
Jij als klant staat centraal in het gemeentehuis!
Vanaf 1 april (en dat is geen grap) is er heel wat veranderd voor de bezoekers én de medewerkers van het 
gemeentehuis. Het vertrek van een aantal collega’s van de dienst openbare werken naar de gemeentelijke magazijnen 
in de Dennenlaan was het startschot voor een interne verhuizing van bijna alle diensten, een aanmeldsysteem via het 
onthaal én een nieuwe manier van werken met een front- en backoffice.

Het doel van de verhuis is om onze klant, jij dus, een 
meer klantvriendelijke dienstverlening aan te kunnen 
bieden. De klant staat centraal. Op die manier krijg je een 
voorsmaakje van de dienstverlening zoals we die in het 
nieuw administratief centrum willen toepassen.

Aanmeldsysteem voor betere begeleiding
Als bezoeker meld je je voortaan aan bij het onthaal met 
je elektronische identiteitskaart. Onze onthaalbediende 
registreert je en wijst je toe aan een (groep) 
loketmedewerker(s). De loketmedewerker komt je 
persoonlijk ophalen in de wachtruimte als het jouw beurt 
is. Op die manier hoef je niet meer zelf je weg te zoeken 
door het gemeentehuis en kom je onmiddellijk bij de juiste 
dienst terecht.

De loketmedewerkers bevinden zich vlakbij het onthaal en 
vormen samen de 'frontoffice'. Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen twee diensten: ‘burgerzaken’ enerzijds 
en ‘omgeving’ anderzijds. De frontoffice medewerkers 
van burgerzaken zijn verhuisd naar het vroegere onthaal 
en behandelen daar alles wat met inschrijvingen, 
identiteitskaarten, paspoorten, burgerlijke stand, 
vreemdelingen, rijbewijzen, … te maken heeft. 

Voor bepaalde zaken zal je nog wel verder doorverwezen 
worden naar de werkplekken (= backoffice) van de 
medewerker. 

De frontoffice medewerkers ‘omgeving’ helpen je verder 
met zaken die betrekking hebben op milieu, stedenbouw, 
mobiliteit en openbare werken. Die medewerkers bevinden 
zich in het vroegere bureau van de dienst milieu, net achter 
het onthaal.

De nieuwe manier van werken werd reeds positief ervaren 
door de bezoekers van de afgelopen weken: 
• de wachttijden zijn korter
• je wacht je beurt af in een aangenamere, open 

wachtruimte en niet meer in de smalle gang
• je ziet de medewerkers aan het werk terwijl je wacht
• je (klein)kinderen kunnen spelen in de wachtruimte waar 

je hen ook beter in het oog kan houden
• je bent geen nummer of 'volgende', maar wordt 

aangesproken met je naam.
Kortom, tevreden klanten én tevreden medewerkers en 
daar gaan we voor!

Ook op afspraak
Heb je een complexe vraag? Kan je echt niet langskomen 
tijdens de openingsuren? Dan kan je ook steeds een 
afspraak maken met een bepaalde medewerker. 
De contactgegevens van de juiste dienst vind je op 
www.beerse.be. Als je op afspraak komt, meld je je 
eveneens aan bij het onthaal en haalt de medewerker je 
persoonlijk op in de wachtruimte.
Graag tot jouw dienst!

Meer informatie? onthaal - tel. 014 61 19 71 - 
e-mail: onthaal@beerse.be 
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