
Doel Doelgroep Impact Deliverable

Burger

*De wijze van dienstverlening wordt afgestemd op de specifieke noden en behoeftes van 

de burger. 

*De burger weet waar, wanneer en hoe hij contact kan nemen met de gemeente volgens 

zijn behoefte en vraag --> tijdswinst voor de burger + de burger wordt niet van het kastje 

naar de muur gestuurd en heeft een positieve ervaring met de gemeentelijke 

dienstverlening. De burger komt in contact met de gemeente voor de produkten waarvoor 

hij dit nog nodig acht.

*Door de vrijgekomen tijd in te zetten op het outreachend karakter van onze 

dienstverlening krijgen medewerkers sneller een (completer) beeld van de (hulp)vraag 

van de burger en wordt deze in het algemeen beter geholpen. Het optimaliseren van de 

omgeving speelt hierbij ook een grote rol.

Impactmeting: tevredenheidsmeting bij burgers installeren

…

…

…

Burger met specifieke vraag tot dienstverlening

*De burger kan plaats- en tijdsonafhankelijk gebruik maken van de dienstverlening. Als 

het niet lukt via de digitale balie krijgt de burger hulp op maat in een vertrouwelijke en 

nabije omgeving. De burger heeft hierin de keuze en blijft bijgevolg 'eigenaar' van het 

hulpverleningsproces.

*Daar de digitale transformatie de medewerkers op een zeker niveau ontlast van sommige 

taken is er ruimte voor meer kwalitatieve dienstverlening. Wat impliceert dat een loket 

hier niet voor volstaat. 

Impactmeting: daling van aantal contactmomenten, gekoppeld aan een stijging van 

contacttijd per moment, in kaart brengen waar en wanneer de burger wenst geholpen te 

worden en meten of we hieraan tegemoet komen

…

Bezoeker van vrijetijdspunt/bib

*Het vrijetijdspunt en de bib zijn ingebed in de ruimere structuur --> ook deze bezoekers 

worden ondergedompeld in het geheel --> werkt drempelverlagend. Een bezoeker die 

initieel kwam voor het vrijetijdspunt kan toch even iets navragen aan de sociale dienst. 

Opnieuw worden problematieken sneller behandeld. 

*De nieuwe omgeving werkt taboedoorbrekend. Het stigmatiseren van OCMW cliënteel is 

verleden tijd. Het 'huis van de gemeente' wordt een doorsnede van de maatschappij.

Impactmeting: stijgend aantal vragen/contacten bij de sociale dienst en thuiszorgdienst, 

stijgend aantal deelnemers aan activiteiten voor kwetsbare personen

…

Verenigingen

*Alle vrijetijdsdiensten worden  samengebracht tot één vrijetijdspunt --> één duidelijk 

aansprekingspunt voor verenigingen. 

*Door het aanpassen van de omgeving aan de digitale transformatie en het afbouwen van 

loketten ontstaan er voldoende en vernieuwde ruimtes voor ontmoeting en beleving. De 

ruimtes worden afgesteld op de hedendaagse digitale samenleving zodat verenigingen 

zich toekomsgericht kunnen ontwikkelen. 

…

Ondernemingen

*Door de digitale transformatie van ondermeer het ondernemingsloket dient de 

ondernemer niet altijd tot in het gemeentehuis te komen met zijn vragen. Bijgevolg kan 

hij/zij tijds- en plaatsonafhankelijk gebruik maken van de dienstverlening. Voor 

ondernemers met een drukke agenda is dit een grote meerwaarde. 

*Door de vrijgekomen personeelstijd kan de ondernemer met specifieke vragen rekenen 

op meer kwalitatieve dienstverlening op maat. Dit impliceert opnieuw dat een loket hier 

niet voor volstaat. 

Impactmeting: contacttijd met ondernemers en via tevredenheidsmeting bij ondernemers

Burger met (algemene) vraag

*De nieuwe omgeving is ingebed in een ruimere structuur --> werkt drempel verlagend. Er 

worden meer mensen geholpen en dit op een efficiëntere manier. Hulpverlening (OCMW, 

thuiszorg) loopt niet achter op de feiten. 

*De nieuwe omgeving maakt outreachend werken mogelijk -->  signalen worden sneller 

opgepikt en de burger wordt tijdig doorverwezen.

*De gemeente functioneert als netwerkorganisatie --> de burger doet meteen bij de juiste 

medewerker zijn verhaal en wordt correct geholpen

*Bij verplaatsing naar het nieuwe huis van de gemeente komt de burger in contact met 

cultuur en vrijetijdsdiensten -->  de burger leert het aanbod kennen en effectieve 

deelname wordt makkelijker  

*Inzetten op e-inclusie wordt verankerd en door het aanpassen van de omgeving bereiken 

acties met betrekking tot e-inclusie hun doel.

Impactmeting: kwalitatieve data ifv contactmomenten OCMW cliënteel evalueren en het 

aantal huisbezoeken dient te stijgen, stijging in het aantal leden van de bib en bij de 

ticketverkoop vrije tijd en ticketverkoop inclusieve vrijetijd (vb EDC, MIA uitpas)

Door het aanpassen van de omgeving aan de digitale 

transformatie en daarbij alle stakeholders van gemeente en 

OCMW centraal te stellen bieden we met deze vernieuwende 

aanpak een warme en toegankelijke dienstverlening op maat.
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Het lokaal bestuur als organisatie

*Het 'dienstenorganogram' wordt losgelaten --> de focus verschuift naar een 

netwerkorganisatie. Door het installeren van een netwerkorganisatie krijgen de 

medewerkers meer zicht op de totale organisatie en worden de banden met collega’s over 

de ganse organisatie sterker. Enerzijds versterkt dit de identiteit van de organisatie en 

anderzijds stelt dit alle medewerkers in staat om de zaken waar nodig organisatie- en dus 

ook maatschappij breed te bekijken. Dit resulteert in een snellere maar ook kwalitatievere 

dienstverlening. 

*De digitale tranformatie en de (fysieke) verschuiving naar een netwerkorganisatie zal 

medewerkers inspireren om hun eigen werk creatiever aan te pakken. Ook zal dit hen 

stimuleren om initiatief te nemen, ideeën te brengen en zorgt dit voor een betere bottom 

up doorstroom. 

Impactmeting: instrument voor organisatiebeheersing

Medewerker gemeente

*Repetitieve taken vallen weg -->  inhoudelijke meerwaarde wordt toegevoegd aan het 

werk -->  een grotere arbeidsvreugde tot gevolg. 

*Aangezien de vrijgekomen personele en fysieke ruimte ingezet wordt om nabijheid, 

ontmoeting en dienstverlening op maat mogelijk te maken kan een medewerker beter 

inschatten wat er leeft bij de burger en hier gericht op inspelen --> zorgt voor minder 

frustratiepunten bij medewerkers en bevordert het welzijn op het werk.

*back-office en front-office worden gescheiden --> medewerker kan dossiers 

voorbereiden en nabehandeling voorzien zonder gestoord te worden

Impactmeting: tevredenheidsenquete medewerkers

Medewerker sociale dienst

*Administratieve ontlasting + maximaal voorzien van nodige hardware -->  inzetten op 

outreachende hulpverlening. Men kan teruggaan naar de basis van het sociaal werk en 

preventief gaan werken, wat een meerwaarde is voor zowel maatschappelijk werker als 

hulpvrager.

*De omgeving voorzien van vertrouwelijke gespreksruimtes in plaats van loketten --> 

hulpverlening an sich krijgt meer ruimte. 

*De digitale en fysieke transformatie creëert ook mogelijkheden en verscheidene 

manieren om met partners samen te werken. Dit zorgt voor een betere aanpak van multi-

problem problematieken.

Impactmeting: aantal huisbezoeken stijgen, aantal uithuiszettingen dalen, aantal 

schorsingen leefloon dalen, tevredenheidsenquete medewerkers

Management *Digitale transformatie -->  meer data ter beschikking --> management faciliteren in 

beleidsvoorbereidende opdracht + optimalisering traject werkplek van de toekomst

*De (fysieke) netwerkorganisatie --> stimuleert het management (en elk lid ervan) om de 

ganse organisatie te zien en clusteroverschrijdend te denken en te handelen.

Beleid

*De digitale en infrastructurele transformatie creëert ruimte voor verdieping en 

verbreding van de dienstverlening. Het stelt het beleid in staat om hier verder op door te 

gaan en accenten te leggen. 

*Beslissingen worden meer gebaseerd op cijfers en evoluties. 

*Doorheen het project wordt gewerkt met 'peterschap' dit zorgt voor een politiek 

draagvlak.

Regio

*Er is regionaal een eenduidige visie omtrent de digitale transformatie. Door experten uit 

de regio te betrekken via een klankbordgroep krijgt deze visie vorm in de praktijk. 

*Lokale besturen uit de regio (en daarbuiten) kunnen het onderzoek, de uitgekomen 

blauwdruk en de testcases implementeren in de eigen werking --> kosten- en 

tijdsbesparend

( ▲ voeg bijkomende lijnen hierboven toe)
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