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De 4 verbeteringen 
 
 



Je klant centraal 
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•  Transparanter en inzichtelijker 

•  Iedereen toegang tot dezelfde 

informatie 

•  Meer samenhang in regelgeving, 

snellere besluitvorming 

•  Gemeente is partner, meedenker 

en adviseur 

•  Participatie  

•  Vertrouwen en samenwerken 

•  We kijken wat er kan! 

•  Snel, makkelijk en comfortabel, 

vanuit externe focus (gebruiker 

centraal) 

•  1 overheid qua toegankelijkheid 

en aanspreekpunt 

•  Integrale intake en afhandeling, 

bevoegde gezagen samen 

Dienstverlening onder de Omgevingswet 
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2021 

•  Op de schop:  onze 

informatievoorziening 

•  Op de schop: onze 

bulkproducten 

•  Op de schop: ketenproducten 

•  Op de schop: onze afhandeling 

•  Op de schop: denken van 

binnen naar buiten 

•  Op de schop: onze 

toegankelijkheid 

•  Op de schop: onze rol als 

overheid 

•  Op de schop: onze leidende rol 

•  Op de schop: ….. 



Backoffice- 
projecten 

? 
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Waar komt de klant voor? 

Wie zijn onze klanten eigenlijk? 

Hoe beleven zij onze huidige dienstverlening? 

Welke dienstverlening willen ze? 

Stel je klant écht centraal! 
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Waar komt de klant voor (topvragen)? 

Bouwen Top 5: 

(Af-/op-/aan-)bouw: 32% 

Dakkapel: 21% 

Kozijn/gevel: 10% 

Overig: 37% 

Bouwsom: 

<10.000: 44% 

10.000-25.000: 16% 

25.000-50.000: 11% 

>50.000: 29% 

71% 
< 50.000 
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Inwoners Ondernemers 

Initiatief-
nemers 

Belang- 
hebbenden 

Persona’s 
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Topklanten 
Initiatiefnemers: 

•  25% Lidewij & 

Mathijs 

•  25% Jan & Eva 

•  50% Albert & Friso 
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Welke eisen stelt de klant aan onze dienstverlening? 



Hoe ervaart de klant onze dienstverlening? 

Ik kom het station 
binnen 

Ik stap in en zoek 
een zitplek 

Ik stap uit/ 
ik stap over 
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Moment van de 
waarheid 

Episodes 

Klantpijn  

Klantwinst 

Heartbeat 



IKEA Customer journey 

???	



20	



Huidige klantreis 



Elke persona heeft zijn eigen beleving 



Gewenste klantreis 
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1.  Ik vind het onduidelijk hoe procedures in elkaar zitten en 

wanneer er wat gebeurt: het is voor mij een black box. 

2.  Ik vind dat processen te lang duren. 

3.  Ik moet mij baseren op versnipperde, ongestructureerde en 

tegenstrijdige informatie van veel verschillende bronnen. 

4.  Er wordt niets gedaan met mijn input. 

5.  Ik heb geen duidelijk contactpersoon, iemand die mij helpt en 

mijn dossier goed kent. 

6.  Tijdens het proces moet ik van alles en nog wat onverwacht 

veranderen. 

7.  Ik begrijp de informatie niet en vind het taalgebruik te 

ingewikkeld. 

8.  Ik kom er veel te laat achter dat er iets gebeurt in mijn 

omgeving. 

9.  Niemand verplaatst zich in mijn situatie. 

 

Top 9 Klantpijnen 



 Dienstinnovaties Innovaties 
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750 

formules 
30.000 vestigingen 
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toegankelijkheid 

beleving 

prijs assortiment 

service 

Hema 

Xenos 

Action 



Sterk merk, meerdere formules 
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beleving 
•  tone of voice 

•  look & feel 

toegang 
•  online 

•  telefoon 

•  face-to-face 

prijsstelling 
•  differentiatie 

•  perceptie 

service 
•  normen 

•  presentatie 

assortiment 
•  producten en 

diensten 

mens & 

organisatie 
•  HR-beleid 

•  besturing 

•  cultuur 

financiering 
•  kosten-baten 

•  Businesscase 

informa- 

tisering 
•  architectuur 

•  systemen 

•  digitalisering 

processen 
•  werkprocessen 

•  rode loper 

•  service-

blueprint 



Wat is een serviceformule? 
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Omgevingswet: 4 serviceformules 
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Droom/	
initiatief	





                     

developer	

KCC’er	 vergunningverlener	

jurist	

klant	

co	
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Vragen? Meer weten?  
Verder praten? 

 
Mieke.Bergkamp@VNG.nl 

 
 
 
 
 

Dank voor uw aandacht! 


