
(Online) Dienstverlening 

Den Haag 



 Strategienota Dienstverlening 

“Den Haag stelt op koninklijke wijze de 

inwoners en ondernemers van Den Haag 

centraal, met een dienstverlening die 

goed, gemakkelijk en snel is.” 
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Kanalen 

• Callcenter en telefooncentrale 

• Balies 

• E-mail 

• Chat 

• Facebook 

• Twitter 

• WhatsApp 

• YouTube 

• Instagram 

• Nieuwsbrief 

• HIC-balie 

• denhaag.nl 

• thehague.com 

• denhaag.nl/fr 

• Servicepunten 

• MijnDenHaag 
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www.denhaag.nl 

• 600.000 bezoekers per maand 

• 300.000 unieke bezoekers 

• 64.000 unieke bezoekers Engels 

• 8.000 unieke bezoekers Frans 

• 43% mobiel (+tablet) 
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Formulieren denhaag.nl 

Conversie 2015: 42% 

Conversie 2016: 46% 

(periode januari-juni) 

 

Streven 50 procent 
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MijnDenHaag en Berichtenbox 

MijnDenHaag: het persoonlijke portaal van de Hagenaar 
• Inzage in persoonlijke gegevens (BRP), lopende zaken en dossiers (o.a. WOZ, 

Belastingaanslagen, Erfpacht), aanvragen akten en uittreksels en doorgeven verhuizing, 

betalen openstaande facturen (iDEAL) 

• 16.500 bezoekers per maand 

• 9.000 unieke bezoekers  

• In 2017 verwachte uitbreiding met meer dossiers (o.a. Parkeren en Subsidies) en MijnDenHaag 

voor Ondernemers. 

Berichtenbox: Den Haag de gemeente met meeste verzonden berichten 
• In februari 2016 is de woonlastennota digitaal verstuurd (circa 40.000) 

• Verwachting 2017: meer dan 100.000 digitale berichten 

• Sinds kort ook de gemeentelijke primeur met DigiD Machtigen voor berichten van de gemeente 

Den Haag in de Berichtenbox 

 22 november 2016 Versie 6 



14070 (2015) 

• Telefoon(centrale): 480.000 

• Chat: 24.000 

• E-mail: 23.500 

• Webcare (social media) 

• Facebook: 17.292 vind-ik-leuks 

• Twitter: 73.440 volgers 

• WhatsApp: (maart – augustus 2016) 3.500 

22 november 2016 Versie 7 



Balies 

Bezoekers per jaar (2015) 

• 8 stadsdeelkantoren 

• 100.500 vrije inloop (35%) 

• 187.000 op afspraak (65%) 
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Ontwikkeling klantcontacten 

Aantal klantcontacten telefonie e.a. daalt met 11% in 2015 t.o.v. 2014 

Aantal klantcontacten telefonie e.a. daalt met 4% in 2016 t.o.v. 2015 

  telefonie daalt nog wel met 11%, door meer inzet op digitale kanalen als (pro-active) chat, 

 WhatsApp en e-mail wordt daling beperkt. 

 

• Daling komt voor een belangrijk deel door de verbetering van productpagina’s en formulieren. 

• Hagenaar handelt zaken meer online af. 

• First time fix steeg van 39% in 2014 naar 47% in 2015 (KTO). 

• Bezoeken aan MijnDenHaag groeide in 2015 met gemiddeld 34%.  
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Prijzen met website 

• 6 keer meest volwassen loket (EY) 

• 3 keer meest volwassen en meest beschikbaar digitaal (Ministerie BZK) 

22 november 2016 Versie 10 



Bouwen aan een visie 

online platform 
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Op lauweren rusten? 

• Klanttevredenheid website 6,8. KPI 7.0. 

• Klanttevredenheid andere kanalen veel 

hoger 

• Veel initiatieven, te weinig coördinatie 

• Blijft de website wel het centrum? 

 

We willen zijn waar de burger is en hem 

centraal stellen 
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De wereld in de palm van de hand 
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Den Haag is nog te weinig mobiel 

gericht 

• Onderzoekje jan-mei: 

• In feb en maart wordt veel gezocht naar WOZ en kwijtschelding (komt door versturen van 

de woonlastennota op 8 feb). Via PC en tablet. 

• In mei wordt ineens veel gezocht naar vakantiegeld. (erg belangrijk voor mensen in de 

bijstand). Via mobiel. 

• Mobiele gebruikers zoeken over het algemeen vooral naar openingstijden, paspoort en 

parkeren  

• PC-gebruikers zoeken over het algemeen vooral naar WMO, verhuizen en vacatures 
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Online anno 2016 

• Veel meer informatie slimmer en sneller delen en gebruiken 

• Veel meer mobiel mogelijk maken: context- en locatiegebonden 

• Veel meer faciliteren van interactie met, door en tussen gebruikers 

• Veel meer hergebruiken van andere online mogelijkheden en 

toepassingen 
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Waar willen we naartoe 
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Waar zitten we? 

• Volgens onderzoekers in fase 1 en 2 

 

• We hebben elementen al uit hogere fasen, zoals sociale media, een zeer 

succesvol platform MijnDenHaag 
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Om hogere fasen te bereiken (1) 

• Luisteren: inrichting Permanente Verbetercyclus  

• Meer mogelijkheden aan Hagenaar bieden om eigen gegevens in te zien 

en voorstel tot aanpassing te doen. (MijnDenHaag) 

• Mobiel en geo-locatie centraal (filosofie Google Microments) 

• Meer richten op life events 
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Om hogere fasen te bereiken (2) 

• Met centrale overheid en andere ketenpartners kijken wat zij doen en wat 

wij doen 

• Participatie wordt belangrijker 

• We volgen de Hagenaar in plaats van dat hij of zij ons moet opzoeken 

(Siri, rechterzijde Google, samenwerking met ketenpartners) 
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Participatie 

• Transparantie: een ondernemer of burger van den Haag snapt hoe de 

gemeente werkt en hoe hij die kan beïnvloeden   

• Participatie: het beïnvloeden zelf 

• Verantwoording afleggen 
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Persoonlijk online jaarverslag 

Een overzicht waarin alle interactie (zoals contactmomenten, persoonlijke 

gegevens en afgehandelde zaken) met de gemeente staat, maar 

bijvoorbeeld ook wat er in de buurt van de Hagenaar is gedaan door de 

gemeente. 
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Hoe komen we tot een plaform? 

• Komende 8 maanden onderzoek en gesprekken 

• Tweede helft 2017 een gedragen visie door Hagenaar en organisatie 

• Inclusief heldere KPI’s 

• Onderzoeken van implicaties uitvoering voor organisatie 

• Uitvoeren visie 
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Is het nieuw wat we willen doen? 

• Ja, voor gemeenteland 

 

• Nee voor bedrijfsleven. De Bol.coms doen dit al. Amazon gaat al verder 

(Echo). 
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Bij realisatie 

• Iedere Hagenaar goed, gemakkelijk en snel wegwijs gemaakt 

• De Hagenaar kan zijn zaken moeiteloos online met ons regelen (thuis, 

onderweg of op het werk) 

• Op het juiste moment en op de juiste plek de juiste informatie 

• Online luisteren, online ruimte geven 

• Persoonlijke online media als cobrowsen zorgen ervoor dat de digitaal 

minder vaardigen meestal ook online geholpen kunnen worden 

• Mensen die online niet meekomen, hebben altijd een alternatief 
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