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De klanten in dit document zijn geanonimiseerd, de foto’s en namen die bij 
hun beschrijvingen staan zijn fictief.

Hoe het begon...
Met de vaststelling van de Stadsvisie begon de lente in Ede dit jaar. Raad, college, maatschappij 
en organisatie vonden elkaar in een ambitieuze en toekomstgerichte ruimtelijke koers voor 2030. 
De Omgevingsvisie Ede-Stad 2030 is een rapport van bijna 100 pagina’s. Een goed doordachte 
strategie, integraal bezien vanuit de kracht en opgaven voor de stad. Doelstellingen in plaats van 
beleidsregels geven de richting. Ze vormen een uitnodiging aan een ieder om met ruimtelijke 
plannen invulling te geven.

Voldoende uitdagingen dus om de komende jaren aan te werken. Maar niet door de gemeente 
alleen. Samen maken we tenslotte de stad. In de geest van de Omgevingswet staat de uitvoering 
in het teken van participatie en uitnodigingsplanologie. Maar hoe krijgen we dit nu voor elkaar? 
Hoe komen we van fysiek rapport naar het daadwerkelijk boeken van resultaten in de ruimtelijke 
ontwikkeling?

Wat we zijn gaan verkennen
Veel gemeenten in Nederland zijn bezig met de wijze waarop je een Omgevingsvisie opstelt. Uit-
eraard is dit belangrijk. Net zo wezenlijk is het om na te denken over en te experimenteren met 
de manier waarop een Omgevingsvisie in de geest van de Omgevingswet tot stand gaat komen. 
De gemeente Ede heeft zich in deze pilot gefocust op de uitvoering. De beweging van binnen naar 
buiten. 

Het onderzoek dat wij met deze pilot hebben uitgevoerd heeft zich gericht op de gebruiker. Wij 
zijn vanuit het klantperspectief naar het product Omgevingsvisie gaan kijken. Wanneer komt een 
klant in aanraking met deze visie? Welke invloed heeft het op het proces van ruimtelijke plannen? 
Hoe bereikt de visie de klant? Maar vooral: hoe kunnen we dit verbeteren? Hoe kunnen we het 
gemeentelijke beleid op een goede manier inbedden in de klantreis? Wat vraagt dat van onze 
dienstverlening?

Vooral in dat laatste schuilt de relatie met het DSO. Welke aanvulling op het beschikbare en in de 
toekomst gewenste digitale stelsel is nuttig? Met het onderzoek zijn we gaan kijken in hoeverre 
een digitale Stadsvisie als onderdeel van een breder digitaal portaal ondersteunend kan zijn aan 
de doorontwikkeling van een droom van een initiatiefnemer. We hebben nut en noodzaak en de 
specificaties van dit digitale product verkend. 
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In gesprek met klanten
Tijdens de pilot hebben wij verschillende ‘Edese’ klanten gesproken. Klanten die bereid waren 
hun specifieke ervaringen bij ruimtelijke initiatieven met ons te delen. De verschillende klanten 
zijn geselecteerd op hun profiel en het traject dat ze in de afgelopen periode hebben doorlopen. 
Zij hebben hiermee waardevolle ervaringen opgedaan in hun samenwerking met de gemeente en 
kunnen hierdoor goed aangeven waar verbeterpunten liggen in de klantondersteuning, samen- 
werking en de online dienstverlening. Online dienstverlening voor ruimtelijke initiatieven is geen 
antwoord op alle vragen, maar het kan wel een zoektocht vergemakkelijken en het ondersteunt 
een betere voorbereiding van een aanvraag of procedure.

We hebben gesproken met experts uit de keten, ondernemers die professioneel of incidenteel 
met ruimtelijke ontwikkeling in aanraking komen en inwoners die als initiatiefnemers een rol 
oppakken buiten hun dagelijkse bezigheden. Daarnaast zijn de meeste klanten ook in een andere 
situatie belanghebbend geweest. Elk type klant heeft eigen ervaringen en behoeften. Toch vallen 
er ook veel parallellen op.

Peter - Bedrijf professioneel
Heeft een grote gebiedsontwikkeling langdurig in uit-
voering. Onderhoudt goede en directe contacten met 
de gemeentelijke organisatie, ook ten behoeve van 
zijn eigen informatievoorziening.

Gerwin - Bedrijf professioneel
Ontwikkelt verschillende projecten binnen de ge-
meente. Kent hierbinnen inmiddels de weg en de 
geldende regels. Ziet op meer plekken in het land dat 
informatie niet kant-en-klaar ligt voor een initiatiefnem-
er.

Terry - Bedrijf professioneel
Heeft als makelaar binnen de verkoop van gemeentelijke 
gronden een bijzondere uitgangspositie. Staat tussen 
markt en verkopende overheid in.

Theo - Bedrijf incidenteel
Als ondernemer midden in een ruimtelijk ontwikke-
lingsgebied is er veel reuring, maar ook onzekerheid. 
Informatie van een betrouwbare bron is daarin een 
belangrijke factor.

Victor - Bedrijf incidenteel
Met een culturele onderneming in het hart van een 
toekomstige campus is de behoefte aan informatie groot. 
Zowel voor ontwikkelingen die die toekomst vormgeven, 
maar ook voor directe kansen en bedreigingen voor zijn 
onderneming vandaag.

Arnold - Bedrijf incidenteel
Denkt groter dan zijn huidige onderneming, overziet 
graag wat hij moet doen. Ziet de gemeente graag als een 
transparante en integraal denkende samenwerkingspart-
ner.

Martijn - Bewoner incidenteel
Heeft als omwonende en belanghebbende kansen gezien 
in een braakliggend terrein. Motiveert daarbij een tiental 
omwonenden tot een gezamenlijk plan en oplossing 
richting de gemeente.

Geïnterviewde klanten: 
Met deze klanten en partners uit Ede heb-
ben wij de gesprekken gevoerd. De naam 
en beschrijving vormen een korte kennis-
making met hen.

Margot - Expert provincie
Als Woondadviseur vooral op zoek naar goede, onderbouw- 
de keuzes voor kwalitatief wonen. De Stadsvisie helpt 
daarbij, het online ontsluiten biedt daarbij de gewenste 
transparantie.

Jeroen - Expert provincie
Is als accounthouder geïnteresseerd in de ontwikkelingen 
die in “zijn” regio spelen. Met name die projecten met een 
provinciaal belang. Wil hiervan eenvoudig en vroegtijdig 
kennisnemen, maar treedt niet in de plaats van de ge-
meente in het direct contact met initiatiefnemers.

Rutger - Expert omgevingsdienst
Heeft baat bij heldere info aan initiatiefnemers bij de 
ideevorming, mede vanwege de afgebakende rol van de 
omgevingsdienst.

Rob - Expert gemeente
Denk na over het logisch oplijnen van de online én per-
soonlijke dienstverlening als aanspreekpunt voor initiatief-
nemers van complexe verzoeken.

Menno - Expert gemeente
Is als extern projectleider actief voor de gemeente in 
verschillende projecten. Kijkt met een frisse blik van buiten 
naar verbindingen binnen.

Hans-Peter - Bedrijf professioneel
Werkt als projectleider sociale woningbouw en waardeert 
de uitwisseling van informatie en eenvoudige beschikbaar-
heid van relevante ontwikkelstukken. 

Klantreizen
Wat zijn klantreizen en wat kan een gemeente ermee? Een klantreis is de reis langs organisaties en 
diensten die een persoon aflegt bij een ruimtelijk initiatief. KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse 
gemeenten) heeft een methode ontwikkeld om deze klantreis in beeld te brengen. Het laat zien hoe in-
woners en ondernemers de dienstverlening van de gemeente in verschillende situaties ervaren én op 
welke service de klant in die situatie zit te wachten. Dit inzicht biedt mogelijkheden de dienstverlening 
te verbeteren, beredeneerd vanuit klantperspectief.

Het onderzoek naar de klantreizen (nationaal) heeft geresulteerd in een aantal servicemodules. Een 
serviceformule geeft aan welke dienstverlening burgers en ondernemers wensen op basis van een 
specifieke (klant)vraag. In deze pilot hebben wij twee formules (type klantreizen) doorgenomen om 
te bezien waar de relaties liggen met een Omgevingsvisie. Het betreft de ontwikkelformule en de ont-
werpformule. Door te analyseren waar en wanneer de Omgevingsvisie een nadrukkelijke rol speelt of 
zou moeten spelen in de klantreizen, kunnen we de timing, vorm en context van de service ‘inzicht in 
het gemeentelijk beleid’ optimaliseren. En daarmee ook de kans op daadwerkelijke uitvoering van de 
inhoudelijke ambities en doelen van de Omgevingsvisie.

In de ontwikkelformule draait het om initiatiefnemers beter te begeleiden bij het (uitgebreide) vergun-
ningentraject en daarbij belanghebbenden meer te betrekken. Bij de ontwerpformule is sprake van een 
vorm van samenwerking waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van 
dit proces zoals een visie, plan of advies. Conclusie: de raakvlakken zitten veelal vroeg in het traject, in 
de droomfase en de verkenningsfase. Op dat moment is er rondom een initiatief nog voldoende ruimte 
om aanpassingen door te voeren. Later in het proces volgt de meer formele toetsing. Daarbij moet al 
duidelijk zijn of het initiatief bijdraagt aan de doelen van de visie.

Gewenste beleving	  
Ontwerpformule	  

Huidige  
klantreis	  

Gewenste   
klantreis 
fase	  

Dienstinnovaties 
& klantinteracties 

Ik wil mijn bedrijf starten of uitbreiden. 
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Snel 

Persoonlijk 

Betrokken 

Eenvoudig 

Relevant 

Transparant 

Kansen zoeken	   Businessplan	   Verdieping	  

Kansen zoeken	   Businessplan	   Verdieping	  

Ik oriënteer me op de mogelijkheden. Ik verdiep me in wat ik allemaal moet regelen. 

Website 

Ik bekijk andere  
gelijksoortige ideeën. 

Inspiratie Dashboard 

Backoffice 

Website (DSO) 

Ik kies het soort alert dat 
ik wil ontvangen. 

Persoonlijke 
voorkeuren 

bi	  
Website (DSO) 

Ik klik op een kaart en zie de 
regels van wat mag en niet  
mag, en de procedures. 

Stip op de kaart 

i	   b

Host 

Persoonlijk 
Website / Website (DSO) 

Ik word naar het juiste 
loket geleid. 

i	   b

Website (DSO) 

Ik kijk of het plan voldoet 
aan de regels. 

Binnen de lijntjes scan 

i	   b

Ik snap het niet knop 

E-mail / Telefoon 
Persoonlijk / Sms / SM 

Ik neem contact op als ik er 
niet uitkom. 

i	   b

Website (DSO) 

Ik heb toegang tot alle  
historische en technische 
gegevens van mijn pand. 

Gebouwgegevens 

i	  

Website / Telefoon  
Persoonlijk 

Ik lees eerst de hoofdlijnen 
en kan doorklikken op steeds 
meer detailinformatie. 

Gelaagd aanbieden 

i	   b

Website (DSO) 

Ik log in op een platform 
met alle informatie van 
mijn plan en alle 
betrokkenen. 

i	   b

3D-Omgevings- 
platform 

Website 

Ik kies een niveau van  
ondersteuning door de  
overheidsorganisatie. 

Dienstverlenings- 
pakket 

bi	  

Website (DSO) 

Ik kan mijn plan direct op 
de omgeving plotten. 

Augmented Reality 

i	  

Gecertificeerd archief 
adviseur 

Ik zie op de site een  
overzicht van gecertificeerde 
leveranciers. 

Website 

Certificering 
leverancier 

Ik zie op de site een  
overzicht van  
gecertificeerde leveranciers. 

Website (DSO) Als er iets in mijn leven 
verandert licht de organisatie 
mij proactief in over 
mogelijke rechten en plichten. 

Life events 

 E-mail / Website 

Initiatief alert 

Integraal klantbeeld 

Ik zie op de website alle 
regels die gelden. 
Ik doorloop een beslisboom 
en zie wat mag en onder 
welke voorwaarden. 

Toepasbare regels 

Website (DSO) 

Website (DSO) 

Ik kom te weten of deze 
ontwikkeling past binnen 
het geldende beleid. 

Automatische check  
aan beleid 

bi	  

Leg het proces uit 

i	   bWebsite / Telefoon 
E-mail / Persoonlijk 

Ik ontvang duidelijke 
informatie over het proces 
via alle kanalen. 

Droog oefenen 

i	  Website / website (DSO) 

Ik probeer de aanvraag uit 
voordat deze definitief is. 

Amazon 
vergunningsuggesties 

Ik krijg suggesties voor 
andere vergunningen die ik 
ook eventueel nodig heb. 

Website (DSO) / Website 
Persoonlijk / Telefoon 
E-mail / Sms / SM 

i	  
i	   b

Alle info op één plek 
beschikbaar 

Ik kan alle relevante 
informatie op één plek 
vinden. 

bi	  

i	   initiatiefnemer: inwoner(s) of ondernemer(s) die een plan heeft en/of een 
aanvraag doet en realiseert. 

b belanghebbenden: inwoners en ondernemers in de omgeving van het initiatief. 

Initiatiefnemers en belanghebbenden die je hier kunt tegenkomen	  

Website (DSO) / E-mail 

Ik maak gebruik van de gids 
met diverse. 
participatiemiddelen. 

Participatiegids 

i	  

Persoonlijk 

Ik neem contact op met 
de belanghebbenden. 

Overleg met de 
belanghebbenden 

i	  

Persoonlijk 

Ik vraag omwonenden 
toestemming. 

Belanghebbenden 
certificaat 

i	  

Leg de bedoeling uit 

bi	  Ik begrijp de 
bedoeling. 

Leg de regels uit 

bi	  Ik begrijp de regels. 
Berichtenbox / Website 

Ik heb een overzicht van al 
mijn informatie over 
verleden, heden en 
toekomst. 

Persoonlijke 
internetpagina 

i	  

Praktijkoverzicht 

Website  

Ik bekijk gelijksoortige 
praktijkvoorbeelden. 

i	  

i	   b

Quickscan overleg 

Ik neem contact op met de 
organisatie om snel te 
vernemen wat de haal-
baarheid is van mijn plan. 

Ik regel alles bij een instantie. 

Organiseer de keten 

Website  / E-mail / 
Persoonlijk / Sms / SM 
 

Alle klantcontactmomenten 
en klantkennis in beeld. 

Initiatief alert 

Berichtenbox / SM 
E-mail 

Ik krijg bericht van een plan 
in mijn omgeving. 

bi	  

Klantkennis 

Alle klantcontactmomenten 
en klantkennis in beeld. 

Gluren bij de buren 

Ervaring opdoen bij andere 
organisaties. 

Verminderen regels 

Terugdringen van regels. 

Cultuur aanpak 

De vraag van de klant 
staat centraal. 

Gewenste beleving	  
Ontwikkelformule	  

Initiatiefnemers of belanghebbenden die je hier kunt tegenkomen	  

Gewenste   
klantreis 
fase	  

Dienstinnovaties 
& klantinteracties 

Ik heb een idee. 
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Snel 

Persoonlijk 

Betrokken 

Eenvoudig 

Relevant 

Transparant 

Droom	   Verkenning	   Afstemming	  

Ik onderzoek de mogelijkheden. Ik stem af met betrokkenen. 

Backoffice 

Website (DSO) 

Ik kies het soort alert dat 
ik wil ontvangen. 

Persoonlijke 
voorkeuren 

bi	  

Website (DSO) 

Ik klik op een kaart en zie de 
regels van wat mag en niet  
mag, en de procedures. 

Stip op de kaart 

i	  

Website (DSO) 

Ik krijg tips over 
aandachtspunten bij 
gelijksoortige initiatieven. 

i	  

bol.com 
themasuggesties 

Persoonlijk 

De organisatie komt op  
bezoek om de plannen 
op locatie te bespreken. 

We komen naar u toe 

i	  

Gewenste 
klantreis 

fase

Huidige 
klantreis

Backoffice

Snel Relevant Consistent

Transparant

Betrokken

EenvoudigPersoonlijk

Dienstinnovaties  
& klantinteracties

- -2017

Ik heb een idee. Ik onderzoek de mogelijkheden. Ik stem af met betrokkenen. Ik maak mijn plannen bekend. Ik toets mijn plannen 

aan het bestuur.

Ik klik op een kaart en 

zie de regels van wat 

mag en niet mag, en 

de procedures.

Ik kies het soort alert dat 

ik wil ontvangen.

• Ik zie op de website

duidelijke informatie.

• Ik ontvang van het

callcenter duidelijke

informatie.

• Ik ontvang via e-mail

duidelijke informatie

• Ik ontvang aan de

balie duidelijke

informatie. 

Ik krijg tips over aan-

dachtspunten bij gelijk-

soortige initiatieven.

Ik machtig anderen mijn 

plannen te bewerken.

Ik maak een dossier aan 

en voeg documenten 

toe.

Ik zie steeds de 

voortgang.

Ik leg mijn plannen uit in 

een SimCity-omgeving.

Ik ontvang een plan van 

aanpak voor participatie.

Ik vraag budget aan. 

Ik vraag omwonenden 

toestemming.

Ik bespreek mijn plan-

nen in een overleg met 

alle partijen.

De  komt op 

bezoek om de plannen 

op locatie te bespreken.

Ik kies een niveau van 

ondersteuning door 

de .

Ik word naar het juiste 

loket geleid.

Ik vul een vragenlijst in.Ik leg mijn plannen uit 

aan betrokkenen.

Ik ontvang een bericht 

over een plan in mijn 

omgeving.

Ik deel mijn plannen 

en modellen met

belanghebbenden.

• Ik zie op de website

alle regels die gelden.

• Ik doorloop een be-

slisboom en zie wat

mag en onder welke

voorwaarden.

Initiatiefnemers die je hier kunt tegenkomen

Jan David Eva Friso Hendrik Sietske Rianne Gemeente Project-
ontwikkelaar

Vereniging

Persoonlijk 

Ik bespreek mijn plannen 
in een overleg met alle 
partijen. 

bi	  

Planatelier 

Host 

Persoonlijk 
Website / Website (DSO) 

Ik word naar het juiste 
loket geleid. 

i	   b

i	  Website (DSO) 

Ik machtig anderen mijn 
plannen te bewerken. 

Multimachtiging 

Duidelijke go/no-go 
momenten 

In het traject zijn er voor mij 
duidelijke momenten om te 
stoppen of door te gaan. 

i	   b

Website (DSO) 

Ik kom te weten of deze 
ontwikkeling past binnen 
het geldende beleid. 

Automatische check  
aan beleid 

bi	  

Bedenk samen het proces 

bi	  
Ik spreek met de 
overheidsorganisatie af wie 
welke rol heeft in het proces. 

Persoonlijk	  
Bestuur op maat 

i	  
Ik toets het draagvlak bij het 
bestuur en krijg binnen een 
week een principebesluit 
van het bevoegd gezag. 

Website 

Droog oefenen 

i	  Website / website (DSO) 

Ik probeer de aanvraag uit 
voordat deze definitief is. 

Droomverrijker 

bi	  Website 
Website (DSO) 
Ik inspireer/ word geïnspi-
reerd om mee te denken over  
nieuwe plannen. 

Telefoon 

Ik bel de wethouder omdat 
mijn initiatief grote 
belangen kent. 

Bel de wethouder 

i	  

Website (DSO) 

Ik log in op een platform 
met alle informatie van 
mijn plan en alle 
betrokkenen. 

i	   b

3D-Omgevings- 
platform 

Website 

Ik kies een niveau van  
ondersteuning door de  
overheidsorganisatie. 

Dienstverlenings- 
pakket 

bi	  

Website (DSO) 

Ik heb toegang tot alle  
historische en technische 
gegevens van mijn pand. 

Gebouwgegevens 

i	  

Initiatiefmanager 

i	  
Ik word geholpen door één 
contactpersoon die mijn 
initiatief binnen de 
overheidsorganisatie 
organiseert. 

Persoonlijk	  

Website 

Ik bekijk andere  
gelijksoortige ideeën. 

Inspiratie Dashboard 

bi	  

i	   initiatiefnemer: inwoner(s) of ondernemer(s) die een plan heeft en/of een 
aanvraag doet en realiseert. 

b belanghebbenden: inwoners en ondernemers in de omgeving van het initiatief. 

Persoonlijk 

Ik neem contact op met 
de belanghebbenden. 

Overleg met de 
belanghebbenden 

i	  

Leg de regels uit 

bi	  Ik begrijp de regels. 

bPersoonlijk 

Ik roep kaarten op en maak 
aantekeningen. 

Map Table 

Ik regel alles bij een instantie. 

Organiseer de keten 

Website  / E-mail / 
Persoonlijk / Sms / SM 
 

Website (DSO) / E-mail 

Ik maak gebruik van de gids 
met diverse. 
participatiemiddelen. 

Participatiegids 

i	  

i	   b

Quickscan overleg 

Ik neem contact op met de 
organisatie om snel te 
vernemen wat de haal-
baarheid is van mijn plan. 

Ik zie op de website alle 
regels die gelden. 
Ik doorloop een beslisboom 
en zie wat mag en onder 
welke voorwaarden. 

Toepasbare regels 

Website (DSO) 

Tweede mening 

Website (DSO) 
Persoonlijk 

Ik word gevraagd een reactie 
te geven op een plan. 

i	  

Ik snap het niet knop 

E-mail / Telefoon 
Persoonlijk / Sms / SM 

Ik neem contact op als ik er 
niet uitkom. 

i	   b

Leg het proces uit 

i	   bWebsite / Telefoon 
E-mail / Persoonlijk 

Ik ontvang duidelijke 
informatie over het proces 
via alle kanalen. 

Persoonlijk 

Ik vraag omwonenden 
toestemming. 

Belanghebbenden 
certificaat 

i	  

Ontwerpende benadering 

i	  Ik ontwerp het plan  
Agile. 

Leg de bedoeling uit 

bi	  Ik begrijp de 
bedoeling. 

Klantkennis 

Alle klantcontactmomenten 
en klantkennis in beeld. 

Gluren bij de buren 

Ervaring opdoen bij andere 
organisaties. 

Verminderen regels 

Terugdringen van regels. 

Cultuur aanpak 

De vraag van de klant 
staat centraal. 

Ambtenaar 3.0 

De medewerker adviseert 
de initiatiefnemer en zoekt 
naar oplossingen. 

Verwachtings- 
management 

De klant weet wat hij kan 
verwachten. 

Raakvlakken Omgevingsvisie en Ontwikkelformule: 

Raakvlakken Omgevingsvisie en Ontwerpformule: 

De raakvlakken met de Omgevingsvisie zijn aangeduid met een ster.
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Overzicht in de te doorlopen stappen
Voor initiatiefnemers zijn de procedures en processen die de gemeente doorloopt vaak ondui- 
delijk. Voor Arnold en Martijn was het onbekend waar ze aan begonnen. Weliswaar is er bij de 
meeste initiatiefnemers begrip voor een brede toetsing en de soms langere doorlooptijd. Dit 
neemt niet weg dat de aanvrager niet weet of, en zo ja, welke termijnen van toepassing zijn 
(formeel of servicenorm) en wanneer welke uitkomst verwacht mag worden. Inzicht in deze (in-
terne) processen geeft de aanvrager meer houvast. Aan de hand daarvan kan ook sneller worden 
aangegeven of de termijn wel of niet behaald kunnen worden.
 
Hier is een verschil zichtbaar met de professionele klanten zoals Menno, Hans-Peter en Gerwin, 
die nadrukkelijker als gelijkwaardige partner (B2B) worden beschouwd in een planvormingsproces. 
Professionele klanten organiseren hiervoor zelf een projectteam en bij projecten met enig belang 
voor de gemeente is er ook een gemeentelijk projectleider aangewezen. De individuele klant 
moet op inhoudelijk en procesmatig vlak meer worden uitgelegd over het reilen en zeilen van de 
gemeente en krijgt vanwege het kleinere belang veelal minder begeleidingstijd. Voor incidentele 
klanten is deze begeleiding echter minstens zo hard nodig. 

Juist via online dienstverlening kan informatie over processen en procedures bijvoorbeeld visueel 
worden verhelderd. Waar deze toelichtingen stap voor stap, passend bij de projectfase worden 
aangeboden bieden ze structuur en inzicht aan de initiatiefnemer en kan meer tijd worden be-
steed aan andere vraagstukken rondom het initiatief. Eventuele afwijkingen van het standaard-
proces dienen besproken te worden als maatwerk voor de klant.

Vindbaarheid stukken en planvorming
De klanten die incidenteel met ruimtelijke initiatieven in aanraking komen, zoals Martijn, Theo, 
Arnold en Victor, geven aan grote moeite te hebben gehad om relevante informatie te vinden, 
zeker op het juiste moment. Zij komen veelal niet uit het vakgebied en zijn niet thuis in het jar-
gon, weten niet welke toetsing volgt en dus welke informatie relevant is. Daarbij is de essentiële 
benodigde informatie volgens hen eenvoudigweg niet goed te vinden. Informatie wordt via ver-
schillende kanalen, systemen en websites aangeboden en sommige beleidsstukken worden juist 
niet online aangeboden. De gemeentelijk website is tenslotte zodanig aanbodgericht ingericht, dat 
relevante pagina’s via het zoeksysteem of Google nauwelijks gevonden kunnen worden. Dat maakt 
de status van veel van deze stukken ook onduidelijk.

Professionele klanten zoals Hans-Peter, Peter, Menno en Gerwin komen vaak veel eerder in de 
planvorming in persoonlijk contact met gemeenten én weten wel wat ze nodig hebben. In de 
samenwerking die daaruit ontstaat tussen professionals is duidelijk welke informatie benodigd is 
voor de opgave. Ze weten ook beter wat er te vinden is. In het directe contact dat volgt wordt hen 
meestal meer relevante informatie aangereikt. Overigens hebben ook professionele (ontwikkel-)
partijen belang bij een duidelijk overzicht van geldende beleidsregels en visies. Eenduidigheid 
en transparantie in geldende regels en gewenste ambitie of een snel en compleet overzicht in de   
acquisitiefase zijn zakelijke argumenten, die ook voor deze klanten een betere vindbaarheid van 
het gemeentelijke beleid noodzakelijk maken. Daarbij geldt het principe van ‘less is more’. Ofwel 
liever informatie op maat, dan het aanreiken van een hele stapel rapporten.

Eén centrale plek en startpunt voor relevante en actuele regels en visies voor ruimtelijke ontwik-
kelingen is een nadrukkelijke wens van nagenoeg alle initiatiefnemers. Daarbinnen is ordening 

van deze documenten naar projectfase en belang gewenst voor diegenen die hiermee minder 
ervaring hebben. Zij hebben zowel op inhoud als proces handreikingen nodig om hun initiatief 
verder te brengen. Vanuit deze centrale startplek begint een traject van begeleiding; zowel online 
ondersteund als in direct contact met accounthouders van de gemeente. Relevant en rechtstreeks 
doorwerkend beleid van ketenpartners zoals waterschap en provincie is logischerwijs ook te vin-
den via de gemeente. Volgens de klanten helpt het om daarnaast concrete voorbeelden voor het 
belang van stukken te geven en hoe je bijvoorbeeld de Stadsvisie toe kunt passen.

Weten wat er speelt
Je moet een geweldig netwerk hebben en onderhouden om te weten wat er speelt in de ge-
meente. Zowel buiten als binnen het gemeentehuis is het moeilijk een compleet overzicht te krij-
gen van lopende initiatieven. Het bijeen brengen van plannen en ideeën is daarom waardevol. Een 
voorwaarde voor een dergelijke centrale plek is wel betrouwbaarheid van informatie en openheid 
zonder censuur.

Belanghebbenden zoals Theo, Victor, maar ook Martijn zien graag welke initiatieven in hun buurt 
ontstaan, vanuit zakelijk of privébelang. De één is daarin zeer selectief, geïnteresseerd in de eigen 
buurt of alleen een bepaald soort initiatief. De ander wil een breed overzicht zien van alle soorten 
initiatieven en op basis daarvan zijn eigen initiatief toetsen of aanvullen. Hans-Peter is naast zijn 
projectmatige interesse (welke projecten moeten worden afgestemd?) ook geïnteresseerd in de 
sociale activiteit in bepaalde buurten. Een plek met betrouwbare projectinformatie én uitwisse-
ling van goede ideeën wordt door verschillende klanten specifiek genoemd. Wellicht kan hier al in 
een vroeg stadium ook het gesprek worden gestart over de voor- en nadelen van de ontwikkeling, 
aldus Menno. Hiermee kan een project in een heel vroeg stadium aangepast en verbeterd worden 
door rekening te houden met wensen uit de stad.

Voor grotere ontwikkelingen zoals die van Peter wordt het niet altijd noodzakelijk geacht om de 
projecten te melden via een centrale site. Zij opereren vaak onder een eigen branding met pro-
jectwebsites, maar hebben daarmee vaak ook een eenzijdig commercieel belang. Als intermediair 
hoort Terry dat vaak terug van zijn klanten. Vanuit de klantwens van een totaaloverzicht moeten 
ook deze projecten juist toegevoegd worden. Ook wordt  aangegeven dat informatie van een ini- 
tiatief in de beginfase nog gevoelig is. Dan is het niet gewenst om een initiatief openbaar te delen.

De initiatiefnemer is hoofdverantwoordelijk voor het publiceren en bijhouden van informatie op 
het portaal. Klanten geven aan regie te willen hebben, wat er wel en niet op de site komt. Tegelijk-
ertijd heeft de gemeente een rol om te zorgen voor uniformiteit en volledigheid.

De gemeente heeft betrouwbare informatie en de neutrale positie voor het delen van ruimtelijke 
informatie, besluiten, procedures en initiatieven. Het is de natuurlijke en centrale facilitator van 
een open portaal voor ruimtelijke initiatieven. Hierbij dient de gemeente zich als gelijkwaardige 
partner op te stellen in het gesprek tussen alle stadsmakers. Tegelijkertijd dient de gemeente de 
rol van ‘moderator’ te vervullen vanuit een gedeelde set van gedragsregels.

Tevens moet duidelijk zijn wat de status van een plan betreft. Een plan in de droomfase heeft nog 
geen bestuurlijke toets doorgaan maar kan wel een tijd op de site staan. Een portaal met plannen 
voor Ede, is in die zin een gedeelde voorziening.
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Less is more
Niet alles hoeft in een portaal. Hoewel een harde scheiding moeilijk te geven is, komt naar voren 
dat een dergelijk portaal geen prikbord moet worden met vragen, verzoeken en ideeën. Ook is 
het de vraag of een dergelijk portaal nodig is voor projecten die enkel een vergunning behoeven. 
Selectie aan de poort is nodig, maar moet ook vooraf duidelijk zijn. Verwachtingen moeten vooraf 
duidelijk zijn. Dat vraagt afbakening. Tegelijkertijd is compleetheid een vereiste. Het kan niet zijn 
dat vergelijkbare plannen qua aard en omvang niet beide op het portaal staan. Men moet kunnen 
rekenen op voldoende volledigheid.

Sturing aan de voorkant
Reguliere ontwikkelingen, zoals woningbouwontwikkelingen van Hans-Peter, Peter en Gerwin 
kennen vaak een standaardaanpak. Juist afwijkende concepten, nieuwe transformaties en parti- 
cipatieve processen hebben nog geen duidelijk aanpak of kaders. Zo moest de gemeente bij het 
initiatief van Martijn nadrukkelijk bedenken wat zij met de gronden wilde waarop hij en zijn buren 
al zelfstandig plannen hadden ontwikkeld. Dat geldt in zekere zin ook voor Arnold die met een 
afwijkend bedrijfsconcept op zoek ging naar een kavel. De klant vraagt daarin een actieve en inte-
graal regisserende rol van de gemeente, die wij vaak nog onvoldoende invullen.

Met een Omgevingsvisie kunnen dergelijke initiatieven nu vooraf beter worden begeleid vanuit het 
antwoord op de vraag “Is dit initiatief goed voor Ede?”. Terwijl de gemeente deze beantwoording 
inhoudelijk moet verantwoorden hebben de initiatiefnemers tegelijkertijd vragen over de rol die 
zij zelf in moeten nemen, welke succesformules zij eventueel kunnen overnemen en welke rol zij 
in de aankomende projectfasen hebben. Ook moeten zij een positie kiezen in de manier waarop 
het initiatief gedeeld zal worden met de omgeving en belanghebbenden in het licht van parti- 
cipatie. Met het implementeren van de Omgevingswet zal deze verschuivende rol en rolneming 
vaker gaan voorkomen. 

De begeleiding van die bewustwording van initiatiefnemers voor proces en inhoud kan de ge-
meente vanuit haar expertise en netwerk proberen te bedienen in de vorm van inzicht in het pro-
ces, de afwegingen, de rol in en invulling van participatie. De gesprekken zorgen voor een klant-
gerichter aanbod van diensten en meer samenhang in de begeleidende rol. Die rol is ook voor de 
gemeente aan het veranderen. De beeldvorming uit en constructieve uitkomst van de gesprekken 
levert voldoende stof tot nadenken en nadere uitwerking.

Met als resultaat
Het gesprek met de klant relativeert. Het hebben van een visie is goed en helpt bij afwegingen in 
ruimtelijke processen. Tegelijkertijd speelt dit echter maar een kleine rol in de klantreis. Voor ini-
tiatiefnemers is de beleidstoets slechts een van de vele stappen waar zij doorheen gaan. Een stap 
die in veel gevallen geruisloos verloopt. Voor anderen is de inhoudelijke discussie een tijdrovende 
stap geweest. Voor ieder initiatief is de inbreng van het beleid van belang in de eerste fases van 
de klantreis. Wat dat betreft; hoe eerder, hoe beter. Aan de voorkant kan visie en beleid impact 
hebben en plannen sturing geven. Sterker nog, het kan bijdragen aan meer begrip en maatschap-
pelijk draagvlak. Komt het laat, dan leidt dit tot frustratie; het wordt dan gezien als mosterd na de 
maaltijd. De Omgevingsvisie moet tijdig op tafel komen, het liefst digitaal en in samenhang met 
aanvullend beleid en regelgeving. 

Het gaat dus om timing en toegankelijkheid. Een digitaal portaal kan daarbij een bijdrage leveren. 
Maar als dit portaal enkel bestaat uit een plek waar beleid te vinden is, is dit te weinig. De klant 
ziet potentie in een portaal dat voorziet in een breed pakket van diensten, ondersteunend aan 
de planontwikkeling. En dan wordt het groots. Alleen al in de eerste fases van de planontwikke-
ling (droom, verkenning en afstemming) zijn er diverse klantvragen waarbij handvatten te bieden 
zijn. Die hoeven niet allemaal nog bedacht te worden. Integendeel. Veel van die handvatten zijn 
in den lande al eens bedacht en daarmee bestaand. Ook in de gemeente Ede. Het lijkt dan ook 
een kwestie van ordentelijk bij elkaar brengen en beschikbaar maken. In de ‘mock ups’ van het 
concept portaal is te zien hoe dat kan. 

Veel van de gevraagde handvatten hebben betrekking op de samenwerking tussen initiatiefne-
mer en overheid, met name tijdens de meer formele stappen in het proces, zoals het komen tot 
een bestemmingsplanherziening en vergunningverlening (opstellen, uitwerken en indienen plan). 
Het DSO richt zich sterk op deze fases, en dat is goed. Opvallend is dat de gewenste handvatten 
in de eerste fases van ruimtelijke plannen veel nadrukkelijker ook gaan om het organiseren van 
participatie. 

Dit is niet gek, gezien het feit dat de overheid van initiatiefnemers steeds meer vraagt dit 
onderdeel van proces serieus te organiseren. Ook de Omgevingsvisie Ede-Stad verlangt van 
initiatiefnemers vroegtijdige participatie, waarbij gekeken moet worden wat het initiatief kan 
bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van de directe leefomgeving. Een digitaal portaal over 
ruimtelijke plannen in de gemeente beweegt dan ook snel naar een plek waar initiatiefnemers en 
maatschappij bij elkaar komen. Waar informatie uitgewisseld wordt, maar ook ruimte is om het 
debat te organiseren. En waarom ook niet? Ook de inwoners en ondernemers die willen meeden-
ken en meedoen zijn klant. Ze hebben vaak andere belangen en behoeften, maar zijn net zo goed 
mede stadsmakers, net als de initiatiefnemers. Meedenkers en -doeners willen snel en adequaat 
overzicht in de plannen die in hun omgeving of rondom hun thema spelen. Ze willen weten wat 
de stand van zaken is en hoe en wanneer zij kunnen meedenken en -doen in het betreffende 
project. Niet één keer, maar blijvend. Een dergelijk overzicht ontbreekt, zeker waar het gaat om 
plannen die zich in de beginfases bevinden. Terwijl dit de fases zijn waarin de invloed op vorm en 
inhoud het grootste is. 

Kortom, een digitaal portaal helpt enorm voor het ondersteunen van klantreizen. Het draagt bij 
aan de samenwerking tussen initiatiefnemer en overheid, maar ook in de participatie en draag- 
vlakvorming. Het positioneert tevens de Omgevingsvisie door deze toegankelijk te maken als een 
van de handvatten in de eerste fases van planontwikkeling. Het krijgt een duidelijke plek in klant-
reizen en is te allen tijde toegankelijk voor iedereen.

Zo’n digitaal portaal opzetten doe je echter niet zo maar. Het portaal werkt alleen als:
• alle plannen ook daadwerkelijk te vinden zijn op het portaal;
• er voor initiatiefnemers voldoende diensten worden geboden om verder te komen in de  
 planontwikkeling;
• het ook daadwerkelijk participatie ondersteunt;
• via marketing en communicatie inwoners en ondernemers het portaal bezoeken;
• het ingebed wordt in de gemeentelijke organisatie rondom ruimtelijke plannen;
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• een substantieel deel van de belanghebbenden op het portaal actief en dus benaderbaar  
 is voor gebruikers;
• de gemeente duidelijke gedragsregels hanteert en daar ook regie op voert;
• initiatiefnemers regie houden op de informatie die openbaar gemaakt wordt;
• een online portaal als aanvullende dienst wordt gezien en niet in plaats komt van fysiek  
 contact.

Hoe hiermee verder...
De keuze om ‘all-in’ te gaan maak je niet zomaar. Die keuze is ook nog niet gemaakt in de ge-
meente Ede. Deze pilot heeft geholpen inzichten te verkrijgen in nut en noodzaak en de vereisten 
van een digitaal portaal. Het is een vertrekpunt voor het verdere gesprek. Een gesprek dat in de 
organisatie gevoerd moet worden, maar nadrukkelijk het perspectief van de klant moet hebben. 
Dat is ook de kracht van de verkenning. We hebben opgehaald waar de klant mee geholpen is. We 
hebben van buiten naar binnen gedacht. Dat levert krachtige argumenten. 

Het wel of niet vervolgen van deze weg is een afweging die gaat over kosten en baten, maar ook 
over ambities. Naast het digitale spoor, bestaat tenslotte ook gewoon het fysieke contact. Wij heb-
ben geen aanwijzing dat een digitaal portaal dit kan vervangen. Het is aanvullend. Er valt dus wel 
wat te kiezen. Wij gaan de afweging betrekken in het implementatieproces van de Omgevingswet.

Naar mock-ups
Op basis van de gevoerde klantgesprekken hebben wij gebouwd aan mock-ups van een website. 
Dit is een eerste invuloefening van hoe een dergelijk product er ons inziens uit moet zien. Keuzes 
in bijvoorbeeld lay-out en inhoud van pagina’s komen voort uit de interviews met klanten. De 
mock-ups zijn dus niet bedacht achter ons bureau, maar nadrukkelijk met input van de klanten, 
oftewel de toekomstig gebruikers. Op de volgende pagina’s zijn onderdelen van de mock-up te 
vinden, waarbij citaten uit de klantgesprekken worden aangehaald om de gemaakte keuzes nader 
toe te lichten.

De mock-ups (samengevoegd in een concept-portaal) zijn op 22 november besproken met een 
aantal klanten. Tijdens deze klantarena is het doel van het portaal aan de klanten uitgelegd en is 
geruime tijd stil gestaan bij de invulling van de klantvragen. De services van de eerste twee fases, 
de droom- en verkenningsfase, zijn hierbij aan bod gekomen. Op basis van de waardering van de 
services door de aanwezige klanten en hun opmerkingen is er een aantal conclusies te trekken 
met betrekking de services. Welke zijn goed en moet je vooral behouden? Welke passen minder bij 
de klantvraag? En welke services missen nog? In het kader staan de uitkomsten van de klantarena 
samengevat. 

Servicemodules
In de studies naar klantreizen vormen de servicemodules verbeteringen voor de dienstverlening naar 
klanten. In het traject rondom de klantreizen is door KING een groot aantal servicemodules benoemd. 
In deze pilot is een longlist gemaakt van mogelijke servicemodules die relevant zijn voor de klant in de 
specifieke fase van zijn verzoek. In de klantgesprekken is vervolgens nagegaan welke servicemodules 
een antwoord zijn op de werkelijke vragen van de klant. De geselecteerde en door de klant gevalideerde, 
of geselecteerde servicemodules zijn voor de Droomfase en de Verkenningsfase in de mockups verwerkt. 
Dit biedt een goede selectie van basisinformatie. De opzet van losse modules laat daarnaast ruimte 
voor aanvulling en verbreding. De klantvraag van een bepaalde fase is hierbij het uitgangspunt!

Droomfase: Ik heb een idee.
Klantvraag: Wat zijn de huidige regels in het 
bestemmingsplan?
Antwoord: Link naar website ruimte-         
lijkeplannen.nl en tool voor een quickscan 
van bestemmingen per locatie.

Klantvraag: Wat zijn de beleidskaders vanuit 
verschillende disciplines?
Antwoord: Gericht zoeken in thematisch be-
leid van de gemeente.

Klantvraag: Wat is goed voor Ede?
Antwoord: Link naar Online Stadsvisie.

Klantvraag: Wat moet ik doen om mijn idee 
met anderen te delen? 
Antwoord: Inspiratiegids Participatie Om-
gevingswet met leeswijzer.
Antwoord: Beslisboom bewustwording en 
initiële keuze participatievorm.
Antwoord: Overzicht van belangrijke over-
legpartners met contactgegevens in Ede.

Verkenningsfase: Ik verken de mogelijk-
heden voor mijn plan.
Klantvraag: Hoe organiseer ik het partici-
patieproces?
Antwoord: Inspiratiegids Participatie Om-
gevingswet met leeswijzer.
Antwoord: Overzicht van belangrijke over-
legpartners met contactgegevens in Ede

Klantvraag: Hoe loopt het proces?
Antwoord: Stappenplan van proces voor 
initiatieven in onder andere het gemeente- 

lijk proces.
Klantvraag: Wat zijn de beleidskaders? 
Antwoord: Zoeken in themagebieden en de 
vijf principes uit de online Stadsvisie.
Antwoord: Overzicht van thematisch beleid.

Afstemmingsfase: Ik stem af met be-
trokkenen.
Klantvraag: Hoe kan ik mijn plan snel toe- 
lichten?
Antwoord: Tekenen op ondergronden

Klantvraag: Waar kan ik een eerste reactie 
krijgen op mijn plan?
Antwoord: Forum/Panel.
Antwoord: Werkwijze planatelier.

Klantvraag: Hoe kan ik de raad en het 
bestuur raadplegen?
Antwoord: De raad, college en ambtelijke 
organisatie en hun rol in ruimtelijke ver- 
zoeken.

Klantvraag: Hoe kan ik mijn plannen en uit-
werkingen delen met belanghebbenden?
Antwoord: Projectpagina en geïnteress-
eerden uitnodigingen.

Opstelfase: Ik stel mijn plan op en stem 
het af met bevoegd gezag en betrokkenen.

Klantvraag: Hoe kan ik een eerste besluit 
krijgen op mijn plan?
Antwoord: Werkwijze principebesluit.
Antwoord: Aanvragen principebesluit.



Hoog gewaardeerde services
Een aantal services springt positief uit de 
waardering van de klanten. De beantwoording 
van de klantvraag “Hoe loopt het proces?” zien 
de klanten als goede handreiking tijdens een 
klantreis. Initiatiefnemers met weinig ervaring 
weten zo wat ze te wachten staat. Daar-
naast helpt het met vormgeven van de juiste 
verwachtingen. Soms blijft een initiatief voor 
langere tijd bij de gemeente ‘in huis’ liggen 
voor besluitvorming. Dit soort processen wordt 
door de klanten omschreven als een black box 
waarin onduidelijk is wat en wanneer iets gaat 
gebeuren. 

De services met betrekking tot beleid en   
regelgeving worden ook hoog gewaardeerd. 
Vooral als het gaat om beleid dat in het spe- 
cifieke geval van de opdrachtgever relevant 
of belangrijk is. Risico is daarom dat het 
online aanreiken van beleid blijft hangen in 
een enorme stapel aan digitale stukken. Het 
is juist belangrijk om klanten te helpen in 
deze stapel de goede en belangrijke stukken 
te vinden. Zo kan een klant op een efficiënte 
en zorgvuldige manier onderzoeken of zijn of 
haar initiatief past binnen de kaders die de 
gemeente heeft opgesteld.

Services die de klantvraag minder bedienen 
Een aantal services biedt wel de juiste funct- 
ionaliteit, maar beantwoordt niet de gehele 
klantvraag. Terwijl de klantvraag dan wel past 
bij de fase waarin de initiatiefnemer zich 
bevindt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om  
functionaliteiten als www.ruimtelijkeplan-
nen.nl, waarop wel veel informatie te vinden 
is, wat tegelijkertijd een website is die niet 
gemakkelijk is in het gebruik. Ditzelfde geldt 
voor de invulling van de klantvragen met 
betrekking tot welk beleid van toepassing is op 
een locatie. Het is volgens de klanten van toe-
gevoegde waarde wanneer zij gericht worden 

doorgestuurd naar een bepaald document of 
een bepaalde website. Het gaat hierbij dus om 
het persoonlijk sausje over de services.

De invulling van de klantvraag “Waar kan ik 
inspiratie opdoen om mensen mee te laten 
denken met mijn plan?” met als antwoord de 
Inspiratiegids Participatie Omgevingswet wordt 
door de aanwezige klanten als laagst ge-    
scoord. Volgens de aanwezigen is dit geen 
vraag om al bij aanvang van een proces, nog in 
de droomfase, te beantwoorden. Alle andere 
services die laag zijn gescoord missen de 
eerder genoemde toespitsing op een bepaalde 
klant, zowel in vorm als inhoud, waardoor het 
echt een handreiking wordt.

Services die nog ontbreken
De klanten hebben ook een aantal zaken 
benoemd die ontbreken als service in het 
portaal. Het gaat hierbij voornamelijk om 
het aanreiken van een mogelijkheid om ook 
buiten het portaal, in een gesprek, contact te 
hebben met de gemeente. Bijvoorbeeld met 
een accountmanager tijdens het gehele traject 
of via een chatfunctie op het portaal voor een 
aparte, specifieke vraag.

Naast dit offline contact benoemden de 
klanten ook een aantal online services die nu 
in het portaal ontbreken. Het gaat hierbij om 
het inzichtelijk maken van alle vrije locaties 
in de gemeente; niet enkel de gemeentelijke 
locaties. Of in het creëren van overzicht in de 
verschillende subsiedieregelingen die er zijn. 
Daarnaast helpt het volgens klanten om tips 
en trucs te ontvangen over participatie en 
het aangaan van gesprekken met de samen-      
leving, wanneer zij zich verderop in het proces 
van hun initiatief bevinden. In alle gevallen 
zijn de klanten op zoek naar ‘op maat gemaakt 
advies’,  dat zoveel mogelijk is toegespitst op 
de wensen van de specifieke klant.
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Klantarena
De klanten waarderen een portaal waarin zij op overzichtelijke wijze door hun proces worden geloodst, 
waarbij de keuze aan services ruim en passend is bij de vraag van de klanten in die specifieke fase. 
Daarnaast benoemden klanten een aantal succesvoorwaarden. Zo moet de gemeente zorgen voor pas-
send beheer van de website, moet het portaal geen opeenstapeling van digitale rapporten worden en 
mag een digitaal product nooit het persoonlijk contact met de gemeente in zijn geheel vervangen. Juist 
een combinatie tussen online en offline is volgens klanten heel waardevol.
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“Niet door een brij van 
stukken hoeven heen te 

werken!”
~Theo, bedrijfsleven

Herkenbare 
kleurstelling en over-
zichtelijke menubalk

Openingspagina 
helpt klant direct in 
de juiste richting

Onderscheid in bezoekers die 
willen meedenken en zij die 
initiatief nemen.

Meteen naar fases
Initiatiefnemers direct met 
juiste informatie ondersteu-
nen.

Startpagina
Het portaal richt zich op de beantwoording van twee hoofdvragen van 
klanten. De eerste vraag komt van mensen die willen meedenken en 
-doen aan projecten in Ede. Zij vragen zich af wat er zich in hun buurt of 
op een voor hen interessant thema afspeelt. De tweede vraag komt van 
mensen met een ruimtelijke initiatief waarmee ze graag verder geholpen 
willen worden. Zij vragen zich af wat er komt kijken bij een project en op 
welke manier anderen hen hierbij kunnen ondersteunen. De beantwoor-
ding van de twee hoofdvragen, behoeven een nadrukkelijke eigen bena-
dering. Daarom is ervoor gekozen om op de homepage direct in te gaan 
op deze tweedeling in bezoekers. Elders in het portaal wordt duidelijk 
hoe beide klantvragen bij elkaar komen. 

De startpagina biedt tevens inzicht om de laatste activiteit op het por-
taal terug te vinden. Bijvoorbeeld in de vorm van recente updates van 
klanten. Maar ook in de vorm van vragen van bijvoorbeeld bewoners
aan een initiatiefnemer. Terugkerende bezoekers kunnen op die manier 
snel zien wat nieuw is.

Het portaal is gericht op zichtbaarheid en transparantie. De informatie 
is voor een ieder zichtbaar. Een ieder kan deelnemen en reageren op 
initiatieven. Wel is het nodig om te registeren. De identiteit van deel-
nemers is duidelijk. Anoniem reageren draagt niet bij een volwassen 
discussie en het tot stand brengen van contact ook in fysieke zin. De 
online omgeving is tenslotte geen vervanger van communicatie in de 
vorm van gesprekken, informatiebijeenkomsten, en dergelijke. Het moet 
elkaar versterken.

“Een portaal werkt vooral 
als het open en transpar-

ant is”
~Jeroen, provincie

1. Overzicht activi- 
teiten

Via de openingspagina is 
direct het laatste nieuws te 
bekijken.

Laatste projecten

Terugkerende bezoekers 
kunnen hier al kiezen voor 
het bekijken van laatst toe-
gevoegde projecten.
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“Ik wil één plek waar ik alle 
relevante informatie kan vinden 
over projecten in mijn directe 

omgeving.”
~Victor, bedrijfsleven

Zoomfunctie
Door in en uit te zoomen kan 
de gehele gemeente bekeken 
worden.

Kleur per fase
Door de iconen verschillen-
de kleuren te geven, is het 
mogelijk ze te verwijzen naar 
de verschillende fases waarin 
een project zich bevindt. Een 
icoon is dan dus gekoppeld 
aan een fase.

Overzicht projecten
Wat speelt er nu precies in de stad? En waar? Zo’n overzicht ontbreekt. 
Deze pagina voorziet in deze behoefte. De voornaamste ingang is de 
projectenkaart. Hierop is in één oogopslag te zien welke initiatieven 
waar in de stad spelen. De meeste klanten willen weten wat er in hun 
buurt speelt. Een beperkter deel (vooral belangenorganisaties) zoeken 
op thema. Doordat voor ieder project de thema’s te benoemen, is het 
voor een deelnemers ook mogelijk projecten op thema te zoeken en te 
selecteren.

Stippen op de kaart geven de projecten aan op de plek waar deze 
gesitueerd zijn. Waar nog geen sprake is van een locatie (omdat locatie 
nog gezocht wordt), is het initiatief enkel te vinden via thematische 
spoor. Door te werken met gekleurde icoontjes op de kaart is het 
mogelijk onderscheid te maken in de verschillende fases waarin de 
initiatieven zich bevinden.

Informatie over projecten wordt in eerste instantie inzichtelijk door mid-
del van een pop-up die verschijnt als het icoontje wordt aangeklikt. Wil 
de bezoeker meer weten van dit project? Dan opent hij met een extra 
klik het bijbehorende projectdossier. De klanten die heel specifiek iets 
willen weten over een initiatief zijn vanaf de openingspagina in een zeer 
beperkt aantal stappen bij de projectinformatie.  

Eenmaal een project gevonden, is het mogelijk het projecten te volgen 
en bij terug keer op het portaal direct naar ‘mijn projecten’ te gaan. 
Door alerts in te stellen is het zelfs mogelijk per mail een bericht te ont-
vangen als er nieuws is over betreffend project. Voor dit type dienstver-
lening is registratie verplicht.

1. Pop-up
Met één druk op de kaart kun 
je zien om welk project het 
gaat, welke initiatiefnemer 
het betreft en welke thema’s 
van toepassing zijn en in wel-
ke thema’s het zich bevindt.

Kaartbeeld
Op het kaartbeeld is het mo-
gelijk om in één oogopslag 
te zien op welke locaties ini-   
tiatieven zijn.

2. Zoeken op thema
Het is ook mogelijk de pro-
jecten op thema te zoen.
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“Geef mij handvatten hoe 
ik het proces zou kunnen 

doorlopen”
~Martijn, inwoner

Fasepagina met uit-
leg over de vier fases

Informatie over fases
Zo bepalen initiatiefnemers 
hun positie in het pro-
ces; bevinden ze zich in de 
droomfase verkenningsfase, 
afstemmingsfase of de fase 
van opstellen, uitwerken en 
het indienen van het plan.

De beschrijving geeft tevens 
een eerste inzicht in het ver-
loop van planontwikkeling.

Meteen naar fases
Initiatiefnemers direct met 
juiste dienstverlening onder-
steunen.

Dienstverlening op maat
Een centrale locatie waarop ik alle relevante informatie kan vinden die 
nodig is bij mijn initiatief. Deze opmerking werd in veel van de klant-
gesprekken gemaakt. Het gaat hierbij om een compleet pakket, op maat 
gemaakt voor dat moment en overzichtelijk overgebracht. 

Een dergelijk aanpak vraagt wel inzicht in de fases waarover een project 
zich ontwikkeld en het bewustzijn in welke van deze fase een initiatief-
nemer zich bevindt. Daarom begint deze pagina met een overzicht van 
de vier fases. Alle voorzien van een korte omschrijving. Deze omschrij- 
ving helpt het inzicht krijgen in het ontwikkelingsproces. Iets dat veel 
klanten aan de voorkant niet zeggen te weten en vaak zelfs lange tijd 
voor hen onduidelijk blijft. 

Wanneer initiatiefnemers hun keuze voor de ‘juiste’ fase hebben ge-
maakt, klikken zij door naar de betreffende fasepagina. In de vervolg-
pagina treffen zij een reeks diensten aan. Deze zijn gerubriceerd in 
de vorm van klantvragen. Ofwel met welke klantvraag kan je worden 
geholpen. Via het hoofdmenu is het mogelijk om alle klantvragen met 
bijbehorende diensten als een soort ‘Q&A’ te benaderen.

De geselecteerde servicemodules zijn naar voren gekomen uit de klant-
gesprekken. Uitgangspunt is immers dat de fasepagina’s die informatie 
herbergen die voor initiatiefnemers ook echt relevant is. Veel van de 
servicemodules zijn reeds bestaande services in Ede of elders in het 
land. Het gaat dus meer om het bijeenbrengen van deze services, waar-
bij ook de juiste fase wordt gekozen. Het uitdenken van nieuwe diensten 
is hierdoor niet altijd noodzakelijk maar uiteraard wel mogelijk. In de 
klantarena zijn suggesties gedaan voor aanvullende services.

“Laat zien in welke fase 
van je project informatie 
of regels relevant zijn”

~Jeroen, provincie

1. Servicemodules
Uitwerking van relevante 
modules voor initiatieven in 
die fase.
2. Voorbeeldproject
Snelle weergave van project-
en in die fase van het proces.
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Services gerubriceerd 
per fase

Per fase zijn de relevante 
servicemodules uitgewerkt, 
waarbij vaak naar externe 
sites wordt verwezen.

De online Stadsvisie is 
slechts een van de vele 
servicemodules. Deze is te 
vinden in de fases droom en 
verkenning.
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“Maak beleid vindbaar.”
~Jeroen, provincie

Servicemodules per klantvraag
Iedere fase heeft een eigen overzichtspagina op het portaal. Dit betekent dat 
klanten direct kunnen doorklikken naar de voor hen relevante pagina en hierop 
de informatie vinden die in hun fase van het proces relevant is. Sommige 
servicemodules worden letterlijk in het portaal vervuld, zoals de informatie 
over projecten en de community. Naar andere modules worden gebruikers        
doorgestuurd, een voorbeeld is ruimtelijkeplannen.nl. Sommige modules zijn 
immers al voor heel Nederland ‘uitgewerkt’. Deels zijn dit services binnen het 
DSO..

Een aantal services is te allen tijde en door een ieder te bekijken. Dat geldt 
zeker voor de servicemodules in de droom- en verkenningsfase. Het benutten 
van andere services vereisen aanmelding van het project op het portaal. Het 
gaat dan om services die interactie vragen met andere gebruikers. Dat kan de 
gemeente zijn, ketenpartners, maar ook meedenkers en meedoeners.

Het portaal is enkel een succes als alle projecten (zeker vanaf de fase van 
afstemming) in het portaal te vinden zijn. Liever zo snel als mogelijk. Dat kan 
door dit te verplichten, maar beter nog door in het portaal voldoende online 
dienstverlening te bieden, zodat het voor initiatiefnemers interessant is om een 
project tijdig aan te maken. Daar ligt een uitdaging voor professionele initiatief-
nemers die minder afhankelijk zijn van deze dienstverlening. 

Niet ieder project past wat betreft aard en schaal bij het portaal. Op het mo-
ment dat iemand een project probeert aan te maken zal met een aantal con-
trolevragen duidelijkheid hierover gegeven worden. Voordat een project defini-
tief online gaat, vindt er een check plaats door een moderator (gemeente). 

Zeker in de droomfase is het zoeken naar het moment dat een project online 
kan. De ‘eigenaar’ van het initiatief kan nog wisselen. Bijvoorbeeld bij verkoop 
van een pand of grond aan iemand die een ontwikkeling wil realiseren. Ook kan 
informatie nog concurrentiegevoelig zijn, omdat onderhandeling nog plaats 
vindt.

1. Project aanmaken
Ook bij het aanmaken van 
een project wordt de initi-
atiefnemer gewezen op de 
fases.

2. Schifting projecten

Het aanvragen van bijvoor-
beeld een dakkapel valt niet 
onder dit soort initiatieven.

“Ik heb stapels stukken 
gelezen die mogelijk rele-

vant waren.”
~Martijn, inwoner
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Participatie berichten

Via berichten wordt de laat-
ste stand van zaken gegeven 
met daarbij nadrukkelijk 
aangegeven op welke manier 
geparticipeerd kan worden.

“Ik zou graag willen weten 
wie de betrokkenen zijn 

bij een project”
~Victor, bedrijfsleven
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“Goede informatie bij 
elkaar, en zonodig direct 
contact met de gemeente.”

~Menno, gemeente Ede

Projectinformatie
Korte, overzichtelijke infor-
matie over projecten.

Beschrijving project
Ruimte voor een meer uitge-
breide beschrijving van het 
project.

Projectpagina
Projecten hebben een prominente plek op het portaal. Zonder projecten 
geen portaal. Door middel van de projectpagina is het mogelijk allerlei 
informatie met de wereld te delen. Als initiatiefnemer is het dus de plek 
om informatie te delen. De centrale plek waar een ieder kan lezen over het 
project, de fase waarin deze zich bevindt en het laatste nieuws. Ook is het de 
plek om plan documenten over het project te publiceren. 

De initiatiefnemer is beheerder van zijn eigen pagina en ook verant-       
woordelijk deze actueel te houden. Een eventueel betrokken gemeentelijk 
projectleider kan hierbij helpen.

Liever nog zorgt het portaal ook voor (vroegtijdige) participatie. De project-
pagina speelt hierbij de kapstok. Het portaal biedt de gelegenheid om in 
gesprek te gaan met bijvoorbeeld bewoners of andere belanghebbenden. De 
overzichtspagina leent zich voor het plaatsen van updates over het plan of 
voor aankondigingen van bijvoorbeeld bijeenkomsten. Door middel van de 
discussiepagina kan rechtstreeks het gesprek worden aangegaan met andere 
gebruikers. Daarnaast is het mogelijk om een team toe te voegen, waardoor 
zowel andere initiatiefnemers als geïnteresseerden weten wie zij met vragen 
of ideeën kunnen benaderen. Andersom kan een initiatiefnemer beter zicht 
krijgen op wie de belangstellenden zijn voor het project. Het is daardoor 
niet langer nodig een lijst van geïnteresseerden met contactgegevens op te 
stellen. Deelnemers maken zich met naam en contactgegevens bekend op 
het portaal. 

Gedragsregels vanuit de gemeente dienen een minimale mate van interactie 
te garanderen. Te denken valt aan het publiceren van ‘formele’ plandoc-
umenten. Voor een groot deel zal de mate van interactie ook een sprake 
moeten zijn van meerwaarde. Een initiatiefnemer moet geholpen zijn met 
het portaal en het niet als een extra last zien.

1. Overzicht deelne-
mers
Per project is het mogelijk te 
zien wie er bij het initatief 
horen en wat hun rol is.

2. Nieuwsberichten
Bijeenkomsten, gepubli-
ceerde documenten en 
downloads kunnen in een 
nieuwsbericht worden toe-
gevoegd aan het project.
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“Ik wil enkel informatie 
over de projecten die voor 

mij interessant zijn.”
~Victor, bedrijfsleven
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“De provincie kijkt als 
expert graag mee met alle 

initiatieven”
~Jeroen, provincie

Inloggen
Iedere gebruiker moet zich 
registreren voordat activiteit-
en mogelijk zijn. Hierbij laten 
zij naam en contactgegevens 
achter. Zo is het mogelijk via 
de community contact te leg-
gen met gebruikers.

Accounts organisatie 
of bedrijf

Na registratie kan iedere 
gebruiker een organisatie of 
bedrijf aan de website toe- 
voegen.

Het bouwen aan een community 
Succesvolle ruimtelijke plannen zijn plannen waarin goed is samen- gew-
erkt. Participatie is vanzelfsprekend en zal de komende jaren alleen maar 
meer gevraagd worden. En vooral zo vroeg mogelijk in het proces. Dit 
portaal levert een grote bijdrage aan de organisatie hiervan. Ook al is het 
voor klanten duidelijk dat het de fysieke contacten nooit kan vervangen.

Participatie begint bij het kennen van de betrokkenen. Wie spelen er zoal 
een rol en wat vinden zij belangrijk? Welke personen houden zich hier-
mee bezig en hoe kom ik met hen in contact? Vaak gaat het om bewoners, 
maar het gaat net zo goed om partners als overheden, belangenorganisa-
ties en bedrijven. Het portaal wil ze kenbaar maken en bijeen brengen.

Dat begint bij het aanmaken van een account. Dit is nodig als je een 
project wil aanmaken en als je wel meedoen- of denken met een pro-
ject. Gebruikers moeten zichzelf aanmelden voordat zij kunnen reageren 
op het portaal. Dat maakt hun reacties traceerbaar, wat wenselijk is, dat 
maakt het een initiatiefnemer immers mogelijk om te reageren of extra 
informatie te vragen. 

Bij het aanmaken van een account kies je voor een persoonlijk account of 
een account namens een organisatie. Dat kan een bedrijf zijn (zoals een 
projectontwikkelaar), een belangenorganisatie (zoals fietsersbond) of een 
ketenpartner (zoals provincie of waterschap). Inschrijven als organisatie 
vraagt extra informatie over het werkveld, de reden voor betrokkenheid, 
medewerkers en contactgegevens. Een overzichtspagina met actieve 
organisaties in Ede vormt vervolgens weer een servicemodules voor 
initiatiefnemers die op zoek zijn naar partners en daarmee contact willen 
leggen.

1. Organisaties
Vindbaarheid van organisa-
ties op het portaal

2. Details organisatie
Per organisatie is allerlei in-
formatie te vinden. Daarnaast 
is het mogelijk direct vragen 
aan hen te stellen. De leden 
van de organisatie kunnen 
hier vervolgens op reageren.

Alerts

Gebruikers leggen bij re-   
gistratie vast voor welk type 
projecten ze alerts willen 
ontvangen.
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