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Zo gemakkelijk was het nog nooit  
Een complete burgerzakenapplicatie waarmee je op de meest eenvoudige en gebruiksvriendelijke 

wijze alle voorkomende burgerzaken uitvoert. Zodat jij je volledig kunt focussen op de klant, op 

controle en kwaliteit. Dat is Centric Burgerzaken in een notendop.  

 

 

 

 

 

 

 

Chantal van der Lans, Productmanager Centric Burgerzaken 

 

 

 

Innovatieve werkwijze  

Voor jou staat de dienstverlening aan de burger 

centraal. Om te zorgen dat jij eenvoudig, 

excellente dienstverlening kunt leveren is Centric 

Burgerzaken intuïtief en efficiënt. Het volgt je, 

ondersteunt je, denkt met je mee, Je hebt daarbij 

altijd eenvoudig overzicht over gemaakte afspra-

ken, wachtrijen, zaken. De vele koppelingen en 

integraties met andere systemen - van KVS tot 

kennisbank, van ID-scanner tot digitale 

ondertekening en zaaksysteem - ondersteunen 

je bij je werk en maken Centric Burgerzaken het 

instrument voor al jouw burgerzaken. 

 

Nieuw én vertrouwd 

Centric Burgerzaken is nieuw, maar gebouwd op 

jarenlange ervaring bij meer dan 185 klanten, die 

samen 65% van de Nederlandse bevolking 

registreren. Vernieuwd, met moderne 

technologieën én gebaseerd op de customer 

journey van onze klanten. Met een eigentijdse 

look and feel. Je kiest als medewerker je eigen 

thema voor de achtergrond en kleuren. Dat 

maakt Centric Burgerzaken niet alleen een 

efficiënte, maar ook een prettige werkomgeving. 

En zoals je van ons gewend bent, voldoet de 

applicatie aan de laatste privacy- en security-

eisen. 

Centric Burgerzaken 
Gemak voor de medewerker 

 
“Centric Burgerzaken? Dat bevat álles wat je nodig hebt voor je 
werkzaamheden. En om het nog gemakkelijker en efficiënter te maken, hebben 
we aanvullende modules voor extra procesbegeleiding en ontzorging.” 
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Efficiënte en prettige werkomgeving 
Bij de ontwikkeling heeft jouw gemak vooropgestaan. Daarom heeft Centric Burgerzaken een 

prettige en stimulerende werkomgeving. Waarin je efficiënt je werkprocessen uitvoert. Eenvoudig 

en snel, met hoge kwaliteit.  

 

 

Snel en makkelijk naar de juiste 
gegevens 

Snel de juiste persoon of het juiste adres 

vinden? Dat is makkelijk, want of je nu zoekt met 

geslachtsnaam, geboortedatum, geboortejaar, 

straatnaam, postcode, huisnummer, BSN, 

reisdocument of een combinatie daarvan: aan 

jou de keuze.  

Persoon gevonden? Dan staat alles wat je moet 

weten overzichtelijk bij elkaar. Met één klik ga je 

van de NAW-gegevens, naar de nationaliteit, het 

reisdocument, lopende zaken, digitale 

documenten, etc.   

 

Wat automatisch kan, gaat ook 
automatisch 

Om jouw werk efficiënt te maken, denken wij 

mee met het proces dat je uitvoert. Uit de al 

geregistreerde gegevens van de burger, kunnen 

wij immers veel afleiden. Of hij komt voor een 

binnengemeentelijke verhuizing of een 

hervestiging, bijvoorbeeld. Centric Burgerzaken 

vult daarom standaard alle gegevens die bekend 

of afleidbaar zijn al voor je in. Je hoeft zo geen 

onnodige vragen te stellen of onnodige 

handelingen uit te voeren. Dat scheelt niet alleen 

tijd, het voorkomt ook fouten.   

 

Automatisch door het proces 

Zoeken naar de volgende stap in het proces? 

Niet nodig, Centric Burgerzaken doet het voor je. 

Zo leidt de applicatie je op de meest efficiënte 

wijze naar een goed resultaat. Je weet zo zeker 

dat jij en je collega’s de processen efficiënt en 

op dezelfde wijze uitvoeren. En ook minder 

ervaren collega’s kunnen snel aan de slag. 

Automatische controles  

Centric Burgerzaken bevat veel controles die 

voor je checken of de aangiften voldoen aan alle 

wettelijke en formele eisen. Daarbij onder-

steunen deze controles jouw organisatie in het 

voorkomen en opsporen van mogelijke fraude. 

 

Module Inzicht 

Ook de optionele SaaS-module Inzicht helpt je 

de kwaliteit van de gegevens hoog te houden. 

Zodra er een online verhuizing binnenkomt 

controleert de module of deze afwijkende 

eigenschappen bevat. Zijn er geen afwijkingen? 

Dan wordt de verhuizing automatisch verwerkt. 

Afwijkende verhuizingen zet Centric 

Burgerzaken voor je klaar in de wachtkamer, 

zodat jij kunt beoordelen of verder onderzoek 

nodig is. De module bevat onder andere de 

controles die bekend zijn van de Landelijke 

Aanpak Adreskwaliteit.  

 

Automatische verwerking eDiensten 

Succesvolle online aanvragen of aangiften via 

de optionele eDiensten komen automatisch aan 

in jouw werkomgeving. Wil je ze automatisch 

verwerken? Dat kan! Aanvragen en aangiften die 

je eerst wilt beoordelen of waarbij een signaal 

afgaat, landen in de wachtkamer. Als dat nodig 

is, zet je ze in onderzoek. Blijkt een aanvraag of 

aangifte oké, dan verwerk je deze alsnog 

automatisch. Met één druk op de knop! 
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Automatische gegevensuitwisseling 
Centric Burgerzaken wisselt waar mogelijk automatisch en veilig gegevens uit met andere 

systemen, zoals betaalsystemen, klantverwijssystemen, zaaksystemen, documentsystemen, 

scanners, DocuDistri, datadistributiesystemen, kennisbanken, etc. Ook dit voorkomt overbodige 

handelingen en fouten. En het versnelt het proces. 

 

Betaalsystemen 

Centric Burgerzaken integreert met betaal-

systemen, zoals Centric Betalen. Zo heb je altijd 

de juiste klant- en prijsinformatie bij de hand en 

kun je direct afrekenen. 

 

Bezorgen reisdocumenten 

Voor de mogelijkheid om de reisdocumenten 

thuis of op het werk bezorgen, integreert Centric 

Burgerzaken met de bezorgdiensten van AMP 

groep en Dynasure. De gecertificeerde bezorger 

stelt, op basis van de gezichtskenmerken en de 

documentatie de identiteit van de burger vast. 

En de afhandeling van de aanvraag en de 

verwerking in de applicatie en bij de RDW 

verlopen volledig automatisch.  

 

Scanners en klantverwijssystemen 

Centric Burgerzaken integreert ook met de ID-

scanner van Oribi en de klantverwijssystemen 

van Lamson, JCC en Qmatic. Dat maakt de 

persoonsgegevens eenvoudig en snel 

beschikbaar in jouw werkomgeving. 

Zaaksystemen 

Centric Burgerzaken maakt voor ieder proces 

waarvoor een zaak aangemaakt moet worden 

een zaak aan in het zaaksysteem. Wijzigt de 

status van de aanvraag, dan ontvangt het 

zaaksysteem een statusupdate. In je 

werkomgeving kun je openstaande zaken en de 

bijhorende documenten van een burger inzien. 

Afhankelijk van de autorisatie natuurlijk. Het 

raadplegen van zaken en documenten vindt 

plaats op basis van de standaard Zaak- en 

documentservices. Wij zijn er best trots op dat 

we inmiddels koppelingen hebben gerealiseerd 

met de meeste zaaksystemen.  

 

Kennisbanken 

Heb je een vraag over burgerzaken? Met de 

optionele koppelingen met de online 

kennisbanken van Reed Business, Kluwer en 

gemeente Amsterdam (HBA) heb je het 

antwoord onder de knop. Zoeken hoeft niet, 

want vanuit het proces kom je direct bij de 

informatie die je zoekt

.  

 

 

‘nee’, accorderen of afwijzen. Daarna wordt de 

mutatie automatisch verwerkt. Ook in het 

zaaksysteem. De documenten worden netjes 

bewaard, de bewaartermijnen gecontroleerd. Je 

hoeft er verder niets meer aan te doen.” 

 

Frans Pouw, informatie- en procesadviseur van 

de gemeente Utrecht:  

“Voorheen deden we veel dubbel werk. Met een 

eDienst komt de aangifte automatisch in de 

wachtkamer van Centric Burgerzaken wordt er 

gelijk een zaak aangemaakt in het zaaksysteem. 

Je behandelt de aangifte vanuit de wachtkamer. 

En dat is niet meer dan een ‘ja’ of  
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Betrokken klanten 

Burgers zullen blij verrast zijn met het klantscherm van Centric Burgerzaken. Op dit 

meekijkscherm voor aan de balie zien ze uit hoeveel stappen de aanvraag bestaat, bij welke stap jij 

bent en welke gegevens je invoert. Natuurlijk ziet de burger alleen de stappen en gegevens die 

voor hem of haar relevant zijn.  

 

Voor betrokkenheid én kwaliteit! 

Gaat er iets verkeerd? Een verkeerd gespelde naam bijvoorbeeld, dan kan de burger gelijk ingrijpen. De 

prijs van het reisdocument? De burger ziet het op het scherm. Zo maakt het klantscherm jouw 

dienstverlening transparant en efficiënt. En het verhoogt de betrokkenheid van de burger én de kwaliteit 

van de registratie. 

Meer weten? 

Heb je vragen over Centric Burgerzaken? Of wil 

je een demo? Neem dan contact op met jouw 

accountmanager of de Commerciële 

Binnendienst, te bereiken via (0182) 34 57 01 of 

per e-mail info.pss@centric.eu 


