
Klantreizen
Van het kastje naar… de telefoon?

Houd de lijn open

30 november 2017
11:10 – 12:10 & 13:15 – 14:40



Oefening: horror of hoera



0. Inleiding
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KING Kenniscentrum Dienstverlening
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Oefening: grote aankoop



1. Klantreizen
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Wat is een klantreis?

“Een klantreis is de reis langs organisaties en 
diensten die een persoon (onderneming) aflegt 
nadat hij een (ondernemers-) gebeurtenis heeft 
meegemaakt.” 



Wat heb ik er aan?

• Vergroot bewustwording van het belang van 
klantgedreven dienstverlening bij 
medewerkers

• Vergroot draagvlak voor andere /

betere interne samenwerking

• Het is heel concreet:

– Quick wins

– Not so quick wins

• Bewezen en gestandaardiseerd8



Jeffrey - Persona
Bijzondere bijstand: nieuwe klant

Gescheiden, heeft zoon 
(17). Woont samen met 
vrouw met twee 
tienerdochters.

Arbeidsongeschikt 
geraakt bij 
bedrijfsongeval. Was 
stukadoor met eigen 
bedrijf.

Is wantrouwig ten 
opzichte van gemeente, 
PVV krijgt geen positie, 
gemeente is te sociaal, 
doet niks aan veiligheid, 
hij moet te veel belasting 
betalen, Burgerzaken is 
niet altijd open (alleen op 
afspraak), parkeren veel 
te duur, er gaat te veel 
geld naar allochtonen.

Wil serieus genomen 
worden, wil z’n verhaal 
kwijt.

Duidelijke informatie: 
bevestiging dat het in 
behandeling is, hoe lang 
is de afhandeltijd, waar 
kan hij terecht met 
vragen.

Zorgzaam

Ik-mentaliteit
Beetje 

egoïstisch
Kort lontje

Ik wil krijgen waar ik 
recht op heb.

Duurt veel te lang terwijl 
er genoeg ambtenaren 
zijn.

Juridische teksten

Materialistisch



Aanvraag bijzondere bijstand

Jeffrey – nieuwe klant

Mijn wasmachine 
is stuk

Navragen bij 
UWV

Ik onderzoek
Ik dien aanvraag 

in
Ik lever stukken 

aan
Ik wacht Toekenning

Ik heb recht 
op extra 

geld!

Ik ga 
bezwaar 
maken

Mijn 
wasmachine 

is stuk

Bellen met 
UWV

Ingewikkeld 
zeg

Wat is het 
veel

Heel lang 
wachten



Aan de slag!

• Groep 1

– Ik ben ZZP-er maar 
heb te weinig omzet 
om rond te komen

– In de gemeente 
Westerveld

• Groep 2

– Het lukt me niet mijn 
huishoudelijk werk te 
doen

– In de gemeente 
Coevorden

• Groep 3

– Ik heb geen werk en 
te weinig geld 

– In de gemeente 
Vlaardingen

• Groep 4

– Ik wil stroopwafels 
verkopen op de 
markt

– In de gemeente Den 
Haag
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2. Inzichten
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Inzicht 1: Het is niet alleen 
een reis langs organisaties…

• Maar juist ook langs kanalen!

• Stel jezelf de vraag: “Wat maak ik bruikbaar?”

– De telefoon / app / formulier, of…

– Het product / de dienst?
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Inzicht 2: inwoners en 
ondernemers gaan cross-
channel!

• Als de website hen niet helpt, gaan ze bellen.
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Inzicht 3: digitalisering is 
voor een deel van de klanten 
een verslechtering van de 
dienstverlening
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• Bij niet-digivaardigen

– Laag opgeleid

– Laag inkomen

– Ouderen

• Bij (zeer) complexe 
dienstverlening



3. Meedoen?
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Leermodule Klantreizen

• Leerdoelen
– u past de klantreismethodiek 

toe om grip te krijgen op de 
klantbeleving en 
klanttevredenheid, zodat u de 
dienstverlening voor klanten 
continu verbetert;

– u kunt op gestandaardiseerde 
wijze de klantreis en de 
bijbehorende verbeteracties 
voor uw gemeente vastleggen.

• Programma is blended
– Op ieder moment starten

– Online 

• Lesstof, vragen, 
templates, discussie, video

– Bijeenkomsten

• workshop en 
reflectiebijeenkomst

• Inspanning
– Doorlooptijd van 16 weken (ex 

schoolvakanties)

– Vier a zes dagen



Vragen



Contact

Peter Keur

peter.keur@kinggemeenten.nl
0647147316

mailto:peter.keur@kinggemeenten.nl


BIJLAGE – Groep 1
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BIJLAGE – Groep 2
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