
Algemeen dienstverleningsconcept 

Een organisatie, één visie 

We zetten onze frontoffice maximaal in voor mensen die van onze dienstverlening willen 

genieten. In ons gebouw scheiden we daarom de publieke ingang bewust van de personeels-

/leveranciersingang. Ook de ingang in de ceremonie- en weekendzone verhoogt de beschikbaarheid 

en toegankelijkheid van deze dienstverlening.  

We streven naar een minimale doorlooptijd binnen onze 

dienstverlening, bijvoorbeeld door: 

- een snelloket 

- onderscheid tussen kleine vragen en complexe 

problemen 

- wachttijden die we beperken of transparant en 

comfortabel maken  

- multifunctionele loketten in de midoffice 

- telefonie die we centraal beheren in de backoffice 

- verschillende kanalen om onze producten aan te 

bieden 

- geautomatiseerde processen waar dat zinvol is 

- een digitale midoffice 

We optimaliseren de backoffice, bijvoorbeeld door: 

- de afstand tussen de back- en de midoffice te 

beperken 

- het dynamisch kantoorprincipe (vb. flexibele werkplekken en stilteruimtes) 

- een zone die enkel toegankelijk is voor medewerkers 

- ruimte voor intern overleg  

Afhankelijk van het soort werk kiezen we steeds opnieuw de juiste werkomgeving (intern of extern). 

De klant staat daarin steeds centraal. 

________ 

Vertrouwen en verantwoordelijkheid 

Binnen onze dienstverlening stimuleren we het 

eigenaarschap bij onszelf én bij onze klanten. We nemen 

verantwoordelijkheid voor de vraag van een klant en kijken 

daarbij over onze hokjes. Tegelijkertijd geven we de klant de 

nodige verantwoordelijkheid en het vertrouwen om zelf het 

parcours van zijn vraag in handen te nemen. 

We bieden onze dienstverlening duurzaam-, tijd- en 

plaatsonafhankelijk aan. Daardoor verhogen we niet enkel 

de bereikbaarheid en snelheid van onze dienstverlening, maar 

ook de zelfredzaamheid en van onze klanten. We gebruiken 

de beschikbare ruimte in ons gebouw zo veel mogelijk voor 

de begeleiding van klanten. 

Dat doen we onder andere door: 

- een 24/7 zelfbedieningszone in ons dienstverleningscentrum (met e-ID-toegang) 

- een e-loket 

- digitaal ondertekenen van documenten 

- digitaal vergaderen (digitale besluitvorming, videoconferencing, …) 

- papierarm werken 



We bieden onze diensten niet enkel aan in ons gebouw of via onze website. In bepaalde gevallen 

stappen we ook zelf naar de klant; bijvoorbeeld door een huisbezoek of door outreachend te werken 

met jongeren. 

Door zowel het fysieke als digitale loket op een evenwaardige manier aan te bieden is onze 

dienstverlening laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. We sturen mensen niet van het 

kastje naar de muur en begeleiden hen intuïtief naar de gewenste dienstverlening. Dat gebeurt met 

zo weinig mogelijk stappen en regels. 

________ 

Maatzorg met aandacht voor mensen 

Ons gebouw moet afgestemd zijn op zijn verschillende functies, met aandacht voor de behoeften 

van onze klanten en leveranciers. 

We benaderen onze klanten op een warme en enthousiaste manier. We houden rekening met de 

eigenheid van de klant, met aandacht voor privacy.  

De kwaliteiten en talenten van onze medewerkers zijn belangrijk en we zetten in op een flexibele, 

polyvalente en sterke balieploeg met een klantgerichte attitude. 

Voor ons betekent snelle service: 

- Efficiënt, doelgericht, kant en klaar, met goede 

klantenbegeleiding, waarbij we goed doorvragen en zo 

het juiste kunnen aanbieden 

- Verschillende kanalen aanbieden die optimaal werken en 

op elkaar afgestemd zijn 

- Klantvriendelijke/klantgerichte openingsuren en op 

afspraak werken 

Onze dienstverlening is eenvoudig en intuïtief voor alle 

doelgroepen. We garanderen een persoonlijke aanpak, 

laagdrempelig voor iedereen, ook voor sociaal kwetsbare 

groepen of mensen die niet vlot zijn met een computer. 

We werken oplossingsgericht en hanteren een positieve ja-

cultuur: ook als onze organisatie niet aan een klantenvraag kan voldoen, verplaatsen we ons in de 

positie van de klant en zoeken we mee naar de meest gepaste oplossing. 

________ 

Lerende organisatie 

We proberen de noden van onze klanten zo vroeg mogelijk op te 

sporen en op regelmatige basis bevragen we hun tevredenheid. 

Op die manier verbetert onze lerende organisatie haar 

dienstverlening continu.  

Klachten over onze dienstverlening zien we als kansen, 

feedback en leermomenten. 

We communiceren duidelijk, transparant en eenduidig. Dat 

geldt voor onze externe dienstverlening, onze interne 

samenwerking en de communicatie tussen politici en burgers. 

We zorgen dat onze medewerkers ruimte krijgen voor vorming 

en opleiding en we stimuleren dat we van elkaar kunnen leren. 



We beschrijven onze werkprocessen zodat ook andere collega’s er vlot mee aan de slag kunnen. 

We bieden onze klanten en onze medewerkers voldoende begeleiding in de digitale wereld. We 

voorzien momenten waarop we extra ondersteuning aanbieden, bijvoorbeeld tijdens 

inschrijfmomenten of opendeurdagen. We stappen ook actief naar onze klanten om te vragen of en 

hoe we kunnen helpen. 

________ 

Verbinding over de hokjes heen 

We bieden informatie zo gebundeld mogelijk aan. Als we doorverwijzen, zorgen we dat de tweede 

deur de juiste deur is. Op die manier vermijden we dat klanten van het kastje naar de muur worden 

gestuurd.  

We houden onze productencatalogus up to date. Daardoor geven onze medewerkers steeds de 

juiste informatie en vinden klanten die ook snel terug via de 

website. 

Ons centraal onthaal en de multifunctionele loketten zijn 

goed uitgebouwd. 

We stimuleren dienstoverschrijdend werken bij onze 

medewerkers. Zo leren we elkaar, onze organisatie en haar 

dienstverlening beter kennen en verwijzen we klanten beter 

door naar de juiste persoon. 

We zetten in op een sterke digitale service. Klanten kunnen 

daardoor zelf op elk moment en op een vlotte manier correcte 

informatie vinden, producten en diensten digitaal aanvragen 

en informatie of aanleveren. 

________ 

Zinergie en goesting 

Wij willen dat onze klanten een goed gevoel hebben bij onze dienstverlening. 

We benaderen hen op een enthousiaste en warme manier. Omdat we zelf bouwen aan een 

aangename werkplek, respect voor elkaar en een goede 

combinatie van werk en privé, krijgen we de zinergie en 

goesting die we uitstralen naar onze klanten. Elke klant krijgt 

een goeiedag en wordt op een persoonlijke manier 

aangesproken.  

Onze vrijwilligers helpen en ondersteunen onze medewerkers 

en vormen een aanvulling op onze dienstverlening. We zorgen 

er daarom voor dat ook hun zinergie en goesting op peil blijft. 

We bouwen een sterk vrijwilligersbeleid uit waarin we hen 

betrekken, hun kwaliteiten erkennen en ermee aan de slag 

gaan, en hen belonen voor hun inzet.  

 


