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WELKOM in EINDHOVEN! 
Werkwijze en voorbeelden klantreizen 



Voorbeeld klantreis NS 

niet welkom 

rust 

enthousiast 
vrijheid / 
onafhankelijkheid  

controle/ 
rust bevestiging 

koud / kaal / 
onbehaaglijk ergernis 

rust 

ontspanning/ 
vrijheid 

stress 

onzeker 

onrust 

vrijheid /  
onafhankelijkheid 

Epis. 0 

Context 

klant 

Episode 1 

Voorbereiding 

van treinreis 

Episode 2 

Op weg naar  

het station 

Episode 3 

Op het 

station 

Episode 4 

Op het  

perron 

Episode 5 

Instappen en  

plek zoeken 

Episode 6 

In de trein 

(zitten) 

 

Episode 7 

Uitstappen/ 

overstappen 

 

Episode 8 

Op weg naar de 

eindbestemming 

 

gelaten 
routine/ 
gelaten/ 

gelaten 

gelaten 

enthousiast 

momentje  

voor mezelf 

ik voel me niet 

verwelkomd 

hoe kom ik zsm op  

mijn eindbestemming? 

Typische beleving lust-reiziger 

Typische beleving must-reiziger 

Huidige peak: het zitten in de trein is de enige piek 
(positieve emotie) tijdens de klantreis, mits klanten een 
zitplaats hebben.  

Huidige dip: aankomst op het station, instappen en 
vertrek na de treinreis 



Stappenplan klantreis 



Voorbeeld doelen klantreis “ik ga verbouwen”  

Klantdoelen 
1. Eén aanspreekpunt gedurende proces 

2. Duidelijke en volledige informatieverstrekking aan de klant via kanaal balie en internet 

 

Meetbare doelen 
1. Elke klant heeft één aanspreekpunt binnen het proces 

2. Alle klantvragen/ -aanvragen worden binnen wettelijke termijnen afgehandeld. De service(afhandel-)termijn voor 

klantvragen is 4 weken (complex) 

3. Klantwaardering voor kanaal balie (ond. vergunningen) > 9,0 

4. Klantwaardering voor kanaal internet (ond. vergunningen) > 6,0 

 

 Organisatie doelen vanuit dienstverlening 
 

VISIE 

Betrouwbaar, zorgvuldig en heldere overheid 

De dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven en instellingen is bij uitstek mensenwerk. Slim en 
adequaat georganiseerd met optimaal gebruik van digitale mogelijkheden. Waarbij inwoners zélf doen 
wat ze zelf kúnnen doen.  

 

MISSIE 

Resultaatgericht, omgevingsbewust en daadkrachtig 

Wij leveren resultaatgerichte en klantgerichte dienstverlening. Wij onderscheiden ons door daadkracht 
en pragmatisme, waarbij de leefwereld van onze klanten het uitgangspunt is. Bij meervoudige en 
complexe klantvragen voeren wij centraal regie op onze dienstverlening. Onze producten en diensten 
zijn van een goede kwaliteit en afgestemd op de behoeften van onze klanten. 

 



Voorbeeld van weergave statistische informatie: 

gebruik van kanalen bij verhuizingen 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Balie 4.585 4.090 4.534 5.150 5.059 4.640 4.044 3.291

Internet 1.376 1.310 1.319 1.867 2.530 3.454 4.678 6.037

Post 2.215 1.807 1.377 1.662 1.338 1.085 644 648

%Internet 17% 18% 18% 22% 28% 38% 50% 61%
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Trend adreswijzingen per kanaal 



Voorbeeld van weergave statistische informatie: 

de top 3 meldingen openbare ruimte 

Soort melding (hoofdcategorie) 

  

Aantal Percentage 

Openbare verlichting  

  

2097 23,5% 

Openbaar groen 

  

2028 22,8% 

Zwerfvuil/illegale stortingen  

  

1477 16,6% 

Soort melding (subcategorie) 

  

Aantal Percentage 

Openbaar groen-Bomen 1233 

  

13,8% 

Openbare verlichting- Een lamp brand niet 1202 

  

13,5% 

Zwerfvuil/illegale stortingen – Zwerfvuil 1081 

  

12,1% 



Voorbeelden  

van output interview, Ahmad 
 

 Persona 

 Uitkomsten Klantreis 

 Prettige en onprettige aspecten, pijnpunten en 

toevoegingen 

 









Voorbeeld Impact/Gemak actieplan “Ik wil me vestigen”  

Oplossing Impact Gemak Conclusie Actienemer Wanneer 

Transparantie 

Complexe aanvragen aan het begin van het traject het hele proces integraal 

schetsen voor de ondernemer (alle benodigde vergunningen, ook horeca 

opnemen in integrale planning): 

Twee casussen afhandelen volgens de ideale klantreis: Learning by doing. 

Integraal team vanaf het begin om tafel met de klant……… 

+ - Midden lange 

termijn 

Ronald Q3 

tijdens de procedure de ondernemer informeren over de stand van zaken waarin 

een vergunningaanvraag zich bevindt en uitleggen waarom iets langer duurt: 

 Bewustwording: hier aandacht voor vragen, wanneer ga je informeren 

 Automatiseren communicatiemomenten in proces (elektronisch seintje) en 

termijnen vastleggen 

 

+ 

+ 

 

+ 

- 

 

Korte termijn 

Midden lange 

termijn 

 

 

Afke 

Peter 

 

Q2 

Q3 

 elektronisch het dossier kunnen volgen via mijn overheid of bij het niet 

compleet zijn aanvullingen vragen 

+ - Midden lange 

termijn 

 

I&A/Ronald Q3 

 bij het afwijzen van een aanvraag dat zo snel mogelijk kenbaar maken en niet 

wachten tot het aflopen van de wettelijke termijn (hier speelt ook de 

bestuurlijke dimensie 

+ - Midden lange 

termijn 

 

Guus 

Betere informatie 

 Op website informatie zetten/aanpassen/verbeteren over: 

- Bedrijf starten, vergunningen, bouwen (meest gevraagde producten 

via gebruikte zoektermen) 

- aangeven welke stappen gezet moeten worden 

- aangeven welke informatie aangeleverd moet  worden 

- aangeven hoe lang de procedure duurt en waarom 

- logische navigatie 

- Uitleg over hoe je omgevingsvergunning aanvraagt 

 Dit testen in usabilityonderzoek 

+ + Korte termijn 

 

Tom/Sanne Q2 

 

 

 

 

 

 

 

Q3 

Heldere begeleidende brieven en mailtjes met alle belangrijke informatie over b.v. 

procedure en contactpersoon en in begrijpelijke taal geschreven, bij het afwijzen 

van een aanvraag een duidelijke motivatie en onderbouwing geven door: 

 Training klantgericht schrijven volgen 

 Mee lezen door collega 

+ +/- Midden lange 

termijn 

 

Peter Q2 


