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NIEUWSBRIEF
Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de professionalisering van onze organisatie,
de activiteiten van de teams en nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied.

De uitdagingen voor 2018
Beste relatie,
Deze nieuwsbrief geeft een opsomming weer van gebeurtenissen waar we als
organisatie trots op zijn. Zo waarderen inwoners onze deskundigheid en klantgerichtheid, hebben ruim 7000 inwoners hun reactie op de voorlopige WOZwaarde gegeven en kijken we terug op een geslaagde relatiemiddag.
Het jaar 2018 is net van start en biedt ons nieuwe uitdagingen. We willen onze
organisatie klaarstomen voor de nabije toekomst. Een toekomst waarin onze visie
en missie tot uitvoering komt. Deze visie en missie is onlangs toegelicht in het
bestuur en zal ook in de colleges op de agenda staan.
Ons uitgangspunt is dat we er zijn voor onze partnergemeenten en inwoners. Dus
gaan we aan de slag met de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek. En
wordt de dienstverleningsovereenkomst 2.0 met onze deelnemende gemeenten
een feit. We adviseren proactief. Kortom, we benutten ook in het nieuwe jaar onze
talenten en kwaliteiten om de gestelde doelen succesvol af te ronden.
Ik wens u een gezond en succesvol 2018!

Rob Toet,
directeur Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Terugblik relatiemiddag

vlnr. Rob Welten, Rob Toet en Eddy van der Ley (dagvoorzitter)

Donderdag 5 oktober organiseerde het GBT haar relatiemiddag in het Polman Stadion in Almelo met als thema:
Samen Presteren. Een logische en bewuste keuze. We zijn een toonaangevend samenwerkingsverband dankzij en
voor onze relaties. Om goed te presteren heb je elkaar nodig. De middag had een sportief karakter, getuige de
locatie en speciale gasten.
Aftrap
De aftrap werd verzorgd door Rob Toet
(directeur) en Rob Welten (bestuursvoorzitter). In een sportief tweegesprek gaven
ze hun visie op het begrip samenwerken
in de breedste zin. Hoe kun je door regionaal samen te werken elkaar versterken?
“Samen presteren doe je als GBT en
deelnemende gemeenten samen met als
resultaat een optimale dienstverlening”,
aldus Rob Toet. “Uit het gehouden klanttevredenheidsonderzoek onder inwoners
blijkt ook dat de klantvriendelijkheid
goed scoort”.
Rob Welten gaf aan hoe belangrijk de rol
van het GBT voor de regio is. “Het GBT is
een succesvol samenwerkingsverband dat
kansen benut en zorgt voor verbinding”.
Na de aftrap konden de genodigden
kiezen tussen twee inspirerende sessies:
De paarse krokodil voorbij of Scoren met
big data.
Paarse krokodil voorbij
Bouke van der Weide Jansen van het boek
“Verdraaide Organisaties” nam de aanwezigen mee in de systeem- en leefwereld. Met een aantal voorbeelden liet
hij zien hoe mensen en systemen op
elkaar reageren en dilemma’s waar het
GBT tegenaan loopt. Moet je altijd uit-

gaan van de regel? Of zijn er situaties
waar de context zo is dat je besluit af
te wijken. De overheid bepaalt niet wat
goed is voor de inwoner. De inwoner
vraagt zelf om informatie. “Terug naar de
bedoeling” aldus Bouke.

Bijpraten tijdens de pauze
mensen die niet willen betalen en mensen
die niet kunnen betalen. Big data biedt
enorme kansen in een goede dienstverlening naar de burger.

Bouke van der Weide Jansen tijdens zijn
presentatie
Scoren met big data
Big data, het analyseren van een groot
aantal gecombineerde gegevensbronnen, biedt veel inzicht en kansen voor
het GBT en gemeenten. Eiffel liet in haar
presentatie zien hoe klantgroepen inzichtelijk worden als je verschillende data
combineert en analyseert. Zo beschikt
het analysecentrum van Eiffel over
20 demografische kenmerken van de
ruim 7,5 miljoen huishoudens in Nederland en 2000 voorspelmodellen.
Voor het GBT biedt big data inzicht in een
beter beeld wie de inwoner is. We kunnen
bijvoorbeeld onderscheid maken tussen

Derde helft
Een rondleiding door het Polman Stadion
liet zien dat samen presteren op en buiten
het veld gebeurt. Alle deuren gingen open:
de faciliteiten voor de spelers, het museum,
de perstribune, kantoren en business
clubs werden getoond.
Het officiële gedeelte van de middag werd
afgesloten door Youri Mulder en Gert
Jakobs. Ze werden door dagvoorzitter Eddy
van der Ley uitgedaagd anekdotes uit hun
sportieve carrière te vertellen. Op zeer
humoristische wijze gaven beide heren
aan dat zonder ontspanning goede (team)
prestaties niet te evenaren zijn en dat je
elkaar nodig hebt.

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek:

GBT op de goede weg

Kennispunt Twente heeft voor het GBT een klanttevredenheidsonderzoek onder inwoners gehouden. Dit onderzoek bestond uit drie delen: een digitale vragenlijst, een aantal verdiepingsinterviews de zgn. klantreizen en een
analyse van diverse contactmomenten.

Centrale onderzoeksvragen die Kennispunt Twente heeft gesteld:
•	Wat is het beeld dat de inwoner heeft van het GBT en de frontoffices van de gemeenten?
•	Wat zijn de ervaringen en behoeften van de inwoners?
•	Wat is de verdeling tussen front- en backoffice werkzaamheden?

Belangrijke uitkomst is dat bijna driekwart van de respondenten
aan geeft dat ze geen contact hebben gehad. Deze groep betaalt
de ontvangen aanslag gemeentelijke belastingen, zonder dat
hiervoor contact wordt gezocht.
De resultaten gaan vooral over een relatief kleine groep die
contact heeft gehad met het GBT. Hieronder vallen vaak kwetsbare groepen als het gaat over invordering en kwijtschelding.
Bij bezwaar en beroep zijn het vaak inwoners die het niet eens
zijn met de kennisgeving of uitspraak en hierover contact
opnemen.
Resultaten
• voorkeur contact : 1. telefoon 2. email en 3. persoonlijk
contact
•	belangrijkste onderwerpen: kwijtschelding, aanslag
gemeentelijke belastingen en WOZ-waarde
• klantvriendelijkheid en duidelijkheid is 
•	verbeterpunten: transparantie, telefonische wachttijd en
inzicht in afhandelingsprocedure

Sterke punten contact met GBT

Inwoners
hebben
behoefte aan
meer
transparantie.

GBT faciliteert lokale lastenmeter Oldenzaal
De gemeente Oldenzaal heeft dit najaar in
samenwerking met het GBT de lokale lastenmeter geïntroduceerd. Met deze online
service van Footsteps kunnen (toekomstige) inwoners en ook ondernemingen
zien wat het effect van bijvoorbeeld de
WOZ-waarde of een bedrijfsvergunning

op de totale gemeentelijke belastingen
is. Ook kan men tarieven vergelijken met
andere gemeenten. Het GBT heeft de
open data voor deze lokale lastenmeter
geleverd. Inwoners hoeven daardoor alleen maar hun postcode en huisnummer
in te voeren en de WOZ-waarde verschijnt

automatisch. Vervolgens kunnen ze hun
persoonlijke situatie m.b.t. gemeentelijke
belastingen invoeren waarna ze een totaal
beeld van hun lastenplaatje krijgen. Een
uitkomst voor de inwoner die zich bijvoorbeeld in Oldenzaal wil vestigen.

Voormeldingen
We vinden het belangrijk dat inwoners
tijdig inzicht krijgen in de opbouw van
hun voorlopige WOZ-waarde. Door
inzicht te geven konden inwoners afgelopen november ook reageren op
hun voorlopige WOZ-waarde, oftewel
voormelding. Kloppen de gegevens als
inhoud, oppervlakte ligging of staat van
onderhoud en is de inwoner het eens met
onze keuze van vergelijkbare objecten?
Ruim 7000 huiseigenaren hebben hier
gehoor aan gegeven, waarvan de helft
het volledig eens is met de voorlopige
WOZ-waarde en opbouw.

Erkenning
leerbedrijf MBO
verlengd
Het GBT is een erkend leerbedrijf voor stagiaires van een MBO-opleiding (ROC). Deze
erkenning is nu met vier jaar verlengd. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) verleent de erkenning als een organisatie aan bepaalde voorwaarden voldoet. Op grond van de gunstige beoordeling door de SBB kan het GBT ook
de komende jaren voor diverse stagiaires een belangrijke leerplek zijn voor de opleiding
financieel administratief medewerker of bedrijfsadministrateur.

Twentse trainees maken sportief kennis met GBT
Gyula Rychtarski, momenteel trainee bij het GBT, had een
mooi kennismakingsprogramma gemaakt.
De wereld van gemeentelijke belastingen is volop in beweging.
Om deze beweging aan den lijve te ondervinden was sportschool Club Life de aangewezen plek om kennis te maken met
het GBT. De trainees werden door Ronny Tijink (strategisch
manager) en Bart Lassche (tactisch manager) ontvangen.
Vanaf de fiets kregen ze uitleg wat het GBT doet en waar we

voor staan. Na een voorstelrondje werd gestart met een
spinningsessie onder leiding van Bart. Nadat de deelnemers
daarvan op adem waren gekomen, heeft Justin Buit een
presentatie over big data verzorgd. Tijdens deze interactieve
sessie werden de trainees enthousiast van de oneindige
mogelijkheden die klantkennis ons biedt.
Dennis Sepp inspireerde de trainees vervolgens om jezelf in je
kracht te zetten. Als jij in beweging komt, breng je een proces
op gang. “Zorg dat je aan de
bal blijft”, luidt zijn motto.
Na een actieve introductie
met kickboksen konden de
trainees hun eigen kracht
laten zien. De reacties over
deze kennismaking waren
unaniem enthousiast. We
hebben als organisatie
duidelijk kunnen maken dat
we met mensen voor mensen
werken. Als inwoner uit ons
verzorgingsgebied zijn we
allemaal klant en mens en
zo willen we ook behandeld
worden.

Twentse trainees in de startblokken voor de spinningsessie van Bart Lassche.

