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Welkom! Een aantal huisregels voor we starten

Microfoon 
op mute

Behalve als u 
iets wilt 
zeggen 

natuurlijk

Vragen en 
opmerkingen 
kunnen in de 

chat

Wilt u wat 
zeggen? Steek 

dan uw hand op

Deze sessie 
wordt 

opgenomen. 
Wilt u liever 

niet op beeld? 
Dan kan uw 
camera uit



Programma

• 09:45-10:00 Digitale inloop

• 10:00-10:15 Welkomstwoord door moderator Otto Thors

• 10:15-10:25 Omnichannel: Wie en Hoe?

Zakia Boucetta (programmamanager omnichannel VNGR) & Willem Pieterson 

(adviseur overheidsdienstverlening)

• 10:25-11:05 MijnDenHaag

Vincent van Beek (product owner MijnDenHaag) & Ilse van der 

Hoeven (senior beleidsadviseur innovatie en dienstverlening)

• 11:05-11:15 Pauze



Programma

4 Breakout-sessies:

1. Kanaalinrichting: Gemeente Amsterdam- Martijn Smits (customer & user experience lead)

2. Dienstverleningsdoelen vertalen naar KPI’s: Gemeente Ooststellingwerf- Hester van der Schaaf 

& Gemeente Oss- Cristel Kerkhof (adviseurs dienstverlening)

3. Omnichannel in de praktijk, van visie naar uitvoering: Gemeente Tilburg- Jesse Leemput 

(adviseur dienstverlening)

4. Omnichannel organiseren: UWV- Mark Dillerop (formule manager digitale dienstverlening)

11:45-12:00 Afronding en afsluiting



Omnichannel aanpak VNG-Realisatie



Jouw mening telt! Behoeftepeiling
Zie: www.menti.com

• Code 2005 9897



Presentatie Omnichannel: Wie en Hoe? 

Zakia Boucetta: programmamanager omnichannel VNG-
R Willem Pieterson: adviseur overheidsdienstverlening



Huidige werkgroep omnichannel

Behoefte lerend (groeien) naar de toekomst, samen 
organiseren werkend aan een inclusieve naadloze 
klantinteractie door middel van omnichannel 

aanpak. Bottom up!



Handreiking omnichannel aanpak in 4 delen

Deel1. Beschrijving 
omnichannel aanpak

Deel 2. 
Volwassenheidsscan 
Omnichannel 

Deel 3.Toolkit 2.0 
(nieuw)

Deel 4. 
Referentiearchitectuur
Integraal Klantbeeld/PDS 
(nieuw)

Publicatie deel 3 & 4 tijdens:
Online inspiratiebijeenkomst 18 november 2021





Op weg naar een omnichannel aanpak

Front-

office

Strategie

Back-

office

Organi-

satie

Data

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.

K
la

n
t



Op weg naar een omnichannel aanpak

Front-

office

Strategie

Back-

office

Organi-

satie

Data

1. Kanaalinzet

2. Kanaalinrichting

3. Kanaalregie

4. Kanaalsturing

5. Heldere Doelen

6. Koppeling

en integratie

7. Organisatie

van interactie

8. Datagestuurde

interactie

K
la

n
t • Klantreisonderzoek

(Oss, Utrecht, Tilburg, Politie NL)

• Onderzoek inzichten klantcontacten
(Amsterdam)

• Referentiearchitectuur Omnichannel
(diverse gemeenten, Dimpact)

• ID Contact
(Nijmegen)

• Digitale balie
(Rotterdam)

• Integraal klantbeeld/CRM
(Tilburg)

• Inspiratiesessies & simulatie

integraal samenwerken
(A&O Fonds & diverse gemeenten)

• Meetbare doelen & KPIs
(diverse gemeenten& Loket Buitenland)

• Herijking visie dienstverlening
(Vlissingen, Wageningen)



MijnDenHaag

Presentatie voor VNG Omnichannel werkgroep

Gemeente Den Haag
Ilse van der Hoeven & Vincent van Beek

september 2021



Inhoud:

Ambities Haagse dienstverlening

MijnOmgeving als onderdeel van de omnichannel
aanpak

Waar staan we nu met MijnDenHaag?

Wat hebben we geleerd?

Waar gaan we naartoe?

14Deze presentatie is gemaakt door Afdeling Online25-10-2021
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De ambities voor de Haagse dienstverlening worden in de Visie op Digitalisering 
en Dienstverlening gedefinieerd

10/25/2021

1. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties ervaren 
de gemeentelijke dienstverlening als toegankelijk en als één geheel

2. Inwoners en ondernemers ervaren één persoonlijke online 
toegang tot de gemeentelijke dienstverlening

3. Dienstverlening en communicatie voor inwoners en ondernemers is 
persoonlijk en begrijpelijk

4. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties ervaren 
een klantgerichte houding van medewerkers

5. Ervaringen van inwoners, ondernemers en maatschappelijke 
organisaties staan continu centraal bij het verbeteren van de 
dienstverlening

Haagse Dienstverlening: Persoonlijk, gemakkelijk & betrouwbaar

Principes voor Haagse Dienstverlening
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Hoe we er in de praktijk aan werken om deze ambities waar te maken

iD - Team Innovatie & Dienstverlening (DPZ)10/25/2021

Stadskamer (UX gebruikerslab)

Service Design
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MijnOmgeving is een belangrijk onderdeel van de omnichannel strategie 

10/25/2021

De 16 omnichannel bouwstenen



Om tot een (kosten)efficiënte waardeketeninrichting te komen heeft het 
GMT in oktober 2020 drie keuzes bekrachtigd
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Waar staan we nu met MijnDenHaag? 

10/25/2021

Wat is het

• Het online portaal voor burgers en ondernemers (sinds 2015)

• Voor en door inwoners en ondernemers van Den Haag

Wat kan ik in MijnDenHaag :

• Inzage in mijn gegevens

• Regie op mijn gegevens

• 24/7 toegang tot mijn gegevens

Hoe werkt het nu

• Legacy systemen

• Closed source

• Maatwerk
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Wat hebben we geleerd: Strategie

10/25/2021

De 16 omnichannel bouwstenen• 2016 Visie gebaseerd op onderzoek Universiteit Twente

• Programma Online Persoonlijke Dienstverlening (2015-2017

• MijnDenHaag

• Dashboards Dienstverlening

• Klantreizen

• Stadskamer (UX-lab)

• Digitaal tenzij

• Nu Visie Digitalisering en Dienstverlening (2020)

• Echt verbinden Dienstverlening en afhandeling

• Klant centraal

• Hoger management en politiek bereikt

• Integraal klantbeeld
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Wat hebben we geleerd: Back office

10/25/2021

De 16 omnichannel bouwstenen• In oude situatie: Lang/duur om proces naar Online te trekken (2 
jaar per applicatie: omgevingsvergunning/bezwaar) - herontwerp 
applicatie met ‘grote zorgvuldigheid’ bij aansluitende processen 
(hoge nieuwe transparantie)

• Nu maatwerk, straks: Zet modulair/configureerbaar op (kan je 
uitbreiden/opschalen)

• Werk vanuit standaarden, dus integraal klantbeeld is (voor nu, 
want modulair)

• Zaakgericht werken (ZGW) API's

• Klantinteractie API's

• Object API’s

• Afspraken

• Zorg dat integraal klantbeeld onafhankelijk is van portaal
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Wat hebben we geleerd: Organisatie

10/25/2021

De 16 omnichannel bouwstenen

• Proces op portaal is transparant - angst/weerstand

• Lang/duur om proces naar Online te trekken (2 jaar per applicatie: 
omgevingsvergunning/bezwaar) - herontwerp applicatie en actie 

van de ambtenaar leidt direct tot zichtbare verandering bij de klant

• Oude processen zijn moeilijk online te brengen, omdat deze in 
beginsel niet zo zijn ontworpen

• Leren door te doen: je leert pas als je doet en organisatie 
verandert pas als ze het ervaren

• Positie van het portaal moest nog gevonden worden, werd snel 
naar de markt gekeken. Door op standaarden te investeren, is niet 
meer elke koppeling maatwerk



23

Wat hebben we geleerd: Data

10/25/2021

De 16 omnichannel bouwstenen
• Data analyse centraal (wat aan klant beschikbaar stellen)

• Privacy by design

• Security by design

• Aandachtspunten (WDO;  beveiligingsniveau en machtigen)

• Werk datagericht en obv REST API's

• Werk vanuit standaarden, dus integraal klantbeeld is (voor nu, 
want modulair) - centraal inregelen beveiligingsniveau en 
machtigen

• Zaakgericht werken (ZGW) API's

• Klantinteractie API's

• Object API’s

• Afspraken

• Zorg dat integraal klantbeeld onafhankelijk is van portaal



20-1-2021

Hoe gaat de MijnGemeente omgeving eruit zien?

Stories van componenten van de MijnOmgeving:

Eerste de basis. Daarna gaan we 
componenten toevoegen. Het 
team uit Den Haag heeft jaarlijks 
structureel budget om deze 
omgeving ui te breiden. 

De MijnOmgeving features:
• Homepage
• Meldingen ( “u moet iets 

doen”)
• Mijn Berichten, Tips, 

meldingen en notificaties
• Mijn Lopende en Afgeronde 

Zaken
• Mijn Thema’s, waarin je 

geordend je producten kunt 
vinden. Alleen 
thema’s/producten worden 
getoond, die ook  afgenomen 
worden

De MijnOmgeving is:
• Af te nemen via Common 

Ground leverancier
• Ondersteund met 

beheercontracten
• “makkelijk” aan te passen 

naar de eigen huisstijl doordat 
gebruik is gemaakt van de 
NLDS architectuur

• Gebaseerd op standaarden



Datum

Waar gaan we naartoe?

Nieuwe MijnOmgeving

• gebaseerd op 5-laags architectuur (Common Ground)

• gebaseerd op standaarden (NLDS, REST, JSON)

• Gebaseerd op moderne technieken

• Geïntegreerd met bedrijfsvoeringsprocessen

• Plugable en configureerbaar

Wat staat gepland voor 2021?

• Realisatie OTAP Common Ground Platform

• Samenwerking met VNG, G4, Haarlem, Tilburg, 

Groningen en Dimpact voor Integraal Klantbeeld

Webcomponents via NLDS – aanpasbaar naar andere huisstijlen



Datum

Waar bestaat het ZGW platform uit?

Meerdere componenten (o.a.)

GZAC (Valtimo/Camunda)
• Proces applicatie ondersteund door 

proces engine Camunda
• Geautomatiseerde processen die direct 

gekoppeld zijn met het portaal van de 
inwoners en derden

MijnDenHaag (incl OpenFormulieren)
• Ontsluiten van gemeentelijke producten 

en diensten
• Bieden van Notificaties en Tips aan 

inwoners

Open Zaak
• VNG gestandaardiseerde registratie van 

zaken



KCC

Webcare

Social
Media

Senior

A B C D

HVB
Hand-
having

enz

Weg/ 
Groen
beheer

Telefonie 
applicatie

GZAC 
Valtimo

A B C D

Online Grofvuil enzParkeren

GZAC Valtimo

SEDA - Meldingen Openbare Ruimte (MOR)

Integraal klantbeeld (ZGW API’s)

Maakt 
registratie 

aan

Live.com 
Outlook

Guusto

Direct beantwoorden:
1. Losstaande vraag
2. Gekoppeld aan Zaak
3. Gekoppeld aan product

Aanmaken
TBN

Retour

Aanmaken
melding

(Mijn) 
Website



KCC

Webcare

Social
Media

Senior

A B C D

HVB
Hand-
having

enz

Weg/ 
Groen
beheer

Telefonie 
applicatie

GZAC 
Valtimo

A B C D

Online Grofvuil enzParkeren

GZAC Valtimo

SEDA - Meldingen Openbare Ruimte (MOR)

Integraal klantbeeld (ZGW API’s)

Maakt 
registratie 

aan

Live.com 
Outlook

Guusto

Aanmaken
TBN

Retour

Aanmaken
melding

Stadspas

(Mijn) 
Website

Contact ID

Doorontwikkelen 
naar KISS

i4Sociaal

Meerdere steden bouwen domeinen in 
GZAC

Meerdere steden gebruiken Signalen

ID Contact

Bij meerdere 
gemeenten



Ligt ter consultatie aan Regiegroep OpenZaak, G4 en VNG

Common Ground componenten architectuur Den Haag
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Vragen?

25-10-2021



Maak keuze in één van de 4 breakoutsessies: zie de links in de chat

Kanaalinzet, -sturing,

-inrichting en data-

gestuurde interactie:

Gemeente Amsterdam
Martijn Smits

Customer & User 

Experience Lead

Dienstverleningsdoelen 

vertalen naar KPI’s:

Gemeente 

Ooststellingwerf-
Hester van der Schaaf 

& Gemeente Oss -

Cristel Kerkhof 

adviseurs 

dienstverlening.

Omnichannel in de 

praktijk, van visie naar 

uitvoering:

Gemeente Tilburg
Jesse Leemput

Adviseur 

dienstverlening

Omnichannel & 

Organisatie

UWV Mark Dillerop 

formule manager 
digitale dienstverlening



Pauze 



Contactgegevens

Willem Pieterson adviseur overheidsdienstverlening willem@pieterson.com

Zakia Boucetta programmamanager omnichannel VNGR- zakia.boucetta@vng.nl

Vincent van Beek productowner MijnDenHaag vincent.vanbeek@denhaag.nl

Ilse van der Hoeven Senior beleidsmedewerker innovatie en 

dienstverlening

ilse.vanderhoeven@denhaag.nl

Hester van der Schaaf programmamanager dienstverlening h.vanderschaaf@ooststellingwerf.nl

Cristel Kerkhof adviseur dienstverlening c.kerkhof@oss.nl

Martijn Smits customer & user experience lead martijn.smits@amsterdam.nl

Jesse Leemput Adviseur dienstverlening jesse.leemput@tilburg.nl

Mark Dillerop formule manager digitale dienstverlening mark.dillerop@uwv.nl

Otto Thors Moderator en strategisch adviseur bij o.a. VNGR info@thors.nl

Anoek Zijderveld Projectmedewerker omnichannel Anoek.zijderveld@vng.nl

mailto:zakia.boucetta@vng.nl
mailto:vincent.vanbeek@denhaag.nl
mailto:c.kerkhof@oss.nl
mailto:martijn.smits@amsterdam.nl
mailto:mark.dillerop@uwv.nl
mailto:info@thors.nl


Reflectie op de webinar



Afronding


