
Nieuwe verhouding klant/burger

Aan de slag met Klantreizen en Serviceformules



Programma Nieuwe verhouding klant/burger

• Wat vraagt de Omgevingswet
• Wat vraagt de klant?
• Wie is de klant?
• De huidige klantreis
• Wat kunt u anders gaan doen?
• Werken met Serviceformules



Even voorstellen
• Hanneke	Kunst	is	meer	dan	twintig	jaar	werkzaam	als	

management	consultant	en	begeleider	van	verandertrajecten	
gericht	op	innovatie	van	dienstverlening	van	grote	organisaties	
met	veel	klantcontacten,	zoals:	gemeenten,	bibliotheken,	NS,	
hoger	onderwijs	en	zorg,	retailorganisaties.	

• Nu	actief	voor	VNG	Realisatiemet Klantreizen	en	Serviceformules	
voor	de	Omgevingswet,	en	als	adviseur	voor	diverse	gemeenten.

• Auteur	van	‘100%	Service,	de	formule	voor	succes’.



De Omgevingswet



De klantreis: wat ervaart de NS reiziger?





Belanghebbenden

Initiatiefnemers

Inwoners Ondernemers





Klanten zijn verschillend



Eva, ondernemer, wil in een oud kantoor de grootste 
conceptstore en creatieve werkplek van de stad vestigen

De huidige klantreis van Eva

Wat verwacht een ondernemer?





Top 7 grootste klantpijnen
1. Ik vind het onduidelijk hoe de procedure 

in elkaar zit en wanneer er wat gebeurt: 
het is voor mij een black box.

2. Ik vind dat het proces te lang duurt.
3. Ik moet mij baseren op versnipperde, 

ongestructureerde en tegenstrijdige 
informatie van veel verschillende 
bronnen.

4. Er wordt niks gedaan met mijn input.
5. Ik heb geen duidelijk contactpersoon, 

iemand die mij helpt en mijn dossier goed 
kent.

6. Tijdens het proces moet ik van alles en 
nog wat onverwacht veranderen.

7. Ik kom er veel te laat achter dat er iets 
gebeurt in mijn omgeving.

Wat verwacht de klant?



De impact van de Omgevingswet

1. Ik 
onderzoek

2. Ik 
bereid voor

3. Ik 
dien in

4. Ik 
wacht

5. Ik mag 
(niet) 
bouwen

6. Er is  
bezwaar

7. Ik 
realiseer

Dit gaat sneller: van 26 naar 
8+2 weken, behalve bij 

wijziging Omgevingsplan: 
dan 13+13 weken

Ik krijg betere 
informatie over 
procedures en 

via digitale 
kaart

Ik word anders 
benaderd: van 

“Nee, tenzij” naar 
“Ja, mits”.

Vooroverleg veel belangrijker:
- Ja, mits – houding

- Met ketenpartners
- Meer input op integrale thema’s

- Participeren met belanghebbenden 
en stakeholders

- Goede voorbereiding op snellere 
afhandeling

Minder 
legesopbrengsten

Simpel en snel 
want ik kan 

vaker bouwen 
zonder 

vergunning

Mogelijk meer 
toezicht of meer 

handhaving

De aanvraag is 
complexer. Ik 

vraag een 
ruimtelijke en 

technische toets 

We ontsluiten betere 
informatie over 

procedures, integraal 
en interbestuurlijk, en 

via digitale kaart

Ik hoef 
maar bij 
één loket 

te zijn

Ik moet 
partici-
perenKlant

Gemeente

Aantal vergunningen wordt 
minder. Aantal verschillende 
wetten/regels wordt minder. 

Mogelijk 
mediation

(buren 
discussie)

De nieuwe verhoudingen



Serviceformules



Wat zijn serviceformules?





Masterclass 
Service-
formules



Vier Serviceformules 

Filmpje



1. Ik 
onderzoek

2. Ik 
bereid voor

3. Ik 
dien in

4. Ik 
wacht

5. Ik mag 
bouwen

6. Ik 
bouw

7. Ik ben 
klaar

0. Ik 
droom

Samenhang Serviceformules 



De ontwikkelformule met Gemma-
processen en het Plaberum





Pyramid principle Rotterdam





OndernemersMock-up
Snelserviceformule



Dienstinnovaties



Checklist Dienstverlening



• Volg de Masterclass Serviceformules: de tweede 
reeks start in april: 
https://www.vngacademie.nl/producten/ambtenaar
/masterclass-serviceformules-en-de-
omgevingswet.aspx

• Bekijk de klantreizen en Serviceformules op: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/aandesla
g/wat-doen-anderen/dienstverlening/

• Neem contact op via: Hanneke.Kunst@vng.nl als 
u meer info wilt over:

o Meedoen aan een innovatieteam
o Gebruik maken van Visie op dienstverlening en de 

checklist Dienstverlening
o Meewerken aan de mock-up Snelserviceformule
o Aanmelden voor communicatie over 

Serviceformules

Wat kunt u doen?


