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Snel

Betrokken

Relevant

Persoonlijk

Eenvoudig

Transparant

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.
Huidige
klantreis	
  

Gewenste
klantreis
fase	
  

Droom	
  

Verkenning	
  

Ik heb een idee.

Stip
op de
kaartuit
Leg het
proces

i	
   b

Ik bekijk andere
gelijksoortige ideeën.

Website (DSO)

i	
   b

Website (DSO)

i	
   b
Ik kijk of het plan voldoet
aan de regels.
Leg de regels uit
Ik begrijp de regels.

i	
   b

i	
  
Leg de bedoeling uit

Stip op de kaart
Website (DSO)

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

Ik neem contact op met
de belanghebbenden.

Scherp op vergunning
handhaving

Host
b

Website (DSO)

Whatsapp aanvraag
i	
  

i	
  

Tweede mening

Belanghebbenden
certiﬁcaat
i	
  

Website (DSO)
Persoonlijk

i	
  

Ik vraag omwonenden
toestemming.

Ik word gevraagd een reactie
te geven op een plan.

Verminderen regels

Eenvoudig mainstream
inloggen

Terugdringen van regels.
Gluren bij de buren
Ervaring opdoen bij andere
organisaties.

Ik kan overal makkelijk
inloggen.

i	
  

Website

i	
  

E-mail / Website (DSO)
i	
   Ik kan alleen een aanBerichtenbox / Persoonlijk
vraag indienen die voldoet

aan de indieningsvereisten.

Ik ontvang een
vergunning op maat.

Website (DSO)

i	
  

i	
   Berichtenbox / Website

Ik krijg inzicht wat de
aanpassing betekent voor
de waarde van mijn pand.

Certiﬁcering
leverancier
Website (DSO)

Ik zie op de site een
overzicht van
gecertiﬁceerde leveranciers.

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

Landelijke
Legesverordening
De kosten voor de
vergunning zijn landelijk
hetzelfde.

Automation
Website (DSO)

i	
  

Ik krijg automatisch een
(herhaal)vergunning.

i	
  

Website

i	
   b

Ik kies een niveau van
ondersteuning door de
overheidsorganisatie.

Volledigheidseisen
inperken
Minder eisen en minder
stukken.

i	
  

i	
  

Ik krijg inzicht in de kans op
succes van mijn initiatief.

Website / Telefoon
E-mail

i	
  

Ik kies wie welke stukken
ontvangt.

Ik snap het niet knop
b

Ik neem contact op als ik er
niet uitkom.
Snel afstemmen
Persoonlijk / E-mail
Telefoon / SM

Website (DSO)

Voorkeurencorrespondentie

Ik zie waar ik ben en
wat ik nog moet doen.

i	
  
E-mail / Telefoon
Persoonlijk / Sms / SM

Dienstverleningspakket

Persoonlijke
internetpagina

Instant waarde
calculatie
Website

Website (DSO)

Buurtvergunning

Ik krijg niet van de overheid
Ik hoef geen maatwerk
tekeningen of onderzoeken een vergunning maar van
de buurt.
in te dienen.

Sterke mensen aan de
snelbalie

Inzicht in de uitkomst

Instant check

Kant-en-klaar
vergunning

Locus of control

Geen extra technische
stukken nodig
Website / Website (DSO)

Ik word snel en vaardig
geholpen.

i	
  

Geen vergunningen als we Ik zie op de website alle
die niet kunnen handhaven. regels die gelden.
Ik doorloop een beslisboom
en zie wat mag en onder
welke voorwaarden.

i	
  

Ik regel snel en eenvoudig
mijn aanvraag.

Persoonlijk

Ik word naar het juiste
loket geleid.

Toepasbare regels

Website (DSO)

Hergebruik eerdere
vergunning
i	
  
i	
  
Ik kan een initiatief met een Website/Website (DSO)
druk op de knop gelijk nog Ik word gewezen op het
gemak een eerdere
een keer aanvragen.
vergunning te gebruiken.
Herhaalrecept

Website / Berichtenbox

Ik stuur een app met een
i	
   b foto en de organisatie
regelt de rest.

Persoonlijk

Backoﬃce

De aanvraag is simpel
en snel

Website (DSO)

i	
  
Persoonlijk
Website / Website (DSO)

Overleg met de
belanghebbenden
Persoonlijk

Ik begrijp de
bedoeling.

Aanvulling	
  

Ik vraag snel en gemakkelijk de benodigde toestemming aan. De regels zijn simpel, de stappen die ik moet nemen zijn duidelijk.

Binnen de lijntjes scan

Ik ontvang duidelijke
informatie over het proces
via alle kanalen.

Augmented Reality

Ik kan mijn plan direct
op de omgeving plotten.

Website / Telefoon
E-mail / Persoonlijk

Volledigheidscheck	
  

Aanvraag	
  
Aanvraag	
  

Ik vind makkelijk wat er voor nodig is om mijn idee te
realiseren. De informatie is overzichtelijk en compleet.
Ik begrijp de visie van mijn organisatie en hoe die zich
verhoudt tot de regels en procedures.

Inspiratie Dashboard
Dienstinnovaties
& klantinteracties

Samenstelling	
  

Voorbereiding	
  

Droom	
  

Website

Voorbereiding	
  

i	
  

Persoonlijke
voorkeuren
i	
   b
Website (DSO)
Ik kies het soort alert dat
ik wil ontvangen.

Ik heb kort contact met het
bevoegd gezag om af te
stemmen over het initiatief.
Geen DigiD of
eHerkenning nodig
Eenvoudig inloggen.

Klantkennis
Alle klantcontactmomenten
en klantkennis in beeld.
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Snel

Betrokken

Relevant

Persoonlijk

Eenvoudig

Transparant

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.
Huidige
klantreis	
  

Afwachting	
  

Gewenste
klantreis
fase	
  

Betalen	
  

Bezwaar	
  

Afhandeling

Ik begrijp de kostenopbouw Ik ontvang direct of binnen maximaal één dag de
en ik betaal direct.
benodigde toestemming.

Webshopbetaling
Dienstinnovaties
& klantinteracties

Betaling	
  

Besluit	
  

Klaar terwijl u wacht

Website (DSO)

i	
  
Ik zie een kostenoverzicht in
de aanvraag en ik betaal
direct via iDEAL.

Ik ontvang korting als ik
zorg dat de overheid
minder werk heeft.

i	
  

Ik ontvang de vergunning
terwijl ik wacht.

Gebruik	
  

Realisatie	
  

Afronding	
  

Aanvraag	
   Gebruik	
  

Ik kan direct aan de slag en
weet precies wat de regels
zijn waar ik me aan moet
houden.

Ik ben klaar en weet precies
of en wat er nog gaat
gebeuren en wat ik nog
moet doen.

i	
  

Ik maak een dossier aan
en voeg documenten toe.

E-mail / Telefoon
Persoonlijk

Er komt iemand langs die samen met mij controleert of
alles goed is gedaan. Ik ontvang tips over wat ik nog
meer kan doen.

Persoonlijke nazorg

Zelf toezicht

Digitaal projectdossier
Website (DSO)

Afronding	
  

b

Ik controleer zelf of ik het
initiatief op de juiste wijze
heb gerealiseerd.

Persoonlijk
Telefoon

i	
   b

E-mail / Berichtenbox
Telefoon / Sms / SM

i	
  

E-mail / Berichtenbox
Persoonlijk

Ik ontvang een duidelijk
besluit.

Ik ontvang een persoonlijk
bericht om mij succes te
wensen.

Update
belanghebbenden

Reviews
i	
  

Website
Persoonlijk

i	
  

Ik zie steeds hoever ik ben
en wat er nog aankomt.

Ik heb een nagesprek met
iemand van de
organisatie.

Veel succes!

E-mail / Website (DSO)
i	
  
Berichtenbox / Persoonlijk

Continue
innovaties	
  

Next Steps

Duidelijk besluit

Kortingsregeling
E-mail / Berichtenbox
Telefoon / Persoonlijk

E-mail / Berichtenbox
Persoonlijk / SM

Realisatie	
  

i	
  

b

Sms / SM / E-mail
Berichtenbox / Telefoon

b

Ik krijg steeds bericht van de
voortgang en besluiten.

Ik vul een vragenlijst in.

Track & Trace
Website (DSO) / E-mail
Berichtenbox / Sms / SM

Ik zie steeds de voortgang.

Backoﬃce

Geautomatiseerde
afhandeling

Minder handhaven
alleen “grote belangen”

De vergunning wordt
automatisch verleend.

Alleen vergunningen als ze
worden aangevraagd en
gehandhaafd.

Steekproef toezicht
Alleen toezicht via
steekproef.

Evaluatie & Intervisie
Website / E-mail
Persoonlijk

Continue meting van de
kwaliteit van de
dienstverlening.

Website API
Koppeling met DSO.

i	
  

