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Doel Doelgroep Impact Deliverable

Burgers 

(met oog voor digitaal minder vaardige burgers)

- Een (digitaal en fysiek) dienstverleningsaanbod dat 

gebruiksvriendelijker is, meer op mensenmaat en meer op maat van de 

digitale vaardigheden van de (minder digitaalvaardige) burger;

- Digitale vaardigheden van deze burgers die versterkt worden door 

middel van digitale prikkels en verlaagde drempels;

- Efficiëntere en effectievere dienstverlening, met minder doorverwijzing 

naar andere fysieke of digitale diensverleningsplekken of organisaties 

- Stijging van het gebruik van de producten en diensten die door stad & 

ARhus digitaal worden aangeboden;

- Verhoging van de tevredenheid van de burgers 

- Daling van het aantal burgers dat we voor puur digitale dienstverlening 

fysiek over de vloer krijgen in stad en ARhus.

- Vermindering van de drempels voor burgers in 

dienstverleningsprocessen 

- Gestegen bewustzijn bij medewerkers over obstakels in het gebruik van 

(digitale) dienstverlening; medewerkers worden opgeleid om deze noden 

bij de burger te herkennen en hen gericht te helpen of door te verwijzen.

'- Ontwikkeling en stimuleren van verbeteringsdenken bij het ontwikkelen 

van processen voor afname van digitale dienstverlening;

- Verbeterd inzicht in de drempels tot het gebruik van het digitale 

aanbod, op de behoeften en noden van mensen 

- Versterkte vertrekbasis voor dienstverlening op basis van een 

uitgebreide data-analyse 

- Verhoogd eigenaarschap bij de medewerkers voor het verbeteren van 

dienstverleningsprocessen

- het welzijn van de medewerker rond het uitvoeren van de job en het 

omgaan met het digitaal prikkelen van burgers

- Betere vaardigheden in human centered design door het volgen van 

opleiding

- Hogere jobtevredenheid bij de medewerkers door een sterkere 

betrokkenheid bij het ontwikkelen en evalueren van het 

dienstverleningsproces enerzijds, en positieve impact op de vaardigheden 

en ervaring van de burger anderzijds

- Kruisbestuiving tussen medewerkers van stad en medewerkers van 

ARhus over de dienstverlening van vandaag en die van morgen;

- Verbeterde uitwisseling tussen medewerkers door deelname aan 

verschillende (begeleide) designtrajecten om digitale dienstverlening 

meer mensgericht en toekomstbestendig te maken;

Efficiënt inzetten van de middelen in beide organisaties :

- Inzet van mensen

- Gebruik van materiaal

- Inname van ruimte

- Meer gestroomlijnde en geoptimaliseerde dienstverleningsprocessen in 

het nieuwe stadhuis en ARhus.  

-  Meer efficiënte dienstverlening: het prikkelen van de digitaal minder 

vaardige burger gebeurt zonder de inzet van extra mensen. Door een 

slimme tijdsbesteding van onze medewerkers heeft onze dienstverlening 

een bredere impact en leidt dit op termijn tot meer burgers die gebruik 

maken van de digitale dienstverlening.

Binnen de sociale-maatschappelijke rol  van de Stad en ARhus:

- stimuleren van de  digitale vaardigheden van de burgers

- verhogen van de fysieke en digitale toegankelijkheid van de organisatie

- verder versterken van de voorbeeldfunctie van de Stad en ARhus

Verhoogde zelfredzaamheid en versterkte digitale vaardigheden bij de 

burgers

- Verhoogde toegankelijkheid door de wegname van verhoogde 

gebruiksvriendelijkheid en tussenstappen in dienstverleningsprocessen

- Opnemen van een voorbeeldrol naar de burger en andere 

dienstverlenende organisaties rond het wegnemen van fysieke en 

digitalen drempels, onnodige tussenstappen en doorverwijzingen

- Sociale cohesie in de stad: iedereen mee in de digitale transitie, maar 

met oog voor fysieke nabijheid 

- Disseminatie van de methodiek, de resulterende testtool en de e-

inclusie dienstverlening naar andere organisaties en besturen

Testtool ter beschikking stellen aan de 16 midwestgemeenten, en via de 

samenwerking met de gemeente Deerlijk aan W13 en Zuid-west-

Vlaanderen

- Actie teweegbrengen bij andere dienstverlenende organisatie om e-

inclusief dienst te gaan verlenen 

- Versterkte cohesie in de digitale transitie, waarbij elke burger kan 

deelnemen 

Met deze vernieuwde aanpak detecteren we obstakels, 

verzamelen we inzichten en werken we oplossingen uit om 

(digitale) dienstverlening meer op maat van de burger te 

maken. Verschillende dienstverleningsprocessen zijn 

effectiever, gebruiksvriendelijker, gestroomlijnder en 

efficiënter.

Medewerkers van eerstelijnsdiensten van stad en 

ARhus

De Stad en ARhus als organisatie 


