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Kennisnemen van: 

Beste raadsleden, 

In 2017 is de "Visie op Dienstverlening op weg naar 2025" vastgesteld. We gaven daarmee 
richting aan onze ontwikkeling in de dienstverlening. In 2017 is ook het toenmalige 
kwaliteitshandvest geactualiseerd. Het Kwaliteitshandvest communiceert beloften over de 
kwaliteit van onze dienstverlening. Op basis van heldere beloften kunnen individuele 
burgers/bedrijven ons concreet en rechtstreeks aanspreken op ons functioneren. Het is 
belangrijk om regelmatig te kijken of de inhoud van ons kwaliteitshandvest nog klopt, of we 
ons houden aan onze beloften en of we meer kunnen beloven. Daarom hebben wij dit 
Kwaliteitshandvest eind 2019 opnieuw geactualiseerd. 

Kwa I iteitsha ndvest 
In het geactualiseerde Kwaliteitshandvest 2019 zijn de contactkanalen waarvoor onze 
beloften gelden specifieker omschreven. Met het digitaal en/of zaakgericht werken moet het 
voor inwoners duidelijk zijn wat onze officiële contactkanalen zijn. Op deze manier weten zij 
waar ze aan toe zijn en houden wij zelf ook overzicht. Het Kwaliteitshandvest omvat 
servicenormen vanuit de gehele organisatie. We hebben een flink aantal nieuwe beloften 
toe kunnen voegen vanuit andere disciplines. Daarnaast hebben we een aantal 
servicenormen kunnen aanscherpen. Anders gezegd hebben we ons in de afgelopen jaren 
verbeterd wat nu tot uiting komt in dit Kwaliteitshandvest. Hiermee wordt dienstverlening 
steeds meer van ons allemaal, precies zoals de "Visie op Dienstverlening" voor ogen heeft. 

Aandachtspunten 
We hebben geen verbetersuggesties of klachten ontvangen over de beloften uit het 
Kwaliteitshandvest. Dat is positief, maar zegt niet alles. De belangrijkste organisatiebrede 
aandachtspunten zijn: 

o Terugbelverzoeken worden niet altijd tijdig en goed opgepakt. 
o Behandelend ambtenaren sturen niet altijd een ontvangstbevestiging. 
o De vervanging in Djuma en Key2financien wordt niet altijd geregeld. 

We verwachten dat leidinggevenden door sturing verbetering aan kunnen brengen. 



Tot slot 
In de bijlagen vindt u het geactualiseerde "Kwaliteitshandvest gemeente Harlingen (2019)" 
en een overzicht van alle wijzigingen binnen de servicenormen. 

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact op met Evelien Frölich (Team Support 
Medewerker KCC). 
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Bijlagen: 
1. Kwaliteitshandvest gemeente Harlingen 2019 
2. Opsomming wijzigingen Kwaliteitshandvest gemeente Harlingen 2019 ten opzichte 

van 2017 
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