MeldDesk

Eén systeem voor het registreren,
monitoren en afhandelen van
meldingen in de openbare ruimte

Meldingen snel in de
juiste banen leiden

Een omgevallen boom, volle prullenbakken, fietswrakken of losse stoeptegels.
Dagelijks ontvangt u als gemeente, waterschap of groenbeheerder meldingen
over de openbare ruimte, die betrokken inwoners signaleren. Op elk moment
van de dag. Via e-mail, formulieren, social media en telefonisch. Hoe gaat u
daar op de juiste manier mee om?
Het is aan uw organisatie om deze meldingen
af te handelen. Zo snel en goed mogelijk.
Een hele uitdaging, gezien de hoeveelheid en
diversiteit. De ene melding is urgenter dan de
andere. Hoe zorgt u ervoor dat u meldingen
in korte tijd kwalificeert? Hoe houdt u zicht
op de status van alle meldingen? Hoe beperkt
u de complexe logistieke papierstroom? En
hoe garandeert u een snelle, kwalitatieve
afhandeling, zonder dat er meldingen
worden ‘vergeten’ of zelfs kwijtraken?
MeldDesk: slim meldingenmanagement
Steeds meer gemeenten kiezen voor MeldDesk om meldingen en klachten van burgers

simpel en digitaal te registreren, monitoren
en af te handelen. Dit toonaangevende
digitale informatiesysteem van BeheerVisie
digitaliseert de gehele keten: van de burger
tot en met de buitendienst en vice versa.
MeldDesk verbindt burgers en medewerkers
binnen en buiten de organisatie. Informatie
wordt eenmalig ingevoerd en meldingen
kunnen vervolgens geheel digitaal worden
afgehandeld. Met de verzamelde data kunt
u rapportages genereren om inzicht te
verkrijgen in verbeterpunten. Het resultaat
onder de streep: een verbeterde dienst
verlening, kostenoptimalisatie en een
beter risicobeheer.

Meldingen monitoren en
afhandelen met één systeem
Alle meldingen komen in MeldDesk te staan,
ongeacht de manier waarop ze zijn door
gegeven. Het is zelfs mogelijk een koppeling
aan te brengen met social media, waardoor
berichten over de openbare ruimte auto
matisch terechtkomen in MeldDesk. Dit geeft
u in één oogopslag een compleet overzicht
van de hoeveelheid, het type en de status.
Ook ziet u welke acties al ondernomen zijn,
welke afdelingen veel meldingen ontvangen
en via welk kanaal de meldingen zijn
binnengekomen.

MeldDesk verwerkt meldingen over de
openbare ruimte, maar ook over bijvoorbeeld
gebouwen, de milieustraat, openbare verlichting, het riool, zwerfvuil en afvalverwerking,
verloren en gevonden voorwerpen en groenvoorzieningen. Daarnaast kan MeldDesk
ook niet-fysieke meldingen verwerken,
zoals bejegeningsklachtenen en klachten
over de dienstverlening.
MeldDesk is eenvoudig in gebruik en kan
aan uw situatie worden aangepast, waardoor
het systeem altijd aansluit bij uw organisatie,
protocollen, processen en systemen. U kiest
zelf voor het centraal of decentraal gebruik
van MeldDesk, u bepaalt hoofd- en subcategorieën, normtijden en afdelingen. De uit
gebreide autorisatiemogelijkheden stellen
u in staat om rechten toe te kennen per
gebruiker of functie en aan te geven wie
eindverantwoordelijk is. Vertrouwelijke
gegevens blijven zo vertrouwelijk.
Naar wens kunt u de basis aanvullen met
modules die de mogelijkheden van MeldDesk
vergroten. De MeldingenKaart bijvoorbeeld.
Hiermee kan iedereen op de website 24/7
de meldingen en bijbehorende status zien
en zelf een nieuwe melding op de kaart
zetten. Of MeldDesk Web om onderaan
nemers van de gemeente te integreren in
het meldingenproces. Andere aanvullende
modules zijn o.a. een app voor de burger en
een app voor de buitendienstmedewerker,
die het meldingenproces naar een nog
hoger niveau kunnen tillen.

Voor burgers: melden via
MijnGemeente app
Gemeenten die MeldDesk gebruiken,
kunnen ervoor kiezen hun inwoners gratis
de MijnGemeente app aan te bieden. Burgers
kunnen via deze app op een simpele manier
een melding doen. Deze meldingen komen
inclusief GPS-coördinaten en eventueel
een foto en bijbehorende objectnummer
(zoals lichtmastnummer) rechtstreeks
binnen in MeldDesk.

Voor medewerkers in het veld:
MeldDesk app
Met de app van MeldDesk kan uw organisatie
meldingen efficiënter en sneller afhandelen.
De medewerker bij de buitendienst krijgt op
zijn smartphone of tablet alle gegevens door
over de melding. Vervolgens kan hij vanuit de
app navigeren naar de locatie van de melding
en de status van de melding wijzigen als hij
deze verholpen heeft. Daarnaast kan hij ook
zelf op locatie een melding toevoegen als hij
iets signaleert. Hiermee behoren meldbonnen
dus tot het verleden!

Betere dienstverlening
met minder kosten
Kosten besparen
MeldDesk hanteert een digitaal multichannel
intakeproces, met opties voor meldingen via
onder meer een klantcontactcenter (KCC),
webformulieren en apps voor de smart
phone. Gegevens hoeven dus maar één keer
ingevoerd te worden. Vervolgens gaat de
melding bij voorkeur automatisch naar de
juiste afdeling of medewerker. Dat is snel en
voorkomt fouten, wat het intakeproces aanzienlijk optimaliseert en dus kosten bespaart.
Verbeterde dienstverlening
Door het gebruik van MeldDesk kunt u de
kwaliteit van uw dienstverlening flink ver
beteren. Meldingen worden in één keer
volledig geregistreerd en kunnen niet verdwijnen of worden genegeerd. Het systeem
bewaakt de ingestelde normtijden. Door de
kortere doorlooptijd neemt de werkdruk
op het meldpunt af en is er minder kans op
fouten. Het systeem stuurt automatisch een
ontvangstbevestiging en de gemeente kan
via MeldDesk de burger laten weten wat er
met de melding gebeurt of is gebeurd.
Burgers ervaren zo dat de gemeente serieus
omgaat met hun melding. Bovendien geeft
MeldDesk u meer inzicht in processen én
mogelijke knelpunten, waardoor u processen
kunt evalueren en optimaliseren. Deze
gegevens worden inzichtelijk door middel
van dashboards, rapportages en grafieken.

Risico’s beter onder controle
MeldDesk werkt met normtijden, waardoor
u risico’s beter onder controle krijgt. Zo blijft
geen enkele zaak lang onbehandeld. Met
de ingebouwde risicobeheersingsfunctie
worden meldingen nog sneller doorgezet.
Verantwoordelijken kunnen zelf het risico
gehalte van bepaalde meldingen verhogen.
Dit maakt gevaarlijke situaties eenvoudig
inzichtelijk, waarna ze met voorrang kunnen
worden o
 pgelost. Wordt de normtijd van een
melding die is bestempeld als risicofactor
overschreden? Dan seint het systeem automatisch de volgende managementlaag in.

De voordelen van MeldDesk:
• eenvoudig in gebruik
• flexibel in te richten
• organisatiebreed inzetbaar
• koppelingen mogelijk met o.a. zaak
systemen, klantcontactsystemen,
documentmanagementsystemen en BAG
• voordelig in gebruik: u betaalt alleen
voor de modules die u afneemt

MeldDesk

Snel en soepel overstappen op MeldDesk
Met MeldDesk is BeheerVisie marktleider
op het gebied van meldingenmanagement.
Tijdens de implementatie staat de betrokkenheid van uw medewerkers centraal.
Alles wordt transparant besproken,
afgestemd en vastgelegd. Met onze
implementatiemethodiek kunt u de
standaardmodules van MeldDesk al
binnen 8 tot 10 weken in gebruik nemen.

Ook uw dienstverlening
verbeteren en kosten besparen?
Graag geven wij u advies en komen
wij langs voor een demonstratie.
Neem vrijblijvend contact op via
(088) 770 85 00 of info@beheervisie.nl

Gemeente Huizen:
“Dankzij een goede samenwerking werd de implementatie van MeldDesk
binnen tweeëneenhalve maand voltooid. Wij zien BeheerVisie als een
professionele leverancier met kundige medewerkers. Door als partners
met elkaar samen te werken, hebben we de ambitieuze planning op een
zeer prettige manier gehaald.”
Gemeente Zuidplas:
“Zowel de medewerkers bij de gemeente Zuidplas als de inwoners zijn blij met
de eenvoudige en overzichtelijke registratie van de meldingen in MeldDesk. Het
invullen en behandelen van meldingen blijft mensenwerk, maar de applicatie
maakt het mogelijk goede en eenduidige dienstverlening te realiseren.”

Over BeheerVisie
Beheervisie maakt deel uit van Conxillium, een groep IT-bedrijven die zijn gespecialiseerd
in hoogwaardige software voor een betrouwbare en klantvriendelijke lokale overheid.
Kijk voor meer informatie op www.beheervisie.nl en www.conxillium.com

BeheerVisie is onderdeel van Conxillium

