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Service Excellence 



Wij werken met 

Service Excellence 

Model

• Met dit model werken we 

aan een consistente en 

uitzonderlijke klantbeleving 

voor de hele organisatie. Dit 

met het uiteindelijke doel 

om enthousiaste inwoners 

en ondernemers en 

bevlogen medewerkers te 

realiseren. 
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Klantbeloften



We have a dream! 

Dat wij echt luisteren naar 
onze inwoners en onze 
beloften ook nakomen

Dat wij 1 van de beste 
dienstverlenende 

gemeenten in ons land zijn

Dat onze klanten oprecht 
gastvrij en klantvriendelijk 

worden behandeld

Dat dienstverlening echt 
een grondrecht is, die wij 
als gemeente ook leven

Dat onze klanten op tijd, 
over kanaal naar keuze 

eenduidige informatie en 
advies krijgen

Dat wij alleen maar 
bevlogen en betrokken 
medewerkers hebben



Gemeente 
Wageningen



Dienstverlening gaat over elke manier 
van contact

Dienstverlening is 
mensenwerk

Niet alleen inhoud, ook 
manier waarop

Elk persoon ervaart 
anders

Aansluiten bij 
behoeften en 

verwachtingen 
betekent onderzoeken 

en verdiepen

Dienstverlening 
stapsgewijs en al 

doende verbeteren





Ambitie - vijf principes

We bedienen inwoners, 
ondernemers en organisaties 
zo goed als mogelijk via de 
contactvorm die zij kiezen, 
vanuit het principe 'online 

waar het kan en persoonlijk 
waar het moet'.

We bieden toegankelijke en 
begrijpelijke dienstverlening, 

zodat iedereen eenvoudig 
zaken met ons kan doen.

We werken zichtbaar samen 
met onze ketenpartners en 

mede-overheden, zodat 
inwoners, ondernemers en 

organisaties integrale 
dienstverlening ervaren.

We maken gebruik van 
landelijke en bewezen 

systemen, waardoor onze 
dienstverlening eenduidiger en 

veiliger wordt. We maken 
gebruik van de kennis en 

ervaring van andere 
overheden.

We maken gebruik van 
technologische mogelijkheden, 

zodat wij passende, pro-
actieve dienstverlening 

kunnen blijven bieden aan 
onze inwoners, ondernemers 

en organisaties.





Op weg naar 
een 
omnichannel 
aanpak

Bij omnichannelling richt de 
organisatie zich niet langer
op het managen van de 
verschillende kanalen
afzonderlijk, maar verschuift
het accent naar het 
samenspel van alle kanalen. 
Door deze kanalen bij elkaar
te brengen, slimmer in te
richten en goed op elkaar af
te stemmen, realiseren we 
betere, naadloze, inclusieve
klantinteracties en zijn we 
klaar voor de toekomst.



Vragen?


