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Aanleiding 
Gemeenten en politie werken in de dienstverlening aan de burgers, vooral op het terrein van openbare 
orde en samenleving, nauw samen. In lokaal driehoeksoverleg, via bestuur, afdelingen en op 
uitvoerend niveau zijn contacten en samenwerking gestructureerd. Daarnaast wordt er regelmatig 
afgestemd over de ontwikkeling en de uitvoering van beleid, waaronder ook de dienstverlening aan de 
burger. In een goed functionerende lokale democratie is een belangrijke rol weggelegd voor een goede 
verbinding tussen bestuur en burgers. Ook het leveren van maatwerk in de vorm van het goed inspelen 
op initiatieven waar inwoners zelf mee komen, blijkt in veel gemeenten lastig.  
 
Gemeenten en politie hebben de afgelopen jaren in toenemende mate innovaties ontwikkeld om ook 
via nieuwe kanalen de dienstverlening aan te bieden aan burgers. In de bestaande 
dienstverleningskanalen zoals intake- en servicebalies, dienstverlening op locatie, telefonie en 
correspondentie zijn digitalisering en geautomatiseerde verwerking onderdeel van de dienstverlening 
geworden. Bovendien zijn er nieuwe, vaak puur digitale, kanalen toegevoegd aan het scala van 
contactvoorzieningen voor de burger, zoals websites, apps, toegang en contact via social-
mediaplatforms, beeldbeldiensten, chatbots, al dan niet ondersteund met kunstmatige intelligentie, etc. 
Kortom, vergaande digitalisering en een sterke toename van het aantal kanalen is de norm geworden. 
In de permanente verbetering van dienstverlening bevinden politie en gemeenten zich nu in een fase 
waarin het belangrijk geworden is om die ontwikkeling van digitalisering en groei van het aantal kanalen 
verder te structureren.  
 
Wat is een omnichannel aanpak? 
Bij een omnichannel aanpak 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.                                 
Video: Wat is omnichannel binnen de overheid? 
 
Zowel bij gemeenten als binnen de politie is de omnichannel aanpak erop gericht om meer regie en 
samenhang te bieden vanuit het kanaalmanagement en het kanaalgedrag van burgers. Het 
aanbrengen van verbanden tussen de verschillende kanalen, het bij elkaar brengen van informatie over 
dienstverlening aan de burger op elk willekeurig kanaal, en het afstemmen en stroomlijnen van 
werkprocessen tussen die verschillende kanalen staat centraal in de omnichannel aanpak. Het gebruik 
van de nieuwe digitale kanalen groeit snel. Daarnaast zijn de verwachtingen van de burger over de 
functionaliteit van de kanalen van de overheidsdienstverlening toegenomen. Hierdoor staat het 
onderwerp omnichannel aanpak en de toepassing hiervan hoog op de agenda, zowel bij de politie als 
bij de gemeenten.  
 
Vanuit de agenda voor innovatie van dienstverlening en de toenemende prioriteit van omnichannel 
ontwikkelingen bij veel gemeenten organiseerde VNG Realisatie op 8 december 2020 een 
inspiratiebijeenkomst Omnichannel waarbij ook de politie werd uitgenodigd. Het was op deze 
bijeenkomst dat de basis werd gelegd voor de samenwerking tussen de gemeenten Oss, Tilburg, 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/Wat%20is%20omnichannel%20binnen%20de%20overheid?
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Utrecht en de politie, waarover dit document rapporteert. Zie voor meer informatie Handreiking VNG 
Omnichannel aanpak.1  
 
Omnichannel uitgangspunten 
In gesprek met VNG Realisatie zijn uitgangspunten van omnichannel aanpak besproken, ervaringen 
gedeeld en inspirerende toepassingen getoond. Voor de verschillende deelnemende partijen kwam 
daar een aantal overeenkomsten in uitgangspunten van omnichannel aanpak naar voren die een 
uitstekend fundament bleken voor een samenwerkingsinitiatief. Samen hebben we de handen ineen 
geslagen om vanuit de 16 bouwstenen van omnichannel de inclusieve naadloze klantreis tussen 
gemeenten en politie nader te onderzoeken2.  
Video: uitleg 8 kernbouwstenen omnichannel aanpak 
 
 

 
De burger centraal 
Zowel gemeenten als politie hebben in hun omnichannel aanpak de burger centraal staan. Dat 
uitgangspunt, ons richten op degene voor wij het doen, is ogenschijnlijk heel vanzelfsprekend maar in 
de uitvoering van dienstverlening zijn vaak de eigen organisatie en bestaande werkprocessen 
beperkende factoren. Daarom vraagt het centraal stellen van de burger ook ‘out of the box’ denken en 
de bereidheid om bestaande werkprocessen en inrichting van de organisatie aan te passen. 
Gemeenten zijn er voor iedereen, daarom is het belangrijk om de dienstverlening aan te laten sluiten op 
de behoeften van mensen. Met verschillende projecten ondersteunt VNG Realisatie gemeenten bij het 
toegankelijker maken van de dienstverlening zodat deze beter aansluit op de behoefte van 
laaggeletterden, mensen met een beperking en minderdigitaalvaardigen. Door het perspectief van de 
burger als uitgangspunt te nemen in de klantreis via verschillende kanalen van gemeenten en politie, 
komen opeens opvallende, vaak hinderlijke onderbrekingen in de dienstverlening aan het licht. Dan 
blijken burgers het gevoel te hebben van het kastje naar de muur gestuurd te worden, of gedwongen te 
worden tot het telkens weer herhalen van de vraag of verstrekken van informatie in elk kanaal van 
dienstverlening (herhaalverkeer). Ook tussen ambtenaren (in de eigen organisatie) en in de keten zijn 
pijnpunten die het bemoeilijken om de burger naadloos te kunnen helpen. Wij vragen aan de burger wat 

 
1 https://www.vngrealisatie.nl/producten/omnichannel-dienstverlening 
2 https://www.vngrealisatie.nl/sites/default/files/2020-
12/887%20VNG%20R%20Handreiking%20Omnichannel.v5%20%282%29.pdf 

Bouwstenenomnichannel aanpak
16 bouwstenen waarvan 8 kernbouwstenen
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voor zaken ze bij ons hebben lopen of we hebben geen zicht op met wie burgers contact hebben 
gehad. Oplossingen hoeven lang niet altijd complex te zijn als er vanuit de beleving van de burger 
wordt geïnnoveerd en de klant echt centraal gesteld wordt. In de gedemonstreerde omnichannel 
toepassingen op de Inspiratiebijeenkomst was dit een eerste rode draad waarop gemeenten en politie 
elkaar konden vinden. Zij willen verkennen welke verbeteringen we kunnen maken in onze 
werkprocessen om de interactie in de klantreis tussen burgers, gemeenten en politie te versterken.  
 
Eén overheid 
Een tweede uitgangspunt van de omnichannel aanpak van de verschillende deelnemers is die van het 
principe dat we deel zijn van één overheid, en in de nabije toekomst veel beter dan nu het geval is 
kunnen samenwerken om als één overheid de burger van dienst te zijn.3 Nieuwe technologische 
middelen, werkprocessen en organisatievormen maken omnichannel toepassingen mogelijk die de 
burger veel sterker doen ervaren dat overheden goed samenwerken en inclusieve naadloze klantreizen 
kunnen organiseren voor de burger. Interactievoorkeuren van burger en ondernemer worden continu 
onderzocht en steeds weer blijkt dat gemak, vertrouwen en persoonlijke benadering sterke behoeften 
zijn.4  
 
Medewerkersbetrokkenheid 
Het derde, en zeker niet laatste maar wel heel belangrijke gemeenschappelijke uitgangspunt is het 
principe van medewerkersbetrokkenheid. Omnichannel toepassingen blijken het meest succesvol 
wanneer de medewerkers uit de organisatie (dienstverlening) direct betrokken worden bij de 
vernieuwing en verbetering van werkprocessen. De medewerkers zijn immers de experts met de 
ervaring met klantcontacten, zij voeren de dienstverlening uit en weten waar de praktische hindernissen 
zitten; zij kennen uit het dagelijks contact met de burger de beleving en klantreiservaringen uit de 
eerste hand. Medewerkers ervaren de levensgebeurtenissen5 of de klantbehoefte voor maatwerk waar 
ze graag goed bij willen helpen. Hiervoor hebben we elkaar nodig binnen de organisatie en/of 
ketenregie om de klant een naadloze beleving te bieden vanuit één overheidsdienstverlening. Door 
medewerkers direct te betrekken bij de ontwikkeling van omnichannel toepassingen wordt niet alleen 
de kwaliteit van de innovatie verhoogd, maar ook direct draagvlak gebouwd voor de door te voeren 
veranderingen. Dit komt ten goede aan een positieve klantbeleving.  
 
Het was op grond van de herkenning van deze drie belangrijke uitgangspunten dat direct na de 
Inspiratiebijeenkomst Omnichannel spontaan een samenwerking ontstond om de mogelijkheid van 
gemeenschappelijk omnichannel aanpak nader te onderzoeken, onder aanvoering van VNG Realisatie 
en de portefeuillehouder Dienstverlening van de Nationale Politie. Dat bleek vervolgens een vruchtbaar 
initiatief. Deelnemers zijn de gemeenten Oss, Tilburg en Utrecht en de politie Oost-Brabant, politie 
Midden-Nederland en de politie Zeeland-West-Brabant, en het Politie Dienstencentrum 
 
 
 
 

  

 
3 https://vng.nl/nieuws/als-een-overheid-slagvaardig-de-toekomst-tegemoet 
4 Rapport : https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2019/06/Interactiestrategie_20171206_v1.3-def-002-T.pdf 
5 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levensgebeurtenissen 

https://vng.nl/nieuws/als-een-overheid-slagvaardig-de-toekomst-tegemoet
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Doelstelling van de samenwerking 
Samenwerken op een innovatiethema 

Zoals gezegd werken politie en gemeenten op veel terreinen van openbare orde en veiligheid intensief 
structureel samen. Op innovatiethema’s is die samenwerking veel minder vanzelfsprekend en frequent. 
 
Vaak zijn innovaties gericht op verbeteringen van de werkwijze van de eigen organisatie, en als ze 
gericht zijn op ketensamenwerking is dat meestal vanuit een directe taakstelling voor de gemeente of 
het politiekorps. Dan gaat het om innoveren op de kerntaak in aansluiting op die van de taken van 
ketenpartners. In het geval van de samenwerking tussen gemeenten Oss, Tilburg Utrecht en politie 
onder aanvoering van VNG Realisatie is er ook duidelijk een samenwerking ontstaan die ‘out of the 
box’ gericht was op het innoveren in het belang van de burger zonder direct naar beperkingen te kijken 
die de kerntaak stelt. Er lijken nogal wat dienstverleningsbehoeften te leven waarvan het voor de burger 
in elk geval niet direct duidelijk is bij welke overheidsdienst die burger moet aankloppen. Terugtrekken 
op de kerntaak en de burger ‘koud’ doorverwijzen naar een andere overheidsdienst, of erger de burger 
in het ongewisse laten waar hij zijn vraag wel kan stellen, helpt dan niet. Daarom heeft de groep van 
trekkers van deze intensieve samenwerking ‘burger centraal’ en het (beter leren) samenwerken als 
eerste doelstelling genomen. 
 
De effectiviteit van die samenwerking en de daaruit ontstane leereffecten van dit, op ad-hocbasis 
ontstane, initiatief op deze eerste doelstelling worden gerapporteerd in de paragraaf met conclusies en 
aanbevelingen. 

Verkenning Inclusieve Naadloze Klantreizen en Proof of Concept 

Natuurlijk was het proces van samenwerking niet het enige doel. In eerste instantie was er direct 
enthousiasme voor het uitwerken en onderzoeken van de haalbaarheid van potentieel geschikte 
inclusieve naadloze klantreizen langs loketten van politie en gemeenten. Demo’s van gemeenten en 
een demo van de omnichannel toepassing bij de politie hebben daartoe geïnspireerd. Die demo’s lieten 
zien hoe burgers daadwerkelijk in een aaneengesloten naadloze klantreis bediend zouden kunnen 
worden; door de burger centraal te stellen en het principe van één overheid toe te passen met behulp 
van nieuwe technologie en organisatieprincipes. De trekkers vanuit de politie en gemeenten Oss, 
Utrecht en Tilburg hebben in deze samenwerking daarom de tweede doelstelling bepaald. Dit om te 
onderzoeken hoe dienstverleningskanalen over de eigen organisatiegrenzen van de gemeente en het 
politiekorps heen gekoppeld en werkprocessen aangesloten zouden kunnen worden voor een nader te 
bepalen klantreis. 
 
De centrale vraag die wij in deze eerste verkenning willen onderzoeken is als volgt: zijn er 
klantinteractie-verbeteringen te maken tussen de burgers met de gemeenten en politie? En anderzijds, 
zijn er verbeteringen te maken in onze werkprocessen voor een naadloze inclusieve klantreis?  
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Werkwijze 
Online werksessies 

Het samenwerkingsinitiatief zoals dat is gestart na de VNG Realisatie omnichannel 
Inspiratiebijeenkomst vond plaats tijdens de COVID-19-pandemie onder de beperkende maatregelen 
die ook voor werkomstandigheden golden. Dat hield in dat fysieke ontmoetingen en werken op locatie 
grotendeels waren uitgesloten. Vrijwel alle activiteiten in het kader van deze samenwerking zijn 
uitgevoerd in online meetings en workshops, telefoongesprekken, e-mailwisselingen, WhatsApp-
groepjes en andere kanalen. Alleen voor een burgeronderzoek in Oss heeft een fysieke samenkomst, 
coronaproof, plaatsgevonden in en rond het Politie Mobiel Media Lab6 in Oss.  
 
Grotendeels waren de voorzieningen voor het online en coronaproof werken al ingevoerd en in werking 
getreden bij de gemeenten en het politiekorps. Er is voor deze samenwerking ook een aantal nieuwe 
voorzieningen ingevoerd. VNG Realisatie heeft een samenwerkingsomgeving gecreëerd waarop zowel 
gemeenten als politie konden vergaderen, documenten konden delen, videopnames van workshops 
konden maken en andere samenwerkingstools konden delen. Van politiezijde is een Miro online 
whiteboard omgeving ingericht die ingezet is op het samenwerkingsplatform dat VNG Realisatie ter 
beschikking heeft gesteld. Van alle vergaderingen, zowel die per gemeente georganiseerd als de 
plenaire sessies en workshops, zijn video-opnames gemaakt. Die zijn gebruikt voor de uitwerkingen en 
verslaglegging van de online werksessies. Deelnemers hebben voor dat gebruik ingestemd en hebben 
telkens bij de start van elke vergadering de disclaimer vermeld gekregen dat zij, als ze dat wilden, de 
camera konden uitschakelen en dat de opnames slechts voor uitwerking en verslaglegging zouden 
worden gebruikt. Omdat de opnames in de verslaglegging zijn verwerkt, en daarmee de doelbinding is 
vervallen, zijn de opnames direct na oplevering van dit project verwijderd. 
 
De online werksessies hebben uitstekend gewerkt. In de aanloop waren er soms issues met de 
toegang tot systemen of het Miro-bord; het werken op diensttoestellen in de werkomgeving of 
privéapparatuur in thuissituatie was niet altijd optimaal. Uiteindelijk zijn de meeste problemen snel 
opgelost. De techniek bleek betrouwbaar, de medewerkers bijzonder creatief in het gebruik en de 
opbrengst was telkens voor elke sessie hoog. De nadelen van het online werken (tragere interactie en 
gedwongen structuur van de online vergaderingen, minder persoonlijk contact) werden deels 
gecompenseerd door het ontbreken van reistijden en de betere inplanbaarheid van de werksessies. Al 
met al vinden de trekkers van deze samenwerking het bewonderenswaardig hoe snel alle deelnemers 
zich hebben aangepast en gebruik hebben gemaakt van de beschikbare voorzieningen en hebben 
bijgedragen aan de opbrengst van de samenwerking. 
 
  

 
6 https://www.politie.nl/informatie/wat-is-het-mobiel-media-lab.html 
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Onderzoek onder burgers  

Het uitgangspunt “burger centraal” is uiteraard ook de basis van het onderzoek onder burgers. Alle drie 
de gemeenten Oss, Utrecht en Tilburg en de betrokken politieafdelingen hebben zich gebogen over de 
vraag om - binnen het korte beschikbare tijdsbestek - de burger te betrekken bij de ontwikkeling van 
inclusieve naadloze klantreizen langs dienstverleningskanalen van politie en gemeenten.  
 
De gemeente Oss heeft een vragenlijst/enquête ontwikkeld die gebruikt is in het onderzoek onder 
burgers in het Mobiel Media Lab. Het Mobiel Media Lab is een vrachtwagen vol ICT-voorzieningen die 
door de politie wordt ingezet voor allerlei onderzoek over (digitale) dienstverlening. Voor dit 
samenwerkingstraject heeft de politie dat Mobiel Media Lab in Oss ingezet. 

 
 
De gemeenten Tilburg en Utrecht hebben, deels gelijk aan de opzet van de vragenlijsten voor Oss, 
vanwege gelijke systematiek en onderlinge vergelijking, een conceptopzet voor onderzoek onder 
burgers gemaakt. In het gegeven tijdsbestek en vanwege de door de groep zelf gestelde kwaliteitseisen 
is besloten om in Tilburg en Utrecht dat gebruikersonderzoek niet te houden. De verwerking van 
opbrengsten van een onderzoek onder burgers zou “afraffelen” zijn geworden en bleek bovendien 
moeilijk op de korte termijn in te plannen voor het Mobiel Media Lab. Daarom is ervoor gekozen om in 
een eventueel vervolgtraject het onderzoek onder burgers mogelijk alsnog te doen. Zo kunnen we de 
pijnpunten in de klantinteractie goed boven tafel halen.  
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Roadmap – quickscan 

Het onderzoek naar de haalbaarheid van inclusieve naadloze klantreizen langs 
dienstverleningskanalen van politie en gemeenten is uitgevoerd op basis van gezamenlijk bepaalde 
roadmap. Gezien het tijdsbestek en de omstandigheden waaronder gewerkt moest worden, heeft het 
onderzoek meer het karakter gehad van een quickscan dan van een fundamenteel onderzoek op 
grondige systematisch basis. Wij zijn dan ook bescheiden in onze pretenties, maar halen uit de 
opbrengst wel de ambitie en aansporing om door te ontwikkelen op het thema inclusieve naadloze 
klantreizen. De basis daarvoor is niet alleen de uiterst positieve ervaring van de samenwerking tussen 
betrokken gemeenten, politie en VNG Realisatie, maar ook de ervaringen van betrokken medewerkers 
in hun dagelijkse contacten met burgers over het gebruik van de verschillende interactiekanalen. Ook 
de opbrengsten van het onderzoek onder de burgers van Oss geven een indicatie dat de ontwikkeling 
van inclusieve naadloze klantreizen voorzien in een behoefte. 
 
Dus ondanks het quickscan-karakter van het onderzoek denken wij dat er genoeg opgehaald is om een 
vervolg te rechtvaardigen en in een later stadium meer diepgaand onderzoek onder de burgers te doen. 
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Trekkers 

Het samenwerkingstraject is gestart en in eerste aanzet getrokken voor elk van de betrokken 
organisaties door:  
 

• Zakia Boucetta (VNG, programma manager Inclusieve dienstverlening en Omnichannel 
strategie) 

• Paulien Otto (gemeente Utrecht, Projectleider Publieksdienstverlening),  
• Elviera Oude Luttikhuis (gemeente Oss, Teamleider Klanten Contact Centrum) 
• Jesse Leemput (gemeente Tilburg, adviseur Dienstverlening) 
• Peter de Weerdt (Politie Dienstencentrum, Informatie Management adviseur), 
• Edwin Dorland (politie portefeuille Dienstverlening, projectleider Omnichannel) 

Betrokken experts 

Het samenwerkingsproject heeft medewerkersbetrokkenheid als uitgangspunt genomen. Expertise en 
draagvlak van medewerkers is nodig om innovaties te doen slagen. De volgende experts zijn uit de 
samenwerkende organisaties betrokken:  
 
Gemeente Oss en politie: 
 

• Cristel Kerkhof (gemeente Oss, adviseur Dienstverlening) 
• Nathan Pattiasina (gemeente Oss, medewerker gegevens Burgerzaken) 
• Anthony Kleijnen (gemeente Oss, senior medewerker Burgerzaken) 
• Tanja Rosanow (politie, eenheid Limburg operationeel specialist C) 
• Moniek Boosten-Romein (politie, eenheid Oost-Brabant, operationeel specialist B) 
• Esther Theil Veltman (politie, eenheid Oost-Brabant, operationeel expert intake & service) 
• Eelco Kanters (politie, eenheid Oost-Brabant, operationeel expert GGP) 
• Doky Visser (politie, eenheid Oost-Brabant, assistent intake & service B) 

 
Gemeente Utrecht en politie: 
  

• Astrid Brantjes (gemeente Utrecht) 
• Arno Simons (gemeente Utrecht) 
• Rachid Ayalman (gemeente Utrecht) 
• Antonie Knoppers (gemeente Utrecht) 
• J. Pauwels (gemeente Utrecht) 
• Monique Vink-Commandeur (politie, eenheid Midden-Nederland, senior intake & service) 
• Anthony Spin (politie, eenheid Midden-Nederland, operationeel expert GGP)    
• Nadia Mazereeuw-Foulouh (politie, eenheid Midden-Nederland, generalist intake & service)  
• Hermania van den Brink-van Stralen (politie, eenheid Midden-Nederland, operationeel expert 

GGP) 
 
 
 
 
Gemeente Tilburg en politie: 
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• Fiona Damen (gemeente Tilburg, Projectleider en procesbegeleider)    
• Romy Jansen (gemeente Tilburg, adviseur KCC)       
• Roel van Veghel (gemeente Tilburg, coördinator stadstoezicht) 
• Marga Akkermans-Blijlevens (politie, eenheid Zeeland-West-Brabant, medewerkster intake & 

service) 
• Leon Metzke (politie, eenheid Zeeland-West-Brabant, senior GGP wijkagent)    
• Konrad Wilthagen (politie, eenheid Zeeland-West-Brabant, operationeel expert GGP wijkagent) 
• Anne-Marie van Dal (politie, eenheid Zeeland-West-Brabant, medewerkster intake & service)

    
 

Leiding en ondersteuning 

Dit samenwerkingstraject kwam op ad-hocbasis en in een kort tijdsbestek tot stand en was niet mogelijk 
geweest dankzij de steun van de leiding van de deelnemende organisaties en de 
organisatieonderdelen. Zij hebben het samenwerkingsinitiatief enthousiast en met overtuiging ruimte 
gegeven en gefaciliteerd met capaciteit en middelen. Uit te voeren werkzaamheden van experts 
werden door hen geprioriteerd en de gewenste deskundigheid voor deelname in de samenwerking 
gemobiliseerd. Ook was de bijdrage van sommigen van hen in de vorm van de visie op omichannel 
strategie van hun organisatie(onderdeel) van wezenlijk belang voor dit onderzoek. Wij noemen in het 
bijzonder: 
 

• Tino de Velde (VNG Realisatie Manager team Proberen)  
• Jamil Jawad (VNG senior beleidsmedeweker Informatiesamenleving) 
• Bert Visser (realisatie manager redesign Dienstverlening Nationale Politie) 
• Erik Heuvelmans (referent dienstverlening Politie-eenheid Oost-Brabant, teamchef RSC) 
• Erik van der Hulst (referent Dienstverlening Politie eenheid Midden-Nederland, sectorhoofd 

DROS) 
• Marten Siderius (referent Dienstverlening Politie eenheid Zeeland West-Brabant, sectorhoofd 

DROC) 
• Anke Jaspers (Teamchef Basisteam Maasland, eenheid Oost-Brabant) 
• Ron Visschers (Basisteam Groene Beemden, eenheid Zeeland West-Brabant) 

 
Wij realiseren ons dat we niet iedereen kunnen noemen die een ondersteunende rol heeft gespeeld in 
dit samenwerkingstraject. Experts hebben hulp gehad van collega’s bij het verzamelen van 
onderzoeksdata (bijvoorbeeld de frequentie van de onderzochte klantreizen, of specificeren van 
werkprocesstappen). Zij hebben ruggespraak gehouden met collega’s op afdelingen, hebben 
ingeroosterde diensten in samenspraak met collega’s verzet en werk van elkaar overgenomen. Naast 
de genoemde trekkers, experts en leiding hebben dus ook velen uit de samenwerkende organisatie op 
een of andere wijze ondersteuning gegeven aan het onderzoek. Uit de groep van ondersteuners willen 
wij in elk geval noemen: 
 
Ruben Barink (trainee VNG) die als projectondersteuner vanuit het team VNG Realisatie Omnichannel 
een belangrijke organiserende rol heeft vervuld in de samenwerking. Ruben was de schakel die alle 
partijen aan elkaar verbond, afspraken organiseerde, het samenwerkingsplatform beschikbaar heeft 
gemaakt en ingericht, verslaglegging heeft opgemaakt en openstaande acties heeft bewaakt. 
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Ed Sabel (Leiding Directie Communicatie Staf Korpsleiding) heeft de inzet van het Mobiel Media Lab in 
Oss georganiseerd. Als initiator van het Politie Mobiel Media Lab heeft Ed met zijn crew inmiddels 
jarenlange ervaring met onderzoeken en communicatie onder burgers op locatie. Het gebruik van de 
opgestelde vragenlijst door de werkgroep Oss, in digitale vorm ingezet in het Mobiel Media Lab, was 
van grote waarde voor het onderzoek onder burgers. 
 
Wij willen alle bij dit traject betrokkenen van gemeenten, politie, VNG en individuele burgers bedanken 
voor hun inzet. Deze inzet is niet alleen van belang geweest voor de totstandkoming en de resultaten 
van dit onderzoek, maar ook van waarde voor een vervolg. 
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Omnichannel strategie en klantinteractie 
Het belang van de omnichannel strategie 

In de VNG-handreiking omnichannel beschrijft gemeentesecretaris van de gemeente Nijmegen Arne 
van Hout op treffende wijze het belang van een goede omnichannel strategie: 
 
De manier waarop burgers en overheden met elkaar contact hebben, verandert snel. Niet alleen neemt 
het kanaalaanbod toe, maar ook de context verandert waarbinnen het contact plaatsvindt. De huidige 
manieren van versnipperd kanaalmanagement passen niet meer bij deze tijd. Een nieuwe 
kanaalaanpak is gewenst waarbij fragmentatie wordt tegengegaan, alle burgers zo goed mogelijk 
worden bediend en de interactie voor de overheid uitvoerbaar blijft. Een aanpak die is gericht op 
inclusieve interactie en een naadloze klantreis: omnichannel management7. 
 
Deze ontwikkeling en de daarmee groeiende wens om tot een integrale kanaalaanpak in de 
dienstverlening aan de burgers te komen wordt ook onderkend door de politie en is de essentie van 
haar beleid zoals beschreven in het omnichannel visiedocument 2020 8. 

Het belang van een inzichtelijke klantreis 

De contactmogelijkheden, de hoeveelheid kanalen en de veranderende context waarbinnen contact 
met de burger plaatsvindt, vragen om een meer inzichtelijke klantreis. Immers de burger die langs 
meerdere kanalen contact heeft met de overheid verwacht dat de dienstverlening van die kanalen op 
elkaar aansluit. Dat op elk contactmoment in de klantreis relevante informatie voor de dienstverlening 
beschikbaar is en dat bovendien inzichtelijk is welke stappen in de klantreis worden doorlopen en welk 
kanaal daarvoor bruikbaar is. Een inzichtelijke klantreis biedt zowel voor burgers als overheid voordelen 
om te voorkomen dat mensen kastje naar de muur effect ervaren of herhaalverkeer. Ook voor de 
overheidsmedewerkers is die inzichtelijke klantreis van belang, omdat zij voor een goede 
dienstverlening aan de burger vaak behoefte hebben aan informatie over eerdere contactmomenten of 
aansluiting van informatie uit de verschillende kanalen. Zodat dienstverlening vanuit een integraal 
klantbeeld kan worden uitgevoerd, burgers niet van het kastje naar de muur worden gestuurd en er 
geen onnodig herhaalverkeer wordt gegenereerd. Daarnaast kan een inzichtelijke klantreis een bijdrage 
leveren aan de kwaliteit van het contact doordat aspecten van privacy, doelbinding van de 
informatieverwerking en informatiebeveiliging beter onderscheiden kunnen worden. Dat zijn overigens 
belangrijke aspecten waaraan van meet af aan aandacht moet worden besteed bij het ontwikkelen van 
omnichannel toepassingen (privacy by design en security by design). 
 
Tot slot iets over de term klantreizen. In de VNG omnichannel aanpak wordt met klantreizen bedoeld 
dat stappen van contacten en interacties elkaar opvolgen om te voorzien in een dienst waar de burger 
behoefte aan heeft. Wij zijn ons ervan bewust dat de term klantreis (of customer journey) uit de 
vakliteratuur van customer relations management komt, en niet te letterlijk moet worden genomen. In 
strikte zin is de burger die in contact treedt met de overheid, gemeente of politie, niet een “klant” omdat 
de relatie niet vergelijkbaar is met een koper die vrijwillig diensten of producten afneemt van een 
commerciële partij in een vrije markt. In de relatie tussen burger en overheid zitten rechten en plichten 

 
7 https://www.vngrealisatie.nl/producten/omnichannel-dienstverlening 
8 Politie Omnichannelbeleid, portefeuille dienstverlening visiedocumenten 2020 
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die in een andere verhouding staan dan in de commerciële markt. Toch hanteren wij het begrip 
klantreizen omdat er in de basis ook veel parallellen zijn met de uit de commerciële wereld afkomstige 
begrippen. Immers wij willen dienstbaar zijn aan de burger en die “klantvriendelijk” behandelen. Voor de 
aaneenschakeling van dienstverleningsstappen door gebruikmaking van verschillende kanalen langs 
verschillende “overheidsloketten” hanteren wij daarom het algemeen gangbare begrip klantreizen. 

Klantreizen 
Voor het optimaliseren van hun omnichannel strategie zijn de meeste gemeenten en het politiekorps in 
de eerste plaats gericht op de klantreizen van de burger die zich afspelen met en binnen de eigen 
organisatie. Het verbeteren van bestaande kanalen, het uitbouwen ervan, het starten van diensten via 
nieuwe kanalen en het verbinden van de informatie-uitwisseling langs die kanalen staan centraal in dat 
deel van de omnichannel strategie. Toch zijn er vanuit het perspectief van de burger (de burger 
centraal) ook klantreizen die over de organisatiegrenzen heen gaan en die wanneer we het principe 
van één overheid hanteren aanzienlijk eenvoudiger en beter kunnen. 
  

Klantreizen over de organisatiegrenzen heen 

De groep heeft zich gericht op de klantreizen over organisatiegrenzen heen. Er is geïnventariseerd 
welke klantreizen, waarbij de burger zowel met de gemeente als de politie in contact komt, in 
aanmerking kunnen komen voor verbetering. De groep is zowel in plenaire sessies als in subgroepen 
per gemeente gevraagd de ideaaltypische klantreis te verbeelden en zich nog niet te veel bezig te 
houden met knelpunten of hindernissen vanuit de bestaande situatie en de huidige werkprocessen en 
klantreizen. Hierin is ook gebruikgemaakt van de methode service blueprint. Door de service blueprints 
krijgen de gemeenten een instrument in handen om vanuit de vraag van de inwoners een juiste 
vertaling te maken naar de informatiesystemen. De informatievoorziening wordt vervolgens ingericht op 
de stappen in de klantreis. 9 
 
De groep heeft vervolgens voor die klantreizen een brainstormsessie gehouden en daarop een 
quickscan voor inzetbare kanalen uitgevoerd, waarbij vervolgens op basis van een scoringssysteem 
(NOW-HOW-WOW) door elke gemeente een enkele klantreis is geselecteerd voor nadere 
detailuitwerking.  
Het toegepaste NOW-HOW-WOW scoringssysteem is gebaseerd op een inschatting van innovatie/ 
waarde creatie en langs een verticale as van complexiteit gelegd. Daardoor scoren onderwerpen die 
(relatief) eenvoudig te realiseren zijn en een hoge toegevoegde waarde creëren in het WOW-vak. Het 
zijn de mogelijke quickwins die veel innovatiekracht hebben, zonder dat het per se ingewikkeld hoeft te 
worden. Meer complexe vernieuwingen met een hoge toegevoegde waarde scoren in het HOW-vak, 
omdat het “hoe” van de oplossing nadere uitwerking verdient. Een impactanalyse en een doordachte 
ontwikkel- en implementatiestrategie zijn onmisbaar in elke innovatie, maar bij de HOW scorende 
vernieuwingen is het belang daarvan extra groot en daar zal naar verhouding meer inspanning mee 
gemoeid zijn. Eenvoudig te realiseren verbetering die geen hoge innovatiewaarde hebben scoren in het 
NOW-vak. Dat zijn de vernieuwing die vrijwel direct doorgevoerd kunnen worden omdat ze 

 
 
9Https://vng.nl/praktijkvoorbeelden/service-blueprints-de-brug-tussen-leefwereld-en-systeemwereld 
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ongecompliceerd zijn en eigenlijk meteen gedaan kunnen worden. Het zwarte vlak, waar ingewikkelde 
veranderingen naar verwachting nauwelijks waarde toevoegen, kan genegeerd worden. 
 
De inhoud van het gedeelte van de brainstormsessie en de weging op de Miro-borden is opgenomen in 
onderstaande schermafdrukken. De deskundigheid van betrokken medewerkers is daarbij als 
uitgangspunt voor de werkwijze genomen. We hebben de medewerkers gevraagd zoveel mogelijk in de 
huid van de burger te kruipen en werkervaringen met klantcontacten te gebruiken in het proces. De 
groep was zelfkritisch en kwam op verschillende momenten met de reflectie dat toch eigenlijk de burger 
zelf aan het woord zou moeten zijn. Gezien de opzet van dit samenwerkingsonderzoek (quickscan) 
hebben wij de groep gevraagd de brainstormsessie en de NOW-HOW-WOW score toch te maken 
vanuit de professionele ervaring. Belangrijke vragen, onderzoeksaspecten voor de burger en een 
eventuele toetsing door de burger op een later moment zijn geregistreerd, zodat ze later kunnen 
worden betrokken in vervolgstappen na dit eerste deel van het verkenningsonderzoek.  
 
 
Gemeente Oss en de politie hebben de volgende klantreis verkend die zowel de diensten van de politie 
als bij de gemeente treft: 
1. Klantreis gestolen en verloren reisdocumenten 
 
Gemeente Tilburg en de politie hebben de volgende klantreis uitgewerkt:  

1. Klantreis meldingen afvaldumping  
 
Gemeente Utrecht en de politie hebben twee klantreizen uitgewerkt: 

1. Klantreis meldingen jeugdoverlast  
2. Klantreis meldingen gevonden en verloren voorwerpen 
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Miro bord NOW-HOW-WOW score Gemeente Oss en politie 

 
Toelichting groep Oss 
Vanuit de groep Oss zijn we bezig geweest met het beschrijven van de in onze ogen ideale klantreis 
voor onze burgers op het moment dat deze te maken krijgen met een verloren of gestolen 
reisdocument. Wij hebben ons gerealiseerd dat deze beschrijving onze aannames bevatte. Dat was 
voor ons aanleiding om te kijken hoe wij deze konden gaan toetsen bij onze burgers. Wij kunnen het 
allemaal nog zo goed bedenken, maar het gaat erom wat onze inwoners verwachten. We hebben twee 
vragenlijsten opgesteld om dit te inventariseren (zie bijlagen I & II).  
Bij de klantreis hebben we de kanalen in beeld gebracht die inwoners kunnen gebruiken om een 
melding van diefstal of verlies (vermissing) te maken (bouwsteen kanaalinzet). Vervolgens hebben we 
in de ideale klantreis beschreven hoe het proces vanaf melding tot nieuw document zou moeten 
verlopen (bouwsteen kanaalsturing). 
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Miro-bord NOW-HOW-WOW score gemeente Tilburg en politie 
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Miro-bord NOW-HOW-WOW score gemeente Utrecht en politie 
 

 
Gemeente Utrecht en politie  
 
Klantreis meldingen jeugdoverlast 
In Utrecht is er door politie en gemeente voor gekozen een klantreis met betrekking tot meldingen op te pakken. In 
de data is er gezocht naar meldingen die hiervoor in aanmerkingen zouden kunnen komen. De keuze is gevallen 
op overlastmeldingen. Deze meldingen zijn gescoord (op bijvoorbeeld volume en klantsituatie) en uiteindelijk is 
jongerenoverlast naar voren geschoven. Er is geen klantonderzoek gedaan, maar er is gebruikgemaakt van de 
detailkennis en kunde van de medewerkers politie en van de afdeling Veiligheid van de gemeente Utrecht die 
dagelijks met jongerenoverlast te maken hebben. Er is gekeken naar de mogelijke quickwins en naar 
verbeterpunten op langere termijn. 
 
Klantreis gevonden en verloren voorwerpen. 
De klantreis gevonden voorwerpen bleek een lastige te zijn. De taak gevonden voorwerpen is al enige jaren 
geleden overgedragen van de politie naar de gemeente maar veel bewoners gaan nog steeds naar de politie met 
gevonden voorwerpen. Daarnaast ondervindt de politie hinder van het feit dat de gemeenten uit de regio 
verschillende systemen hanteren voor gevonden voorwerpen. Zij kunnen dan ook niet eenduidig doorverwijzen. De 
gemeente Utrecht heeft ervoor gekozen alleen gevonden voorwerpen te faciliteren. Mensen die iets verloren zijn 
kunnen zoeken in het systeem.  
 
Gevonden voorwerpen is een onderwerp waar door bewoners verschillend mee wordt omgegaan. Zoals reeds 
gezegd denken sommige bewoners nog dat gevonden voorwerpen bij de politie moeten worden ingeleverd, 
sommige bewoners leveren het in bij de gemeente, sommige bewoners bewaren het zelf thuis na registratie in het 
systeem dat de gemeente Utrecht gebruikt (Iost) en sommige bewoners gebruiken buurtapps, onderlinge apps, 
Facebook, briefjes bij de supermarkt of anders. Dit maakt dat het weliswaar mogelijk is een ideale klantreis te 
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maken, maar die is verre van realistisch. Wij hebben ons daarom beperkt tot het beschrijven van de bestaande 
klantreis met als doel te ontdekken waar gemeente en politie elkaar kunnen vinden en waar de quickwins liggen 

De opbrengsten 
De visualisatie van de klantreizen is gebaseerd op NOW-HOW-WOW scoringssysteem en de 16 
bouwstenen van de omnichannel aanpak:  

Gemeente Oss; klantreis gestolen en verloren reisdocumenten 

 
 
We zijn in gesprek gegaan met burgers vanuit het Mobiel Media Lab. Op basis van de klantreis en de 
informatie die we ingewonnen hebben bij onze inwoners kunnen we het volgende concluderen: 

• Het digitaal aan kunnen vragen van een reisdocument inclusief een digitale pasfoto en 
handtekening zou handig zijn. Het proces is nu digitaal voor zover dit mogelijk is. Wet- en 
regelgeving dient te worden aangepast om het gehele proces te digitaliseren. 

• Bij vermissing/inbraak kan vanuit de politie direct gemeld worden dat er een nieuw document 
nodig is door ervoor te zorgen dat de gegevens bij de gemeente terechtkomen. De gemeente 
neemt vervolgens het initiatief om ervoor te zorgen dat de inwoner een afspraak kan inplannen.  

• Het zelf ophalen van het document bij de gemeente geniet de voorkeur. Dit wordt als veiliger 
ervaren en in het algemeen heeft men er geen geld voor over om het document thuis te laten 
bezorgen.  
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• De informatie over wat te doen bij diefstal of vermissingen is duidelijk; men weet wat me moet 
doen. Dat er toch nog naar de politie gebeld wordt heeft met name te maken met het feit dat 
ouderen dit nog veelal doen. Zij zijn dit van oudsher gewend.  

 

Gemeente Utrecht; klantreis meldingen jeugdoverlast 

 
 
Het heeft even geduurd voordat de juiste mensen uit het proces aan tafel zaten. De meldingen 
jongerenoverlast zijn afgepeld door medewerkers die aan de voorkant van het proces actief zijn. Je 
moet hierbij denken aan politiemedewerkers (jeugdagent, wijkagent et cetera.) en medewerkers van de 
gemeente Utrecht (afdeling Veiligheid) die zeer regelmatig fysiek contact hebben met melders. Het was 
ook een fijne constatering dat melders persoonlijk contact zeer op prijs stellen en dat dit dus al door 
politie en gemeente wordt gedaan. 
 
Na de klantreis in beeld te hebben gebracht is ook in kaart gebracht welke verbeterpunten er op termijn 
te behalen zijn 
 

• Bekend raken met elkaars proces. 
Welke ingangen zijn er, kunnen we in elkaars systemen verkennen. 

• Slim en goed doorverwijzen. 
Het is goed uit te leggen dat er een gemeentelijk deel is en een politiedeel. Bijvoorbeeld als er 
geen heterdaad mogelijk is, dan doorverwijzen naar de gemeente. 

• In de toekomst één ingang creëren voor de burger, 
één ingang waarbij het eerste contact een volledig contact is. 
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• Data analyseren om meldingen te voorkomen. 
Het op grote groepen meldingen analyseren van data kan helpen bij het voorkomen van 
meldingen. Preventieve inspanningen leveren. Hoe komen meldingen binnen en waar: alleen 
via de daarvoor bestemde wegen of ook andere? 

• Monitoren klanttevredenheid.  
Monitoren en verbeteren op basis van een klanttevredenheidsonderzoek. 

• Hoe gaan we om met anonieme meldingen? Anonieme meldingen kunnen we niet goed 
genoeg oppakken terwijl wij ook bij anonieme meldingen de verplichting hebben dit goed te 
doen. 

 

Gemeente Utrecht; klantreis meldingen gevonden en verloren voorwerpen 

 
 
Na de klantreis in beeld te hebben gebracht hebben we besproken op welk vlak er verbeteringen te 
behalen zijn. 
 

• Het is niet helder wat de klant verwacht. 
Het proces gevonden voorwerpen is bij de gemeente Utrecht vanuit een kostenplaatje 
ingericht. De klant heeft weliswaar ook centraal gestaan bij de inrichting, maar alleen vanuit 
gemeenteperspectief. De klant zelf heeft geen inbreng gehad. Afgesproken is om een enquête 
te houden onder de mensen die een voorwerp komen ophalen om in beeld te krijgen wat de 
verwachtingen zijn. 

• Klant moet op verschillende platforms zoeken. 
Als vinders of verliezers niet op de gemeentesite kijken wat te doen, komt het voor dat 
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gevonden voorwerpen op verschillende platforms geregistreerd worden (Ilost, buurtapps, 
Facebook, gevondenenverloren.nl). Gemeente Utrecht gaat bekijken hoe e.e.a. beter 
gecommuniceerd kan worden. 

• Klant denkt vaak nog dat gevonden voorwerp naar de politie moet 
Zoals eerder aangegeven is men van oudsher gewend dat gevonden voorwerpen door de 
politie in ontvangst genomen worden. Gemeente Utrecht heeft hier in de communicatie n.a.v. 
verhuizen depot gevonden voorwerpen (juni/ juli 2021) nogmaals aandacht aan besteedt en zal 
dit bij gelegenheid blijven doen.  

• Kan de politie gevonden voorwerpen in een systeem zetten. 
Om het “kastje naar de muur”-gevoel te voorkomen is het ook mogelijk om gevonden 
voorwerpen ter plekke in Ilost te (laten) registreren. Dit kan de politie doen, maar als er een pc 
beschikbaar is kan de vinder dat ook zelf doen. Vinder kan dan zelf beslissen het voorwerp 
thuis te bewaren of in één van de dropboxen op de politiebureaus (in de gemeente Utrecht) te 
werpen. De klant is geholpen en het voorwerp sneller zichtbaar op de website.  
De gemeente onderzoekt de mogelijkheden van dropboxen op de politiebureaus 
Ook zal de gemeente Utrecht in het regio-overleg gemeenten bespreken of er regionaal 
mogelijkheden zijn om dit proces te verbeteren en de politie te ontlasten. 

• Droomreis. 
Bewoners handvatten geven om gevonden en verloren voorwerpen in de eigen 
(thuis)omgeving te regelen. We zien dat veel bewoners via buurtapps en dergelijke onderling al 
een weg hebben gevonden om met gevonden en verloren voorwerpen om te gaan. Wellicht 
kunnen we stimuleren en faciliteren dat dit nog vaker gebeurt. Bijvoorbeeld door een link 
tussen systemen te creëren en tips en trucs beschikbaar te stellen. Uiteindelijk zou het dan 
ideaal zijn als de politie geen rol meer heeft en de gemeente nog een bescheiden rol in 
gevonden en verloren voorwerpen.  

 

Toelichting gemeente Tilburg 
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Gemeente Tilburg; klantreis meldingen afvaldumping 

De politie heeft samen met de gemeente Tilburg de klantreis afvaldumping uitgevoerd. Hierbij is 
gekeken vanaf het moment dat de burger iets constateert en een melding op wil doen tot de 
afhandeling en nazorg. 
  
Een van de belangrijkste constateringen is dat bij de intake de wijze van doorverwijzen vanuit de politie 
landelijk op een standaardmanier plaatsvindt. Door de politie wordt altijd verwezen naar de 
BuitenBeter- app. We moeten echter constateren dat niet alle gemeenten de BuitenBeter-app 
gebruiken en er dus per gemeente een andere manier van melden is. Zo werkt Tilburg bijvoorbeeld met 
Fixi. 
  
Verder zien we in dit klantproces dat een groot gedeelte van de meldingen buiten kantoortijden 
plaatsvindt, De openingstijden van het gemeentelijke KCC zijn echter beperkt tot kantoortijden. Buiten 
kantoortijden worden inwoners naar het digitale kanaal verwezen. Met de politie zijn afspraken gemaakt 
over de bereikbaarheid van de handhaving buiten kantooruren middels piketdienst: dit is echter beperkt 
tot 22:00 uur. Voor burgers is dit kanaal niet beschikbaar. 
  
Ook zien we dat de informatiepositie van zowel de politie als de gemeente te wensen over laat. Niet 
altijd is inzichtelijk welke meldingen er lopen doordat toegang of inzicht in de door de organisaties 
ontvangen meldingen niet of moeilijk gedeeld worden. 

Demo – proof of concept 

 
Van de ideaaltypische klantreizen zijn interactieve demo’s/ proof of concepts (POC) gemaakt. Dit om te 
illustreren hoe die klantreis vanuit het perspectief van de burger eruit zou kunnen zien. De POC’s zijn 
gemaakt, zonder aanpassingen van backofficesystemen, zonder systeemkoppelingen en zonder 
daadwerkelijke organisatorisch ingrepen. Het is niet meer dan een presentatie van het front-end en een 
toelichting hoe de werking van de bedrijfsprocessen en dienstverlening voor de burger zou moeten 
worden ingericht om als één overheid op te treden en zo voor de betreffende cases een inclusieve 
naadloze klantreis te organiseren. Het zijn dus geenszins direct operationaliseerbare oplossingen, ook 
al ogen ze mogelijk zo. De POC’s zijn gemaakt met ontwerptools voor videobeldiensten en zijn zowel 
realiseerbaar met open source gereedschappen (Open Broadcaster Software; OBS.Live  en OBS 
Studio) als met commerciële software (i.c. Xsplit Broadcaster en Xcam virtual camera). De opzet en 
gekozen bedrijfsarchitectuur en applicatiearchitectuur maken het ook mogelijk om dezelfde POC’s (en 
uiteindelijk ook operationaliseerbare versies) naar alle waarschijnlijkheid met andere tools te maken. De 
keuze voor deze opzet maakt dat toepassingen vrij toepasbaar zijn op verschillende infrastructuren en 
applicatielandschappen van de verschillende overheidsorganisaties. Dit leek ons een kritische 
succesfactor voor het welslagen van inclusieve naadloze klantreizen die langs verschillende 
overheidsinstanties gaan. Onderstaand zijn enkele schermprints van de demo’s opgenomen. Live 
demo’s zijn op aanvraag via VNG Realisatie of het Politie Diensten Centrum beschikbaar.  
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De burger komt op een webpagina waar een melding kan worden gedaan van een woninginbraak waarbij ook 
reisdocumenten zijn gestolen. De burger heeft links een aantal keuzemenu’s voor verwijzing naar verdere 
informatie. Zowel het kanaal van digitale informatie op webpagina’s (in dit voorbeeld toegankelijk gemaakt met een 
QR-code) als spraak (telefonie 0900-8844,) het kanaal van een chatbout (Wout) als de mogelijkheid voor een 
beeldbelkanaal (agent spreken) staan ter beschikking. 
  

 
Als het kanaal “agent spreken” wordt gekozen komt via een videobelverbinding een agent in beeld om de 
klantinteractie met de burger te starten. Dit kan ook getriggerd zijn doordat bijvoorbeeld de chatbot Wout 
constateert dat menselijke interactie nodig is. 
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Wanneer aan het “politieloket” wordt geconstateerd dat verdere hulp van de gemeente gewenst is, schakelt het 
systeem direct door naar de gemeenteomgeving. Door de burger al aangereikte informatie, zoals BSN-nummer, 
eventueel documentnummer en dergelijke worden conform de van toepassing zijnde regels voor 
gegevensbescherming en privacy, na toestemming, automatisch doorgegeven. De burger hoeft niet twee keer zijn 
verhaal te doen. 
 

 
Een gemeentemedewerker handelt vervolgens aan het digitale “gemeenteloket” de dienstverlening in een 
inclusieve klantreis af. Naadloos voor de burger. Er zijn uiteraard ook klantreizen die starten aan het 
gemeenteloket en die bij de politie uitkomen; bijvoorbeeld overlastmeldingen of dumpingen van (drugs-)afval. Door 
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een verbinding in de dienstverleningsprocessen aan te leggen, kunnen gemeenten en politie nauw samenwerken 
en naadloos hun dienstverlening aan burgers aanbieden in een klantreis. 
 

 
Ook doorschakelen naar interne afdelingen (in dit voorbeeld het hoofdbureau van politie in Den Haag) behoort tot 
de mogelijkheden. Ook dat kan bijdragen aan inclusieve naadloze klantinteractie. De burger hoeft niet meer van 
loket naar loket te reizen en kan in een keer worden bediend (voordeel: geen herhaalcontact). 
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Conclusies en aanbevelingen  

Korte termijn – quickwins 
Gemeente Oss en politie  

Voor het proces gestolen/verloren reisdocumenten zijn er volgens de werkgroep Oss op korte termijn 
geen quickwins te behalen in de klantreis van gestolen reisdocumenten. Over het algemeen zijn de 
inwoners van Oss tevreden over de wijze waarop het nu gaat. De quickwins zitten wel in de benadering 
van de inwoners door tijd en aandacht te geven op het moment dat een melding plaatsvindt. Dat wordt 
met name van de politie verwacht.  
 
Voor de langere termijn zit er wel een procesverbetering in. Het herhaalverkeer zit in het doorgeven van 
de gegevens om een nieuw document aan te vragen. Het gaat dan met name om het opnemen van 
gegevens bij diefstal van een reisdocument bij een woninginbraak. Of als iemand zich bij de politie 
meldt in plaats van bij de gemeente om vermissing/verlies van een document op te geven. Systemen 
zouden dan gekoppeld moeten worden. In de toekomst zit de meerwaarde ook in het volledig digitaal 
aan kunnen vragen van een nieuw reisdocument. Bij onze inwoners hebben we opgehaald dat ze het 
thuisbezorgen van een document vanwege veiligheidsissues voorlopig nog niet zien zitten. Een en 
ander is dus afhankelijk van verdere digitaliseringsmogelijkheden en aanpassingen op wet- en 
regelgeving.  
 

Gemeente Tilburg en politie 

Voor het proces waar de groep Tilburg zich op heeft gericht worden geen quickwins voorzien. De groep 
concludeert dat nader onderzoek en verbreding van het draagvlak zijn nodig om tot een goed 
onderzoek te komen en vervolgstappen te nemen. 

Gemeente Utrecht en politie  

Voor zowel meldingen als gevonden voorwerpen is er een quickwin te behalen. Omdat de politie te 
maken heeft met verschillende gemeenten die ieder een eigen systeem/applicatie hanteren voor 
meldingen en gevonden voorwerpen is het voor de politie niet te doen om bij te houden welke 
systemen/applicaties (bijvoorbeeld BuitenBeter of gevondenenverloren.nl) gemeenten hanteren. Om 
klanten direct goed door te verwijzen is het daarom raadzaam om voortaan naar de website van de 
gemeenten te verwijzen en niet naar een systeem of applicatie. 
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Duurzaam samenwerken op omnichannel thema’s 
Gewenste vervolgstappen landelijke samenwerking VNG, politie, departementen 

We kijken terug op een mooie samenwerking tussen gemeenten en politie in dit verkennend onderzoek. 
De bouwstenen van de omnichannel aanpak zijn hierin beproeft met visualisaties van klantreizen. De 
eerste inzichten bieden potentie voor nader onderzoek op klantbehoeften en klantgedrag. Deze 
inzichten bieden potentie voor verbeteringen in de klantreizen en de bijhorende werkprocessen in de 
keten. De kennis, inzichten en samenwerking in de dienstverlening die zijn opgedaan in een korte tijd 
tussen politie en gemeenten Oss, Utrecht en Tilburg bieden mogelijkheden voor nader klant- en 
medewerkersonderzoek en implementaties van de verbeteringen op korte en langere termijn. Het is 
duidelijk gebleken dat de verschillende content in de kanalen bij gemeenten en politie over meerdere 
vormen van dienstverlening onvoldoende op elkaar aansluit. Er is dus een korte termijn winst te 
behalen door onnodige contacten en herhaalverkeer te voorkomen. Wanneer de overheid haar digitale 
diensten duidelijk, toegankelijk en eenvoudig inricht, is iedereen daar bij gebaat. 

Conclusies 

Ten aanzien van een gezamenlijke omnichannel aanpak, om daarmee meer op te treden als één 
overheid, trekken de samenwerkende organisaties in dit traject de volgende conclusies: 
 

• In de eerste plaats zijn er nog veel uitdagingen intern in de eigen organisaties, dat heeft ook tot 
gevolg dat er een neiging is die te prioriteren boven een samenwerking die over de grenzen 
van de eigen organisatie heengaat. 

• Ten tweede zijn alle betrokkenen overtuigd van het feit dat onderzoek onder burgers het 
startpunt moet zijn. Hoezeer de professionals van gemeenten en politie ook kennis hebben van 
de contactmomenten met de burger, de behoefte aan inclusieve naadloze klantreizen wordt het 
beste gekend door onderzoek onder de burgers zelf. Dat bleek maar weer bij het onderzoek 
met het Mobiel Media Lab onder de burgers van Oss. 

• Ten aanzien van het samenwerkingsproces concluderen de deelnemers dat over de grenzen 
van de eigen organisatie heen kijken stimulerend, relativerend en inspirerend werkt. De wil om 
samen te werken ten behoeve van de burger wordt aangewakkerd. Er ontstaat een ander 
perspectief op eigen werk en organisatie. En innovaties en best practices elders brengen 
medewerkers op nieuwe ideeën voor de eigen organisatie. 

Voor de deelnemers aan deze samenwerking was dit haalbaarheidsonderzoek pas een begin, een 
vervolg op dit traject verdient een kans. 

Leerpunten 

Uit de samenwerking is een aantal leerpunten opgedaan die vooral uit knelpunten zijn ontstaan. Het 
verdient aanbeveling om die knelpunten bij een eventueel vervolg zoveel mogelijk weg te nemen of te 
vermijden. 

• De samenwerking kwam ad hoc tot stand en was gebaseerd op de enthousiaste inzet van een 
enkele initiatiefnemers uit de betrokken gemeenten, VNG en politie. Echter, prioriteiten van 
betrokken medewerkers waren gedurende de hele samenwerking niet alleen op de 
samenwerking gericht, mensen hadden ook andere taken. Dit leidde tot agendadruk en 
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wisseling van samenstelling van de werkgroepen. Ook een systematische aanpak stond 
daardoor onder druk. 

• Hoewel er weinig financiële middelen zijn aangesproken zijn budgettaire aanspraken niet altijd 
conform jaarplanningen gedaan. 

• Er werd al met al een sterk beroep gedaan op improvisatievermogen.  
 

Enerzijds is het een groot compliment aan betrokkenen dat dit vooronderzoek onder deze druk en 
ondanks deze knelpunten tot stand is gekomen en voltooid met een mooie opbrengst. Anderzijds is het 
voor duurzame en structurele samenwerking toch nodig om bij een vervolg een sterker commitment 
aan te gaan en de juiste randvoorwaarden en condities te scheppen. 

Aanbevelingen 

Op grond van het uitgevoerde vooronderzoek is het de wens van de betrokken samenwerkingspartners 
dat de samenwerking zoals in 2021 gestart wordt gecontinueerd. Er zijn volop kansen voor verbetering 
en vernieuwing van dienstverlening aan burgers naar de toekomst. En de samenwerkingsdoelstelling 
om als organisatie verder invulling te geven aan het één overheidsprincipe verdient prioriteit om verder 
uitgewerkt te worden. 
 

• Laat de trekkersgroep een plan voor een vervolg en meer duurzame samenwerking opzetten, 
zodat in een meer planmatige aanpak de ervaren knelpunten kunnen worden weggenomen. 

 
• Promoot de resultaten en nieuwe kansen van deze samenwerking.  

Het zou goed zijn als meer gemeenten en lokale politie-eenheden, maar eventueel ook andere 
belanghebbenden bij de doelstellingen, kennisnemen van de opgedane ervaringen en 
inzichten. 

 
• Verbreed de samenwerking en verruim de scope. 

Betrek enkele andere geïnteresseerde gemeenten en basisteams van de politie. 
Geef ruimte voor de verkenning van enkele nieuwe potentiële inclusieve naadloze klantreizen. 
Biedt eventueel ook kansen aan vertegenwoordigers uit de private sector (dat leek bijvoorbeeld 
in de casus van de gevonden en verloren voorwerpen kansrijk en voor de hand liggend). 
Bewaak daarbij wel de scope en omvang door het stellen van limieten. Bepaal die bij de 
opdrachtverstrekking voor een vervolgtraject. 

 
• Geef in de planmatige aanpak in elk geval ruimte voor een start met systematisch onderzoek 

over de verwachtingen en wensen van de burger ten aanzien van omnichannel diensten en de 
één overheidsaanpak. Door bijvoorbeeld op meerdere locaties onderzoek met het Mobiel 
Media Lab te doen, zoals in het traject in Oss, kan een scherper beeld worden gemaakt van de 
behoeften en verwachtingen van de burger. 

 
• Neem voor het vervolg en de realisatie een bijbehorende planning en begroting op. 

 
 
Met een nadere uitwerking van een plan van aanpak hopen we de samenwerking voort te zetten. 
Hiervoor is commitment nodig vanuit het lokale bestuur voor de realisatiekracht om de uitvoering op 
verbeteringen vorm te geven. Hiervoor zijn lef, vertrouwen, ruimte en middelen nodig om samen te 
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groeien in de implementaties naar een naadloze inclusieve klantreis. Voor de verdere samenwerking 
dient deze publicatie om het gesprek lokaal te laten plaatsvinden tussen bestuurders vanuit de politie 
en gemeenten. De VNG Realisatie ondersteunt vanuit het oogpunt samen organiseren de omnichannel 
aanpak binnen overheidsorganisaties en hoopt dat dit het begin is voor de verdere samenwerking. 
 
In aanvulling op deze algemene conclusies over gewenste vervolgstappen in de landelijke 
samenwerking tussen VNG Realisatie, politie, gemeenten en departementen, geven wij van de 
werkgroepen per deelnemende gemeente aan welke vervolgstappen zij als wenselijk zien: 

Gewenste vervolgstappen samenwerking Oss 

• Bij diefstal (inbraak) kan de politie ervoor zorgen dat de gegevens van de gedupeerde 
automatisch bij de gemeente Oss terechtkomen. De gemeente Oss zorgt er vervolgens voor 
dat de procedure met de inwoner wordt opgestart. De gemeente neemt hier verder het initiatief 
in. Voordeel: document wordt geblokkeerd, dit voorkomt eventuele fraude en er wordt een 
afspraak ingepland voor de aanvraag van een nieuw document.  

• Digitaal aanvragen geniet de voorkeur: het gehele proces digitaliseren vraagt om een 
aanpassing in de wet- en regelgeving. De mogelijkheden vanuit Digitale Identiteit zullen 
onderzocht moeten worden. Vanuit VNG Realisatie is een aantal pilots opgestart om van te 
leren. 10  

 

Gewenste vervolgstappen samenwerking Utrecht 

Meldingen Jongerenoverlast 
• Informatie uitwisselen om bekend te raken met elkaars proces waardoor er goed en slim 

doorverwezen kan worden en er op termijn naar één ingang kan worden gewerkt. 
• Samenwerkingsvorm opzetten om data te analyseren en klanttevredenheid te monitoren. 
• Werkwijze en/of richtlijnen vastleggen voor anonieme meldingen. 

Gevonden voorwerpen  
• Resultaten van de enquête “verwachtingen” bespreken en acties aan verbinden. 
• Uitwerken hoe er meer mensen bij het juiste loket terechtkomen, Of liever: hoe regelen we dat 

het niet uitmaakt bij welk loket de klant komt. 
 

Gewenste vervolgstappen samenwerking Tilburg 

Naast kleine simpele proces verbeteracties, zoals het delen van roosters buiten kantoortijden door de 
gemeenten, is het de wens van de deelnemers om structureel op het gebied van gezamenlijke (keten) 
dienstverlening te kijken naar de processen. Hierbij wordt ook meerwaarde gezien in het als één 
overheid uitvragen van de klanttevredenheid in de dienstverlening en het gezamenlijk oppakken van de 
verbeteracties die uit deze tevredenheidsmetingen komen. 
  
Ook het intensiveren van het gezamenlijk optrekken bij bijvoorbeeld nazorg kan interessant zijn om te 
verkennen. 

 
10 https://www.vngrealisatie.nl/onderwerpen/digitale-identiteit 
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Bijlagen 
Miro borden 

De volledige Miro-borden zijn hieronder in een overzicht opgenomen, maar vanwege de verwerking in 
dit document zijn die van onvoldoende resolutie. Ze dienen hier slechts als impressie van de werkwijze 
en de opbrengst. Voor een leesbare en gedetailleerde weergave waarbij de mogelijkheid bestaat om in 
te zoomen op de details verwijzen wij naar de online versies zoals in de onderstaande links: 
 
Miro bord Utrecht: 
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Mirobord Oss: 
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Mirobord Tilburg: 
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Uitwerkingen onderzoek gemeente Oss en politie Mobiel Media Lab 

Bijlage I: Vragenlijst afhaalbalie Publieksvoorlichting 

 
Onderwerp: 
 
Vragen formuleren waarmee we achterhalen hoe de burger/de klant het huidige werkproces van politie 
en gemeente inzake diefstal/vermissing van een ID-bewijs ervaart. 
 
Conclusie: 
 
43% van de respondenten geeft aan de informatie gevonden te hebben op de website van de 
gemeente en dat deze informatie toereikend was (96%). 25% van de respondenten wist wat te doen en 
hoefde de informatie niet op te zoeken. 
 
Men is over het algemeen tevreden (21%) over de politie na een melding van een vermissing of 
diefstal. 46% geeft aan geen contact te hebben gehad met de politie en heeft daarom geen mening. 
Echte, er is ook een opmerking dat de politie te weinig tijd had voor de melding en een melding dat de 
politie de burger onvoldoende informeerde en er snel vanaf wilde zijn.  
 
54% van de respondenten geeft aan dat men het contact met de gemeente over de vermissing/diefstal 
goed vond. Men gaf aan dat het snel, makkelijk en duidelijk was. 
 
36% van de respondenten geeft aan het veel beter te vinden als na één keer contact het hele proces 
aangifte wordt opgestart.  
28% geeft echter aan dat het hen niet uitmaakt, en 36% wil graag dat men het laat zoals het is. 
 
Tips: 

- Politie kan leren van gemeente en andersom 
- Zorgen dat beide partijen hetzelfde verhaal vertellen vanuit 1 overheidsdienstverlening. 
- Indien mogelijk de aanvraag klantvriendelijk online afhandelen 

 
 
 
Vragenlijst (n=28):  
 
  

1. Hoe bent u aan informatie gekomen over wat u moet doen nadat uw identiteitsbewijs is gestolen of 
nadat u het bent kwijtgeraakt.  

 
0 Google        18% 
0 website van de gemeente      43% 
0 via de politie, na het doen van aangifte     7% 
0 dat wist ik gewoon        25% 
0 anders…        7% 
- gebeld met gemeente 
- met gemeente gebeld 

 
2. Was de informatie over wat u moest doen na diefstal of vermissing van uw identiteitsbewijs 

toereikend?  
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0  Ja, deze was toereikend   96% 
0  Nee, deze was niet toereikend omdat                  4% 
- Weinig tijd 

 
 

3. Als u melding bij de politie hebt gedaan van diefstal of vermissing van uw identiteitsbewijs wat 
vindt u dan van de manier waarop de politie deze melding heeft afgehandeld en waarom?  

 
Zeer slecht slecht  neutraal  voldoende goed  NVT 
      4%  4%  21%  7%  21%  46% 

- Fijne reactie politie 
- Geen tijd 
- Onvoldoende informatie snelle afhandeling 
- Dit heb ik met de gemeente geregeld i.p.v. de politie 

 
4. Als u melding bij de gemeente hebt gedaan van diefstal of vermissing van uw identiteitsbewijs wat 

vindt u dan van de manier waarop de gemeente deze melding heeft afgehandeld en waarom?  
 
Zeer slecht slecht  neutraal  voldoende goed  NVT 
      0%  4%  14%  14%  54%  14% 

- snel en makkelijk nieuwe aan te vragen 
- snel afgehandeld 
- met de info online (digitaal loket) werd het duidelijk 
- netjes geholpen door medewerker 
- duidelijke informatie 

 
5. Wat zou u er van vinden als al na 1x contact het hele proces van aangifte gestart wordt?  

 
0 veel beter    36% 
0 maakt mij niet uit   28% 
0 laat maar zoals het is   36% 
 
 

6. Hebt u nog tips voor de gemeente of de politie waardoor deze instanties de afhandeling van een 
gestolen of vermist identiteitsbewijs kunnen verbeteren? 

 
- mijn rijbewijs heb ik zelf per ongeluk weggegooid, maar bij gestolen is het fijn gehoord te worden.  
- politie kan leren van gemeente 
- zorgen dat beide partijen hetzelfde verhaal vertellen 
- eventueel online aanvragen, indien dit mogelijk is 
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 Bijlage II: Vragenlijst inwoners vanuit Mobiel Media Lab 

Samenvatting vragenlijst MML 10-6-21 (project INK politie Oss/gemeente Oss) 
 

- 22% van de respondenten heeft eerder te maken gehad met een vermissing of diefstal van een 

identiteitsbewijs. Van de respondenten vindt 83% het erg handig/makkelijk dat na een 

aangifte/melding vermissing bij de politie er door de gemeente automatisch contact wordt 

opgenomen met de inwoner naar aanleiding van deze melding/aangifte.   

 

- De helft van de respondenten weet dat hij naar de gemeente moet bij een vermissing van een 

identiteitsbewijs. Daarbij is er een lichte voorkeur om dit telefonisch te melden. Men weet ook 

dat men dit zo snel mogelijk moet doen (77%). Om dit fysiek in het gemeentehuis te doen wordt 

door het grootste deel (74%) van de respondenten niet als vervelend (58%) ervaren. Er is geen 

voorkeur om een aanvraag thuis te kunnen doen of hiervoor naar het gemeentehuis te komen. 

Wel maakt men graag de pasfoto fysiek in het gemeentehuis via een pasfotohokje (78%). 

 
- 63% vindt het wel handig om een identiteitsbewijs digitaal aan te kunnen vragen. 63% geeft 

aan ook zelf voor een digitale pasfoto te kunnen zorgen. Hierbij is niet gevraagd aan de 

respondenten of deze dan ook voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld. Men regelt dit 

zelf (50%), bijvoorbeeld via een speciale app of men gaat naar een fotograaf (22%). De 

voorkeur heeft het (54%) om dit echter via de gemeente te regelen. Van de respondenten geeft 

72% aan dat het voor hen eenvoudig is om een digitale handtekening te zetten.  

 
- 91% vindt het prima om voor het afhalen van een identiteitsbewijs naar het gemeentehuis te 

komen en 71% ervaart dat niet als vervelend. Mocht men daar niet fysiek toe in staat zijn, dan 

heeft men de voorkeur om het per post te laten bezorgen (61%) of via een aparte koerier/dienst 

(12%). 75% is niet bereid hier extra voor te betalen. Men vindt zelf ophalen in het 

gemeentehuis de veiligste optie (79%). 

 
Overzicht vragen met dezelfde antwoord mogelijkheden. 

 
 

 
 

heel handig wel makkelijk maakt mij niet uit ongemakkelijk heel onhandig
Stel: u hoeft zelf geen contact op te nemen met de gemeente, maar de Gemeente neemt de 
volgende dag contact met u hierover op. Wat vindt u daarvan? 55% 28% 7% 7% 3%
Hoe handig vindt u het om hiervoor fysiek naar het Gemeentehuis te gaan? 21% 37% 19% 7% 16%
Hoe handig vindt u het om dit digitaal aan te kunnen vragen? 37% 26% 11% 16% 11%
Hoe handig vindt u het als iemand van de Gemeente bij u langs komt voor een nieuwe aanvraag? 25% 21% 12% 21% 21%
Wat vindt u van het idee om op het Gemeentehuis via een fotozuil zelf een pasfoto te laten 
maken? 51% 27% 6% 11% 5%
Hoe handig vindt u het om hiervoor fysiek naar het Gemeentehuis te komen? 25% 46% 20% 5% 4%

Heel erg makkelijk best makkelijk Geen idee Beetje ongemakkelijk Heel erg ongemakkelijk
Voor een aanvraag vanuit huis hebben we een geschikte foto en digitale handtekening nodig. Hoe 
gemakkelijk is het voor u om een (digitale) pasfoto aan te leveren? 21% 42% 10% 11% 16%
Voor een aanvraag fysiek op het Gemeentehuis hebben we een geschikte pasfoto nodig. Hoe 
makkelijk is het om een geschikte pasfoto aan te leveren? 21% 58% 5% 13% 3%



   
 

37 
 

 
 
Vraag 1: 
Bent u weleens een identiteitsbewijs kwijtgeraakt of is het een keer gestolen? 
Beantwoord    81 

 
 
Vraag 2: 

Wat heeft u toen gedaan en zou u mij kunnen vertellen hoe dit gegaan is en wat u er van vond? 
Beantwoord                                           11 
 

 

 
 
 
          

 
Vraag 3: 
Stel: er is bij u ingebroken en uw identiteitsbewijs is gestolen. Wat is het eerste dat in u opkomt 
en wat gaat u doen? 
Beantwoord    57 
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Vraag 4: 
U belt de politie en zij komen thuis langs om uw aangifte op te nemen. U vertelt hun dat uw 
identiteitsbewijs ook gestolen is. De politieagent legt uit dat dit bij de gemeente gemeld moet 
worden. Wat denkt u dat u zou moeten doen om dit bij de gemeente te melden?  
Beantwoord    52 
 

 
 
Vraag 5: 
Op welke manier zou u het prettig vinden om dit te melden? 
Beantwoord    57 

 
 
Vraag 6: 
Stel: u hoeft zelf geen contact op te nemen met de gemeente, maar de gemeente neemt de 
volgende dag contact met u hierover op. Wat vindt u daarvan? 
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Beantwoord    58 

 
Vraag 7: 
Wat zou u zelf het liefste willen: zelf contact opnemen of gebeld worden? En op welke manier 
(met welk middel)? 
Beantwoord    55 

 
 
Vraag 8:  

Stel: u bent uw identiteitsbewijs verloren, wat denkt u dat u zou moeten doen? 
Beantwoord 57       
        

 
 
Vraag 9: 

Op welke manier zou u het prettig vinden om dit te melden bij de gemeente? 
Beantwoord 57       
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Vraag 10 

Als u geen identiteitsbewijs meer heeft dan moet u een nieuwe aanvragen.  
Op welk moment verwacht u dat u dit moet/kunt doen? 
Beantwoord 57             

 

 
 
Vraag 11 

Voor de aanvraag van een vermissing van uw reisdocument moet u fysiek naar het gemeentehuis,  
Wat vindt u hier van? 
Beantwoord 57            

 

 
 
Vraag 12 

Hoe handig vindt u het om hiervoor fysiek naar het gemeentehuis te gaan? 
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Beantwoord   57 

 
 
Vraag 13 

Hoe handig vindt u het om dit digitaal aan te kunnen vragen? 
Beantwoord                                     57 
 

 
 
Vraag 14 

Hoe handig vindt u het als iemand van de gemeente bij u langskomt voor een nieuwe aanvraag? 
Beantwoord                                               57 
 

 
 

Vraag 15 
Wat heeft voor u de voorkeur: fysiek naar het gemeentehuis of thuis 

Beantwoord                     38 
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Vraag 16 

Voor een aanvraag vanuit huis hebben we een geschikte foto en digitale handtekening nodig.  
Hoe gemakkelijk is het voor u om een (digitale) pasfoto aan te leveren? 
Beantwoord                                                        19  

 
 
Vraag 17 
Als het lastig is om een (digitale) pasfoto te regelen, hoe zou u dit dan op willen lossen? 
Beantwoord 18        

 

 
 
Vraag 18 
 
Verder heeft de gemeente een digitale handtekening nodig;  
hoe makkelijk is het om een digitale handtekening te zetten? Bijvoorbeeld via DigiD? 
Beantwoord 18               
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Vraag 19 
Op welk moment zou u bereikbaar zijn voor het doen van de aanvraag thuis? 

Beantwoord    19 
 

 
 
Vraag 20 

Voor een aanvraag fysiek op het gemeentehuis hebben we een geschikte pasfoto nodig.  
Hoe makkelijk is het om een geschikte pasfoto aan te leveren? 
Beantwoord                                                           38 
 

 
 
Vraag 21 
Als het lastig is om een (digitale) pasfoto te regelen, hoe zou u dit dan op willen lossen? 
Beantwoord 37        

   

 
Anders (3), namelijk 

 Ligt eraan wanneer ik hem 

kwijt ben geraakt  

 Overdag kan altijd 

 Wanneer ik het aangeef 
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Vraag 22 
Wat vindt u van het idee om op het gemeentehuis via een fotozuil zelf een pasfoto te laten maken? 

 

 
Beantwoord                                                     37 
 

 
 
Vraag 23 
  
Op dit moment bent u verplicht om uw nieuwe identiteitsbewijs fysiek op te halen bij het gemeentehuis,  
wat vindt u daar van? 
Beantwoord 56        

 
 

 
 
Vraag 24 
Hoe handig vindt u het om hiervoor fysiek naar het gemeentehuis te komen? 
Beantwoord    56 
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Vraag 25 

Stel dat u niet fysiek langs hoeft te komen, hoe zou u dan uw nieuwe identiteitsbewijs willen ontvangen? 
Beantwoord                                            56      

 

 
 
Vraag 26 
Stel dat u uw nieuwe identiteitsbewijs thuis kunt ontvangen, zou u hier dan voor willen betalen? 
Beantwoord    56 

 
Ja, maximaal voor een bedrag van... 
 Aangetekende post.  
 €5,- (3x) 
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 10 
 7,50 
 2,99 
 50 
 20 
 Weet ik niet precies 
 2 euro (2x) 
 bezorgkosten van een envelop met inhoud 
 Wat het kost bij PostNL 

 
 
Vraag 27 

Zou u dit een veilige manier vinden of wilt u toch liever naar het gemeentehuis komen? 
Beantwoord                                                      56    
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