Visie publieke dienstverlening
Gemeente Valkenswaard

Vastgesteld BenW 15aug06

WenS
Marc Schaeffers
Harry Woltring

1

Inhoudsopgave

pag.

1

Inleiding

3

2

Landelijke ontwikkelingen

4

3

Afbakening begrip publieke dienstverlening

7

4
4.1
4.2
4.3

Kernwaarden, prestaties en monitoren
Kernwaarden
Prestaties
Monitoren en verbeteren

8
8
8
9

5
5.1
5.2
5.3

Inrichting publieke dienstverlening
Inrichting samenwerking met andere partijen
Inrichting van wijkgericht werken
Inrichting transactiedienstverlening

11
12
12
13

6
6.1
6.2

Burgerparticipatie
Burgerinitiatief
Burgerparticipatie in de gemeenteraad

16
16
16

7
7.1
7.2

Bereikbaarheid
Communicatiekanalen
Openingstijden

17
16
17

8

Elektronische dienstverlening

19

Bijlage:

Begrippenlijst

20

2

1. Inleiding
Binnen de lokale overheid staat de kwaliteit van de publieke dienstverlening hoog op de
bestuurlijke agenda. Op grond van het actieprogramma “andere overheid” geeft het kabinet
aan langs welke lijnen de overheid zou moeten worden gemoderniseerd. Het actieprogramma
geeft daarmee impulsen voor ingrijpende veranderingen in de verhouding tussen de overheid
en de burgers. “Andere Overheid” werkt aan een krachtige overheid, die de samenleving
centraal stelt én slagvaardig is. Ook de gemeente Valkenswaard wil verbeteringen doorvoeren
in de kwaliteit van de publieksdienstverlening.
In een eerste fase zijn de producten en diensten, die verkokerd werden aangeboden,
geïntegreerd binnen één afdeling publiekszaken. Verschillende loketten zijn geïntegreerd en
de producten en diensten worden op de begane grond van het gemeentehuis aangeboden aan
burgers van Valkenswaard. De tweede fase is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van
de dienstverleningsprocessen. In de toekomstvisie publieke dienstverlening zijn doelen en
kaders opgenomen die leidend zijn bij het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.
De komende vijf jaar wordt de ontwikkelde visie gehanteerd als beleidskaders voor alle
veranderingen. Tijdens het opstellen van de programmabegroting wordt jaarlijks beoordeeld
of de visie moet worden bijgesteld. Uitgangspunt hierbij is dat de Afdeling Publiekszaken het
voorportaal is voor de dienstverlening aan burgers en vertegenwoordigers van instellingen en
bedrijven.
De notitie “Toekomstvisie publieksdienstverlening gemeente Valkenswaard” bestaat uit de
volgende hoofdstukken:
1. Inleiding
2. Landelijke ontwikkelingen
3. Afbakening publieke dienstverlening
4. Kernwaarden, prestaties en monitoren en verbeteren
5. Inrichting publieke dienstverlening
6. Burgerparticipatie
7. Bereikbaarheid
8. Informatievoorziening
Het is een uitdaging geweest om van de toekomstvisie publieke dienstverlening geen
strategische beleidsnota te maken waarin niet duidelijk is vastgelegd welke resultaten behaald
moeten worden. In alle hoofdstukken zijn voorstellen uitgewerkt die moeten leiden tot het
meetbaar verbeteren van de publieke dienstverlening. Op basis van de voorstellen in de
toekomstvisie wordt de directie in staat gesteld om verantwoording af te leggen aan het
college van burgemeester en wethouders over te behalen resultaten. Na vaststelling van de
notitie door het college van burgemeester en wethouders wordt een uitvoeringsplan opgesteld.
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2. Landelijke ontwikkelingen
De ontwikkelingen op het terrein van de publieke dienstverlening zijn sterk in beweging. De
belangrijkste ontwikkelingen worden kort en bondig geschetst.
2.1 Vraaggerichte organisatie dienstverlening
Overheidsorganisaties worden meer en meer geconfronteerd met de roep de dienstverlening te
optimaliseren. Afnemers van overheidsdiensten worden mondiger en dwingen steeds vaker
een transparante en vraaggerichte, geïntegreerde dienstverlening af. Daarnaast bestaat er druk
vanuit de rijksoverheid om de dienstverlening zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten.
Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat steeds meer gemeenten zich heroriënteren op hun
dienstverlening en hun dienstverlening vraaggericht gaan inrichten met het doel de kwaliteit
van de dienstverlening voor de burger te verbeteren.
Uit NIPO-onderzoek van januari 20021 blijkt dat het OL2000 gedachtegoed wijd verspreid is
en dat de meerderheid van de gemeenten concreet beleid heeft op het gebied van
geïntegreerde dienstverlening. Enkele highlights uit dat onderzoek zijn:
 ruim eenderde van de gemeenten heeft minimaal één geïntegreerd loket gerealiseerd;
 iets meer dan de helft van de gemeenten werkt bij het invoeren van vraaggerichte,
geïntegreerde dienstverlening samen met andere dienstverlenende organisaties zoals het
kadaster, woningcorporaties, gezondheidszorg, thuiszorg, arbeidsvoorziening of Kamer
van Koophandel;
2.2 Actieprogramma andere overheid
In het actieprogramma andere overheid geeft het kabinet aan langs welke lijnen de overheid
zou moeten worden gemoderniseerd. Het actieprogramma vormt daarmee een startschot voor
ingrijpende veranderingen in de verhouding tussen de overheid en de burgers. Andere
Overheid werkt aan een krachtige overheid, die de samenleving centraal stelt én slagvaardig
is. De activiteiten van het programma zijn ondergebracht in vier actielijnen:
• de overheid gaat de dienstverlening aan haar burgers verbeteren;
• de overheid gaat anders en minder regelen;
• de rijksoverheid gaat zichzelf beter organiseren;
• de rijksoverheid gaat haar relaties met provincies en gemeenten vernieuwen.
Per actielijn is aangegeven welke resultaten het kabinet wil boeken in de periode 2003-2007.
De uitvoering van het programma ligt op schema. De volgende doelen zijn of worden op
gerealiseerd:
• de invoering van het Burger Service Nummer;
• het doel is dat de overheid in het contact met burgers en bedrijven één uniek nummer
hanteert;
• het stelsel basisregistraties is uitgebreid met drie basisregistraties en drie potentiële
basisregistraties.
• er zijn stappen gezet voor een uitbreiding van DigiD. Voor veel zaken zoals het verlengen
van je rijbewijs, het aanvragen van een vergunning, het aanvragen van Kinderbijslag etc.
etc. moet je een bezoek brengen aan het gemeentehuis of deelgemeente. Met DigiD wordt
het mogelijk steeds meer van deze zaken te regelen via Internet, zodat u het huis niet
1
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meer uithoeft en ook niet meer te maken heeft met lange rijen voor het loket. DigiD staat
voor Digitale Identificatie. Het bestaat uit een inlognaam en wachtwoord waarmee u
toegang krijgt tot steeds meer digitale diensten van de gemeente of overheid. In 2007
komt er een landelijk telefoonnummer waar burgers met al hun vragen aan de overheid
terecht kunnen (Contact Center Overheid)
2.3 Visie 2015
De VNG Commissie Gemeentelijke Dienstverlening (Commissie Jorritsma) heeft haar visie
op gemeentelijke dienstverlening in 2015 gepresenteerd. Deze commissie, onder leiding van
Annemarie Jorritsma heeft het statement geformuleerd dat ‘Gemeenten binnen 10 jaar de
poort tot de overheid zijn’.
Dit is geen eis maar een statement: Gemeenten willen deze positie gaan verdienen. Zij staan
het dichtst bij burgers, bedrijven en instellingen. Dit maakt het voor burgers logisch om
gemeenten als eerste aanspreekpunt te gebruiken. De burger staat dus centraal in de ambitie.
Gemeenten moeten de komende de 10 jaar zo goed worden in dienstverlening dat het
vanzelfsprekend wordt om frontoffice taken van de overheid bij gemeenten te beleggen. De
gemeente kan de burger en bedrijf helpen ook als het gaat om een product of dienst van een
andere overheid. De commissie ziet de invoering van een landelijk dekkend stelsel van één
centraal telefoonnummer per gemeente (in een herkenbare reeks) als een goede eerste stap. De
invoering van één telefoonnummer vergt dat producten en diensten binnen gemeenten
gebundeld worden. Als dit geregeld is, dan is de stap om daarna ook via andere kanalen
(elektronisch en fysiek) de dienstverlening aan te bieden een stuk kleiner.
Het is een ambitieuze visie: gemeenten worden uitgedaagd om de dienstverlening in te vullen
vanuit de logica van de klanten. Dit moet ertoe leiden dat de gemeente de toegang wordt voor
de hele overheidsdienstverlening.
2.4 Wet Maatschappelijke Ondersteuning
In 2006 komt er een nieuwe wet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, hierna genoemd
Wmo. De Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten en delen uit de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten gaan er op den duur in op.
De bedoeling van de Wmo is dat burgers zo veel mogelijk voor zichzelf en elkaar zorgen. Op
dit moment kijken burgers soms iets te snel naar de overheid. Als het iemand niet lukt om zelf
ondersteuning te regelen, kan hij bij de gemeente terecht. De gemeente kan dan een
vrijwilligersorganisatie of een professionele organisatie inschakelen voor de nodige
ondersteuning. De gemeente wordt met de Wmo verantwoordelijk voor de maatschappelijke
ondersteuning. De gemeente moet er voor zorgen dat iedere burger volwaardig kan deelnemen
aan de maatschappij. Daarbij mogen bijvoorbeeld ouderen en mensen met een beperking geen
drempels ervaren. Elke gemeente mag zelf bepalen hoe ze de maatschappelijke ondersteuning
organiseren. De ene gemeente zal investeren in vrijwilligerswerk en een andere gemeente zal
een sportclub ondersteunen die zich inspant voor ouderen en gehandicapten. De gemeente kan
de dienstverlening beter aanpassen op iemands persoonlijke omstandigheden. De gemeente
heeft immers beter zicht op de plaatselijke situatie dan de rijksoverheid. De gemeente weet
welke organisaties ingeschakeld kunnen worden en aan welke voorzieningen burgers behoefte
hebben. Er komen onvermijdelijk verschillen tussen gemeenten. Elke gemeente biedt immers
maatwerk, afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van haar burgers. Volgens het
kabinet kunnen juist die verschillen gemeenten scherp houden. Als duidelijk is dat een
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buurgemeente betere voorzieningen biedt, kan iemand met dat gegeven naar zijn eigen
gemeentebestuur stappen en om verbetering vragen.
Op dit moment zijn er nog teveel verschillende regels voor verschillende voorzieningen voor
bijvoorbeeld mensen met een beperking en ouderen. Met de Wmo kunnen gemeenten al die
regelingen bij één loket onderbrengen. Mensen kunnen er terecht voor informatie, advies en
het aanvragen van voorzieningen. Dat is prettiger voor de burger. In het loket kunnen mensen
straks terecht voorzieningen uit de huidige Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten
en delen van de AWBZ die straks onder werking van de Wmo komen.
2.5 Actieprogramma Elektronische Overheid
Met het Actieprogramma Elektronische Overheid (ELO) dat eind 1998 is uitgebracht, werd
beoogd om via gerichte inzet van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) bij de
overheid een impuls te geven aan het verbeteren van de kwaliteit en service
(klantgerichtheid), efficiëntie (kostenbesparing) en effectiviteit (doelgroepenbereik) van de
dienstverlening aan burgers en bedrijfsleven. Op grond van het actieprogramma wordt
gestreefd maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden van elektronische
dienstverlening.
2.6 Burgerparticipatie
Versterking van de democratie en vergroten van vertrouwen, dat is de kern van de voorstellen
uit de democratische vernieuwingsagenda van voormalig minister Alexander Pechtold. De
democratie staat onder druk. Burgers herkennen zich onvoldoende in hun bestuur. Versterking
van de democratie, één van de kernthema’s van dit kabinet, begint daarom met het vergroten
van vertrouwen. Twee lijnen staan daarin centraal: versterking van democratisch leiderschap
van de politiek en versterking van de positie van actieve burgers
2.7 Onderzoek VNG waardering gemeenten
Uit recent onderzoek door de VNG blijkt dat Nederlanders hun gemeente vooral waarderen en
vertrouwen als het gaat om concrete zaken. Inwoners hebben er vertrouwen in dat de
gemeente hen goed informeert als het om belangrijke onderwerpen gaat. Ook als het gaat om
hun behoefte aan informatie geldt hetzelfde: hoe concreter de onderwerpen hoe groter de
informatiebehoefte. Burgers verwachten door hun gemeente goed geïnformeerd te worden
over wegwerkzaamheden, veiligheid in de buurt en de hoogte van belastingen. Hoe de
gemeente haar zaken regelt, vinden burgers minder van belang. Informatie over wie besluiten
neemt, verbetering van dienstverlening of prestatievergelijkingen tussen gemeenten kunnen
daarom op minder belangstelling rekenen.
Deze ontwikkelen hebben ook invloed op de ontwikkelingen in Valkenswaard. In de
toekomstvisie publieke dienstverlening gemeente Valkenswaard wordt geanticipeerd op deze
ontwikkelingen.
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3. Afbakening publieke dienstverlening
Het hanteren van eenduidige begripsdefinities is noodzakelijk om op een verantwoorde wijze
de discussie te voeren over het aandachtsgebied publieke dienstverlening. Daarom is in dit
hoofdstuk kort en bondig een beschrijving uitgewerkt van het begrip publieke dienstverlening.
In bijlage 1 van de rapportage is, om interpretatieverschillen te voorkomen, een begrippenlijst
opgenomen.
De relatie tussen de gemeente en de burgers en organisaties is veelvormig. In tabel 1 staan de
verschillende relaties tussen de gemeente en de burgers en organisaties weergegeven. Alle
rollen van de gemeente in de tabel vallen onder het domein publieke dienstverlening. Hierbij
gaat het niet alleen om de ambtelijke organisatie maar ook om het college van burgemeester
en wethouders en de gemeenteraad.
Rol burger/
organisatie

Omschrijving

Rol gemeente

Aard van de
activiteit

Voorbeelden producten,
diensten

Individuele
burger of
organisatie

Klant (individu,
bedrijf)

Dienstverlener

Zo goed mogelijke
service
Transactie

Collectieve
burger of
organisatie
Participerende
burger of
organisatie
Onderdaan

Wijkbewoner,
gebruiker

Beheerder

Onderhoud plegen,
faciliteiten bieden

Verstrekken van tastbare
producten en diensten
(vergunningen, reisdocumenten
en dergelijke)
Vuil ophalen,
speelvoorzieningen

Maatschappelijk
betrokkene,
partner
Burgers die zich
niet aan regels
houden
Stemgerechtigde
inwoner

Ontwikkelaar

Ideeën uitwisselen
Samenwerken

Structuurplan,
wijkontwikkelingsplan

Regeltoepasser,
handhaver

Voorschrijven en
handhaven/afdwingen

Dwangsom bij handhaven
regels

Democratische
representant

Collectieve keuzes

Beleidsvorming
Aandacht voor en resultaten op
actuele thema’s (veiligheid)
Wetten en beslissingen

Kiezer

Tabel 1: Rolverdeling burger/organisatie en gemeente
De toekomstvisie publieke dienstverlening is gericht op alle aspecten van het publiek domein.
In de visie zijn dan ook alle aspecten van het publiek domein meegenomen.

7

4. Kernwaarden, prestaties en monitoren
In hoofdstuk 4 wordt het hoofdthema monitoren doelstellingen publieke dienstverlening
behandeld en de bijbehorende subthema’s.
4.1 Kernwaarden
Omgeving
De kernwaarden van de gemeente zijn voor het laatst in 2001 geformuleerd in de strategische
beleidsvisie Valkenswaard: Tussen Keersop en Tongelreep. In deze notitie wordt
Valkenswaard duidelijk gepositioneerd: ‘Valkenswaard is een dorp en moet dat blijven.’ Er
wordt het volgende toekomstbeeld geschetst voor Valkenswaard:
“De gemeente Valkenswaard is een bruisend dorp in een groene omgeving. De hoofdkern
Valkenswaard biedt naast een hoogwaardig leefklimaat ruimte aan de ontwikkeling van
economische dragers in industrie en dienstverlening en aan de voorzieningen voor burgers en
bedrijven. Ook het dorp Borkel & Schaft biedt een hoogwaardig leefklimaat. Voor beide
dorpen geldt dat er sprake is van een hoge participatie in sociale activiteiten. Dit alle in een
omgeving die enerzijds verweven is met het kwalitatief hoogwaardige omringende groen en
anderzijds inzet op hoogwaardige en kennisintensieve werkgelegenheid en met de
beschikbaarheid van alle denkbare voorzieningen op korte afstand.”
Het beleid zal primair gericht zijn op kwaliteit.
4.1.2. Ambtelijke organisatie
In het kader van de organisatieontwikkeling zijn een drietal kernwaarden vastgesteld voor de
ambtelijke organisatie. Het betreffen de volgende kernwaarden:
• betrouwbaar;
• professioneel;
• klant- en omgevingsgericht.
Normen die behoren bij de kernwaarden zijn afspraken nakomen, samenwerken (bestuur en
organisatie), resultaatgericht, individuele verantwoordelijkheid, integer handelen, transparant,
bezieling, initiatief en risiconemend.
4.2 Prestaties
Het verantwoording afleggen over de kwaliteit van de publieke dienstverlening kan alleen
objectief gedaan worden wanneer de gemeente beschikt over een set van meetbare prestatieindicatoren. De prestatie-indicatoren kunnen worden verdeeld in een drietal rubrieken:
• algemene indicatoren voor de transactie dienstverlening (bereikbaarheid, nakomen van
afspraken;
• indicatoren voor specifieke transactie dienstverlening. Indicatoren die van toepassing zijn
op bepaalde producten (paspoort, bouwvergunning)
• indicatoren voor de leefomgeving. Dat zijn de indicatoren voor de collectieve
dienstverlening (sociale omgeving en de fysieke omgeving)
Voor een voorbeeld van prestatie-indicatoren de transactiedienstverlening betreffende zie
onder 4.2.1.
8

4.2.1. Algemene indicatoren voor transactiedienstverlening
Telefonie
• P.M. % van de inkomende gesprekken in het klantencontactcentrum (KCC) wordt binnen
P.M. sec opgenomen;
• P.M. % van de doorgeleide gesprekken vanuit KCC worden binnen P.M. sec opgenomen;
• P.M. % van de inkomende gesprekken worden volledig door KCC afgehandeld;
• minder dan P.M.% van de bezoekers mag de klantvriendelijkheid van het KCC lager dan
een 6,5 beoordelen;
• P.M. % van de meldingen wordt geregistreerd via het KCC.
Ontvangst klanten
• P.M. % van de bezoekers van het KCC heeft een wachttijd van minder dan P.M.minuten;
• Maximaal P.M.% van de bezoekers mag de klantvriendelijkheid met een 6,5 of minder te
beoordelen.
E-mail en Internet/fax
• P.M. % van de ingekomen e-mail of formulieren waarop een actie moet worden genomen
wordt geregistreerd
• P.M. % van de mails en ingediende formulieren met verzoeken om actie krijgen binnen
P.M. werkdag(en) een ontvangstbevestiging met relevante informatie of wordt binnen
P.M. dag(en) het gevraagde toegezonden;
• Van de 25 meest gevraagde producten en diensten worden minimaal P.M. producten
volledig digitaal ondersteund.
Post
Binnen een termijn van drie werkdagen wordt een ontvangstbevestiging verzonden of wordt
het gevraagde toegezonden voor P.M.% van alle ingekomen poststukken die om een reactie
vragen. In de ontvangstbevestiging worden minimaal de volgende aspecten uitgewerkt:
• naam behandelende afdeling;
• indicatie afhandeltermijn;
• mogelijkheid om aan afspraak te maken.
4.3 Monitoren en verbeteren
Periodiek rapporteert het management aan de directie en het college van burgemeester en
wethouders over de geleverde prestaties. In de rapportage wordt verantwoording afgelegd of
de geformuleerde prestatie worden gerealiseerd. Op basis van deze rapportages worden
verbetervoorstellen voorgelegd aan de directie en het college van burgemeester en
wethouders. Door deze werkwijze wordt de dienstverlening continu verbeterd.
Naast de periodieke rapportages over prestatie-indicatoren wordt gemeten of klanten tevreden
zijn over de gemeentelijke dienstverlening. Een keer in de drie jaar worden onderzoeken
uitgevoerd naar de klanttevredenheid onder de burgers. Deze onderzoeken zijn vooral gericht
op de transactiedienstverlening. Mede op basis van deze onderzoeken moet worden
vastgesteld of de prestatie-indicatoren voor de transactie dienstverlening aangepast moeten
worden. Alle klachten worden geregistreerd en met zorgvuldigheid behandeld. Een klacht
wordt gezien als een gratis advies.
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5. Inrichting publieke dienstverlening
Op grond van de landelijke ontwikkelingen kan vastgesteld worden dat de gemeente een
spilpositie gaat innemen in de publieke dienstverlening. De gemeente moet zich ontwikkelen
tot een professionele dienstverlener die in staat is ook als voorportaal te kunnen functioneren
voor andere dienstverlenende instellingen. Het betreffen dan vooral dienstverleners die
beschikken over een dienstenpakket dat sterk gerelateerd is aan de producten en diensten van
de gemeente. De volgende drie aandachtsgebieden zijn relevant voor het inrichten van de
publieke dienstverlening:
• de inrichting van de samenwerking met andere partijen;
• de inrichting van wijkgericht werken;
• de inrichting van de gemeentelijke producten en diensten in een loketstructuur.
Inrichting samenwerking met andere partijen
Op het gebied van de publieke dienstverlening beschikt de gemeente over een breed scala van
mogelijkheden om samen te werken. Het is van belang om bestaande en toekomstige
samenwerkingsverbanden te onderkennen. Deze samenwerkingsvormen hebben invloed op de
inrichting en de huisvesting van de publieke dienstverlening. De mogelijke
samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van de interne bedrijfsvoering zijn niet
meegenomen omdat deze ontwikkelingen geen directe invloed hebben op de publieke
dienstverlening. In tabel 2 zijn aandachtsgebieden voor mogelijke samenwerkingsvormen
opgenomen.
Thema

Instanties

Bouwen en wonen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorg en welzijn

Bedrijven
Werk en inkomen

Leefomgeving

Corporatie
Kadaster
VROM
Makelaars
Hypotheekadviseurs
Projectontwikkelaars
Provincie
CIZ
Thuiszorg
Verpleeghuizen, verzorgingscentra
Vreemdelingenloket
Welzijns- en maatschappelijke organisaties
Kamer van Koophandel
Belastingdienst
Ondernemersverenigingen
UWV
Arbeidsvoorziening
Uitzendbureau
Belastingdienst
Reïntegratiebedrijven
Politie
GGD
Opbouwwerk
Wijkbeheer

Tabel 2: Samenwerkingsgebieden publieke dienstverlening
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Een tweetal ontwikkelingen is in gang gezet. Met het Centrum voor Werk en Inkomen is een
bedrijfsverzamelgebouw ingericht waar alle vragen met betrekking tot arbeidsbemiddeling in
één frontoffice worden behandeld. Een start is gemaakt met de voorbereidingen voor het
invoeren van de Wmo. Een kadernota is afgerond. De uitwerking van de kadernota kan
gevolgen hebben voor de inrichting van de publieke dienstverlening. De mogelijke gevolgen
zijn in deze fase nog niet te overzien.
Naast deze ontwikkelingen zijn geen beleidsvoornemens geformuleerd voor mogelijke
samenwerkingsvormen. Dat betekent dat de gemeente zich vooral richt op de herinrichting en
verbetering van gemeentelijke producten.
5.2 Inrichting van wijkgericht werken
De afdeling Leefomgeving is verantwoordelijk voor de collectieve voorzieningen in de wijk.
De wijkcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de contacten in de wijken op het terrein van
de leefomgeving. De afdeling hecht grote waarde aan een juiste verbinding tussen de
gemeentelijke organisatie. Deze verbinding kan alleen succesvol worden doorgevoerd als er
een juiste attitude ontwikkeld worden bij medewerkers van de gemeente Valkenswaard. De
volgende filosofie vormt de basis voor het beheren en ontwikkelen van voorzieningen in de
wijk.
Het wijkgericht werken is een manier van werken gebaseerd op een houding om vanuit de
vraag van de klant te denken en te handelen. Samen met anderen de vraag vertalen in aanbod,
dat past bij de behoeften van de vragenstellers binnen van te voren te bepalen en te
communiceren grenzen. De vraagstukken van burgers pro-actief benaderen vanuit hun
leefomgeving. Interactief samenwerken met burgers en bedrijven. Een zichtbare, transparante,
betrouwbare partner willen zijn die gewenste resultaten levert aan burgers in hun
leefomgeving.Van de hele organisatie. Elke ambtenaar die leefomgevinggericht werkt,
handelt vanuit de behoefte van de burgers. Ook denkt hij steeds aan de relaties die de partijen
in de omgeving met elkaar hebben. Hierbij staat niet het aanbod (producten) centraal, maar de
vraag van de omgeving. De organisatie is zo ingericht dat vragen van burgers en bedrijven
correct bij het bestuur terechtkomen. De ambtenaar vertaalt de vraag en adviseert het bestuur
om tot een oplossing te komen.
5.3 Inrichting transactiediensten gemeente
Bij het inrichten van de transactiedienstverlening is het van belang dat de producten worden
aangeboden op basis van de logica van de klant. Hierbij dient niet alleen gedacht te worden
aan de locatie waar het product wordt aangeboden maar ook van een logische clustering van
de producten in een loket. Met het management zijn ontwerpuitgangspunten geformuleerd. Op
basis van deze uitgangspunten is de toekomstige inrichting van de transactiedienstverlening in
figuur 1 uitgewerkt. Het betreffen de volgende ontwerpuitgangspunten:
• bepalend zijn wensen, behoeftes en vragen van burgers, gegroepeerd volgens
samenhangende vraagpatronen die met een redelijke frequentie voorkomen. Landelijke
ervaringen geven aan dat de vraagpatronen zich hoofdzakelijk concentreren rondom de
thema’s bouwen, wonen en leefomgeving, zorg en de bekende producten van
burgerzaken;
• het aantal verwijzingen in het belang van de klant minimaliseren. In het eerste
klantcontact moet zijn gewaarborgd dat de dienstverlening op het vereiste kwalitatieve
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niveau wordt uitgevoerd (een verkeerde behandeling is slechter dan een juiste
doorverwijzing naar een goede behandeling);
het klantgericht inzetten en afstemmen van de communicatiekanalen (balie, telefoon, post,
Internet, email en fax);
de communicatiekanalen (balie, fax, e-mail, post, Internet en telefonie) worden integraal
ingezet en krijgen dezelfde aandacht. Op productniveau worden de intake en de
afhandeling van vragen en verzoeken op eenzelfde wijze uitgevoerd, denk daarbij aan de
vereiste processtappen, werkinstructies, formulieren en informatieverstrekking;
uniforme klantgerichte inrichting van meldingen leefomgeving;
uniforme intake, registratie, afhandeling en voortgangsbewaking voor alle
communicatiekanalen;
doelgerichte inzet van informatietechnologie om veel gevraagde producten en diensten te
ondersteunen (bij alle communicatiekanalen);
de archivering van de afhandeling dient in digitale vorm of in papieren vorm goed te
worden ondersteund.
Schaalgrootte, aantallen klantcontacten en complexiteit van het gevraagde product zijn
bepalend voor inrichting van de dienstverlening in het frontoffice;
de inspanningen dienen in een redelijke verhouding te staan tot de aantoonbare
meerwaarde(spanning kwaliteit dienstverlening en efficiency);
specialisten worden zoveel mogelijk ontlast van eenvoudige en routinematige frontoffice
werkzaamheden;
door de schaalgrootte van de gemeente Valkenswaard moet de beschikbare personele
capaciteit efficiënt en flexibel worden ingezet voor de frequent voorkomende
dienstverlening.

Naast de ontwerpuitgangspunten is voor het inrichten van de gemeentelijke
transactiedienstverlening gebruik gemaakt van een database waarin een representatieve
hoeveel klantcontacten zitten van gemeentes met vergelijkbare grootte. Uit de database kan de
volgende informatie gegenereerd worden:
• frequentie vraag producten;
• afhandeltijd van producten aan balie van het loket;
• gerelateerde vragen;
• tijdstippen waarop producten en diensten worden gevraagd;
• andere relevante informatie.
Op basis van de ontwerpuitgangspunten, informatie uit de database en de in hoofdstuk 2
geschetste landelijke ontwikkelingen is een inrichtingsmodel uitgewerkt voor de
transactiedienstverlening in de gemeente Valkenswaard. In figuur 1 is het model uitgewerkt.
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Klanten gemeente Valkenswaard

Klantencontactcentrum
Communicatiecentrum

Specialisten Kennisteam

Backoffice afdelingen gemeente Valkenswaard

Figuur 1 Inrichting transactiedienstverlening gemeente
In het klantencontactcentrum van de afdeling Publiekszaken worden enkele tientallen
producten geleverd door generalisten van het klantencontactcentrum. De generalisten worden
ook ingezet in het communicatiecentrum van het klantencontactcentrum. Het
communicatiecentrum is verantwoordelijk voor de volgende taken:
• het aannemen, behandelen c.q. doorgeleiden van alle inkomende telefoongesprekken;
• het innemen, behandelen en doorgeleiden van elektronische berichten;
• het innemen en registeren van meldingen over de leefomgeving
Op basis van de gegevens uit de database is vastgesteld dat tussen 60% en 75% van alle
dienstverlening aan de balie kan worden behandeld in het klantencontactcentrum. De
resterende vragen die meer inhoudelijke kennis vragen of met een relatief lage frequentie
voorkomen worden behandeld door vakspecialisten die organisatorisch vallen onder de
afdeling Publiekszaken van de gemeente.
In een afzonderlijke notitie zijn de organisatorische en personele gevolgen op hoofdlijnen in
beeld gebracht.
Het streven is erop gericht om de kennis van vakspecialisten te verbreden zodat deze
functionarissen inzetbaar zijn op meerdere aandachtsgebieden van de lokale overheid. De
volgende aandachtsgebieden zijn denkbaar:
• ruimtelijke ontwikkeling en beheer
• onderwijs, cultuur sport welzijn, zorg
• burgerezaken en belastingen
Het model heeft de volgende voordelen:
• bij de start van het concept worden medewerkers opgeleid om qua complexiteit dezelfde
type diensten te leveren (positief effect op personele kosten);
• met een dergelijk klantencontactcentrum kan worden gewaarborgd dat de beschikbare
capaciteit flexibel inzetbaar is voor het leveren van fysieke diensten aan de balie en het
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doorgeleiden van alle contacten die binnenkomen via de verschillende
communicatiekanalen;
de continuïteit van de dienstverlening kan uiterst adequaat worden geborgd omdat het
klantencontactcentrum naar verwachting 75% van alle dienstverlening voor haar rekening
neemt;
de resterende vragen over transactiediensten kunnen worden behandeld door specialisten
die zich in de breedte kunnen ontwikkelen op hetzelfde werkniveau en denkniveau. Uit
onze doorrekeningen blijkt dat het relatief kostbaar is om specialisten in te zetten voor
eenvoudige werkzaamheden;
in voorkomende gevallen kan het klantencontactcentrum een rol van betekenis vervullen
voor de specialisten (afspraken, registratie van een vraag als door omstandigheden
specialisten niet aanwezig zijn).
integraal werken wordt bevorderd, doordat specialisten die in de tweede lijn van het
dienstverleningsproces betrokken zijn, zowel fysiek als organisatorisch bij elkaar horen.

Nadelen model
• De kansen op loopbaanontwikkeling voor medewerkers in het klantcontactcentrum zijn
beperkt.
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6. Burgerparticipatie
Burgers willen steeds meer directe zeggenschap over gemeentelijke aangelegenheden.
Burgers willen echter op andere manieren deelnemen aan het bestuur van de samenleving dan
via de ‘klassieke’ politieke deelname.
Een van de mogelijkheden voor burgers is het burgerinitiatief dat aan bepaalde voorwaarden
is gebonden. Een ander middel om de burger te betrekken bij het gemeentewerk is de
burgerparticipatie in de raad.
6.1 Burgerinitiatief
Het burgerinitiatief stimuleert medewerking van burgers bij de beleids- en besluitvorming
door de gemeenteraad. De burger kan onderwerpen die de raad volgens hem niet heeft
opgepakt, onder bepaalde voorwaarden alsnog op de raadsagenda plaatsen.
Het burgerinitiatief versterkt de vertegenwoordigende rol van de raad, omdat de raad signalen
uit de samenleving kan vertalen in concrete voorstellen. Het burgerinitiatief maakt het
mogelijk dat niet alleen raadsleden signalen uit de samenleving vertalen, maar biedt burgers
zelf ook de gelegenheid om voorstellen bij de gemeenteraad in te dienen.
Om te voorkomen dat burgers via het recht van burgerinitiatief lukraak onderwerpen op de
politieke agenda plaatsen, gelden er voorwaarden. Deze zijn vastgelegd in modelbepalingen te
vinden in de handreiking Burgerinitiatief. De raad kan ervoor kiezen het recht van
burgerinitiatief te regelen via een zelfstandige verordening, in een referendumverordening of
in het reglement van orde van de gemeenteraad.
De raad bepaalt zelf waaruit het burgerinitiatief mag bestaan en heeft de keuze tussen het
agenderen van een onderwerp (eventueel inclusief een voorstel) en het agenderen van een
voorstel. In het laatste geval kunnen burgers alleen een uitgewerkte initiatiefvoorstel indienen,
terwijl het agenderen van een onderwerp geen concreet voorstel vereist. Een voor de hand
liggende voorwaarde is dat het initiatief aantoonbare steun heeft onder de bevolking.
Verder kan de raad bepalen dat burgers kiesgerechtigd moeten zijn, maar hij kan ook de
leeftijdsgrens voor initiatiefgerechtigdheid verlagen tot zestien of zelfs veertien jaar.
6.2 Burgerparticipatie in de gemeenteraad
De raad kan de burgers betrekken bij direct raadswerk in de raad(scommissie). Daarvoor
hebben gemeenten verschillende middelen:
• Schaduwfractieleden
In veel gemeenten kunnen burgers lid worden van een raadscommissie. Zo kunnen
kleinere fracties hun werk spreiden en kunnen fungeren als klankbord.
• Spreekrecht
Burgers kunnen spreken in of voorafgaand aan raads- of commissievergaderingen en zo
kritiek uitoefenen op het gemeentelijke beleid of er vragen over stellen.
• ‘Gast in de raad’-projecten
In ‘Gast in de raad’-projecten kunnen burgers op uitnodiging en onder de hoede van een
raadslid een kijkje nemen bij de gemeente. Dit bevordert begrip en de wil om deel te
nemen.
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6.3 Burgerparticipatie in Valkenswaard
Onderstaande doelstellingen zijn in het coalitieprogramma m.b.t. burgerparticipatie
opgenomen:
Bevorderen van de maatschappelijke participatie in brede zin met name voor kwetsbare
groepen. Hierbij zullen het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid en het vergroten
van de zelfredzaamheid een belangrijke rol spelen.
Er dient sprake te zijn van een bestuurlijke vernieuwing, waarin sprake is van een heldere en
transparante besturingsstructuur, die regelmatig op effecten wordt getoetst en beoordeeld
waarbij:
- Burgers tijdig geïnformeerd en betrokken worden bij gemeentelijke
beleidsvoornemens en de uitwerking daarvan.
- Besluiten van zowel college als raad volledig openbaar zijn.
- Aanbestedingen volledig openbaar en transparant zijn en conform nationale
en Europese wet- en regelgeving.
- Vermindering en stroomlijning van gemeentelijke regelgeving.
- De raad de kaders stelt en SMART bestuursopdrachten formuleert die door
het college projectmatig uitgevoerd worden.
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7. Bereikbaarheid
De gemeente moet goed bereikbaar zijn voor klanten van de gemeente. Een adequate
bereikbaarheid kan worden gerealiseerd door een klantgerichte en efficiënte inrichting van de
communicatiekanalen en openingstijden die aansluiten bij redelijke eisen en wensen van
burgers van de gemeente.
7.1 Communicatiekanalen
De in figuur 2 opgenomen communicatiekanalen worden ingezet voor de communicatie met
klanten. Voor alle communicatiekanalen zijn spelregels op hoofdlijnen beschreven die
vertaald moeten worden naar werkinstructies die organisatiebreed moeten worden nageleefd.

Inzet communicatiekanalen

@

Figuur 2: Communicatiekanalen (bezoek, post, telefoon internet, email en huisbezoeken)
Post
Alle ingekomen post wordt geopend en op basis van vastgestelde inschrijfcriteria
geregistreerd door de afdeling Middelen. Alle poststukken die worden aangeboden aan de
balies van de loketten in het gemeentehuis worden geregistreerd door de baliemedewerker en
doorgestuurd naar de betreffende vakafdeling.
Fax
Alle inkomende faxberichten komen binnen bij de afdeling Middelen Op grond van de
vastgestelde inschrijfcriteria worden deze berichten geregistreerd en doorgestuurd naar de
behandelende vakafdeling.
Telefonie
Alle inkomende telefoongesprekken worden aangenomen door het communicatiecentrum van
het klantencontactcentrum van de afdeling Publiekszaken. De zogenaamde veel gestelde
vragen worden direct beantwoord. Alle overige gesprekken, met uitzondering van de
meldingen leefomgeving en reiniging, worden doorgeleid naar de betreffende vakafdeling en
behandelend medewerker. Meldingen betreffende leefomgeving worden door het
communicatiecentrum geregistreerd in een systeem dat toegankelijk is voor alle betrokken
vakafdelingen. Spoedmeldingen worden na registratie ook telefonisch doorgegeven.
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Email en internet
Alle ingekomen mailberichten worden ontvangen door de afdeling Middelen. Op basis van
vastgestelde inschrijfcriteria worden de berichten geregistreerd. De berichten worden
vervolgens doorgemaild naar de verantwoordelijke vakafdeling.
Huisbezoeken
De gemeente biedt ook nog de mogelijkheid aan klanten om een thuisbezoek te organiseren.
De huisbezoeken zijn na de invoering van de identificatieplicht toegenomen. De
identificatieplicht kent geen uitzonderingen op leeftijd of medische beperking. Dus ook
iemand die in een verzorgingstehuis verblijft, moet zich voor allerlei zaken (o.a. bankzaken)
kunnen legitimeren. Zowel de aanvraag als het ophalen van de documenten moet persoonlijk
door de aanvrager gebeuren. Indien iemand niet in staat is persoonlijk aan de balie te
verschijnen kan op verzoek van echtgeno(o)t (e) of een van de kinderen een afspraak worden
gemaakt dat een ambtenaar het aanvraagformulier thuis laat tekenen c.q. het reisdocument
uitreikt.
7.2 Openingstijden
De bestaande openingstijden zijn historisch tot stand gekomen. Het is aan te bevelen om in
het eerste onderzoek naar de klanttevredenheid te peilen welke openingstijden de klant
wenselijk vindt. Vooralsnog worden de bestaande openingstijden gehandhaafd.
Bereikbaarheid balie
Steeds meer gemeenten gaan over naar een vrije bezoekmogelijkheid gedurende de ochtend
en de mogelijkheid afspraken te maken in de middag. Ook de gemeente Valkenswaard
hanteert deze werkwijze met die toevoeging dat het in Valkenswaard ook tijdens de vrije
inloop mogelijk is om afspraken te maken. De openingstijden zijn van maandag 9.00 – 12.30
uur en 16.00 – 20.00 uur dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 – 12.30 uur en op afspraak van
dinsdag tot en met donderdag van 14.00 – 16.00 uur.
Bereikbaarheid telefoon
Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag 8.30 uur tot 20.00 uur, dinsdag tot
en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Het centrale
telefooninformatiepunt is voor vragen bereikbaar van maandag 9.00 uur tot 20.00 uur.Van
dinsdag tot en met donderdag van 9.00 tot16.00 uur en vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur.
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8. Elektronische dienstverlening
Ook de gemeente Valkenswaard oriënteert zich op een betere publieke dienstverlening tegen
gelijkblijvende of lagere kosten. Hierbij is het digitaal aanvragen van producten (als vervolg
op een bestaande website en een productencatalogus) een logische stap. eGem stimuleert
gemeenten hierbij en onderstreept de ambitie om op relatief korte termijn circa 10 transacties
aan klanten aan te bieden, deze transacties vervolgens digitaal af te handelen en te koppelen
met backoffice systemen. Hierbij dienen landelijke trends (DigiD, Betalen via BNG (Ogone),
open koppelvlakken, enz, enz) hun plaats te krijgen.
De top-10 transacties van eGem zijn:
1. verhuizingen;
2. uittreksels GBA;
3. meldingen leefomgeving;
4. afspraken maken;
5. parkeervergunningen;
6. aangifte overlijden;
7. grofvuil;
8. hondenbelasting;
9. geboorteaangifte;
10. vergunningen (horeca, milieu, dakkapel, “klaar terwijl u wacht”, “eenmalige
gegevensverstrekking”).
De eerste 5 producten lenen zich bijzonder voor het versneld invoeren van de elektronische
dienstverlening. Deze vijf producten worden in 2007 ingevoerd. Naast de invoering van deze
producten wordt een elektronische formulierenmodule ingezet. Met deze module kunnen
burgers vanuit de site automatische formulieren indienen. Met behulp van deze
formulierenmodule beschikt de burger over de mogelijkheid om 24 uur per dag verzoeken in
te dienen bij de gemeente.
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Bijlage 1: Begrippenlijst
Aanbodcluster:
Dit patroon past bij een geïntegreerde dienstverlening; er wordt niet meer uitgegaan van
individuele producten/diensten maar van groepen producten/diensten die in beginsel logisch
met elkaar samenhangen vanuit het perspectief van de burger. Het aanbodcluster is het
antwoord op, of de representatie van een vraagpatroon.
Afhandelingniveau:
Het afhandelingniveau van het frontoffice verwijst naar verschillende typen taakverdeling
tussen frontoffice en backoffice. In het proces van het in ontvangst nemen van de aanvraag tot
het verstrekken van het product worden een aantal stappen onderscheiden:
• Informatieverstrekking
• Het in ontvangst nemen en controleren van de noodzakelijke bescheiden die behoren bij
de aanvraag (intake)
• Toetsing
• Behandeling
• Beroep en bezwaarprocedure
• Verstrekking
Balie
De fysieke plaats waar het directe contact plaatsvindt tussen de afnemer en de organisatie.
BackOffice:
Het gedeelte van de organisatie dat geen direct contact met de burger onderhoudt, maar het
leveren van diensten aan de burger ondersteunt.
Behandelen van een aanvraag:
Tijdens het behandelen van een aanvraag wordt beoordeeld of een product verstrekt kan
worden of dat de aanvraag afgewezen wordt of aangehouden wordt.
Beroep en bezwaarprocedure:
Wanneer een product geweigerd wordt kan de aanvrager beroep indienen, wanneer een
aanvraag goedgekeurd wordt bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid bezwaar aan te
tekenen.
Besturingsmodel
De wijze waarop het loket beleidsmatig en beheersmatig wordt aangestuurd. We
onderscheiden twee vormen van sturing: sturing van het loket en sturing binnen het loket.
Burgerparticipatie
De mate waarin burgers, ondernemingen of organisaties cq cliënten in staat zijn invloed uit te
oefenen op de besluitvorming van het te ontwikkelen beleid.
Bij burgerparticipatie kan onderscheid gemaakt worden tussen participatie op het gebied van
interactieve beleidsvorming, participatie op het gebied van fysiek beheer van de openbare
ruimte en burgerinitiatieven.
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Participatie op het gebied van interactieve beleidsvorming is geregeld via
inspraakmogelijkheden in de gemeenteraad en heeft geen directe relatie met bijv. wijkgericht
werken. Burgerparticipatie op het gebied van beheer van de openbare ruimte en
burgerinitiatieven hebben wel een relatie met wijkgericht werken. Cliëntenparticipatie heeft
ook geen directe relatie met wijkgericht werken.
Clustering:
Het bijeen brengen van bepaalde groepen producten/diensten vanuit de principes
probleemsituatie, doelgroep of aard van de dienst.
Communicatiekanalen:
Bij de dienstverlening wordt gebruik gemaakt van verschillende communicatiekanalen:
bezoek, telefoon, post en elektronische communicatie via email of internet.
Concentratie:
In dit ontwikkelingsstadium wordt de dienstverlening op een plek geleverd waarbij de
producten/diensten weliswaar naast elkaar worden aangeboden, maar los van elkaar staan
(bijv. een centrale balie)
Dienstenassortiment:
Combinatie van producten en diensten die geïntegreerd wordt aangeboden in het loket. De
combinatie is gebaseerd op een of meerdere vraagpatronen
Distributiekanaal
Het distributiekanaal is de interface waarlangs de dienstverlening wordt verstrekt. We
onderscheiden het telefonische, elektronische en het fysieke loket.
Eén-loket-gedachte:
Burgers kunnen voor een samenhangend geheel van vragen zoveel mogelijk aan hetzelfde
loket terecht. Een goed gekozen clustering van samenhangende diensten maakt dit mogelijk.
Frontoffice:
Het gedeelte van de organisatie waar het daadwerkelijke contact tussen ambtenaar en burger
plaatsvindt.
Fysieke infrastructuur leefomgeving
Het geheel van fysieke voorzieningen in een wijk, buurt, dorp of stad zoals wegen,
bebouwingen, groenvoorzieningen, watergangen, rioleringen, installaties, etc en de
samenhang tussen deze voorzieningen.
Gefragmenteerde dienstverlening:
Het aanbod van dienstverlening is versnipperd doordat deze door verschillende organisaties
en organisatieonderdelen wordt verstrekt.
Geïntegreerd loket
We spreken van een geïntegreerd loket wanneer is voldaan aan twee randvoorwaarden.
Allereerst is het dienstenassortiment afgestemd op de vraagpatronen van de afnemer
(inhoudelijke integratie). In de tweede plaats worden in het loket producten en diensten die
voortvloeien uit het vraagpatroon in samenhang afgehandeld (procesmatige integratie)
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Intake van aanvragen
Onder de intake van een aanvraag wordt verstaan het in ontvangst nemen van de stukken die
nodig zijn om een aanvraag te kunnen behandelen
Integratie
In deze ontwikkelingsfase wordt, vanuit het perspectief van de burger, alle relevante
dienstverlening, met inbegrip van de werkprocessen, geïntegreerd binnen een frontoffice
Integreren van werkprocessen
Integreren van werkprocessen is het in elkaar schuiven van werkprocessen van verschillende
producten tot een nieuw proces. We onderscheiden sequentiële en parallelle integratie
Kanteling
De organisatie-inrichting verandert van aanbodgericht naar vraaggericht. De logica van de
afnemer komt centraal te staan
“Knip”in het werkproces
De “knip” is de scheidslijn tussen het deel van het afhandelingproces van een product dat in
het frontoffice plaatsvindt en het deel dat in het backoffice plaatsvindt
Loket
Een verzameling balies waar een vast omschreven verzameling producten en diensten wordt
geleverd. Er bestaan fysieke en elektronische (of virtuele ) loketten
Manifeste vraag
Een door de burger expliciet gestelde vraag
Multichanneling
Zie communicatiekanalen
Onderbenutting
Hiervan is sprake indien burgers niet of minder gebruik maken van diensten dan- gezien hun
omstandigheden- verwacht zou mogen worden. Dit niet-gebruik wordt (onder meer)
veroorzaakt doordat burgers hun mogelijkheden niet kennen of doordat zij deze niet effectief
weten te benutten
Ontwerppijler
Ontwerppijlers zijn de fundamenten of bouwstenen van een geïntegreerd loket. We
onderscheiden zes ontwerppijlers: dienstenassortiment, werkprocessen, besturingsmodel, ICT,
personeel en distributiekanalen.
Sociale infrastructuur leefomgeving
Het geheel van sociale voorzieningen en relaties tussen (groepen) mensen en instellingen in
wijk, buurt, dorp of stad zoals contacten tussen (groepen) mensen, verenigingen,
overlegvormen, sociale gelegenheden, zorg- en hulpverlening, kunst en cultuur, etc
Transactie dienstverlening
Dienstverlening die is gericht op het leveren van tastbare producten en diensten (van
vergunningen tot reisdocumenten)
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Toetsing van aanvragen
Onder toetsing van een aanvraag wordt verstaan het beoordelen of de aanvraag in principe
kan worden gehonoreerd op basis van wetgeving en regelgeving.
Verstrekken van product
Wanneer bij de behandeling van een aanvraag een aanvraag wordt goedgekeurd wordt het
product verstrekt.
Vraagoriëntatie
Dit is een houding tegenover de dienstverlening. De dienstverlening is afgestemd op de
behoefte van de burger in de meest brede zin van het woord.
Vraagpatronenonderzoek
Onderzoek naar vragen en behoeften die vanuit het perspectief van de burger samenhangen
Vraagpatronen
Een pakket van vragen en behoeften die vanuit het perspectief van de burger samenhangt
Vragen kunnen verwijzen naar producten/diensten van verschillende organisaties en
organisatieonderdelen.
Weigeren van aanvragen
Wanneer tijdens behandeling van een aanvraag de aanvraag geweigerd wordt dan wordt deze
weigering aan de klant meegedeeld. Er bestaat dan de mogelijk bezwaar aan te tekenen tegen
de beslissing.
Werkproces
Een overzicht van te verrichten activiteiten die uiteindelijk leiden tot een eindproduct.
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