk systeem 
maakt de communicatie een stuk effectiever. Enerzijds hoeft een vraag van een bedrijf nag maar 
een keer te warden geregistreerd in plaats van bij diverse afdelingen afzonderlijk. Anderzijds 
voorkom je hiermee dat bedrijven tegenstrijdige antwoorden krijgen van diverse afdelingen. 
Keerzijde van een CRM systeem is dat de implementatie ingewikkeld is en dat het training en tijd 
zal kosten totdat de medewerkers er mee vertrouwd zijn en het systeem goed functioneert . 
Daarnaast functioneert het systeem pas optimaal als de bestaande systemen kunnen 
communiceren met het CRM systeem, ofwel dat het de bestaande systemen vervangen warden 
door systemen die dit wel kunnen. Een voorbeeld hiervan is dat het met het nieuwe systeem 
mogelijk zou moeten zijn dat als een onderneming een bouwvergunning aanvraagt dit gelijk wordt 
geregistreerd in het CRM systeem. 

Communicatie 

Richting bedrijfsleven 
Zoals al aangegeven profileert de afdeling Economische Zaken zich als het eerste aanspreekpunt 
voor het bedrijfsleven. Uit een eind 2004 gehouden quick scan onder bedrijven blijkt dat bedrijven de 
gemeente niet altijd weten te vinden. Sinds het najaar van 2005 wordt daarom actiever uitgedragen 
dat de afdeling Economische Zaken het eerste aanspreekpunt is. Dit gebeurt via de website en via 
een periodieke uitgave aan het bedrijfsleven, genaamd 'Zicht op Economische Zaken'. Op deze 
manier hoopt de gemeente dat het voor bedrijven duidelijker wordt waar ze moeten zijn met vragen. 
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Om meer zicht te krijgen of bedrijven de gemeente werkelijk weten te vinden zou dit periodiek 
gemeten moeten warden door middel van de ontwikkelde vragenlijst aan bedrijven. 
Omdat bedrijven de gemeente momenteel benaderen via verschillende afdelingen gaan veel vragen 
langs de afdeling Economische Zaken heen. Hierdoor is het voor de afdeling lastig om goed zicht te 
krijgen op de klantenvraag. Een basisadministratie bedrijven en CRM systeem zou een belangrijke 
stap in de goede richting kunnen betekenen. 
Om rekening te houden met vragen uit het bedrijfsleven wordt er regelmatig overleg gehouden met 
bedrijfsverenigingen. Tijdens dit overleg krijgen bedrijven de kans om te reageren op ontwikkelingen 
binnen de gemeente of hier vragen over te stellen. Ook wordt dit overleg gebruikt voor ontwikkeling 
van en feedback op het economische beleid van de gemeente. 

lnterne communicatie 
Tussen de afdeling Economische Zaken en andere afdelingen bestaan verschillende 
overlegstructuren. Veel van deze overlegstructuren zijn op projectbasis en warden weer opgeheven 
op het moment dat het project is voltooid. Voor de betere beeldvorming volgen hier voorbeelden van 
enkele (dus niet alle) overlegstructuren: 
• De accountmanager heeft wekelijks overleg met iemand van Grondzaken over de acquisitie van 

nieuwe bedrijven. 
• Samen met Werk, lnkomen en Zorg wordt er momenteel een Startersloket ge"implementeerd. Bij 

het Startersloket kunnen mensen terecht die een bedrijf willen starten vanuit een 
uitkeringssituatie. Daarnaast vindt er overleg plaats met deze afdeling over het 
partnerschapsprogramma gemeente - bedrijfsleven om mensen zonder baan aan werk te helpen. 

• Met de Stadswinkel is er momenteel overleg over het implementeren van een digitale Wetwijzer 
(voorheen digitaal bedrijvenloket) , waar bedrijven antwoorden kunnen vinden op veel gestelde 
vragen aan gemeente, KvK en Belastingdienst. 

• Met de afdelingen Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Grondzaken wordt overlegd over stedelijke 
herstructureringsprojecten. 

Conclusie afdeling Economische Zaken 
De afdeling Economische Zaken is een belangrijke speler in het contact tussen de gemeente en het 
bedrijfsleven. Er bestaan veel verschillende manieren waarop deze afdeling, vaak in samenwerking 
met andere afdelingen, het contact met het bedrijfsleven onderhoudt. Zo zijn er accountmanagers 
voor het contact met grotere bedrijven en de ondernemersvereniging, is er in samenwerking met de 
afdeling Werk, lnkomen en Zorg een Startersloket voor startende ondernemers. Daarnaast bestaat er 
een initiatief om samen met de KvK en de Belastingdienst een Wetwijzer (voorheen digitaal 
bedrijvenloket) in te richten. De kleinere bedrijven die niet in de categorie startende ondernemers 
vallen hebben momenteel geen duidelijk aanspreekpunt binnen de gemeente. Daarnaast is het 
Startersloket primair gericht op mensen die vanuit een uitkeringsituatie een eigen bedrijf willen 
beginnen. Daarom is dit loket niet vindbaar voor alle startende ondernemers. 
Het contact met het bedrijfsleven wordt momenteel niet geregistreerd binnen de afdeling Economische 
Zaken. Door de invoering van een CRM systeem I bedrijfsbasisadministratie kan de gemeente beter 
zicht krijgen op de vraag van het bedrijfsleven en daarnaast meer inzicht krijgen in de 
contactmomenten tussen de gemeente en het bedrijfsleven. 

9.2 Bestuurs- en juridische Zaken 

Kerntaken 
De afdeling Bestuurs- en Juridische Zaken adviseert de gemeente intern over juridische en de 
daarmee samenhangende aspecten van het werk van de gemeente. Richting het bedrijfsleven heeft 
de afdeling diverse kerntaken: 
1. de afdeling verstrekt vergunningen die nodig zijn om een horecabedrijf met of zonder het 

schenken van alcohol te exploiteren, een seksinrichting of escortbedrijf te exploiteren, een collecte 
of een loterij te houden en speelautomaten te plaatsen. Controle op naleving van de vergunning 
wordt gedaan door de gemeente, de politie, de MORE en de stadswacht. 

2. uitvoering van de winkeltijdenwet. 
3. behandeling van bezwaren tegen beslissingen van de gemeente. 
4. behandeling en doorverwijzing van klachten tegenover gedragingen van de gemeente. 



Bijlagen: Gemeentelijke dienstverlening aan bedrijven 89 

Wat betreft de dienstverlening richting bedrijven gaat het bij de afdeling Bestuurs- en Juridische Zaken 
om vergunningverlening. Elk horecabedrijf heeft een horecavergunning nodig. Het proces van het 
verlenen van een horecavergunning zal hieronder verder worden omschreven. 

Proces 
Er bestaan diverse horecavergunningen. Het volgende onderscheid wordt gemaakt: 
• drank- en horecaverlof (alcoholvrij) - nodig voor het schenken van alcoholvrije dranken 
• drank- en horecawetvergunning (commercieel) - nodig voor het bedrijfsmatig schenken van 

alcoholhoudende dranken 
• drank- en horecawetvergunning (paracommercieel) - nodig voor het schenken van dranken door 

een vereniging of stichting 
• overlastvergunning - een overlastvergunning is altijd nodig voor het exploiteren van een 

horecabedrijf. Deze vergunning wordt automatisch verleend bij het verlenen van een drank- en 
horecawetvergunning of drank- en horecaverlof. Een afzonderlijke aanvraag van een 
overlastvergunning is alleen nodig als het om een afhaalcentrum gaat, waar het schenken van 
dranken niet is toegestaan. 

• aanwezigheidsvergunning - een aanwezigheidsvergunning is nodig voor het plaatsen van een 
speelautomaat. 

• Vergunning sluitingsuur - een vergunning sluitingsuur geeft een horecabedrijf het recht om de 
zaak een uur langer geopend te houden dan het in de APV genoemde sluitingsuur. 

Er is een persoon aangesteld voor het beoordelen en verlenen van horecavergunningen. Er is met 
deze persoon gesproken om een beter beeld te krijgen hoe het contact met bedrijven en het proces 
van vergunningverlening verloopt. Daarnaast is een inventarisatie gemaakt van het aantal nieuw 
verleende vergunningen in 2004 en 2005 en de doorlooptijden van deze vergunningen. Omdat de 
doorlooptijden tot eind 2005 niet werden geregistreerd zijn deze verkregen door in deze in het centrale 
archief per vergunning na te zoeken. 
Binnen de afdeling bestuurs- en juridische zaken waren de processen tot nu toe niet omschreven in 
processchema's. Daarom is hier een beeld van gevormd aan de hand van gesprekken met de 
vergunningverlener en bestudering van een aantal horecadossiers. In Figuur 12 is dit proces grafisch 
weergegeven. Dit schema geldt zowel voor de drank- en horecawetvergunningen als voor het 
horecaverlof. Deze procedures lijken namelijk sterk op elkaar. Er volgt alleen een andere vergunning 
uit. 

Hieronder volgt een korte toelichting op dit schema: 
• Meestal komt een vraag voor een horecavergunning telefonisch binnen. Daarop stuurt de 

gemeente een brief met een begeleidend schrijven van wat er nodig is voor de officiele aanvraag. 
Een horecavergunning kan op twee manieren officieel worden aangevraagd, schriftelijk of 
elektronisch. Hoewel er op de website van de gemeente Helmond wordt aangegeven dat een 
elektronische aanvraag mogelijk is blijkt uit een test dat de internetverwijzing naar de 
elektronische aanvraag niet werkt (o.a. op 12 december 2005 en op 9 januari 2006 
geprobeerd).Bij een aanvraag kan het zijn dat een bedrijf alle formulieren en stukken in een keer 
juist aanlevert. Vaak ontbreekt iets aan de aanvraag en vraagt de gemeente om aanvulling. 

Om de aanvraag volledig te kunnen beoordelen zijn de volgende zaken nodig: 
• Diploma sociale hygiene 
• ID-bewijs van alle eigenaren 
• Uittreksel uit handelsregister KvK 
• Aanvraagformulier verkrijgen vergunning drank- en horecabedrijf 
• Formulier inrichtingseisen 
• Bouwtekeningen van het pand 
• Huurovereenkomst van het pand 

Mocht een van deze stukken ontbreken of niet correct zijn dan wordt de aanvrager hiervan op de 
hoogte gesteld. Hierbij komt het regelmatig voor dat de eigenaar nog niet de beschikking kan hebben 
over een deel van de papieren, bijvoorbeeld omdat het diploma sociale hygiene nog gehaald moet 
worden. In dit geval wordt de rest van de aanvraag indien mogelijk al wel in behandeling genomen om 
het proces niet te vertragen. Maar de vergunning wordt pas verleend wanneer alle papieren op orde 
zijn . 
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• Als het pand een nieuw horecapand betreft wordt er een onderzoek gedaan naar de 
inrichtingseisen. Dit onderzoek wordt iedere vijf jaar herhaald. Dit gebeurt in opdracht van de 
gemeente door een extern bureau. In de inrichtingseisen die onderdeel uitmaken van de drank- en 
horecawet staan de minimale eisen voor afmetingen, sanitaire voorzieningen, luchtverversing en 
dergelijke. Op het moment dat er tekortkomingen worden gevonden koppelt de gemeente dit terug 
naar de aanvrager. Als het een overname van een horecabedrijf binnen vijf jaar na de laatst 
verleende vergunning zonder verbouwing betreft dan voldoet het formulier inrichtingseisen dat de 
ondernemer zelf invult. 

• Tegelijk met het onderzoek van de inrichtingseisen vindt er een antecedentenonderzoek plaats. 
Dit onderzoek bestaat uit een justitieonderzoek en een politieonderzoek. Seide onderzoeken 
worden schriftelijk aangevraagd. Het rapport van politie wordt aangevraagd op het moment dat het 
rapport van justitie binnen is. Dit is omdat de politie voor de handhaving in een latere fase een 
kopie van het rapport van justitie nodig heeft. Op het moment dat een van de eigenaren niet 
voldoet aan het besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet wordt er geen 
horecavergunning verstrekt. 

• Als alle papieren in orde zijn en daarnaast zowel het gebouw voldoet aan alle inrichtingseisen en 
er uit het antecedentenonderzoek geen onoverkomelijke strafbare feiten blijken, kan de 
horecavergunning worden afgegeven. 
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Zoals gezegd is er ook een beeld gevormd van de doorlooptijden van een aantal drank- en 
horecavergunning, door de dossiers van verleende vergunningen van 2004 en tot 1 november 2005 te 
bestuderen. Daarvoor is er eerst gekeken naar het aantal afgegeven vergunningen alcoholhoudend, 
alcoholvrij en overlastvergunningen. Bij alcoholhoudend is onderscheid gemaakt tussen slijterijen en 
overige aanvragers. 

De aantallen zien er als volgt uit (Tabel 12). De gegevens zijn uit het registratiesysteem van de 
afdeling Bestuurs- en Juridische Zaken verkregen: 

Vergunningtype Aantal afgegeven in 2004 Aantal afgegeven in 2005 (tot 
1 november) 

Alcoholhoudend (behalve 20 30 
slijterijen) 
Sliiteriien 2 2 
Alcoholvrii 4 3 
Overlastvergunning 7 1 

Tabel 12: Aantal aangevraagde Horecavergunningen 

Door een aantal dossiers te bestuderen is een beeld gevormd van de doorlooptijden van de 
vergunningen. Omdat de doorlooptijden tot op heden niet in de computer werden geregistreerd 
moesten deze stuk voor stuk warden bestudeerd. Daardoor is het aantal niet zeer hoog, mede omdat 
niet uit alle dossiers de exacte doorlooptijd is op te maken, en is het onderzoek te zien als een 
steekproeftrekking. Toch geven de doorlooptijden een aardig beeld van de gang van zaken. De totale 
doorlooptijd is bepaald door het verschil tussen het moment waarop het aanvraagformulier is 
binnengekomen bij de gemeente en het moment waarop de vergunning is verleend. Veel 
vergunningen echter warden pas een stuk later verleend terwijl het antecedentenonderzoek en het 
onderzoek naar de inrichtingseisen al zijn afgerond. Volgens de vergunningverlener van de gemeente 
is dit te wijten aan het feit dat veel aanvragers van een horecavergunning nog niet alle papieren 
correct hebben aangeleverd. In zo'n geval wordt de vergunning pas verstrekt op het moment dat deze 
papieren wel zijn aangeleverd. 
De doorlooptijd van de vergunningaanvraag gaat pas lopen wanneer de benodigde formulieren 
volledig zijn ingevuld en alle stukken zijn aangeleverd, dat is vaak niet de datum waarop de eerste 
stukken zijn binnengekomen bij de gemeente. 
Daarom is er een extra kolom opgenomen waarin de doorlooptijden zijn aangegeven van moment van 
aanvraag tot het moment waarop de onderzoeken van politie en justitie zijn afgerond. Op deze manier 
ontstaat er namelijk een beeld na hoeveel tijd de vergunning in principe van de gemeente uit 
afgegeven kan warden. 

Vergunning Vergunning- lngekomen Onderzoeke Duur Datum Duur 
nummer BJZ n afgerond (dgn) afgifte (dgn) 

vergunning 
Alcoholhoudend (zonder slijterijen) 1 24-mrt-05 29-mei-05 66 31-mei-05 68 

2 02-nov-04 09-dec-04 37 17-feb-05 107 

3 23-sep-04 25-nov-04 63 20-jan-05 119 

4 04-okt-04 09-nov-04 36 20-jan-05 108 

5 22-feb-05 15-apr-05 52 26-mei-05 93 

6 21 -jan-05 21-apr-05 90 22-apr-05 91 

7 24-nov-04 29-dec-04 35 03-mrt-05 99 

8 18-nov-04 21-dec-04 33 03-mrt-05 105 

9 08-apr-05 10-jun-05 63 15-jun-05 68 

10 15-okt-04 04-nov-04 20 29-apr-05 196 

Gemiddelde 50 105 
Gemiddelde (zonder grootste uitschieter) 45 95 
Standaarddeviatie 21 36 
Standaarddeviatie (Zander grootste uitschieter) 16 15 

Slijterij 1 23-feb-05 07-apr-05 43 29-apr-05 65 

2 26-mei-04 02-jul-04 37 30-jul-04 65 

3 25-jun-04 30-jul-04 35 30-sep-04 97 

4 13-jun-05 27-jun-05 14 15-sep-05 94 
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Gemiddelde 32 80 
Standaarddeviatie 13 18 

Alcoholvrij/verordening 1 14-apr-05 07-jul-05 84 23-aug-05 131 

2 30-jan-04 14-apr-04 75 16-apr-04 77 

3 13-feb-04 19-mei-04 96 24-jun-04 132 

Gemiddelde 85 113 
Standaarddeviatie 11 31 

Overlastvergunning 1 01-jul-02 12-aug-02 42 15-aug-02 45 

2 29-sep-04 12-nov-04 44 18-nov-04 50 

3 20-jul-04 11 -aug-04 22 26-aug-04 37 

4 03-jun-04 21-jun-04 18 25-jun-04 22 

Gemiddelde 32 39 
Standaard deviatie 13 12 

Tabet 13: Doorlooptijden verwerking Horecavergunning 

Zie Tabel 13 voor de resultaten van het onderzoek. In de tabel zijn ook het gemiddelde en de 
standaarddeviatie van de doorlooptijden opgenomen. 
Het gemiddelde is als volgt te berekenen: 

n 

Ixi 
x = ..i=.!__ 

n 
Hierbij geldt: 
x = het gemiddelde 

X ; = de doorlooptijd van vergunningnummer i 

n = het aantal vergunningen 

Voor alcoholhoudende is het gemiddelde: 

II 10 

Ix; Ix; 
:;: = ..i=.!__ = ..i=.!__ = 68+107+119+108 + 93 + 91+99+105+68+196=105 

n 10 10 
In Bijlage 10 staan de verschillende doorlooptijden grafisch weergegeven. 

De standaarddeviatie is een goede berekening om te onderzoeken of er veel verschil zit in de 
doorlooptijden van verschillende vergunningvragen. Bij een lage standaarddeviatie is dit verschil klein 
en hebben alle vergunningaanvragen ongeveer even lang nodig om te warden afgehandeld. 
De standaarddeviatie van de vergunningen alcoholhoudend is als volgt te berekenen: 

s i = I 

n-1 

(68 - 105) 2 + (107 - 105) 2 + ... + (196-105) 2 = 36 

9 

Hier warden de vergunningen voor alcoholhoudend (zonder slijterijen) ter voorbeeld verder 
geanalyseerd. Bij het berekenen van het gemiddelde valt op dat er een groat verschil zit in de 
doorlooptijd tot het gereed hebben van de onderzoeken en de doorlooptijd tot uitgifte van de 
vergunning, namelijk respectievelijk 105 en 50 dagen. Het verschil is 55 dagen. Echter, uit de cijfers 
blijkt dat er vergunning nummer 10 er wel erg uitschiet, met een totale doorlooptijd van 196 dagen. 
Vergunning nummer 6 schiet eruit bij de doorlooptijd tot afronding van het onderzoek. Daarom is het 
gemiddelde opnieuw berekend zonder deze uitschieters. Hierbij zakt de gemiddelde doorlooptijd van 
respectievelijk 105 naar 95 en van 50 naar 45. 
Als naar de standaarddeviatie wordt gekeken dan valt op dat deze voor de afgifte van de vergunning 
een stuk grater is dan voor de afronding van het onderzoek, namelijk 36 dagen tegenover 21 dagen. 
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Echter, hier moeten geen voorbarige conclusies uit warden getrokken, want warden opnieuw de 
grootste uitschieters buiten beschouwing gelaten dan is het verschil in de standaarddeviatie nag maar 
1 dag, met 16 tegenover 15. 
Dit betekent dat het gemiddeld 95 dagen duurt voordat een vergunning alcoholhoudend wordt 
afgegeven (op basis van de steekproef) met een standaarddeviatie van 15 dagen. Meest opvallend is 
dus het grate verschil tussen de tijd tot de papieren gereed zijn en de tijd waarop de vergunning wordt 
afgegeven. Dit is voorgelegd aan de vergunningverlener, omdat er vanuit de dossiers geen oorzaak 
kon warden gevonden. De uitleg hierbij is dat bijna niemand alle papieren al correct heeft afgegeven 
op het moment dat de onderzoeken zijn afgerond. Omdat in de dossiers de doorlooptijden van 
tussenliggende stappen niet terug te vinden zijn is het lastig om te controleren in hoeverre dit werkelijk 
de enige reden is van lange doorlooptijden en in hoeverre er binnen de afdeling oorzaken zijn die een 
langere doorlooptijd tot gevolg hebben. Het is in ieder geval belangrijk dat er beter wordt geregistreerd 
in welke fase van het proces de meeste tijd gaat zitten en wat de reden hiervan is. Wanneer wel alle 
papieren in orde zijn kan de vergunning oak snel warden afgegeven. Voorbeelden hiervan zijn 
vergunning nummer 1, 6 en 9 die alien binnen enkele dagen werden afgegeven, nadat de 
onderzoeken waren afgerond. 
Er moet warden opgemerkt dat de duur totdat de onderzoeken zijn afgerond voor een groat deel 
buiten de directe invloedsfeer van de afdeling Bestuurs- en Juridische Zaken liggen. Dit komt omdat 
sommige onderzoeken niet gestart kunnen warden totdat de aanvrager de juiste papieren heeft 
afgegeven. Daarnaast is de afdeling afhankelijk van de snelheid waarmee politie en justitie het 
antecedentenonderzoek verrichten. 

Drank- en horecavergunningen moeten wettelijk gemiddeld binnen 3 maanden warden afgehandeld, 
mits alle papieren correct zijn aangeleverd. De gemiddelde doorlooptijd zit met 95 dagen redelijk in de 
buurt van de 3 maanden, maar de papieren zijn gemiddeld na 50 dagen gereed, met geen 
waargenomen uitschieter boven de 3 maanden. De normtijd van 3 maanden wordt dus ruimschoots 
gehaald. 

/CT 
Tot eind 2005 werd bij de afdeling Bestuurs- en Juridische Zaken geen gebruik gemaakt van een 
softwarepakket voor procesondersteuning en registratie. Het enige dat werd bijgehouden is aan wie 
een horecavergunning is verstrekt. De afdeling heeft er voor gekozen om vanaf 1 januari 2006 wel 
gebruik te maken van een pakket dat hiervoor gebruikt kan warden, genaamd Octopus. Met dit pakket 
zijn een aantal dingen mogelijk : 
• ondersteuning in de processtappen 
• registratie van de verschillende fasen van het vergunningproces. Hierdoor is oak een stuk 

makkelijker inzicht te krijgen in de doorlooptijden van de diverse processtappen en is eenvoudig te 
zien hoe een bepaalde vergunningaanvraag ervoor staat. 

• automatisch printen van de juiste brieven 
• aanvragers kunnen online de voortgang van hun vergunningaanvraag volgen 
De afdeling verwacht dat dit haar veel werklast zal besparen, omdat registratie van processtappen en 
printen van brieven niet meer handmatig hoeft plaats te vinden. 
Daarnaast wordt het voor andere afdelingen, bijvoorbeeld voor Economische Zaken bij dienstverlening 
en de politie voor handhaving een stuk makkelijk om toegang te krijgen tot de gewenste informatie 
over de horecavergunningen, mits er aan deze afdelingen de juiste rechten warden verleend. 

Communicatie 

Richting bedrijfsleven 
Tijdens de behandeling van een vergunningaanvraag bestaan er diverse contactmomenten met 
bedrijven. Deze contactmomenten warden hoofdzakelijk bepaald door de situatie, bijvoorbeeld als de 
aanvrager is vergeten om iets door te sturen dan wordt hij daar van op de hoogte gesteld. Met de 
komst van het nieuwe systeem Octopus kan de aanvrager tussentijds onl ine de voortgang van de 
aanvraag volgen. V66r deze tijd moest de aanvrager hier zelf naar informeren. 
In de quick scan die begin 2005 onder bedrijven is uitgevoerd werd aangegeven dat de gemeente 
onvoldoende aangeeft of bepaalde aanvragen warden goedgekeurd of afgekeurd. Dit probleem treedt 
vooral op bij incidentele vergunningen. Tevens gaven de ondernemers aan dat ze hiervoor graag een 
centraal aanspreekpunt zouden zien. Het klanttevredenheidsonderzoek onder bedrijven waarvan de 
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nulmeting in 2006 zal warden gedaan kan gebruikt warden om bij horecaondernemers een beter beeld 
te krijgen van dit probleem. Tevens moet uit deze vragenlijst naar voren komen of dit probleem 
hoofdzakelijk bij de afdeling Bestuurs- en Juridische Zaken ligt, of dat het probleem meer ligt bij 
gevallen waar er zowel een horecavergunning wordt aangevraagd als een bouwvergunning bij de 
afdeling Bouwen en Wonen. 

lnterne communicatie 
Tijdens het vergunningentraject wordt er informatie-uitwisseling uitgewisseld met andere afdelingen en 
instellingen: 
• Bij een aanvraag voor een horecavergunning wordt altijd contact gezocht met Bouwen en Wonen. 

Zij zoeken de bestemming uit. Macht het pand geen bestemming hebben als horeca dan wordt de 
aanvrager hiervan op de hoogte gesteld. Echter, strijdigheid met het bestemmingsplan is geen 
formele weigeringsgrond voor de horecavergunning. 

• Wanneer een aanvraag binnenkomt gaat er een kopie van de ontvangstbevestiging naar de 
brandweer. De brandweer moet namelijk een gebruiksvergunning verstrekken bij panden waar 
meer dan 50 mensen in kunnen. 

• Als de vergunning is verstrekt dan warden er afschriften verzonden naar: 
• Politie -7 de politie moet voor handhaving op de hoogte zijn van panden met een 

horecavergunning. Momenteel vind er wel een verschuiving plaats van handhaving door de 
politie naar handhaving door de gemeente zelf. 

• Brandweer -7 de brandweer controleert op brandveiligheid, middels de gebruiksvergunning. 
lndien mogelijk controleert ze dan gelijk de horecavergunning 

• Milieudienst -7 De milieudienst controleert of het betreffende pand oak een milieuvergunning 
nodig heeft. 

• Sociale Dienst 
• lnspectie Drankwetgeving 

Tijdens de behandeling van een vergunningaanvraag heeft de afdeling nauwelijks te maken met 
andere afdelingen. Daarom zijn er hiervoor oak geen formele overlegstructuren. Op het moment dat er 
informatie van een andere afdeling nodig is wordt hiervoor een afspraak gemaakt. Zoals gezegd vindt 
er wel overleg plaats met politie en justitie, maar dit zijn andere instanties. Er is in het verleden wel 
besproken om een periodiek overleg met politie over vergunningverlening in het leven te roepen, maar 
er is voor besloten om dit niet te doen, omdat de huidige manier van communiceren volstaat. 

Conclusies afdeling Bestuurs- en Juridische Zaken 
Tot 1 januari 2006 werden bij vergunningen geen tussenliggende stappen geregistreerd. Daarom is 
het lastig om een objectief beeld te krijgen waar de meeste tijd gaat zitten in het proces van 
vergunningverlening. Er wordt aangegeven door de vergunningverlener dat de oorzaak vaak bij de 
klant zelf ligt. Het zou goed zijn als het nieuwe registratiesysteem wordt gebruikt om inzicht te krijgen 
hoe vaak dit werkelijk het geval is. T evens zou het goed zijn als dit systeem gebruikt wordt om 
inzichtelijk te krijgen in welke andere stappen tijdens de vergunningverlening veel tijd gaat zitten. Bij 
elk van deze stappen zou afgevraagd moeten warden hoe de doorlooptijd verkort kan warden. Als 
bijvoorbeeld blijkt dat het probleem werkelijk bij de aanvrager zit, dan zou de afdeling zich kunnen 
afvragen of door middel van een betere voorlichting de aanvraag sneller kan verlopen. 
T evens bleek dat op de website wel de mogelijkheid van een elektronische aanvraag wordt genoemd, 
maar dat deze mogelijkheid niet werkt. De reden hiervan is dat het nieuwe afhandelingsysteem 
Octopus, waar de link naar verwijst, zich op moment van schrijven in de testfase bevindt. Daarom 
moeten kinderziektes er nag uit warden gehaald; Maar dit soort fouten kunnen ergernis veroorzaken 
bij de aanvrager en daarom zou de afdeling daar beter alert op moeten zijn. 

9.3 Bouwen & Wonen 

Kerntaken 
De afdeling Bouwen en Wonen kent vier teams: 
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1. Wonen - Beleidsvoorbereiding en uitvoering van volkshuisvestingszaken, begeleiding en 
coordinatie van nieuwbouw van woningen en woningverbetering, uitvoering woningwet, afgeven 
van subsidiebeschikkingen in de werkzaamheden betreffende stadssanering. Eerste 
aanspreekpunt voor het team Wonen is de Stadswinkel. 

2. Handhaving - Toezicht en handhaving op de vergunningen en regelgeving op grond van de 
Woningwet, Wet Ruimtelijke Ordening en Algemene Politie Verordening (APV). 

3. Vergunningen Bedrijven - Dit team beoordeelt en verstrekt bouwvergunningen aan Bedrijven. Bij 
het indienen van een aanvraag kan de aanvrager zich rechtstreeks tot dit team wenden. 

4. Vergunningen Particulieren - Dit team beoordeelt en verstrekt bouwvergunningen aan 
Particulieren. Bij het indienen van een aanvraag kan de aanvrager zich rechtstreeks tot dit team 
wenden of een aanvraag indienen bij de Stadswinkel. 

Wat betreft de dienstverlening richting bedrijven is binnen de afdeling Bouwen en Wonen het team 
vergunningen Bedrijven een belangrijke afdeling waar bedrijven mee te maken hebben. Ook het team 
Handhaving kan als een dienstverlener richting bedrijven worden beschouwd. Echter, om de 
onderzoeksfocus te behouden is er besloten om handhaving buiten beschouwing te laten. 
Binnen de afdeling Bouwen & Wonen, team Bedrijven worden veel diensten verstrekt. Hieronder 
(Tabel 14) staan alle diensten aangegeven met een korte toelichting en het aantal maal dat de dienst 
in de periode 1 november 2004 tot 1 november 2005 is aangevraagd (cijfers zijn afkomstig uit het 
binnen de afdeling Bouwen en Wonen gebruikte programma BWT4All). 

Type dienst Omschrijving Freq. 

Aanlegvergunning Verg. voor activiteiten die het aanzien van het 6 
landschap veranderen 

Bouwinlichting lnformatieaanvraag over bouwmogelijkheden 139 
Bouwvergunning 1 e fase Opgesplitste reguliere bouwvergunning: eerste 26 

toetsina aan bestemminasplan en welstand 
Bouwvergunning 2e fase Opgesplitste reguliere bouwvergunning: 23 

toetsina overiae eisen, zoals constructie 
Bronnerinasveraunnina Vera. voor onttrekken water uit de bodem 15 
Containervergunning Verg. voor tijdelijk plaatsen container voor 24 

bouwafval op openbare arond 
Diverse kleine Divers 271 
vergunningen 
Grote evenementen Verg. voor het organiseren van grote 97 

evenementen die overlast veroorzaken 
lnrit/U itwegvergu nn ing Verg. voor aanleggen verbinding tussen 66 

openbare wea en particulier terrein 
Kabels en leidingen Verg. voor het aanleggen van kabels en 149 

leidinaen in openbare ruimte 
Kapvergunning Kapvergunning wordt per 1 januari 2006 427 

vervangen door een bomenkaart en een 
ontheffing. Niet voor elke boom is nog een 
ontheffina nodia. 

Lichte bouwvergunning Verg. voor betrekkelijk kleine (ver- 42 
)bouwprojecten 

(Licht)reclame Verg. voor het maken van reclame aan de 41 
aevel of in openbare ruimte 

Parkeerabonnement Benodigd om op bepaalde plekken te mogen 32 
parkeren 

Parkeervergunning Benodigd om op bepaalde plekken te mogen 286 
parkeren 

Reguliere Vergunning voor relatief grote bouwprojecten 149 
bouwveraunnina 
Rioolvergunning Verg. voor aansluiting op gemeentelijke 323 

riolerina 
Schetsplan Globaal plan om voorafgaand aan de 54 

bouwveraunnina een eerste toets uit te voeren 
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Sloopmeldinq Nodiq voor sloopwerk van beperkte omvanq 4 
Sloopvergunning Nodig voor sloopwerk waarbij de constructie 59 

wordt aanqetast of asbest vrijkomt 
Steigervergunning Verg. voor het plaatsen van een bouwsteiger in 90 

openbare ruimte 
Terrasvergunning Verg. voor het exploiteren van een terras op ? 

openbare qrond 
Uitstalvergunning Verg. voor het buiten uitstallen van koopwaar of ? 

het buiten plaatsen van een reclamebord 

Tabel 14: Aantal aangevraagde vergunningen afdeling Bouwen en Wonen 

Hoewel sommige andere vergunningen vaker warden aangevraagd is de bouwvergunning veruit de 
meest tijdrovende vergunning. De reden hiervan is dat de beoordeling van een reguliere 
bouwvergunning veel tijd in beslag neemt. Daarnaast warden andere vergunningen vaak afgegeven in 
combinatie met een bouwvergunning en wordt tijdens het bouwvergunningproces altijd beoordeeld of 
er oak nag andere vergunningen afgegeven moeten warden. Voorbeelden hiervan zijn de 
lnrit/uitwegvergunning, de rioolvergunning en de terrasvergunning. Hierop zal bij de 
procesomschrijving warden teruggekomen. Aan het vergunningentraject wordt altijd een 
bouwplanco6rdinator gekoppeld. Deze handelt de bouwvergunning at. 

Proces 
Binnen de afdeling Bouwen en Wonen zijn processchema's aanwezig van een bouwaanvraag. Deze 
zijn echter zeer uitgebreid, omdat alle uitzonderingen zijn opgenomen. Daarom is er voor een betere 
beeldvorming van het bouwproces een nieuw processchema opgesteld aan de hand de bestaande 
processchema's, gesprekken met medewerkers van de afdeling Bouwen en Wonen, het bijwonen van 
een aantal vergaderingen en inzage in het programma dat binnen de afdeling Bouwen en Wonen 
wordt gebruikt voor procesondersteuning, genaamd BWT 4All. 

Het bedrijfsleven heeft bij het aanvragen van een bouwvergunning voornamelijk te maken met een 
reguliere bouwvergunning. Deze vergunning is nodig voor grotere bouw- en verbouwprojecten. Hierbij 
kan het bedrijf kiezen tussen een niet gefaseerde en een wel gefaseerde reguliere bouwvergunning. 
Voor beide typen aanvragen wordt de vergunningaanvraag getoetst op dezelfde criteria. Bij een niet 
gefaseerde reguliere bouwvergunning moet de aanvrager alle stukken, zoals de bouwtekeningen in 
een keer overleggen. De gefaseerde reguliere bouwvergunning wordt in twee delen aangevraagd: 
1. Eerste fase (ruimtelijke kwaliteit) - de aanvraag wordt getoetst aan het bestemmingsplan, de 

welstandsnota en indien voor de welstandsbeoordeling nodig aan de stedenbouwkundige 
voorschriften van de bouwverordening. Hiervoor hoeft de aanvrager nag niet alle bouwtekeningen 
in te leveren. Een schetsplan waarop de ligging en uiterlijk van het gebouw staan aangegeven is 
voldoende. 

2. Tweede fase (technische toetsing) - de aanvraag wordt getoetst aan het bouwbesluit, de 
bouwverordening (overige voorschriften) en een bodemonderzoek. Voordat met de behandeling 
hiervan begonnen kan warden moet de aanvrager de complete set bouwtekeningen en 
beschrijvingen hebben ingediend. 

In Figuur 13 en Figuur 14 zijn processchema's van een reguliere ongefaseerde bouwaanvraag te 
vinden. Hierbij moet opgemerkt warden dat het hier om een formele volgorde gaat en er in de praktijk 
een meer parallelle volgorde van verwerken wordt aangehouden. 
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Figuur 14: Proces verwerking aanvraag Bouwvergunning- dee/ 2 

Hieronder volgt een verdere toelichting op de processchema's: 

99 

• Een aanvraag voor een bouwvergunning kan op verschillende manieren binnenkomen. Vaak 
wordt een aanvraag ingediend door een architect of projectontwikkelaar. Vaak oak komt een 
vergunningaanvraag binnen naar aanleiding van een gemeentelijk project voor stadsontwikkeling. 
Voor de officiele aanvraag is een standaardformulier beschikbaar, die te verkrijgen is bij de 
stadswinkel, bij de afdeling Bouwen & Wonen en op internet. Dit formulier kan schriftelijk warden 
doorgestuurd samen met de benodigde stukken, zoals Bouwtekeningen en foto's van de 
omgeving. In de toekomst zal dit oak elektronisch mogelijk warden. Na binnenkomst vindt een 
beoordeling plaats of alle benodigde gegevens zijn aangeleverd. Op het moment dat de aanvraag 
niet compleet is wordt om aanvulling gevraagd en wordt er niet verder gegaan met de behandeling 
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• Eerst wordt de aanvraag getoetst aan het bestemmingsplan. Macht de aanvraag niet voldoen aan 
het bestemmingsplan dan is er in veel gevallen een vrijstellingsprocedure mogelijk, volgens artikel 
15, 17 of 19 op de Wet Ruimtelijke Ordening. Macht er geen vrijstelling mogelijk zijn dan wordt de 
vergunningaanvraag afgewezen of wordt om aanpassing gevraagd. 

• Vervolgens wordt de aanvraag door de welstandscommissie getoetst aan de welstandsnota. 
Hierbij gaat het om de uiterlijk, ofwel de beeldkwaliteit, van het gebouw. 

• Tevens wordt er getoetst of er naast een bouwvergunning andere vergunningen nodig zijn. Een 
aantal zaken warden direct bij indiening van de aanvraag nagetrokken, bijvoorbeeld of er een 
monumentenvergunning of milieuvergunning nodig is. 
Voor de beoordeling van andere vergunningen bestaat een apart overleg, het zogenaamde 
maandagochtendoverleg. Bij communicatie wordt er dieper ingegaan op dit overleg. 
Soms kan het verlenen van de bouwvergunning onafhankelijk van andere vergunningen 
plaatsvinden. In dit geval kan de behandeling en verlening van de bouwvergunning gewoon 
plaatsvinden. Soms moet de uitkomst echter afgewacht warden, omdat het verlenen van een 
bouwvergunning niet mogelijk is voordat de betreffende andere procedure is afgerond of de 
vergunning is verleend. De bouwvergunning wordt dan aangehouden. 

• Vervolgens vindt er een toets plaats aan het bouwbesluit en de bouwverordening. Het bouwbesluit 
is vastgesteld door het ministerie van VROM en bevat bouwtechnische voorschriften voor bouw 
en gebruik van het pand in de vorm van minimumeisen. De bouwverordening bestaat uit 
stedenbouwkundige en technische eisen die door de gemeente zijn vastgesteld. Als een 
gefaseerde bouwvergunning is vastgesteld warden de stedenbouwkundige eisen los van de 
technische eisen beoordeeld in de eerste fase. Bij een niet gefaseerde aanvraag warden de 
stedenbouwkundige en technische eisen tegelijk beoordeeld. 

• Voldoet het gebouw aan alle eisen, dan wordt de bouwvergunning afgegeven. 

Om meer inzicht te krijgen in de doorlooptijden en standaarddeviatie in de doorlooptijd van de 
bouwvergunningen is aan de afdeling Bouwen en Wonen hier een overzicht van gevraagd. Omdat het 
program ma BWT 4All het bouwvergunningenproces registreert van aanvraag tot aan verlening is het 
eenvoudig om hier een overzicht van te krijgen. 

Voor de diverse bouwvergunningen zijn de gemiddelde doorlooptijden, standaarddeviatie te vinden in 
Tabel 15. Tevens is voor elke vergunning de gemiddelde doorlooptijd en de standaarddeviatie 
berekend zonder de 10 procent van de vergunning met de hoogste doorlooptijd. Dit is gedaan omdat 
er vaak een aantal aanvragen bestaan waarvoor de doorlooptijd uitzonderlijk lang is en die de 
gemiddelde doorlooptijd sterk negatief be"invloeden. De berekening is op dezelfde manier uitgevoerd 
als voor de afdeling Bestuurs- en Juridische Zaken (zie Bijlage 9.2). 

Bouwvergunningtype Aantal Gemiddelde Standaard-
aanvragen doorlooptijd deviatie 

Licht 563 50 87 
Regulier - fase 1 55 168 189 
Requlier - fase 2 44 50 61 
Regulier - ongefaseerd 272 78 67 

Tabet 15: Doorlooptijden en standaarddeviatie bouwvergunningen 

Wanneer we naar de tabel kijken dan vallen een aantal dingen op: 

Gemiddelde Standaard-
doorlooptijd deviatie 
(zonder (zonder 
hoogste hoogste 
10%) 10%) 
31 19 
115 110 
40 17 
63 35 

Hoewel een ongefaseerde bouwvergunning dezelfde rechten geeft als een gefaseerde 
bouwvergunning is de doorlooptijd van de ongefaseerde bouwvergunning toch een stuk korter met 78 
dagen tegen in totaal 218 dagen voor een gefaseerde bouwvergunning. De verklaring hierachter is dat 
een aanvrager van een gefaseerde vergunning vaak meer onzekerheden heeft over of het ontwerp 
voldoet aan de welstandeisen en het bestemmingsplan en hier zekerheid over wil hebben voordat de 
volledige aanvraag wordt ingediend. Als een bouwplan bijvoorbeeld niet voldoet aan het 
bestemmingsplan dan moet een aparte procedure warden gevolgd. Deze procedure kost extra tijd. 
Omdat de aanvrager dan graag tussentijds uitsluitsel wil of het toch mogelijk is om te bouwen volgens 
de aparte procedure dan zal hij een gefaseerde bouwvergunning aanvragen. 
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Daarnaast zijn de vergunningen met de langste doorlooptijd verantwoordelijk voor een heel groot deel 
van de standaarddeviatie in deze doorlooptijd. Dit betekent dat dit relatief kleine deel van de 
vergunningen een vertekend beeld geeft van de werkelijkheid. Uitzondering hierop is de eerste fase 
van de reguliere bouwvergunning, die ook zonder de 10 % !angst lopende behandelingen nog een 
standaarddeviatie laat zien van 110 dagen. Dit komt omdat bij een eerste fase van een gefaseerde 
vergunningaanvraag soms niet en soms wel een uitzonderingsprocedure gevolgd moet worden. Als 
deze uitzonderingsprocedure niet gevolgd wordt dan is de doorlooptijd betrekkelijk laag. Als de 
uitzonderingsprocedure wel gevolgd moet worden dan loopt de doorlooptijd al snel op. Hierdoor 
bestaat er zowel een groep aanvragen met een grote als een groep aanvragen met een kleine 
doorlooptijd. Dit heeft een hoge standaarddeviatie tot gevolg. Bovenstaande analyse zou dus nog een 
keer uitgevoerd moeten worden waarbij het onderscheid wordt gemaakt tussen vergunningen die een 
uitzonderingsprocedure hebben doorlopen en vergunningen die deze procedure niet hebben 
doorlopen. 

/CT 
Binnen de afdeling Bouwen en Wonen wordt het programma BWT4All gebruikt. Dit programma 
begeleidt de bouwplanco6rdinator door de processtappen heen en registreert te nemen nieuwe 
processtappen. De menu's in het programma zijn door de afdeling Bouwen en Wonen ingevoerd aan 
de hand van zelf opgestelde processchema's. Afhankelijk van de keuze die bij invoer wordt gemaakt 
wordt er een nieuw menu getoond met de volgende stap. Ook biedt het programma ondersteuning in 
het contact met de klant. Zo worden automatisch brieven opgesteld voor de specifieke situatie. 
Bijvoorbeeld, op het moment dat een aanvraag niet volledig is wordt dit in het programma ingevoerd 
en print het programma een brief aan de specifieke aanvrager met het verzoek de ontbrekende 
stukken binnen een bepaalde tijd op te sturen. Daarnaast kan de aanvrager via internet inzicht krijgen 
in de voortgang van de vergunningaanvraag. 
De tussenliggende processtappen worden ook geregistreerd. Zo kan de afdeling zien bij welke 
processtappen de meeste tijd gaat zitten. 
Het program ma BWT 4All is wat betreft mogelijkheden vergelijkbaar met het program ma Octopus, dat 
vanaf 1 januari 2006 binnen de afdeling Bestuurs- en Juridische Zaken wordt gebruikt. Het 
programma Octopus zal de afdeling Bouwen en Wonen gaan gebruiken voor handhavingszaken. Dit 
is omdat het programma BWT4All hier niet geschikt voor is. 

Communicatie 

Richting bedrijfsleven 
Een bedrijf kan op diverse manieren op de hoogte worden gehouden van de voortgang van een 
aanvraag. Zo wordt op bepaalde momenten tijdens het aanvraagproces de status van de aanvraag 
beschikbaar gemaakt via internet. Daarnaast wordt de aanvrager door middel van brieven of via 
persoonlijk contact op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht de aanvrager vragen hebben 
over de voortgang dan kan hij altijd contact opnemen met de toegewezen bouwplanco6rdinator. 

lnterne communicatie 
Er bestaan diverse vormen van formeel overleg binnen de afdeling Bouwen & Wonen en met andere 
afdelingen. Hier volgt een overzicht van deze overleggen: 
• Maandagochtendoverleg Bij dit overleg wordt er bepaald of er naast de 

bouwvergunningaanvraag nog andere vergunningen nodig zijn of procedures doorlopen moeten 
worden. Daarom zijn bij dit overleg medewerkers van de volgende afdelingen aanwezig: 
• Milieudienst - Van de Milieudienst zijn er twee medewerkers aanwezig. Een medewerkers 

beoordeeld of er een milieuvergunning nodig is en een medewerker beoordeelt of er een 
bodemonderzoek moet plaatsvinden, waarbij wordt gekeken of de grond verontreinigd is. 

• Brandweer- van de afdeling Proactie en Preventie is er een medewerker aanwezig die kijkt of 
een brandveiligheidstoets noodzakelijk is. 

• Beheer Openbare Ruimte - Van de afdeling Beheer Openbare Ruimte is er iemand aanwezig 
die kijkt naar de extra belasting van en aansluiting op de riolering . 

• Economische Zaken - deze afdeling is meestal niet vertegenwoordigd, behalve als er een 
economisch belang in het spel is, bijvoorbeeld oneerlijke concurrentie. Echter, dit is nooit een 
weigeringsgrond voor een vergunning. 

Door deze manier van overleggen worden de communicatielijnen tussen de diverse afdelingen 
kort gehouden. Een aantal aspecten kan tijdens de vergadering ter plekke worden beoordeeld. 
Soms is het bijvoorbeeld direct duidelijk of er voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn. Soms 
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moet er echter een andere procedure in werking worden gezet. In dit geval wordt er op basis van 
de situatie contact gehouden tussen de bouwplancoordinator en de desbetreffende andere 
afdeling. Het contact met de aanvrager blijft wel zoveel mogelijk lopen via de afdeling Bouwen en 
Wonen. Uitzondering hierop is het contact van de Milieudienst met de aanvrager, omdat het hier 
een apart vergunningentraject betreft. 
Binnen de gemeente Helmond wordt het maandagochtendoverleg als een positieve manier van 
werken ervaren, omdat de diverse afdelingen snel op de hoogte zijn van de lopende aanvragen en 
er niet voor elke individuele aanvraag opnieuw contact gezocht hoeft te worden tussen de diverse 
afdelingen. Daarnaast wordt er met dit overleg vooruitgelopen op de invoering van de 
omgevingsvergunning, omdat er in de nieuwe situatie ook een gezicht naar de klant gevormd zal 
moeten worden en de aanvraag intergraal zal moeten worden afgehandeld. 

• Bouwplanoverleg - Dit overleg vindt plaats voor alle vergunningaanvragen die niet voldoen aan 
het bestemmingsplan. In veel gevallen is er een vrijstelling mogelijk op basis van artikel 15, 17 of 
19 uit de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Tijdens dit overleg wordt bepaald of er zo'n vrijstelling 
van toepassing is en welke procedure dan precies moet worden gevolgd. Hiervoor zijn een 
bouwplancoordinator, een stedenbouwkundige en een juridisch medewerker aanwezig. 

• Welstandsvergadering - Een van de eerste toetsen waar elke aanvraag aan getoetst wordt is de 
Welstandsnota. Dit gebeurt door de welstandscommissie, die bestaat uit 3 personen die niet in 
dienst zijn van de gemeente. In het geval van Helmond zijn dit 3 architecten. Deze personen 
worden bijgestaan door de welstandssecretaris van de gemeente Helmond. Voor de beoordeling 
van de aanvraag staat hen Flexiweb ter beschikking, een computerprogramma die foto's bevat 
van elk pand in de gemeente Helmond. De aanvrager, vaak een architect, kan indien gewenst 
toelichting komen geven op de gemaakte keuzes voor het uiterlijk van het pand. De 
Welstandscommissie kan wel of niet akkoord gaan of onder bepaalde voorwaarden. 

Conclusies afdeling Bouwen en Wonen 
De afdeling Bouwen & Wonen heeft de processen goed omschreven en maakt binnen de eigen 
afdeling gebruik van een computerapplicatie die de werkprocessen goed ondersteund en ook 
mogelijkheid geeft tot analyse. Bouwvergunningen worden vrijwel altijd binnen de wettelijke termijn 
afgehandeld. Het maandagochtendoverleg is een goed initiatief om de samenwerking met andere 
afdelingen te verbeteren. De afdeling Horeca participeert niet dit overleg, omdat slechts een relatief 
klein deel van de vergunningaanvragen bij de afdeling Bouwen & Wonen voor hen interessant is. 
Daarom ontvangt de afdeling Horeca periodiek een overzicht van de aangevraagde vergunningen bij 
Bouwen & Wonen. 
Daarnaast werd er aangegeven dat de scheiding van het loket Bouwen en Wonen voor particulieren 
en voor bedrijven in sommige gevallen onpraktisch is, bijvoorbeeld als een architect eerst inzage wil 
hebben in het bestemmingsplan voor een particuliere woning en vervolgens in het bestemmingsplan 
voor een commercieel pand, dan moet hij daarvoor op twee verschillende locaties zijn in twee 
verschillende gebouwen. 
Binnen enkele jaren wordt de omgevingsvergunning landelijk ingevoerd. Deze nieuwe vergunning zal 
veel veranderingen met zich meebrengen, omdat nog meer vergunningen via een loket beschikbaar 
zullen komen en de vergunningaanvragen meer integraal zullen moeten worden afgehandeld. 
Als de gemeente ervoor kiest om een centraal loket in te richten waar ondernemers terecht kunnen 
met al hun vragen dan zou hier een belangrijke rol weggelegd moeten zijn voor de afdeling Bouwen & 
Wonen. lmmers, ondernemers hebben vaak vragen over bouwvergunningen en het bestemmingsplan. 
Door hiervoor een loket in te richten samen met andere afdelingen kan deze informatie beschikbaar 
worden gemaakt samen met informatie van andere afdelingen. 

9.4 Afdeling Milieu en Regionale Milieudienst 

Kerntaken 
De Regionale Milieudienst maakt zoals gezegd geen deel uit van de gemeente Helmond, maar is als 
externe partij verantwoordelijk voor het uitgeven van milieuvergunningen en voor de handhaving op 
het gebied van het milieu. Alie milieuvergunningen worden dus verstrekt via de Milieudienst. 
Daarnaast toetst de Milieudienst ook of bodemsanering nodig is. De Milieudienst maakt deel uit van 
het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) waar 22 gemeenten in Zuidoost Brabant in 
vertegenwoordigd zijn. Naast de gemeente Helmond verzorgt de Regionale Milieudienst de 
vergunninguitgifte en hand having voor de gemeenten Eindhoven, Nuenen en Geldrop. 
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Proces 
Binnen de Regionale Milieudienst is een processchema aanwezig van de vergunningverlening. Deze 
geeft een omschrijving van het proces op hoofdlijnen en is geschikt om een algemeen beeld te 
vormen van het proces. Met behulp van dit bestaande processchema en een interview met een 
medewerker van de Regionale Milieudienst is een nieuw processchema opgesteld, waarin ook een 
aantal beslissingen staan aangegeven. Zie Figuur 15. 

Hieronder volgt een toelichting op het milieuvergunningproces: 
• Een aanvraag voor een milieuvergunning wordt door een van de volgende partijen gedaan: 

1 . Bij nieuwbouw meestal op advies van een partij als de Kamer van Koophandel. 
2. Bij verbouwing meestal naar aanleiding van handhaving door de milieudienst. De afdeling 

handhaving van de milieudienst constateert dat een milieuvergunning nodig is. 
3. Bij het maandagochtendoverleg met de afdeling Bouwen en Wonen. 
4. Een bedrijf kan ook zelf om advies komen vragen maar dit komt zelden voor. 

• Voor het aanvragen van een milieuvergunning is een standaard formulier aanwezig. Omdat er 
vaak specifieke kennis nodig is om een milieuaanvraag te doen wordt deze aanvraag vaak 
gedaan door de interne milieuafdeling van een bedrijf of door een gespecialiseerd bureau, dat het 
bedrijf in de arm heeft genomen. Vroeger vond er vooroverleg plaats met bedrijven om hen te 
helpen met de aanvraag, maar tegenwoordig gebeurt dat niet meer. Dit is onder het motto dat de 
vervuiler zelf moet betalen. 

• Op het moment dat de aanvraag goed en wel is ontvangen wordt de aanvraag beoordeelt met 
behulp van de checklist vergunningen. Deze checklist is opgesteld aan de hand van het 
lnrichtingen- en Vergunningenbesluit uit de Wet Milieubeheer. Hierin staan alle activiteiten 
genoemd waarvoor een milieuvergunningen verplicht is. 

• Als de aanvraag is beoordeeld wordt er een 'Ontwerp beschikking' opgesteld. Dit is een ontwerp 
van de definitieve vergunning waarin staat benoemd voor welke activiteiten de vergunning wordt 
afgegeven. Deze beschikking wordt dus op maat gemaakt. 

• Daarna ligt de beschikking 6 weken publiekelijk ter inzage en mag iedereen zijn adviezen op en 
bedenkingen tegen de beschikking te kennen geven. 

• Mochten er adviezen of bedenkingen naar voren komen dan worden deze door het College van 
de gemeente eerst afgehandeld, voordat de definitieve beschikking wordt opgesteld. Zijn er geen 
adviezen of bedenkingen dan wordt de definitieve beschikking direct opgesteld. Nadat de 
definitieve beschikking is gepubliceerd moet er nogmaals 6 weken worden gewacht voordat de 
vergunning definitief wordt verleend. Wordt er in deze 6 weken beroep aangetekend tegen de 
definitieve beschikking dan wordt deze door de Raad van State behandeld. Dit kan een 
langlopend proces zijn van enkele maanden tot jaren. Als er geen beroep wordt aangetekend dan 
wordt de vergunning verleend. 

• Mocht de Raad van State de beschikking vernietigen dan moet het vergunningproces opnieuw 
worden doorlopen. Dit komt zelden voor. Als de beschikking niet wordt vernietigd dan wordt de 
vergunning verleend. 

• Nadat de vergunning is verleend wordt er bij alle bedrijven gecontroleerd of men zich hieraan 
houdt of dat er ander milieubelastende activiteiten worden ontplooid die niet specifiek in de 
beschikking zijn genoemd. In zo'n geval kan een bedrijf beboet worden en moet er voor deze 
activiteiten alsnog een nieuwe vergunningaanvraag plaatsvinden. 
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Op jaarbasis worden er zo'n 70 a 75 vergunningen verleend. De wettelijke doorlooptijd tot 
vergunningverlening is 6 maanden. Hoewel er geen overzicht van doorlooptijden is ontvangen van de 
Regionale Milieudienst wordt er aangegeven dat de periode van 6 maanden ook wordt benut. Tijdens 
het proces gaat er namelijk veel tijd verloren met wachten. Zo moet er als een aanvraag niet compleet 
is 4 weken worden gewacht. Dit wordt in de praktijk ook gedaan, want als een aanvrager zijn 
aanvraag wijzigt zou er anders wellicht werk voor niks zijn gedaan. Na publicatie van de 
ontwerpbeschikking moet er 6 weken worden gewacht op adviezen en bedenkingen. Na publicatie van 
de definitieve beschikking moet er nogmaals 6 weken worden gewacht voordat de vergunning van 
kracht gaat. 
In totaal gaat er dus 16 weken verloren met wachten en blijtt er nog 10 weken over voor de teitelijke 
behandeling van de vergunningaanvraag. 

/CT 
De Regionale Milieudienst gebruikt het programma MPM4All om het vergunningenproces te 
registreren. Hoewel de procesregistratie al een aantal jaar via de computer plaatsvindt, is dit 
programma verouderd. Zo draaide het nog in een DOS-omgeving. Daarom wordt er in 2006 een 
nieuw programma ge·introduceerd. Het nieuwe programma draait in een Windows-omgeving en biedt 
een aantal verbeteringen boven het oude programma, zo worden de juiste brieven op het juiste 
moment gegenereerd en hoeft de vergunningverlener dit niet meer zelf te doen. Het programma kent 
geen connecties met andere programma's voor de registratie van klantencontacten binnen de 
gemeente Helmond. 

Communicatie 

Richting Bedrijfsleven 
Vroeger vond er bij een vergunningaanvraag vooroverleg plaats tussen de Milieudienst en de 
bedrijven. Later is er bewust voor gekozen om dit vooroverleg niet meer te laten plaatsvinden, omdat 
het te weinig opleverde en er nu wordt gewerkt vanuit de tilosotie dat de vervuiler zelf moet betalen. 
Als een bedrijf niet genoeg kennis in huis heeft om een aanvraag te doen, moet het daarom nu een 
adviesbureau in de arm nemen. Vaak komt de noodzaak voor een milieuvergunning naar voren vanuit 
de groep Handhaving van de Regionale Milieudienst of op advies van een begeleidende instantie, 
zoals de Kamer van Koophandel. Een bedrijf komt volgens een medewerker van de Milieudienst maar 
zelden zelf op het idee om een vergunning aan te vragen. 
Tijdens de beoordeling van de Milieuvergunning wordt het bedrijf schrittelijk op de hoogte gehouden 
van de voortgang van de aanvraag. Ook is het altijd mogelijk om telefonisch meer informatie te 
krijgen. Daarnaast wordt er twee keer een beschikking gepubliceerd, eerst de ontwerpbeschikking en 
later de detinitieve beschikking. Deze zijn voor iedereen in te zien. 

Intern 
Op bestuurlijk niveau is er een prima samenwerking tussen Milieudienst en gemeente, op ambtelijk 
niveau kan de samenwerking beter. Overleg tussen de gemeente Helmond en de Milieudienst vindt in 
een aantal verbanden plaats. 
Zo neemt de Milieudienst deel aan het maandagochtendoverleg. Bij dit overleg beoordeelt de 
Milieudienst of er bouwvergunningaanvragen zijn gedaan waarbij ook acties vanuit de Milieudienst 
noodzakelijk zijn. Tevens is dit een goede gelegenheid voor de contact persoon Milieu om eventuele 
vragen aan de andere afdelingen te stellen te stellen. 
Daarnaast is er een bestuurlijk overleg en een overleg over uitvoeringsaspecten. Het bestuurlijk 
overleg vindt plaats met de wethouder, de vestigingshouder van de Milieudienst, de Milieuconsulent 
en de eenheid Milieu van de gemeente. Het overleg over uitvoeringsaspecten vindt plaats tussen de 
medewerkers van de Milieudienst en van de eenheid Milieu binnen de gemeente. 
Wat betreft het beleid geeft de gemeente Helmond vooral de kaders aan in het Milieuwerkprogramma. 
Hierin stelt de gemeente specifieke eisen aan de taken, prestaties en vaste prijzen van de 
Milieudienst. 
Echter, de Milieudienst hoeft geen verantwoording aan de gemeente at te leggen over een afgegeven 
Vergunning. De gemeente zou in theorie een andere partij in de arm kunnen nemen, maar dit is 
onwaarschijnlijk, omdat de taakverdeling momenteel niet ter discussie staat. Verder loopt het huidige 
contract met de Milieudienst nog tot 2009. 

Conclusies Milieu en Milieudienst 
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De gemeente Helmond heeft er samen met een aantal gemeenten in de streek voor gekozen om de 
uitgifte van Milieuvergunningen regionaal te laten plaatsvinden. Zodoende is de Regionale 
Milieudienst door de gemeente Helmond gecontracteerd en geeft ze deze vergunningen uit namens 
de gemeente. Het product van de Milieudienst moet voldoen aan de eisen die de gemeente Helmond 
daar aan stelt. Het contact tussen de gemeente en de Milieudienst is vooral zakelijk, waarbij de 
gemeente als opdrachtgever fungeert en de Milieudienst als opdrachtnemer. 
Momenteel wordt er van het beleid uit gegaan dat de vervuiler zelf moet zorgen voor het juist indienen 
van een aanvraag. Mocht het bedrijf hier vragen over hebben dan moet ze een professioneel bureau 
inhuren. De gemeente of Milieudienst begeleid hier dus niet in. Deze keuze is bewust gemaakt, onder 
het motto dat de vervuiler moet betalen, maar het is niet erg klantgericht. Als de gemeente in de 
toekomst bedrijven op alle aspecten in het contact met de overheid beter wil begeleiden dan zal de 
begeleiding bij de aanvraag van een Milieuvergunning ook moeten warden heroverwogen. 
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10 Bijlage 10: Grafisch overzicht horecavergunningen 

In onderstaande grafieken is van diverse horecavergunningen de doorlooptijd grafisch weergegeven. 

Figuur 16: Grafisch overzicht doorlooptijden van diverse Horecavergunningen 
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11 Bijlage 11: lnterviewsoorten 

Bij het verkrijgen van informatie middels een interview zijn diverse manieren van interviewen mogelijk. 
Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen gestructureerd, semi-gestructureerd en open 
interviewen. Hieronder zal elke soort worden besproken. 

• Gestructureerd - Kenmerkend voor gestructureerde interviews is dat aan alle respondenten 
dezelfde vragen worden gesteld en dat de interviewen tracht alle interviewsituaties op eenzelfde 
manier te benaderen. De vragen kunnen open of gesloten zijn . Voordeel van gesloten vragen is 
dat er keuze is uit een beperkt aantal antwoorden, waardoor de methode zich goed leent om de 
antwoorden te coderen en kwantitatief te verwerken. Deze manier van interviewen is goed 
bruikbaar als grote groepen mensen worden ge"interviewd, de antwoorden kwantitatief moeten 
worden verwerkt en er uitspraak moet worden gedaan over de antwoorden van de groep. 
Bij een gestructureerd interview met open vragen wordt weliswaar aan iedereen dezelfde vraag 
gesteld, maar de mogelijke antwoorden worden niet van tevoren vastgesteld. Dit geeft de 
ge"interviewde meer ruimte om zelf zijn antwoord toe te lichten. Omdat open vragen niet 
kwantitatief kunnen worden verwerkt zullen de antwoorden door de interviewer zelf moeten 
worden vergeleken en op waarde worden geschat. 

• Open interview - Bij een open interview ligt het onderwerp van het interview van te voren over het 
algemeen vast. De meeste vragen zullen voortvloeien uit de context, als reactie op de antwoorden 
van de respondent. De vragen zijn van tevoren niet strikt opgesteld. Deze methode van 
interviewen gaat meer uit van een exploratieve benadering, waarbij elk individueel interview over 
hetzelfde onderwerp totaal verschillend kan lopen. Voordeel hiervan is dat de antwoorden over het 
algemeen goed aansluiten bij de realiteit. Wei is de kans groter dan bij een gestructureerd 
interview, dat het antwoord subjectieve elementen bevat. 

• Semi-gestructureerd - Bij een semi-gestructureerd interview worden er aan de ene kant aan alle 
ge"interviewden een set van standaardvragen gesteld net als bij een gestructureerd interview. Aan 
de andere kant is er bij dit interview ook de ruimte om verder in te gaan op aangrijpingspunten die 
zich voordoen tijdens het interview, net als bij een open interview. Door deze manier van 
interviewen toe te passen kunnen de antwoorden op de standaardvragen met elkaar worden 
vergeleken. Ook kan dit een goede manier van interviewen zijn om het gesprek op een natuurlijke 
manier te laten verlopen. Zo houdt de interviewer de standaardvragen in het achterhoofd, maar 
laat deze meer tijdens het gesprek afhankelijk van het onderwerp aan de orde komen. 

• Groepsinterview - Een groepsinterview is een methode om verschillende individuen simultaan te 
interviewen. Hierbij kan er zowel gebruik worden gemaakt van de (semi-)gestructureerde als open 
interviewtechniek. Echter, omdat er grote kans is dat de respondenten op elkaar reageren wordt 
deze methode meestal meer in een open benadering gebruikt. Voordeel van deze methode is dat 
het voor de interviewer tijd bespaart en veel informatie in een keer oplevert. Nadeel kan zijn dat de 
geTnterviewden de antwoorden van elkaar negatief be"invloeden en dat het lastig kan zijn om de 
geTnterviewden tegelijk bij elkaar te krijgen. 

[http://ppw. ku leuven. be/FUinterviewsoorten. htm] 
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12 Bijlage 12: toelichting interviews andere gemeenten 

Bij elk interview zijn een aantal standaardvragen gesteld om meer inzicht te krijgen in de manier van 
dienstverlenen. Bij het voorbereiden van het interview zijn een aantal stappen die moeten warden 
doorlopen: 

1. Duidelijk krijgen wat het interview moet opleveren 
2. Keuze van de interviewsoort die daarvoor het meest geschikt is; open of (semi-)gestructureerd 
3. Bij (semi-)gestructureerde interviews opstellen van vragen 
[Baarda en de Goede, 2001) 

Hieronder warden deze 3 stappen verder uit gewerkt: 

1. Duidelijk krijgen wat interview moet opleveren 
Zoals aangegeven in de onderzoeksaanpak wil de gemeente Helmond graag een beter beeld hebben 
van andere manieren om de dienstverlening richting bedrijven aan te bieden. Daarom zal allereerst 
duidelijk moeten zijn hoe het oak anders kan en wat redenen zijn geweest voor andere gemeenten om 
de dienstverlening te reorganiseren. 
Daarnaast moet er duidelijk zijn welke sterke en zwakke punten er zitten aan andere toegepaste 
manieren van dienstverlenen. Dit kan tevens gebruikt warden voor de SWOT-analyse, waarin de 
huidige manier van dienstverlenen van de gemeente Helmond wordt vergeleken met andere 
gemeenten. 

2. Keuze van de interviewsoort 
Omdat er meerdere contactpersonen van diverse gemeenten warden ge"interviewd en er een aantal 
dingen zijn waar een beter beeld van gevormd moet warden, zullen er een aantal standaardvragen bij 
elke gemeente aan bod komen. Daarnaast moet er echter ru imte zijn voor de ge"interviewde om extra 
toelichting te geven en meer te vertellen over de achtergronden. Elke gemeente heeft andere 
ervaringen en heeft andere redenen om te kiezen voor een bepaalde vorm van dienstverlenen. 
Daarom is er gekozen om te werken met een semi-gestructureerde vorm van interviewen. Wei is 
ervoor gekozen om open vragen te stellen, juist omdat een antwoord bij dit onderwerp vaak 
genuanceerd is en een aantal standaardantwoorden en vertekend beeld kan opleveren. 
Er is gekozen om een geen groepsinterview te houden om de volgende redenen: 
• het is moeilijk om de respondenten uit verschillende delen van Nederland bij elkaar te krijgen 
• bij een individueel interview is er meer gelegenheid om op bepaalde zaken door te vragen 

3. opstellen van vragen 
Naar aanleiding van de keuze om semi-gestructureerd te interviewen en duidelijkheid wat het 
interview moet opleveren zijn een aantal standaardvragen opgesteld die bij elk interview zullen 
warden behandeld: 

1. Waarom is er voor gekozen om de dienstverlening op deze manier te organiseren? I 
Waarom is er gekozen voor een bedrijvenloket? 

Dael: een beeld vormen van de aanleiding om de dienstverlening op de huidige manier te 
organiseren. Denk hierbij aan interne ontwikkelingen, onderzoeken of landelijke ontwikkelingen. 

2. Hoe ziet de huidige manier van werken eruit? 
Dael: een beeld vormen van hoe de dienstverlening is georganiseerd, welke taken bij welke 
afdelingen I loketten liggen en welke extra diensten de gemeente aanbiedt. 

3. Hoe verloopt de samenwerking met andere afdelingen en de backoffice? 
Dael: een beeld vormen hoe de samenwerking en communicatie verloopt tussen het bedrijvenloket en 
de andere afdelingen, zoals de backoffice en hoe de front office en de back office elkaar informeren. 

4. Wordt er samengewerkt met andere instellingen in de dienstverlening? Zo ja, met welke en 
hoe verloopt deze samenwerking? 

Dael: mogelijkheden identificeren voor samenwerking tussen de gemeente en andere instellingen 

5. Welke vormen van contact met het bedrijfsleven verlopen via het bedrijvenloket en welke 
niet? 
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Welke vragen worden het meest gesteld aan het bedrijvenloket? Door wat voor soort 
bedrijven? Hoe wordt hier mee omgegaan 

Dael: een beter inzicht krijgen wat voor ondernemers een reden is om gebruik te maken van het 
bedrijvenloket. Daarnaast een beter inzicht krijgen voor welke vormen van contact het bedrijvenloket 
een toegevoegde waarde heeft. 

6. Welke taken hebben de baliemedewerkers bij het bedrijvenloket? 
Dael: een beter beeld vormen wat de taken zijn van de baliemedewerkers en welke kennis ze in huis 
moeten hebben 

7. Hoe wordt het effect I resultaat van de dienstverlening gemeten? 
Dael: bekijken welke mogelijkheden er zijn om te meten of de manier van dienstverlening werkelijk 
een verbetering betekent? Wat zijn de resultaten hiervan? 
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13 Bijlage 13: Uitwerking vragen per gemeente 

Tabet 16: Uitwerking vragen per gemeente 

1. Hoe ziet de huidige manier van werken eruit? 
Rotterdam Moerdijk Utrecht Leeuwarden Emmen 
Bij de Ondernemerswinkel De gemeente kent een De gemeente Utrecht kent een Het Servicepunt Bedrijven van Het bedrijvenloket Emmen biedt 
Rotterdam zijn er 5 fysieke aanbodgerichte bedrijvenwinkel die wordt de gemeente Leeuwarden helpt diensten aan namens de 
loketten voor ondernemers : organisatiestructuur, waarbij de gecoordineerd door ondernemers met complexe gemeente Emmen, de Kamer 
1. Ontwikkelingsbedrijf traditionele vakafdelingen als Economische Zaken en waarbij vragen binnen de gemeente waar van Koophandel en de 

Rotterdam zodanig niet meer bestaan. De de inhoudelijke invulling wordt meerdere disciplines bij Belastingdienst. Daarnaast zijn 
2. Loket Sociale Zaken frontoffice bestaat uit gegeven door Bouwbeheer en betrokken zijn. Tijdens een betrokken: MKB regio Noord, 
3. Kamer van Koophandel generalisten die meerdere taken Milieu . In de winkel is info intakegesprek wordt de vraag VNO-NCW regio Drenthe en 
4. Belastingdienst kunnen uitvoeren. In de beschikbaar over geanalyseerd. lndien nodig wordt kadaster Regio Noord. 
5. MKB Nederland backoffice bestaan er 3 bestemmingsplannen, bouw- en er een persoonlijk adviseur De klant heeft te maken met 
De winkel biedt eerstelijns advies hoofdafdelingen strategie, beleid milieuvergunningen en andere toegewezen. Deze adviseur zorgt slechts een accountmanager die 
en informatie op het gebied van en beheer. In beheer zit onder uiteenlopende zaken. Daarnaast voor een spoedige afhandeling namens al deze verschillende 
huisvesting, fiscale en andere een afdeling adviseert ze in samenwerking van de vraag en het aanvragen instanties informatie verstrekt. 
administratieve zaken , vergunningen en handhavingen. met afdelingen in de backoffice en begeleiden van een eventueel Een ondernemer kan terecht voor 
vergunningen , startersfaciliteiten , Binnen deze afdelingen warden over de haalbaarheid t.a.v. vergunningentraject, indien er de volgende diensten: 
overbruggingskredieten en alle vergunningen integraal bouwplannen en milieuaspecten. meerdere disciplines bij • Een uittreksel van de kamer 
bedrijfsbeeindiging. behandeld . Andere taak van het betrokken zijn . van koophandel 
De loketten werken wel samen, Voor ondernemers bestaat er bedrijvenloket is het signaleren • Het handelsregister van de 
maar nemen geen diensten van een bedrijvenloket, dit is geen van knelpunten in de gemeente. kamer van koophandel 
elkaar over. fys iek loket waar bedrijven • lnformatie over 
Loket van OBR omvat: kunnen binnenlopen , maar wel vergunningen 
1. vergunningen servicepunt -7 kan er telefonisch , via email of op 

info over vergunningen afspraak informatie warden • Een BTW-nummer van de 

2. oliespuitfunctie -7 verkregen. belastingdienst/Ondernemin 

bemiddeling bij problemen gen 

3. bedrijfsruimtebank -7 • lnformatie over 

registratie van vraag en bedrijventerreinen 

aanbod van bedrijfsruimten • lnformatie over het 
4. info over bedrijfsver- aannemen van personeel 

zamelgebouwen 
5. Info over subsidie-

mogelijkheden voor 
ondernemers. 

6. Startersboek -7 overzicht 
van startersorganisaties 
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2. Waarom is er voor gekozen om de dienstverlening op deze manier te organiseren? I Waarom is er gekozen voor een bedrijvenloket? 
Rotterdam Moerdiik Utrecht Leeuwarden Emmen 
Verbetering van de De nieuwe organisatiestructuur is In 1997 is de bedrijvenwinkel Verbetering van de Het bedrijvenloket Drenthe is 
dienstverlening aan bedrijven. Ze doorgevoerd na een fusie van 5 gestart als Pilot Project, omdat er dienstverlening aan bedrijven. Op door het Ministerie van EZ 
hebben zo 1 plek waar alle info gemeenten. Klanten waren in het in verband met het project deze manier is er 1 plek waar alle aangewezen als 
beschikbaar is. Balie bestaat al algemeen tevreden over de Leidsche Rijn veel vragen op de info beschikbaar is en hoeft de voorhoedeproject om de 
20 jaar, in huidige samenstelling dienstverlening, maar hadden gemeente afkwamen. De ondernemer niet meer zelf op dienstverlening richting bedrijven 
6 jaar. behoefte aan meer integraliteit. gemeente zocht naar een weg zoek te gaan naar informatie. te verbeteren en meer te 

om deze vragen te integreren. 
beantwoorden. 

3. Hoe verloopt de samenwerking met andere afdelingen en de backoffice? 
Rotterdam Moerdiik Utrecht Leeuwarden Emmen 
Startersloket verwijst door naar Door de indeling waarbij alle Er is een nauwe samenwerking Na een eerste intake wordt er Door een goede communicatie in 
backoffice, moet vooral zelf pro· vergunningverleners fysiek bij met de backoffice. Zo wordt een indien nodig een adviseur de oprichtingsfase is er een 
actief ontwikkelingen volgen. elkaar zitten is de communicatie plan van een bedrijf middels een toegewezen. Deze help! het goede samenwerking met de 

goed. Er is goed nagedacht over interdisciplinaire vergadering al bedrijf bij de aanvraag. backoffice. 
taakverdeling van de frontoffice beoordeeld op haalbaarheid 
en backoffice voordat er een werkelijke 

aanvraag is gedaan. Hier betaalt 
het bedrijf leges voor. 90% van 
de vragen kan (gedeeltelijk) 
beantwoord worden in de 
frontoffice. 20% van de vragen 
word! de backoffice voor 
oeraadoleeod. 

4. Wordt er samengewerkt met andere instellingen in de dienstverlening? Zo ja, met welke en hoe verloopt deze samenwerking? 
Rotterdam Moerdijk Utrecht Leeuwarden Emmen 
Ja, zie ook vraag 1. Er word! samengewerkt, o.a. met De bedrijvenwinkel is gevestigd Het servicepunt bedrijven is Ja, er werken diverse instellingen 
Samenwerking met de regionale ontwikkelingsmaat· in de Kamer van Koophandel hoofdzakelijk gericht op hulp bij samen in het aanbieden van de 
Belastingdienst, Kamer van schappij REWIN. maar biedt enkel gemeentelijke dienstverlening in de eigen diensten. Bijzonder is dat er ook 
Koophandel en MKB Nederland. Het bedrijvenloket is gericht op informatie. gemeente. werkelijk integraal informatie 
Samenwerking informeel op de eigen organisatie. word! verstrekt namens diverse 
werkvloer en formeel via instellingen door 1 persoon. 
werkgroep en stuurgroep. 
Samenwerking is geen 
rechtsvorm, dus ieder loket houdt 
eigen taken 
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5. Welke vormen van contact met het bedrijfsleven verlopen via het bedrijvenloket en welke niet? Welke vragen worden het meest gesteld aan het bedrijvenloket? 
Door wat voor soort bedrijven? Hoe wordt hier mee omgegaan? 

Rotterdam Moerdiik Utrecht Leeuwarden Emmen 
Contact vooral informatief en Contact vooral informatief en Het contact is niet alleen In principe kan een bedrijf altijd Namens de gemeente is het 
doorverwijzend, niet verstrekken doorverwijzend, niet verstrekken informatief en doorverwijzend, bij het servicepunt bedrijven contact met het bedrijvenloket 
concreet product. Volgende concreet product. Ook contact maar er wordt ook in actief terecht als eerste aanspreekpunt. vooral informatief en 
infovragen bij loket OBR met ondernemersverenigingen overleg met de backoffice advies Echter, de meerwaarde wordt doorverwijzend. Namens de 
(jan-nov 2005) : gaat via zelfde contactpersoon. gegeven over de haalbaarheid vooral geboden door begeleiding belastingdienst verstrekt de 
1. Vergunningen I procedures Vragen zijn op het gebied van van plannen en voorgenomen van bedrijven die vragen hebben accountmanager o.a. een 

(28%) vergunningen, procedures, vergunningaanvragen. aan verschillende afdelingen . inschrijfnummer en namens de 
2. Huisvesting (21%) huisvesting, maar er zijn geen Vragen komen van volgende KvK wordt ook informatie 
3. Starters algemeen (17%) cijfers beschikbaar. groepen: verstrekt en is informatie uit het 
4. Financien (14%) 1. Horeca (29%) handelsregister verkrijgbaar. 
5. Netwerk (13%) 2. Detailhandel (21 %) Geen concrete cijfers ontvangen 
6. Overig (7%) 3. Dienstverleners (16%) 

6. Welke taken hebben de baliemedewerkers bij het bedrijvenloket? 
Rotterdam Moerdijk Utrecht Leeuwarden Emmen 
Medewerker moet breed Er is maar 1 medewerker, omdat De baliemedewerkers zijn full- De baliemedewerker beantwoord De baliemedewerker is erg breed 
geschoold zijn, moet o.a. kennis Moerdijk een kleine gemeente is time bezig met behandelen van vragen die direct beantwoord geschoold. lmmers, hij verstrekt 
hebben van economie, (naar inwoners) . Hij doet: vragen en het overleg met de kunnen warden en wijst bij zowel informatie namens de 
gemeentelijke organisatie en • acquisitie backoffice. De adviseurs zijn vergunningaanvragen en gemeente, de belastingdienst als 
Rotterdam als stad • promotie vooral gericht op het MKB en de complexere vragen een de Kamer van Koophandel. 

• secretariaat horeca. De medewerker is breed persoonlijk adviseur toe aan het 
ondernemers- geschoold en weet van alles wat bedrijf. 
verenigingen al. 

• vertaling van praktijk 
naar beleid 

7. Hoe wordt het effect I resultaat van de dienstverlening gemeten? 
Rotterdam Moerdiik Utrecht Leeuwarden Emmen 
De vraag wordt uitgebreid Tevredenheid over nieuwe De vraag wordt uitgebreid De vraag wordt geregistreerd. Er De vraag wordt geregistreerd. Er 
geregistreerd, denk hierbij aan organisatiestructuur wordt o.a. geregistreerd, denk hierbij aan zijn hierover geen cijfers zijn hierover geen cijfers 
zaken als soort vraag, waarheen via klanttevredenheids- zaken als soort vraag, waarheen ontvangen. ontvangen. 
doorverwezen, etnische afkomst onderzoeken gemeten. doorverwezen. Voor 
klant, sector communicatie wordt een CRM 

pakket gebruikt, nl. Superoffice. 
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14 Bijlage 14: Notitie Management Team 

Aan: MT gemeente Helmond 
Van: Paul van der Wens, Matthijs Jonker 
Datum: 19-4-06 (MT vergadering) 

Onderwerp 

Verbeteren dienstverlening bedrijven 

Beslispunten 

Akkoord te gaan met: 

1. het inrichten van een Webwinkel voor bedrijven. 
Besluit: goedgekeurd 

2. het inrichten van een lnformatie- I Servicepunt voor bedrijven. 
Besluit: In intentie goedgekeurd, er moet wel meer duidelijkheid komen over de breedte 
(welke diensten} en diepte (type dienstverlening} van het uiteindelijke loket (het 
ambinitieniveau} 

3. het vaststellen van de aangereikte visie met betrekking tot de dienstverlening aan bedrijven. 
Besluit: goedgekeurd 

Omschrijvingen 

1. Webwinkel voor bedrijven 
De Webwinkel wordt een ingang op de website van de gemeente Helmond waar de gemeente 
in samenwerking met andere overheidsinstellingen (middels het landelijke digitale 
bedrijvenloket) zoals de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel een samenhangend 
informatiepakket voor bedrijven aanbiedt. 

2. lnformatie- I Servicepunt voor bedriiven 

Het lnformatie- I Servicepunt wordt een nieuwe balie voor bedrijven. Op deze plek kunnen 
bedrijven terecht met vragen en voor een vrijblijvend advies. Hierbij valt de denken aan vragen 
en advisering omtrent bouwen, milieu, juridische zaken (incl. horecazaken), wijkzaken 
(reclame-, kap- en standplaatsvergunningen), gebruiksvergunningen, inzage 
bestemmingsplannen, gronduitgifte, beheer vastgoed en winkeltijden. Echter, al deze diensten 
zullen eerst moeten warden beoordeeld op geschiktheid om in het lnformatie- I Servicepunt te 
warden opgenomen. Streven is om zoveel mogelijk informatie voor bedrijven op een punt 
beschikbaar te maken. Als uit een vraag een aanvraag volgt dan kan de intake gelijk bij het 
lnformatie- I Servicepunt warden gedaan. De daadwerkelijke afhandeling van een aanvraag 
blijft vanuit de vakafdelingen plaatsvinden. 
Welke diensten precies geschikt zijn om te warden opgenomen in het lnformatie- I 
Servicepunt zal moeten warden bepaald in samenspraak met de betreffende afdelingen door 
het totale dienstenpakket van de gemeente aan bedrijven tegen het licht te houden. 
Op het moment dat een bedrijf maar een afdeling nodig heeft dan vindt verdere afhandeling 
plaats door de betreffende vakafdeling. lndien er meerdere afdelingen warden ingeschakeld 
dan krijgt het bedrijf een contactpersoon toegewezen die de verdere afhandeling bewaakt 
(afhankelijk van vraag iemand van vakafdeling, van afdeling EZ of van het lnformatie- I 
Servicepunt zelf). 
Bij inrichten en beheren van het lnformatie- I Servicepunt moet een belangrijke rol zijn 
weggelegd voor de afdeling EZ, om zo een goede knip te leggen tussen de taken van het 
accountmanagement en de taken van het lnformatie- I Servicepunt. Om de toegankelijkheid te 
maximaliseren moet het loket een frontoffice functie krijgen en daarom deel uitmaken van de 
Stadswinkel. 
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Het lnformatie- I Servicepunt spitst zich hoofdzakelijk toe op MKB, detailhandel en horeca die 
momenteel geen duidelijk eerste aanspreekpunt binnen de gemeente hebben. Bij bekendheid 
met de gemeente kunnen bedrijven rechtstreeks contact opnemen met de vakafdelingen. 
Grote ondernemingen kunnen rechtstreeks contact opnemen met een accountmanager van 
de afdeling EZ. 
Arbeidsvraagstukken hebben een andersoortig karakter en zullen daarom NIET in dit 
lnformatie- I Servicepunt worden behandeld, maar deel uitmaken van het Werkplein Regio 
Helmond (bedrijfsverzamelgebouw). 

3. Visie 
Een visie geeft het doel van een organisatie aan, waar de organisatie in een aantal jaren wil 
staan. Een visie kan periodiek worden herzien. Met betrekking tot de dienstverlening aan 
bedrijven wordt het volgende voorstel gedaan voor een visie: 

De gemeente Helmond heeft een uitstekende en geintegreerde dienstverlening aan bedrijven. 
Hierbij maakt het niet uit hoe een bedrijf contact met de gemeente zoekt (schriftelijk, 
telefonisch, elektronisch of persoonlijk). De dienstverlening kenmerkt zich a/s efficient, 
vraaggericht, transparant, meetbaar en ketengeorienteerd. 
1. Efficient - bedrijven kunnen snel de gewenste dienst afnemen. 
2. Vraaggericht - een bedrijf heeft geen last van hoe de gemeente is georganiseerd. 
3. Transparant -een bedrijf weet wat er met zijn vraag wordt gedaan en wanneer hij een 

antwoord kan verwachten. 
4. Meetbaar - de gemeente heeft een objectief beeld welke vragen bedrijven aan de 

gemeente stellen en hoe deze binnen de gemeente warden afgehande/d. 
5. Ketengeorienteerd - samen met partners in de keten (zoals de Kamer van Koophandel en 

de Be/astingdienst) wordt voor bedrijven maximale toegevoegde waarde gegenereerd. 

Voor het realiseren van een visie moeten doelen worden geformuleerd. Een concretisering 
van deze doelen zal worden gegeven in het 'Plan van Aanpak' (wordt 17 mei gepresenteerd) 
en omvat het inrichten van de Webwinkel, het Servicepunt en verbetering van de registratie. 
Echter, verbetering van de registratie is een lange termijn doelstelling en wordt nader 
toegelicht in het Plan van Aanpak. 

lnleiding 

Naar aanleiding van het onderzoeksproject naar verbetering van de gemeentelijke 
dienstverlening aan bedrijven zijn er een aantal verbetervoorstellen geformuleerd en op 14 
maart 2006 gepresenteerd aan de stuurgroep CEA. Alie afdelingen die diensten aan bedrijven 
aanbieden zijn betrokken bij dit project middels een projectgroep en een klankbordgroep. 

Beleidsmatige context 

1. Webwinkel voor bedrijven 
Landelijk convenant waarin is besloten dat de gemeente Helmond haar dienstverlening aan 
ondernemers stroomlijnt (12 december 2005). Een van de punten van dit convenant is 
aansluiting op het landelijke digitale bedrijvenloket. 

2. lnformatie- I Servicepunt voor bedrijven 
• Ambitie van gemeente om zich als dienstverlener positief te onderscheiden van andere 

gemeenten 
• Het dwarsverband klanten met als subdoelstelling: Alie informatie en diensten die horen bij het 

vraagpatroon van een klant worden zoveel mogelijk vanuit een ge·integreerde frontoffice 
aangeboden. 

• Het Collegebesluit (eind 2002): Alie producten en diensten aan alle klanten worden bediend 
vanuit de Stadswinkel, tenzij op grond van criteria blijkt dat een eigen organisatorische 
eenheid gerechtvaardigd is. 

• Gemeentelijk en landelijk project 'Deregulering I lastenverlichting voor het bedrijfsleven' 
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• Actieprogramma Andere Overheid en gemeentelijk actieprogramma van het VNG, waaronder 
de speerpunten 'Betere dienstverlening' en 'Minder Regels'. 

3. Visie 
Dwarsverband klanten, met als subdoelstelling: Visie op de publieke dienstverlening is voor 
iedereen in de organisatie helder, stimulerend en herkenbaar. 

Beoogd effect en/ of resultaat 

1. Webwinkel voor bedrijven 
Betere digitale dienstverlening aan bedrijven door zowel gemeentelijke informatie als 
informatie van andere overheidsinstellingen voor ondernemers eenvoudig toegankelijk te 
maken op een plek op de website van de gemeente Helmond. 
Effect meetbaar door middel van klanttevredenheidsonderzoek en monitoring. 

2. lnformatie- I Servicepunt voor bedrijven 
• meer transparantie - de ondernemer heeft meer inzicht hoe zijn vraag wordt afgehandeld 
• lnformatie voor ondernemers beschikbaar vanaf een plek - de ondernemer heeft voor alle 

vragen een aanspreekpunt binnen de gemeente 
• geen adviezen of producten die tegenstrijdig zijn - door een ge"integreerde benadering wordt 

er een afgestemd advies of product aangeboden. Tegenstrijdigheden warden vroegtijdig 
binnen de gemeente al opgespoord en verholpen 

• minder administratieve lasten - omdat de ondernemer een aanspreekpunt heeft binnen de 
gemeente hoeft deze niet verschillende formulieren in te leveren bij verschillende afdelingen 
Effect meetbaar door een hogere waardering op dienstverleningsaspecten in toekomstige 
metingen van de Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat. 
Daarnaast kan doorm iddel van een vragenlijst voor bedrijven het effect door de gemeente zelf 
worden gemeten. 

3. Visie 
Kamen tot een gezamenlijke en breed gedragen visie en strategie voor hoe de gemeente de 
dienstverlening aan bedrijven in de komende jaren gaat inrichten en verbeteren. Hierdoor 
wordt de slagvaardigheid vergroot. 

Argumenten 

1. Webwinkel voor bedrijven 
1. De wethouder van EZ heeft in december 2005 een convenant getekend in bijzijn van 

staatssecretaris van Gennip waarin wordt toegezegd de dienstverlening aan bedrijven te 
stroomlijnen, mede door aansluiting op het landelijke digitale bedrijvenloket. 

2. lnformatie- I Servicepunt voor bedrijven 
• Uit een afstudeeronderzoek (M. Kessels) naar de tevredenheid van bedrijven over de 

gemeentelijke dienstverlening blijkt dat grote bedrijven goed warden geholpen door het 
accountmanagement van de gemeente. MKB, Horeca en detailhandel missen een duidelijk 
aanspreekpunt. 

• Uit de benchmark gemeentelijk ondernemingsklimaat (Min. EZ) blijkt dat het oordeel over 
vindbaarheid van het juiste loket voor bedrijven is gedaald van een 7,0 (2000) naar een 6,3 
(2004). Daarnaast is het algemeen oordeel over de dienstverlening een 5,8, snelheid 
beantwoorden verzoeken een 5,4 en de onderlinge afstemming tussen afdelingen een 5,2. Al 
deze gebieden warden met invoering van het servicepunt aangepakt. 

• Zie daarnaast 'beoogd effect en/of resultaat' hierboven. 

2. Visie 
Uit het onderzoek 'Verbeteren Dienstverlening Bedrijven' blijkt dat er tot nu toe binnen de 
gemeente geen eenduidige visie en strategie bestaan met betrekking tot inrichting en 
verbetering van de dienstverlening aan bedrijven in de toekomst. 
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Kanttekeningen 

1. Webwinkel voor bedriiven 
Geen onderzoek geweest onder Helmondse bedrijven naar wenselijkheid van een digitaal 
loket. Echter, landelijk blijkt dat er behoefte is aan een dergelijk loket. Aangenomen kan 
warden dat voor Helmondse bedrijven niet anders geldt. 

2. lnformatie- I Servicepunt voor bedrijven 
• Door toenemende digitalisering van de dienstverlening zullen bepaalde bedrijven dit als 

alternatief aangrijpen in plaats van persoonlijk contact. Persoonlijk contact blijft echter altijd 
nodig. 

• Er ligt een vragenlijst om een beter beeld te krijgen van de mening van het bedrijfsleven over 
de dienstverlening van de gemeente. Deze vragenlijst kan nog meer inzicht bieden, mede met 
betrekking tot de mening van bedrijven over een fysiek loket (vragenlijst kan gebruikt warden 
om een genuanceerd beeld te krijgen). 

3. Visie 
Geen kanttekeningen 

Middelen 

1. Webwinkel voor bedrijven 
Er is een projectgroep geformuleerd (Daniel de Klein (EZ), Ton van de Kruijssen (STW) 
Jeanne Hendriks (IPM) voor het formuleren van een projectvoorstel. Hierin warden de 
benodigde middelen toegelicht. 

2. lnformatie- I Servicepunt voor bedrijven 
Nader uit te werken in het Plan van Aanpak (gereed eind mei 2006). 

4. Visie 
Nader uit te werken in het Plan van Aanpak (gereed eind mei 2006) 

Vervolgstappen 

1. Webwinkel voor bedrijven 
Er is een projectgroep geformuleerd (Daniel de Klein (EZ), Ton van de Kruijssen (STW) 
Jeanne Hendriks (IPM). Deze groep is verantwoordelijk voor de realisatie van het digitale 
loket. 

2. lnformatie- I Servicepunt voor bedrijven 
• Binnen het (afstudeer)project Verbeteren Dienstverlening Bedrijven wordt een Plan van 

Aanpak uitgewerkt. Hierin wordt aangegeven hoe inrichting van het fysieke loket verder moet 
warden aangepakt. T evens wordt er een schatting gemaakt van de kosten en opbrengsten die 
de invoering met zich meebrengen (gereed eind mei 2006). 

• Voor realisatie van het loket moet een werkgroep warden opgericht waarin een aantal 
afdelingen vertegenwoordigd zijn die gaan samenwerken in het fysieke loket, waaronder EZ 
(coordinatie), B&W, BJZ, STW en WIZ. 

5. Visie 
Binnen het (afstudeer)project Verbeteren Dienstverlening Bedrijven wordt een Plan van 
Aanpak uitgewerkt. Hierin warden een aantal concrete doelen aangereikt om de Visie te 
realiseren. 
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15 Bijlage 15: Landelijke plannen digitale dienstverlening 

Landelijk !open er veel verbeteringsprojecten voor verbetering van de digitale dienstverlening. Deze 
projecten hebben een einddoel dat een afgeleide is van de vijf speerpunten die zijn geformuleerd in de 
notitie 'op weg naar de elektronische overheid', te weten: 

• In 2007 kan 65% van de publieke dienstverlening ook via Internet 
• Eenmalige gegevensverstrekking, meervoudig gebruik 
• Elektronisch identificatiesysteem voor verificatie van burgers en bedrijven 
• Open standaarden 
• Kwaliteitscontracten met burgers en bedrijven 

[ www. routeplanneregemeente. n I] 

Naar aanleiding van de speerpunten zijn door het Rijk en de minister voor bestuurlijke vernieuwing 
verschillende projecten geformuleerd die allen samenhangen met deze speerpunten. Alie projecten 
zijn overzichtelijk terug te vinden via de website www.routeplanneregemeente.nl [2006]. Hier warden 
in totaal 42 verschillende projecten beschreven. Een aantal belangrijke projecten met betrekking tot de 
dienstverlening aan bedrijven zijn: 

1. Bedrijven en lnstellingen Nummer (BIN) 
Een overheid die niet naar de bekende weg vraagt, klantgericht is, zich niet voor de gek laat houden, 
weet waar ze het over heeft en haar zaken op orde heeft? Het Bedrijven en lnstellingennummer 
draagt daar aan bij. Het is een uniek identificatienummer voor bedrijven. 

2. Bedrijvenloket 
Altijd en overal antwoord vinden op vragen over wetten en regels, of direct zaken doen met de 
overheid. Oat willen ondernemers graag. Het Bedrijvenloket helpt hen daarbij. Overheidsinstanties 
bundelen nu hun krachten. Het Bedrijvenloket wordt de virtuele, overheidsbrede poort voor 
ondernemers. 

3. Nieuw Handelsregister 
Een basisregister met de naam, adres, aantal werknemers, de ondernemingsvorm, het 
bedrijvennummer en de belangrijkste bedrijfsactiviteiten van alle bedrijven in Nederland. Dit register 
wordt onderdeel van het stelsel van basisregistraties. 

4. Overheidstransactiepoort 
Dit project faciliteert de elektronische informatie-uitwisseling tussen bedrijven en overheden. Partijen 
kunnen zo via een portal en met een beperkt aantal gestandaardiseerde protocollen berichten 
uitwisselen. 
[www. routeplanneregemeente. nl] 
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16 Bijlage 16: Customer Relationship Management 

Het registreren van het contact tussen gemeente en bedrijven is een mogelijkheid van de gemeente 
om op het gebied van Customer Relationship Management verbetering te boeken. 
De manier waarop het contact van een instelling met haar klanten wordt beheerd heet Customer 
Relationship Management, of kortweg CRM. Het op orde hebben van de registratie van de contacten 
met klanten is een belangrijk onderdeel in Customer Relationship Management. De term werd eind 
jaren 90 ge"introduceerd door J. Anton [1996]. Het doel van Customer Relationship Management is om 
deze contacten te optimaliseren. Bij CRM kan onder andere gedacht worden aan de volgende 
concrete zaken: 

• identificeren van klant succesfactoren 
• creeren van een klantgerichte cultuur 
• invoeren van klantgeorienteerde servicenormen 
• invoeren van een klantgeorienteerde procesinrichting 
• invoeren van een goede klantregistratie 

Het gebruik van CRM levert diverse voordelen op: aantrekken nieuwe klanten, meer zicht op de 
klantenvraag, hogere tevredenheid klanten, enz. 

Wanneer voor de klantregistratie een speciaal computerprogramma wordt gebruikt dan wordt ook wel 
gesproken van een CRM systeem. 
Een typisch CRM systeem beschikt over de volgende functionaliteit: 

• schaalbaarheid - de mogelijkheid om op grote schaal te worden gebruikt en daarnaast om te 
worden uitgebreid wanneer dat nodig is 

• meerdere communicatiekanalen - mogelijkheid om via meerdere kanalen een interface op te 
zetten (telefoon , internet, email, internet) 

• workflow - de mogelijkheid om een proces in de backoffice op gang te zetten (bijv. een reactie 
per brief of email) 

• toewijzen - de mogelijkheid om een vraag toe te wijzen aan een persoon of groep personen 
• database - een centrale opslag van alle informatie die relevant is voor contact met de klant 
• privacy - de zorg dat informatie van klanten alleen toegankelijk is voor diegenen die de 

informatie nodig hebben 
[http://crmassociation.org/) 

Er zijn veel bedrijven die CRM pakketten bieden met de bovenstaande mogelijkheden. 
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17 Bijlage 17: Schatting kosten implementatie 

In deze Bijlage warden van diverse punten uit het Plan van Aanpak de implementatiekosten geschat. 
Het gaat hierbij om de benodigde tijdsinvestering en om het benodigde geld. Bij het geldaspect kan er 
op twee manieren warden gerekend: 

1. Als uitgangspunt wordt genomen dat alle voor een activiteit gemaakte uren, ook door interne 
medewerkers, moeten warden toegerekend aan het betreffende activiteit. Dit wordt ook wel 
activity based costing genoemd. Om dit goed te doen is echter veel boekhoudkundig inzicht 
vereist. 

2. Als uitgangspunt wordt genomen dat kosten voor vast intern personeel toch al warden 
gemaakt en dat dit personeel er juist is om dergelijke projecten op te pakken. In dit geval moet 
er alleen een schatting warden gemaakt van de extra uitgaven die warden gedaan, zoals de 
kosten van extra trainingen of het inhuren van een adviesbureau. 

Binnen de gemeente Helmond wordt de tweede methode gebruikt bij het maken van een inschatting in 
interne projectopdrachten, omdat deze methode eenvoudiger in het gebruik is. Daarom zal deze 
methode hier ook warden gebruikt. 

De schattingen hieronder (Tabel 17) zijn sterk indicatief en bedoeld om een algemeen beeld te 
vormen van de benodigde tijd. 

Advies Activiteit Verantwoordelijke Schatting tijd Schatting 
kosten 

Verbeteren • Nieuw ontwerp Werkgroep 30 
Stadsgids maken stadsgids 

• Vullen stadsgids Werkgroep 60 
volgens nieuw stadsgids 
on twerp 

Totaal 90 
Maken • Ontwerp maken Werkgroep 30 
informatiebrochure bedrijvenloket 
bedrijven 

• Vullen Werkgroep 100 
informatiebrochure bedrijvenloket 

• Design maken Extern vormgeven 36 36 uur* 50 
€/uur = 
€1800,-

• Drukken Drukkerij gemeente 10 Materialen 
informatiebrochure 

Totaal 176 
Service-/ Aanpassen en Vaststellen Werkgroep 12 
lnformatiepunt* projectopdracht 

Opstellen Programma van 200** 
Eisen 
lnterne terugkoppeling 20 

Totaal 232 

Tabel 17: Schatting tijd en kosten implementatie adviezen 

* Bij het Service-/lnformatiepunt gaat het uitsluitend om de definitiefase. De benodigde tijd en kosten 
voor de daarop volgende fasen zijn sterk afhankelijk van hoe dit punt eruit gaat zien. De kosten die 
door andere loketten zijn gemaakt is te vinden in Bijlage 22. 
** Het opstellen van het programma van eisen gebeurt door overleg met de diverse afdelingen die 
diensten aan bedrijven aanbieden. Daarnaast moeten de randvoorwaarden warden vastgesteld 
(waaronder de wettelijke eisen) , de eisen die gebruikers stellen aan het resultaat en de eisen van de 
opdrachtgever (het management team). Als er veel aandacht wordt besteed aan het opstellen van een 
goed programma van eisen, dan scheelt dit een hoop werk in latere fasen. Daarom is hier 200 uur 
voor uitgetrokken. 
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18 Bijlage 18: lnformatiefolder gemeente Rotterdam 

De gemeente Rotterdam heeft een brochure uitgebracht met de naam 'lnformatie over faciliteiten voor 
ondernemers in Rotterdam'. Het doel is om Rotterdamse ondernemers te informeren wat ze van de 
gemeente kunnen verwachten. In de inleiding warden gelijk een aantal zaken geschetst waarbij de 
gemeente Rotterdam bedrijven van dienst kan zijn: 

• Het vinden van bedrijfsruimte en grond, zowel in eigendom van de gemeente Rotterdam als 
via een makelaar. 

• Bedrijfsadvisering aan startende ondernemers en ondernemerscursussen 
• Het helpen van ondernemingen aan informatie en advies over uiteenlopende kwesties. 

In de folder wordt een onderverdeling gemaakt in een aantal Hoofdstuk, namelijk: 
1. aanspreekpunten van de gemeente 
2. bedrijfsruimte 
3. startende en doorstartende ondernemers 
4. personeel 
5. bedrijfsvoering 
6. faciliteiten voor enkele specifieke branches 
7. voorlichting en informatie 
8. adressen 

Ter illustratie wordt 'Aanspreekpunten van de gemeente' er verder uitgelicht. 
Binnen dit Hoofdstuk warden in de folder een aantal ingangen genoemd waarbij de gemeente 
Rotterdam ondernemers verder van dienst kan zijn, nl: 

• De Ondernemerswinkel 
• Wijkeconomen 
• Managers acquisitie en relatiebeheer 
• Business development Managers 
• Handels- en investeringscentrum voor Noord-Marokko 
• Trade & Investment Center Turkey 
• Vergunningen servicepunt 
• Oliespuitfunctionaris 

Per ingang wordt toegelicht in welke sitatie ondernemers zich het beste tot dit punt kunnen richten, 
welke diensten er warden geboden, de openingstijden, contactpersonen, locatie en andere 
contactgegevens. Hierbij wordt er niet strikt vastgehouden aan de functionele indeling, maar is er ook 
rekening gehouden met de manier waarop een ondernemer in een dergelijke folder op zoek gaat naar 
de juiste informatie. Zo zijn de Ondernemerswinkel, Vergunningen-servicepunt en 
Oliespuitfunctionaris in feite bereikbaar via dezelfde personen bij hetzelfde loket. 
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19 Bijlage 19: Fasen van een project 

Het te realiseren Service-/lnformatiepunt kan worden opgevat als een project. Elk project doorloopt 
een aantal fasen van begin tot einde, namelijk orientatiefase, definitiefase, ontwerpfase, 
voorbereidingsfase, uitvoeringsfase en evaluatie (zie Figuur 17). 

Orientatie Definitie E> 
Figuur 17: Fasen van een project 

Voor
bereiding 

Uitvoering Evaluatie 

Elke fase heeft een concreet eindresultaat, het doel van de fase. Hieronder warden de fases kort 
toegelicht. Tijdens de orientatie staat de vraag centraal waarom er eigenlijk verandering nodig is. Er 
wordt nagedacht over de na te streven doelen en het te bereiken eindresultaat. Dit leidt uiteindelijk tot 
de beslissing om het project wel of niet op te pakken en voort te zetten. 
Vervolgens gaat het project verder met een definitiefase. In deze fase vindt er een duidelijke 
afbakening plaats, waarin wordt omgeschreven wat er wel en niet tot het project kan worden 
gerekend. Daarnaast wordt het te bereiken eindresultaat concreet en eenduidig geformuleerd. Ook 
wordt er vastgesteld wat er in de ontwerpfase moet gebeuren aan werkzaamheden om te komen tot 
een goed ontwerp. Ten slotte worden de eisen die aan het project worden gesteld vastgesteld. Dit 
wordt vaak gedaan in de vorm van een Programma van Eisen. De volgende typen eisen aan een 
project kunnen hierbij worden onderscheiden: 

1. Randvoorwaarden - randvoorwaarden zijn eisen aan het project die niet te be"invloeden zijn. 
Hierbij gaat het om overheidseisen, wetgeving en eisen vanuit de relevante omgeving. 

2. Functionele eisen - Bij functionele eisen gaat het om eisen ten aanzien van de prestaties van 
het projectresultaat. Hierbij gaat het om datgene wat de opdrachtgever straks wil hebben 
bereikt als het project is gerealiseerd. 

3. Operationele eisen - Dit zijn eisen wensen ten aanzien van de toepassing of het gebruik van 
het projectresultaat. Een operationele eis is te vinden bij de toekomstige gebruikers van het 
projectresultaat. Met andere woorden, het gaat hier om het realiseren van een 
gebruiksvriendelijk projectresultaat. 

4. Ontwerpbeperkingen - Dit zijn eisen en wensen ten aanzien van de realisatie van het project. 
Hierbij gaat het om voorkeursoplossingen waar rekening mee moet worden gehouden en de 
methoden die gebruikt kunnen warden om het resultaat te bereiken. 

Wanneer de verschillende eisen zijn vastgesteld kan er verder warden gegaan met het ontwerp. 
Tijdens de ontwerpfase wordt er gezocht naar oplossingen voor het uiteindelijke projectresultaat, 
waarbij er wordt getracht om aan alle eisen te voldoen. Naast het functionele ontwerp vindt er in deze 
fase een procesontwerp plaats. Hierin wordt vastgelegd welk tijdspad tijdens de voorbereidingsfase 
wordt gevolgd. 
Tijdens de voorbereidingsfase wordt de gekozen oplossing uit de ontwerpfase daadwerkelijk vertaald 
naar een praktisch realiseerbaar eindresultaat. Tijdens deze fase warden onder andere alle 
hulpmiddelen gereedgemaakt. 
Als dit allemaal is gedaan wordt het tijd om het projectresultaat daadwerkelijk in gebruik te nemen. 
Echter, het is verstandig om hierna nog een evaluatie uit te voeren, waarbij er wordt onderzocht in 
hoeverre het werkelijke resultaat overeenkomt met het in de definitiefase geformuleerde resultaat. 

Naast bovenstaande projectfasering, die zich vooral richt de inhoudelijke activiteiten van het project is 
er een projectbeheersing nodig. Het project moet beheerst worden op de GOTIK-aspecten (geld, 
organisatie, tijd, informatie, kwaliteit). 
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20 Bijlage 20: Typen dienstverlening Bedrijvenloket 

Binnen het Bedrijvenloket zijn vijf typen van dienstverlening gedefinieerd, namelijk: informatie, intake, 
transactie, uitzetten en doorverwijzen [M.O. Wolbers, 2002]. Hieronder wordt een uitleg gegeven. 

lnformatie 
De klantvraag wordt beantwoord met het verstrekken van informatie. Voorbeelden zijn het voeren van 
een voorlichtingsgesprek, het verstrekken van een brochure, ondernemingsplan of starterspakket. 

Intake 
De klantvraag dient te warden beantwoord met een transactie. Ter voorbereiding daarop wordt een op 
de vraag toegesneden plan gemaakt met het behandelingsproces en de beoogde resultaten. Tevens 
warden documenten verstrekt die nodig zijn voor de uit te voeren transactie. 

Transactie 
De klantvraag wordt beantwoord met het vastleggen van afspraken waaraan rechten en plichten zijn 
verbonden ten gevolge van regelgeving/richtlijnen. Voorbeelden zijn het verstrekken van 
vergunningen, de inschrijving in het handelsregister en het afgeven van een BTW-nummer. 

Uitzetten 
De klantvraag is wel bestemd voor het Bedrijvenloket, maar de accountmanager heeft te weinig 
kennis of niet de bevoegdheid om de vraag te beantwoorden. De vraag wordt uitgezet naar een van 
de participanten (back-office). 

Doorverwijzen 
De klantvraag is niet bestemd voor het Bedrijvenloket en de bij het Bedrijvenloket betrokken 
participanten. De klant wordt doorverwezen naar een andere persoon of instantie (bijvoorbeeld 
notaris, energiemaatschappij, consumentenbond). 
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21 Bijlage 21 : Soorten vragen aan bedrijvenloketten 

Soorten vragen aan bedrijvenloketten (Tabel 18 - Tabel 21): 

Rotterdam 

Jaarcijfers Uan-nov 2005): 

Tabel 18: Soort contact 

Baliebezoek 
Telefoongesprek 
E-mail 
Totaal 

Aantal Percentage 
959 
1217 
652 
2828 

33,9% 
43,0% 
23,1% 
100% 

Tabel 19: Onderwerpen ondernemersbalie 

Vergunningen 
Huisvesting 
Starters algemeen 
Financien 
Netwerk en Ondersteuning 
Juridisch 
Bedrijfsinformatie 
Personeel 
Onbekend 

Tabel 20: Type vergunning 

Ho rec a 
Ambulante Handel 
Detailhandel 
Bouw 
Milieu 
Diensten 
Recreatie 
Vestiging 
Verkeer 
Onbekend I Overig 
Totaal 

Tabel 21 :Afhandeling 

lnformatie mondeling 
lnformatie mondeling en 
doorverwijzen 
lnformatie schriftelijk 
Onbekend 
Totaal 

Aantal Percentage 
785 
604 
478 
406 
377 
121 
41 
4 
12 
2828 

27,8 
21 ,4 
16,9 
14,4 
13,3 
4,3 
1,4 
0, 1 
0,4 
100 

Aantal Percentage Percentage (zonder 
onbekend} 

350 12,4 37,2 
190 6,7 20,2 
140 5,0 14,9 
87 3, 1 9,2 
58 2, 1 6,2 
48 1,7 5, 1 
27 1,0 2,9 
21 0,7 2,2 
21 0,7 2,2 
1886 66,7 
2828 100 100 

Aantal Percenta e 
1860 65,8 
956 33,8 

6 0,2 
6 0,2 
2828 6 
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Utrecht 

Van Utrecht zijn wat minder uitgebreide cijfers verkregen dan van Rotterdam, maar toch geven ze een 
aardig beeld: 

In 2004 kreeg het bedrijvenloket Utrecht 2700 klanten. Dit is een gemiddelde van 225 per maand. Het 
ging hierbij om de volgende typen bedrijven: 

1. Detailhandel 
2. Horeca 
3. Dienstverlener 
4. Overig I Geen gegevens 

29,6% 
21 ,1% 
16% 
33,3% 

90 % van alle vragen werd rechtstreeks beantwoord en betrof algemene informatie. Daarnaast werd 
20% van alle vragen doorverwezen naar een back office afdeling voor verdere afhandeling. 
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22 Bijlage 22: Kosten en baten bedrijvenloketten 
voorhoedegemeenten 

In onderstaande tabel is een omschrijving te vinden van de loketten waarvoor een Kosten en 
Batenanalyse is gemaakt (Tabel 22) [M.O Wolbers, 2002]. 

Drenthe Noordwest-Holland Gronin en 
Dienstverlening nieuw fysiek loket bestaande balies bestaande balies 
Virtueel loket in toekomst reeds operationeel in toekomst 
Deelnemers 3 gemeenten, KvK, 3 gemeenten, 2 gemeente, KvK, 

Belastingdienst, UWV, vestigingen KvK, 3 Belastingdienst 
MKB, VNO-NCW eenheden Belastingdienst 

Huidige geografische gemeente Emmen (5000 a gemeente Alkmaar, Hoorn, stad Groningen (11.000 a 
dekking (aantal bedrijven) 6000) Heerhugowaard (10.000 a 12.000) 

15.000) 
Toekomstige geografische provincie Drenthe (25.000) Noordwest-Holland (KvK- provincie Groningen 
dekking (aantal bedrijven) gebied, 65.000) 

(19.ooo a. 20.000) 

Doelgroep (pre-)starters, bestaande (pre-)starters; bestaande, (pre-)starters, bestaande 
bedrijven deels in uitbreidende en sluitende bedrijven in toekomst 
toekomst, uitbreidende en bedrijven informatie, intake 
sluitende bedrijven en doorverwijzingen 
informatie en intake 

Huidige producten informatie, intake, informatie, gesprekken informatie (pre-)starters, 
uitzetten, doorverwijzen aanvragen, inschrijvingen BTW-nummer, inschrijving 

bijeenkomsten, Handelsregister, 
abonnementen, intake reclamevergunning 
inschrijving 
Handelsregister en intake 
aanmelden Belastingdienst 

Toekomstige producten vergunningen drank- en 
horecavergunning, 
bouwmeldin 

Tabet 22: Omschrijving diverse toketten (augustus 2002) 

Bij deze loketten zijn de volgende kosten gemaakt (Tabel 23 - Tabel 25) 

Ontwikkeling Eenmalig Jaarlijks 
(voor volgers) (im~lementatie) ( ex~loitatie) 

Huisvesting nvt nvt 25.000 

Kantoorinrichting nvt 43.0003 nvt 

Hardware nvt 42.000 nvt 

Software 0 3.000 ? 
Organisatiekosten 175.000 nvt 30.000 
Meerkosten front-office 
personeel nvt nvt 55.000 

PR/communicatiekosten nvt 85.000 31.000 

Externe ondersteuning 61 .000 nvt 25.000 

Overige kosten 24.000 31.000 

Totaal 236.000 197.000 197.000 

Tabet 23: Kosten Bedrijventoket Drenthe (in EUR) 
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3 Aangezien de status van het project als pilot heeft het Bedrijvenloket Drenthe besloten de kosten 
voor kantoorinrichting en hardware in een keer af te schrijven, waardoor deze als eenmalige kosten te 
boek staan . In een 'normale' situatie warden deze kosten over een aantal jaar verdeeld afgeschreven 
en gaat het dus om een jaarlijks bedrag. 
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Ontwikkeling Eenmalig Jaarlijks 
(voor volgers) (imelementatie) ( exeloitatie) 

Huisvesting/kantoorinrichting/hardware nvt 10.000 
Software ? 150.000 75.000 
Organisatiekosten 300.000 nvt 75.000 
Meerkosten front-office personeel nvt nvt 0 
P R/communicatiekosten nvt 75.000 75.000 
Externe ondersteuning 120.000 nvt 
Overige kosten 25.000 28.000 

Totaal 420.000 260.000 253.000 

Tabel 24: Kosten Bedrijvenloket Noordwest-Holland (in EUR) 

Ontwikkeling* Eenmalig Jaarlijks 
(voor volgers) (imelementatie) ( exeloitatie) 

Huisvesting/kantoorinrichting/hardw 
are nvt 8.000 
Software 10.000 2.000 

Organisatiekosten 230.000 nvt 75.000 
Meerkosten front-office personeel nvt nvt 50.000 

PR/communicatiekosten nvt 50.000 10.000 

Externe ondersteuning 120.000 nvt 
Overige kosten 25.000 55.000 

Totaal 350.000 93.000 192.000 

Tabel 25: Kosten Bedrijvenloket Groningen (in EUR) 

De volgende baten warden vanuit het perspectief van de gemeenten door alle loketten opgegeven: 

beter imago 
verbreding scope van de medewerkers 
Kostenbesparing door minder front-office contacten en door snellere behandeling van 
vragen en transacties door de back-office 
De mogelijkheid om beter te anticiperen op signalen van ondernemers door gerichte 
voorlichting 
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23 Bijlage 23: Reductie administratieve lasten Bedrijvenloket 

Op basis van een bedrijvenloket waarin de Kamer van Koophandel, gemeente en Belastingdienst 
samenwerken kan de volgende reductie in administratieve lasten worden verwacht [Bex, Boshouwers, 
van den Broek, 2002]: 

Casus 1 - Startende Horecaondernemer 

De case betreft een startende Horecaondernemer. De ondernemer is de informatiefase voorbij en 
heeft de beslissing om te beginnen genomen. Uitgangspunt is dat de ondernemer goed is voorbereid. 
Dit wil zeggen dat de ondernemer goed is ingelezen en alle benodigde gegevens bij zich heeft op het 
moment dat het casusproces aanvangt. De ondernemer heeft een gedetailleerd ondernemingsplan en 
heeft tevens een bedrijfspand op het oog. Formeel heeft de ondernemer echter nag niets geregeld. 
Zowel de Kamer van Koophandel als de Belastingdienst, de Gemeente en de Brandweer dienen 
derhalve nog aan bod te komen voor alle benodigde inschrijvingen, vergunningen en beoordelingen. 
Het GAK/UWV komt niet aan bod. Derhalve wordt het aannemen van personeel in deze case buiten 
beschouwing gelaten. 
Zie Tabel 26 voor een verdere toelichting. 

Tabel 26: Reductie administratieve lasten Horecaondernemer 

Startende Horecaondernemer Ti"d Startende Horecaondernemer Ti"d 
SITUATIE OUD 

Kamer van Koophandel 
Een intake-gesprek vindt plaats, waarin de 1 uur 
ondernemer zijn plannen toelicht en de KvK 
informatie verschaft omtrent de keuze van de 
rechtsvorm, subsidies en dergelijke. Tevens 
wordt de ondernemer ingeschreven in het 
Handelsregister. 
Belastingdienst 
Een intake-gesprek vindt plaats waarin het 1 uur 
ondernemingsplan wordt toegelicht. De 
ondernemer gaat naar de startersdesk BTW en 
krijgt voorlichting over onder andere 
zelfstandigen aftrek, ziekenfonds 
zelfstandigen, OB, IB, et cetera 
Gemeenteloket Bijzondere Wetten 
Bij de gemeente vindt een intake-gesprek 1 V2 
plaats waarin de ondernemer zijn plannen uur 
toelicht. Aan de hand wordt inzicht verschaft in 
de benodigde vergunningen. De 
persoonseisen, diploma of verklaring sociale 
hygiene en de inrichtingseisen warden 
econtroleerd. T evens worden 

SITUATIE NIEUW 
Bedrijvenloket 
In een intake-gesprek wordt het 3 uur 
ondernemingsplan uitvoerig 
besproken, waarbij de 
medewerker van het 
Bedrijvenloket direct uitzoekt 
welke formulieren moeten 
warden ingevuld en welke zaken 
bij welke instantie moeten 
warden geregeld. lnschrijving bij 
Kamer van Koophandel en 
aanvraag BTW-nummer bij de 
Belastingdienst wordt geregeld. 
In een tweede gesprek zijn de 
ontbrekende gegevens 
aangevuld. 
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aanvraagformulieren ingevuld voor de drank
en horecavergunning, de 
exploitatievergunning, de 
aanwezigheidsvergunning speelautomaten, de 
terrasvergunning en APV verlof alcoholvrije 
dranken en/of eetwaren. 
Gemeenteloket Ruimtelijke Ordening 
Bij dit gemeenteloket wordt nagegaan in 
hoeverre de vestigingsmogelijkheden volgens 
bestemmingsplan uitvoering van het 
ondernemingsplan mogelijk maakt. De 
aanvraag wordt geregeld. 
Gemeenteloket Milieudienst 
Na een korte intake vindt een toetsing plaats 
van alle plannen van de ondernemer aan het 
Besluit Horeca-, Sport- en Recreatie
inrichtingen Milieubeheer (AMvB). 
Gemeenteloket Bouw- en Woningtoezicht 
De plannen voor bouw, verbouwing, uitbreiding 
en inrichting worden getoetst. De 
aanvraagformulieren voor de benodigde 
vergunningen worden ingevuld. 
Gemeenteloket Overig 
Tijdens het gesprek bij dit gemeenteloket 
worden de tekeningen doorgenomen waarop 
duidelijk is wat de geplande reclame-uitingen 
zijn van de ondernemer. De benodigde 
vergunning wordt aangevraagd. 
Brandweer 
Een intake-gesprek vindt plaats waarin de 
ondernemer zijn plannen toelicht onder andere 
aan de hand van bouwtekeningen. De 
brandweer brengt tevens een bezoek aan de 
ondernemer op locatie. 
Totaal 

112 
uur 

1 uur 

1 uur 

1 uur 

Brandweer 
1 uur Idem. 

8 uur 

Casus 2 - Locatie-uitbreiding met bestemmingswijziging 

132 

1 uur 

4 uur 

Het betreft hier een startende ondernemer, een standbouwer, die een bedrijfsruimte wil uitbouwen met 
bestemmingswijziging. De ondernemer is reeds operationeel en heeft op drie locaties opslagruimte. 
De ondernemer wil een van de locaties uitbreiden waardoor de resterende twee locaties kunnen 
worden afgestoten. De bestemming van de locatie is momenteel niet geschikt voor de bouw zoals de 
ondernemer deze heeft gepland. Doel voor de ondernemer is vrijstelling van het bestemmingsplan en 
toekomstige wijziging van het bestemmingsplan. De ondernemer is goed voorbereid en heeft de 
bouwtekeningen voor de geplande (ver)bouw reeds in zijn bezit. 
Zie Tabel 27 voor een verdere toelichting . 

Tabel 27: Reductie administratieve fasten Locatie-uitbreiding 

Locatie-uitbreiding met Tijd Locatie-uitbreiding met Tijd 
bestemmin swi"zi in bestemmingswijzi ing 
SITUATIE OUD SITUATIE NIEUW 

Bedrijvenloket 
In een eerste gesprek wordt het 
ondernemingsplan uitvoerig 
besproken en de 
bouwtekeningen grondig 
bestudeerd, waarbij de 
medewerker van het 
Bedri·venloket direct uitzoekt 

1 uur 
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Gemeenteloket Ruimtelijke Ordening 
Tijdens het intake-gesprek licht de 
ondernemer aan de hand van 
bouwtekeningen zijn plannen toe. De 
formulieren voor de aanvraag van de 
benodigde vergunningen warden tijdens het 
gesprek ingevuld. Het betreft zowel 
vrijstelling van het bestemmingsplan als 
wijziging van het bestemmingsplan. 

Gemeenteloket Bouw- en Woningtoezicht 

1% 
uur 

Bij dit loket vindt een intake-gesprek plaats 3/4 
waar de ondernemer aan de hand van de uur 
tekeningen en zijn ondernemingsplan een 
toelichting verschaft. De bouwvergunning 
wordt aangevraagd door het invullen van de 
benodigde formulieren. 
Gemeenteloket Overig 
Tijdens het gesprek bij dit gemeenteloket 1 uur 
warden de tekeningen doorgenomen, 
waarop duidelijk is wat de geplande reclame
uitingen zijn van de ondernemer. De 
benodigde vergunning wordt aangevraagd. 
Totaal 3112 

uur 

Casus 3. Pre-startende Horecaondernemer (Drenthe) 

welke formulieren moeten 
warden ingevuld en welke zaken 
bij welke instantie moeten 
warden geregeld. 
Gemeente 
De ambtenaar is door 1/2 
Bedrijvenloket op de hoogte uur 
gesteld. In het gesprek warden 
daarom slechts de benodigde 
formulieren en verzoekschriften 
ingevuld (verzoek vrijstelling 
bestemmingsplan, verzoek 
wijziging bestemmingsplan, 
bouwvergunning en 
reclamevergunning) 

1112 
uur 
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Het betreft een prestarter die een Horecaonderneming wil beginnen. De ondernemer heeft zich 
ingelezen, is in het bezit van een ondernemingsplan en heeft reeds een pand op het oog als locatie. 
Ook bouwtekeningen zijn aanwezig. Formeel is er echter nog niets. Zowel de Kamer van Koophandel 
als de Belastingdienst, de Gemeente en de Brandweer dienen derhalve nog aan bod te komen voor 
alle benodigde inschrijvingen, vergunningen en beoordelingen. Het GAK/UWV komt niet aan bod. 
Derhalve wordt het aannemen van personeel in deze case buiten beschouwing gelaten. 
Zie Tabel 28 voor een verdere toelichting. 

Tabet 28: Reductie administratieve fasten Pre-startende Horecaondernemer 

Pre-startende Horecaondernemer Tijd Pre-startende Tijd 
Horecaondernemer 

SITUATIE OUD 

Kamer van Koophandel 
Een intake-gesprek vindt plaats waarin de 112 
KvK informatie verschaft omtrent de keuze uur 

SITUATIE NIEUW 
Bedrijvenloket 
In een intake-gesprek warden 21/4 

zowel het ondernemingsplan uur 
als de bouwtekeningen 
uitvoerig besproken waarbij de 
medewerker van het 
Bedrijvenloket direct uitzoekt 
welke formulieren moeten 
warden ingevuld en welke 
zaken bij welke instantie 
mo~enwo~engerege~. 
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van de rechtsvorm, subsidies en dergelijke. 
Tevens wordt de ondernemer ingeschreven in 
het Handelsregister. 
Belastingdienst 
De ondernemer krijgt voorlichting over onder 112 
andere zelfstandigen aftrek, ziekenfonds uur 
zelfstandigen, OB, IB, et cetera. Tevens krijgt 
de ondernemer een BTW-nummer 
toegewezen. 
Gemeenteloket Bijzondere Wetten Gemeente 
Bij het loket Bijzonder Wetten krijgt de 1 uur De ambtenaar van de 112 
ondernemer een gesprek over onder andere gemeente is van het uur 
de persoonseisen en het diploma of de ondernemingsplan en alle 
verklaring voor sociale hygiene. Formulieren tekeningen op de hoogte. Het 
worden onder andere ingevuld ten behoeve afronden van alle vergunningen 
van het verkrijgen van de drank- en is daarom in een kort bezoek 
horecavergunning, de exploitatievergunning afgerond zonder dat 
en de APV voor verlof alcoholvrije dranken verschillende loketten dienen te 
en/of eetwaren. worden aangedaan. 
Gemeenteloket Ruimtelijke Ordening 
Aan de hand van bouwtekeningen en een % 
situatieschets van de locatie wordt het uur 
bestemmingsplan doorgesproken en wordt de 
vrijstelling en de wijziging van het 
bestemmingsplan aangevraagd. 
Gemeenteloket Bouw- en Woningtoezicht 
De eisen voor de benodigde 1 V2 
(ver)bouwvergunningen worden getoetst en uur 
het ondernemingsplan, inclusief eventuele 
schetsen, worden uitvoerig doorgesproken. 
Tevens worden hier formulieren voor 
aanvraag van de reclamevergunning en de 
vergunningen op het gebied van milieu en 
akoestische zaken doorgesproken en 
ingevuld. 
Gemeenteloket Economische Zaken 
Voor de aanvraag van een terrasvergunning 112 
worden, na een korte toelichting, de uur 
benodigde formulieren doorgesproken en 
ingevuld. 
Gemeenteloket Overig 
De ondernemer vraagt een 114 
parkeervergunning aan, inclusief een uur 
ontheffing ten behoeve van leveranties. 
Brandweer Brandweer 
Een intake-gesprek vindt plaats waarin de V2 Idem. V2 
ondernemer zijn plannen toelicht onder uur uur 
andere aan de hand van bouwtekeningen. 
Totaal 5112 3114 

uur uur 
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24 Bijlage 24: Projectopdracht fysiek bedrijvenloket 

PRQJECTQHJ!pfl~"Gfi'T 
· Fysiek loket vo<,>rbedrijvetf 

Versie: 3 (dd. 1 aug 2002) 
Door: Matthijs Jonker 
Gemaakt op: 9-5-06 

·.w .... ·· .... ~-. .. . 
, . 

Datum: 1 mei 2006 

Naam Opdrachtgever Jo Nelissen 

Naam Projectleider Paul van der Wens 

Projectcode/nu m mer 

Startdatum Einddatum Doorloo ti"d 
17 mei 2006 1 januari 2007 7,5 maand 

Dit project kent een aantal aanleidingen: 
1. Het interne project Verbeteren Dienstverlening Bedrijven. Dit project had als doel om de 

dienstverlening van de gemeente Helmond aan bedrijven tegen het licht te houden en te kijken 
waar verbeteringen mogelijk zijn. Daarom is er een SWOT-analyse gemaakt waar een aantal 
sterke en zwakke punten uit naar voren komen met betrekking tot de dienstverlening van de 
gemeente Helmond aan bedrijven. Naar aanleiding hiervan zijn een aantal adviezen gedaan. 
Een van de adviezen uit dit project is het opzetten van een Service-/lnformatiepunt voor 
bedrijven. Via overleg met een projectgroep, een klankbordgroep en de commissie CEA is 
gebleken dat de meerwaarde van een dergelijk loket wordt ingezien door diverse partijen binnen 
de gemeente. 

2. De landelijke trend om de gemeentelijke dienstverlening te integreren en te centraliseren. 
3. Op 1 januari 2008 vindt er een integratie plaats van een aantal vergunningen tot de 

Om evin sver unnin . Hiervoor moet een f siek indienin sloket worden erealiseerd. 

Tijdens het project dienstverlening bedrijven is er een SWOT-analyse gemaakt van de dienstverlening 
van de gemeente Helmond aan bedrijven. Hieruit komt naar voren dat voor detailhandel, MKB en 
horeca de totaalbegeleiding kan verbeteren. Daarnaast blijkt dat het eerste contact tussen gemeente en 
bedrijven kan verbeteren. 

Op 15 april 2006 heeft het MT van de gemeente Helmond besloten akkoord te gaan met de intentie om 
een Service-/lnformatiepunt voor bedrijven in te richten. Wei werd er aangegeven dater snel meer 
duidelijkheid moet komen over het ambitieniveau dat wordt nagestreefd (van alleen informeren en 
doorverwi"zen tot com lete dienstverlenin , incl. afhandelin 
Rro·ectdoefstellin en : 
Einddoel: 
Een Service-/lnformatiepunt voor Helmondse bedrijven, waar deze terechtkunnen met al hun vragen 
betreffende de dienstverlening van de gemeente aan bedrijven. Afhankelijk van de vraag vindt er dan, 
ofwel een afhandeling plaats bij het loket ofwel een doorverwijzing naar een andere afdeling. 

Tussendoelen: 
1. Vaststellen van het ambitieniveau en een afbakening als uitgangspunt voor het verdere project. 
2. Oplevering van een Programma van Eisen, waarin alle eisen die aan het loket worden gesteld 

worden omschreven. Hierbij gaat het om de randvoorwaarden, functionele eisen, operationele 
eisen en ontwerpbeperkingen. 

3. Oplevering van een ontwerp. Een uitwerking van het Programma van Eisen in een ontwerp voor 
het loket. 

4. Opening van het loket. Dit is het einddoel zoals beschreven in deze projectopdracht 
5. Evaluatie en verdere ontwikkeling van het loket. Als het loket is geopend blijft evaluatie van het 

taken akket van het loket nodi . 
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Er is een loket, waar bedrijven terecht kunnen met al hun vragen betreffende de gemeentelijke 
dienstverlening. De volgende werkwijze staat hierbij voor ogen: 
De ondernemer komt met een vraag. Als de vraag niet duidelijk is, probeert de loketmedewerker de 
vraag de verduidelijken. lndien gewenst, vindt er een stukje advisering plaats aan de ondernemer. 
Vervolgens wordt er vastgesteld welke dienstverlening er van de gemeente nodig is om de klant verder 
te kunnen helpen. lndien er formulieren ingevuld moeten warden dan kan het loket hierbij assisteren en 
de aanvraag indienen. De verdere afhandeling en communicatie vinden vervolgens plaats vanuit de 
vakafdelingen. 

• De bestaande afdelingenstructuur verandert (met betrekking tot dit project) niet. 
• Het loket neemt geen afhandelingstaken over van backoffice afdelingen. Wei kan het zijn dat het 

loket assisteert bij intake van aanvragen en de vraag dan verder uitzet in de backoffice. 
• Het loket hoeft niet perse een inlooppunt te zijn dat fulltime geopend is. Zo kan het zijn dat 

tijdens de definitiefase blijkt dat er alleen de mogelijkheid moet warden geboden om op afspraak 
langs te komen voor informatie en verdere doorverwijzing . 

. Kritische ·suctesfactoren risico's 
• Medewerking van alle afdelingen waar het fysieke loket mee gaat samenwerken 
• Aanbod loket moet afgestemd zijn op de vraag 

~aserin : ac\iy.jtejten"en tUSSen resl..lltaten 1
' . li]!/ V 

Fase 1: Orientatie Belangrijkste tussenresultaten: 
Beslissin inrichten loket 

Activiteiten: 
Tijdens de orientatiefase is er een SWOT-analyse gemaakt van de dienstverlening van de gemeente 

Helmond aan bedrijven. Hieruit is naar voren gekomen dat inrichten van een fysiek loket voor 
bedrijven een goede mogelijkheid is om de dienstverlening te verbeteren. Daarom is deze 
mogelijkheid voorgelegd aan de projectgroep bedrijven, klankbordgroep bedrijven, commissie CEA en 
het MT. Hieruit is gebleken dat inrichting van een Bedrijvenloket gemeentebreed op steun kan 
rekenen met als voorbehoud dat in de definitiefase de breedte en de diepte van de dienstverlening 
nauwkeuriger moet warden vastgesteld. 

Het MT heeft op 19 april 2006 besloten akkoord te gaan met een verdere uitwerking en inrichting van 
het bedrijvenloket. Daarmee is de orientatiefase afgesloten en kan er verder warden gegaan met de 
definitiefase. 

Fase 2: Definitiefase Belangrijkste tussenresultaten: 
Pro ramma van Eisen 

Start: 17 mei 
2006 

Eind: 1 juli 
2006 
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Activiteiten: 
• Vaststellen ambitieniveau en afbakenen functies van het loket 
• Vaststellen Programma van Eisen bestaande uit: 

5. Randvoorwaarden - Bij de randvoorwaarden wordt vastgesteld welke eisen er aan het loket 
worden gesteld die niet zijn te beTnvloeden. Hierbij gaat het om overheidseisen, wetgeving en 
eisen vanuit de relevante omgeving. Een randvoorwaarde is bijvoorbeeld dat per 1 januari 
2008 aanvraag van de Omgevingsvergunning via een centraal gemeenteloket mogelijk moet 
zijn. 

6. Functionele eisen - Bij de functionele eisen wordt er vastgesteld hoe het loket moet gaan 
presteren. Hierbij gaat het om datgene wat de opdrachtgever of werkgroep straks wil hebben 
bereikt als het project is gerealiseerd. Hierbij gaat het om eisen als welke diensten er straks 
via het loket beschikbaar moeten zijn en de diepte hiervan. 

7. Operationele eisen - Bij de operationele eisen worden eisen en wensen aan het loket met 
betrekking tot de toepassing of het gebruik van het projectresultaat vastgesteld. Een 
operationele eis is te vinden bij de toekomstige gebruikers van het projectresultaat. Met 
andere woorden, het gaat hier om het realiseren van een bruikbaar projectresultaat. Hierbij 
gaat het om zaken als werkuren voor het personeel en bereikbaarheid van het loket. 

8. Ontwerpbeperkingen - Hierbij gaat het om overige eisen die de ontwerpvrijheid beperken. 
Een voorbeeld is de beschikbare ruimte voor het inrichten van een loket. Ook kan het hierbij 
gaan om eisen ten aanzien van de methode die gebruikt wordt om het ontwerp te maken, 
zoals standaardprocedures binnen de gemeente. 

Fase 3: Ontwerp Belangrijkste tussenresultaten: Start: Eind: 
Ontwerp loket 

Activiteiten: 

1 juli 2006 1 oktober 
2006 

Wanneer de verschillende eisen zijn vastgesteld kan er verder worden gegaan met het ontwerp van het 
loket. Hoe het loket er precies gaat uitzien hangt at van de eisen zoals die zijn gesteld in het Programma 
van Eisen. 

Het ontwerp zal ten minste bestaan uit de volgende onderdelen: 
• Beschrijvingen maken diverse producten van het loket en werkbeschrijvingen van de 

afhandelingsprocedure, zowel in loket als in bij de backoffice afdelingen. 
• Functieprofiel voor loketmedewerker opstellen 
• Beschrijving overige aspecten, waaronder openingstijden, locatie, applicaties ter ondersteuning, 

enz. 
Naast het functionele ontwerp vindt er in deze fase een procesontwerp plaats. Hierin wordt vastgelegd 

welk tijdspad tijdens de voorbereidingsfase (fase 4) wordt gevolgd. 

Fase 4: Voorbereidingsfase Belangrijkste tussenresultaten: 
Loket gereed voor ingebruikname 

Activiteiten: 

Start: 
1 oktober 
2006 

Eind: 
31 december 
2006 

Tijdens de voorbereidingsfase wordt het goedgekeurde ontwerp ten uitvoer gebracht, zodat alles gereed 
komt om het loket te openen. Hierbij gaat het om zaken als het daadwerkelijk inrichten van het fysieke 
loket, het maken en drukken van ondersteunende folders, het werven en trainen van geschikt personeel, 
het implementeren van ondersteunende computerprogramma's, het maken en verspreiden van 
promotiemateriaal, enz. Welke activiteiten er precies nodig zijn ligt mede aan de keuzes die gemaakt 
worden tijdens de ontwerpfase. 
Fase 5: Gebruik en evaluatie van 
het loket 

Activiteiten: 

Belangrijkste tussenresultaten: Start: 
1 januari 
2007 

Eind: 

Zodra het loket in qebruik wordt qenomen moet er ook beqonnen worden met evaluatie en verbetering. 
Proiectbeheersing: Tiid, Geld, Kwaliteit;l;lnformatie, Organisatie 1'.' , :l'.t ·· 
Tijd: 
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Doorlooptijd: 6,5 maanden 

Benodigde (kwalitatieve en kwantitatieve) capaciteit: 5 medewerkers, gemiddeld 4 uur per week. In 6,5 
maanden is dit ca. 500 uur. Het gaat hier om uren van interne medewerkers. 

Geld!Capaciteit: 
Kosten: Tijdens de definitiefase worden geen externe partijen geraadpleegd, dus geen extra kosten. 
Daarna afhankelijk van keuzes die verder worden gemaakt. 
Opbrengsten: Geen direct kwantitatief meetbare financiele opbrengsten. Tijdens gebruik en evaluatie 
kunnen door ontlasting van vakafdelingen indirect financiele opbrengsten worden geboekt. 

Kwaliteit: 
Programma van Eisen (PvE): Programma van Eisen wordt vastgesteld tijdens de definitiefase. 

lnformatie/communicatie: 
lnformatiedragers en -stromen: Tijdens verdere invulling project worden de tussenresultaten steeds 
besproken tussen de projectgroep en de klankbordgroep. 

Organisatie: 

Opdrachtgever: Jo Nelissen 
- Projectleider: Paul van der Wens 
- Projectsecretariaat: Kim Daelmans 
- Projectteam: Kim Daelmans (STW), Hans van Heck (B&W), Wim Swinkels (EZ), Marielot Mol (BJZ) 

of een andere afgevaardigde van deze afdelingen. 
- Klankbordgroep: Ton de Kok, Johan Brands, Alouis Kamp, Sjak Vrieswijk 

Overlegstructuur en -momenten: 

Wekelijks overleg binnen projectteam. Na afloop van elke tussenfase terugkoppeling en overleg met 
klankbordgroep. 

Pfo · ectcontext:. afhari~~l.i"ihi~~P ~IT11•1 ;, 

Dit project is het resultaat van een van de adviezen van het project "Verbeteren dienstverlening 
bedrijven'. Verbetering van de dienstverlening is een integraal proces. Daarom hangt dit project samen 
met andere projecten: 
- digitaal bedrijvenloket 
- verbeteren van registratie contact tussen gemeente en bedrijven 
- verbeteren van stadsgids 
- maken van bedrijfsinformatiebrochure 

Bria en 

Voor akkoord 
Naam opdrachtgever: Naam Projectleider: 

Jo Nelissen Paul van der Wens 

Plaats/Datum Plaats/Datum 
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25 Bijlage 25: Projectopdracht digitale bedrijvenloket 

Gemaakt op : 1-6-06 

Gewijzigd op : 1-6-06 15:56 

Bedrijven loket 
De owt!ffleid \'OOI' oodememt'n; Door : Ton van der KruijssenMatthijs 

Naam opdrachtgever 
Naam projectleider 
Projectcode/nummer 

: Paul van der Wens 
: Ton van der Kruijssen 
: 060328 

Jonker 
Matthijs JonkerMATIHIJS JONKER 

, Versienummer : 0.2 

Startdatum: 1-4-06 Doorlooptijd: 3 maanden 

'~- '9-"Achter- · ~ond ··"s 
Bedrijven hebben te maken met veel regels en richtlijnen die door verschillende overheidsinstellingen 
worden uitgevaardigd. Zij hebben behoefte aan bundeling en ontsluiting van informatie over deze 
onderwerpen. Het ministerie van EZ heeft een landelijk digitaal bedrijvenloket ontwikkeld dat voorziet 
in deze behoefte. 
2. Aanleidin 
Uit landelijk onderzoek blijkt dat bedrijven behoefte hebben aan een digitaal bedrijvenloket dat 
informatie op regionaal, provinciaal en nationaal niveau bundelt en aan bedrijven aanbiedt. Het betreft 
informatie van overheidsinstellingen zoals de gemeente, de provincie, de belastingdienst, de KvK en 
andere relevante partijen. 
De gemeente Helmond heeft in december 2005 een convenant getekend waarin wordt toegezegd de 
dienstverlening aan bedrijven te stroomlijnen, o.a. door aansluiting op het landelijke digitale 
bedrijvenloket. 

Naast de gegevens uit dit landelijke onderzoek beschikt de gemeente Helmond over een SWOT
analyse gemaakt op basis van gesprekken met (Helmondse) bedrijven. Ook hieruit blijkt dat de 
informatievoorziening (vindbaar, duidelijk en compact maar compleet) en de dienstverlening (aantal 
producten dat integraal wordt aangeboden) aan bedrijven verbeterd kan worden. 

Dit project wil een bijdrage leveren aan de verdere verbetering van de levering van producten en 
diensten aan bedrijven door de realisatie van een digitaal bedrijvenloket. Naast dit project zullen ook 
andere projecten hieraan een bijdrage leveren: 

• servicepunt voor bedrijven: de nieuwe balie voor bedrijven; 
• het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek onder bedrijven (nulmeting); 
• implementatie van plan van aanpak verbetering dienstverlening aan bedrijven (o.b.v. een 

sta e-onderzoek . 

Actuele gegevens t.b.v. bedrijven op regionaal, provinciaal en nationaal niveau te: 
• bundelen in een digitaal loket; 
• verbreden met meer producten en meer digitale aanvraagformulieren (webformulieren); 
• verbeteren door deze gegevens eenvoudig toegankelijk te maken en bondig weer te 

geven. 
om hen daarmee beter in staat te stellen zich te informeren en roducten/diensten aan te vra en. 
Pro·ectresulta at en 
Om bij te dragen aan de bovenstaande doelstelling, dient dit project de volgende resultaten op te 
leveren: 

1. eenvoudige en snelle toegang tot het digitale bedrijvenloket (KvK) op de website van Helmond 
vanaf medio 2006; 

2. concrete en beknopte antwoorden (conform de schrijfwijzer) op de ca. 150 gemeente
specifieke-vragen (vulling van FAQ); 

3. koppeling van de lokale content uit het gemeentelijke digitale bedrijvenloket (WINST) aan het 
landeli'ke bedri'venloket; 



Bijlagen: Gemeentelijke dienstverlening aan bedrijven 140 

4. tenminste 40 nieuwe productbeschrijvingen t.b.v. bedrijven, waaronder die uit de 26(*) meest 
gevraagde producten ; 

5. tenminste 8(*) nieuwe webformulieren (i.h.k.v. de 65%-monitor van BZK); 
6. publicaties over het digitale bedrijvenloket t.b.v. belanghebbenden (interne en externe); 
7. werkinstructie(s) m.b.t. het onderhoud en beheer van de gemeente-specifieke-inhoud t.b.v. de 

redacteur; 
8. TBV-profiel van de redacteur en advies m.b.t. welke afdeling deze redacteur zou kunnen 

leveren; 
9. (kennis)overdracht aan de redacteur die verantwoordelijk is gemaakt voor het onderhoud en 

beheer; 
10. (kennis)overdracht aan de medewerkers die in of m.b.v. WINST de elektronische aanvragen 

afhandelen. 

* zie Pro·ectcontext: afhankeli'kheden 
1~t~~,\ 1 ~l~PKentri'. IlrlJ~~MI~lllll~ll~~ 

• de overige onderdelen uit het bovengenoemde convenant (w.o. strijdige regels en 
vereenvoudiging vergunningen); 

• het uitvoeren van een behoefte-onderzoek onder de Helmondse bedrijven m.b.t. het digitale 
loket; 

• het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek om de effecten van het digitale 
bedrijvenloket te meten; 

• het uitvoeren van onderhoud op en het beheer van de gemeente-specifieke-informatie op het 
digitale bedrijvenloket; 

• het aanwijzen van een redacteur; 
• het borgen van dit onderhoud en beheer; 
• het borgen van de afhandeling van aanvragen in of m.b.v. WINST; 
• het onderhouden van niet- emeenteli"ke informatie o het bedri·venloket. 

.~litisehe .··~up~e$l~~J'ir:gli1 : iI$i~q[·· ~~~---;;;:;~00'0~~~21 

• (technische) instabiliteit van het digitale bedrijvenloket (verwijzingen naar de gemeentelijke 
productencatalogus zijn niet mogelijk of werken niet); 

• onvindbaarheid van de gezochte informatie op het digitale bedrijvenloket; 
• incompleet zijn van de aangeboden informatie op het digitale bedrijvenloket; 
• redundante (dubbele) informatie op de eigen website en in het digitale bedrijvenloket; 

afhandelin van de aanvra en in of m.b.v. WINST vindt niet of niet-ti"di laats. 

Fase 1: verkenning Belangrijkste tussenresultaten: 
• ro·ecto dracht 

Activiteiten: 
• kennisnemen van beschikbare stukken; 
• gesprekken voeren met opdrachtgever en belanghebbenden; 
• ro·ecto dracht laten vaststellen. 

Fase 2: definitie Belangrijkste tussenresultaten: 
• kwaliteitseisen: wanneer is 't goed? 
• plan van aanpak: wie moet wat doen? 
• ti"ds Ian: wanneer ebeurt 't? 

Activiteiten: 
• preciseren projectresultaten (aanscherpen/detailleren); 
• opstellen plan van eisen (kwaliteitseisen); 
• onderzoeken hoe de risico's kunnen worden beheerst; 
• opstellen activiteitenoverzicht; 
• opstellen planning (projectprogramma); 
• ro·ect ro ramma laten vaststellen. 

Fase 3: ontwerp Belangrijkste tussenresultaten: 

Activiteiten: 

• projectontwerp: hoe komt 't eruit te zien, 
hoe werkt het technisch? 

• eteste technische ontwer en 

• oplossingen zoeken die aan de gestelde eisen voldoen; 
• beste oplossing kiezen; 
• ro·ectontwer laten vaststellen. 

Start: 
10-4-06 

Start: 
1-5-06 

Einde: 
1-5-06 

Einde: 
8-5-06 
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Fase 4: voorbereiding Belangrijkste tussenresultaten: Start: Einde: 
• gekozen oplossing is beschikbaar 8-5-06 15-5-06 
• afspraken met de vakafdelingen 
• communicatieplan 

Activiteiten: 
• oplossing technisch realiseren; 
• concrete afspraken maken met betrokken afdelingen; 
• communicatieplan opstellen . 

Fase 5: realisatie Belangrijkste tussenresultaten : Start: Einde: 
• gevuld bedrijvenloket 15-5-06 3-7-06 
• Qe"informeerde belanQhebbenden 

Activiteiten: 
• vragen uitzetten I interviews houden; 
• vullen van het bedrijvenloket en WINST; 
• belanghebbenden informeren . 

Fase 6: nazorg Belangrijkste tussenresultaten: Start: Einde: 
• actueel bedrijvenloket 3-7-06 n.v.t. 
• ge"informeerde medewerkers m.b.t. 

WINST 
Activiteiten: 

• overdragen kennis m.b.t. onderhoud & beheer; 
• instrueren medewerkers in WINST . 

5. Projectbeheer~ing ;];; <'(~;{ n't ,x· .. · 
\ + .;< 1'.: ·. .A:f· .. ,,. + ' iL .... ' :sL& ·""&&·'. ,!AP , .. . ; 

6. Tijd 
Benodigde (kwalitatieve en kwantitatieve) capaciteit: 
• Stadswinkel: 200, projectleiding + vulling prod.catalogus + bouw formulieren 
• IPM-adviseur: 25, advisering algemeen, contracten Bedrijvenloket 
• EZ: 50, inhoud, advisering, contacten in- externe klanten 
• BJZ: 50, inhoud + 40 t.b.v. WEB-formulieren 
• Bouwen&Wonen: 50, inhoud + 40 t.b.v. WEB-formulieren 
• Grondzaken: 25, inhoud + 25 t.b.v. WEB-formulieren 
• Milieu: 50, inhoud + 40 t.b.v. WEB-formulieren 
• Projectenbureau: 25, inhoud + 25 t.b.v. WEB-formulieren 
• BOR: 50, inhoud + 40 t.b.v. WEB-formulieren 
• Communicatie: 5, verzorgen publicatie 

T otaal te investeren uren : 800 uren (opgenomen in het jaarplan 2006 van de Stadswinkel. De 
betrokken afdelingen hebben deze uren via het WDHS-formulier Qeaccordeerd). 
7. Geld 
Kosten : 
• uren : n.v.t. (geen externen) 
• materialen/middelen : n.v.t. (m.n. kantoorautomatisering, w.o. internetverbinding) 

T otale kosten : n.v.t. 
OpbrenQsten : n.v.t. 
8. Kwaliteit 
Programma van eisen: 

9. lnformatielcommunicatie 
lnformatiedragers en -stromen: 

• direct betrokkenen worden ge"informeerd middels overlegmomenten, mail en/of verslagen 
• de projectdocumentatie bevindt zich in de proiectenmap ( +diqitaal op de H-schiif) 

10. Organisatie 
Projectsecretariaat : team O&O, Stadswinkel 
Projectteam 

• Daniel de Klein, SE.EZ, inhoudsdeskundige 
• Jeanne Hendriks, MO.IPM, IPM-adviseur 
• Dre Bemelmans, ST.BO.CO, communicatie-adviseur . medewerkers van verschillende afdelingen ter vulling van het Bedrijvenloket 

(inhoudsdeskundiQen) 



Bijlagen: Gemeentelijke dienstverlening aan bedrijven 142 

Overlegstructuur en -momenten: 
• met de opdrachtgever: inhoudelijk bij elke fase-overgang (beslismomenten) en verder over de 

voortgang in het reguliere projectoverleg 
• met de projectmedewerkers: op ad hoc basis (als belangrijke activiteiten warden gestart/zijn 

afgerond) 

Dit project levert (in)direct oak een bijdrage aan de volgende doelstellingen die opgenomen zijn in de 
programmabegroting 2006: 

• een top 25 positie in het kwaliteitsonderzoek overheidswebsites (BZK-monitor); 
• een top 1 O positie in de monitor "Publieke dienstverlening 65% elektronisch": de 26 meest 

gevraagde producten kunnen 100% elektronisch warden aangevraagd; 
• elektronische dienstverlening (informatieverstrekking en waar relevant het aanvragen van het 

product) mogelijk voor 50% van het totale productenaanbod; 
• het gemiddeld aantal bezoekers van de gemeentelijke website over 2006 is gestegen naar 

30.000 per maand; 
• eind 2006 vindt meer dan 5% van het aantal aanvragen van producten plaats via het digitaal 

loket; 
• herordening van de gemeentelijke website (splitsing in de onderdelen "nieuws" en producten 

& diensten). 

Voor akkoord: 

Paraaf opdrachtgever: Paraaf projectleider: 

Plaats/datu m: Plaats/datum: 




