
Uw burgerzaken goed geregeld! 

Wanneer de burger bij de balie komt, is zijn identiteit al 
bekend. (...) en start het Portaal van Key2Burgerzaken direct 
de juiste procedure met de juiste gegevens. 

DocuDistri®

Wist u dat maar liefst zeventig procent van uw bezoekers komt voor het aanvragen of afhalen van een 

reisdocument of rijbewijs? De overheid bepaalt dat burgers voor het verkrijgen van een NIK, paspoort of rijbewijs 

twee keer de gang naar het stad- of gemeentehuis moeten maken. Uw burgers blijven dus in groten getale naar 

de afdeling Burgerzaken komen en willen snel geholpen worden. DocuDistri® is een 

documentendistributiesysteem waarmee u reisdocumenten en rijbewijzen veilig opbergt en geautomatiseerd 

uitreikt. Met de inzet van DocuDistri® verbetert u de kwaliteit en snelheid van het uitgifteproces. 

Uw documenten veilig opgeborgen
Zodra een reisdocument of rijbewijs binnenkomt bij de 

gemeente, wordt het ingeklaard. Dat wil zeggen: 

ingescand, geregistreerd en opgeslagen in DocuDistri®. 

De DocuDistri®-kast is afgesloten en bevindt zich 

meestal in een afgesloten ruimte, ver van de 

uitgiftebalie. Dat is wel zo veilig! DocuDistri® is 

inzetbaar bij zowel grote als kleine gemeenten, want in 

de meest compacte vorm volstaat voor het systeem een 

vloeroppervlak van 1 m2. 

Barcode voor snelle uitreiking
Zodra het reisdocument of rijbewijs is ingeklaard in 

DocuDistri®, ontvangt Key2Burgerzaken de melding dat 

het document aanwezig is. Key2Burgerzaken stuurt nu 

via sms en/of e-mail een afhaalbewijs naar de burger. 

Met de barcode op dat afhaalbewijs springt de 

baliemedewerker gelijk door naar de uitreikfunctie van 

de reis-documenten en rijbewijzen. Dat scheelt 

handelingen en dus tijd! 

Foutloze en efficiënte uitgifte
Wanneer de burger het document komt afhalen, scant 

de baliemedewerker de barcode op het afhaalbewijs, of 

zoekt de juiste persoonsgegevens in Key2Burgerzaken. 

Key2Burgerzaken stuurt daarna een uitgifteverzoek naar 

DocuDistri®. DocuDistri® traceert feilloos het gevraagde 

document en transporteert dit automatisch naar de 

uitgiftebalie van de betreffende medewerker. Het 

transport kost minder dan een halve minuut!  En met 

één toetsaanslag registreert de baliemedewerker in 

Key2Burgerzaken dat het document is uitgereikt. Omdat 

het uitgifteproces volledig is geautomatiseerd, behoren 

menselijke fouten bij de uitgifte tot het verleden. Zo 

weet u zeker dat de burger het juiste document krijgt 

uitgereikt!

Lange technische levensduur
De motoren van DocuDistri® zijn fluisterstil en 

onderhoudsvrij. Levering geschiedt zelfs met tien jaar 

garantie. Het nagenoeg ontbreken van mechanische 

onderdelen, vermindert de kans op storingen en zorgt 

voor een lange technische levensduur. 



DocuDistri®

Samenwerking met Klantverwijssysteem
Heeft uw gemeente een Klantverwijssysteem? Dan kunt 

u de wachttijd voor de burger nog verder verkorten. 

Hij/zij geeft bij binnenkomst op het touchscreen van de 

zuil aan voor welke afdeling hij/zij komt en 

‘identificeert’ zichzelf met zijn identiteitskaart of 

paspoort.

Meer weten?
Voor meer informatie neemt u contact op met uw 

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

info@centric.eu.

  “Met een capaciteit van liefst 2.088  

  paspoorten, 5 zakenpaspoorten en   

  1.995 documenten op    

  creditkaartformaat, beschikt Utrecht 

nu over het grootste DocuDistri-systeem van 

Nederland. Volgens Henk van Dijkhuizen, 

afdelingshoofd Bedrijfsbureau Publiekszaken, bespaart 

de gemeente met het systeem flink wat tijd: “In de 

oude situatie haalden medewerkers de documenten 

zelf uit een kluis. Ook werden ze handmatig 

gealfabetiseerd. Erg tijdrovend, zeker als je bedenkt 

dat we op drukke dagen zo’n 700 aanvragen en 

uitgiften verwerken. DocuDistri automatiseert al die 

handelingen, een technisch hoogstandje.”Het 

buizenpostsysteem transporteert de documenten uit 

het beveiligde archief naar de balies. Dat betekent dat 

de documenten een stuk sneller worden afgegeven. 

Groot voordeel is ook dat er nooit meer een document 

zoekraakt. Van Dijkhuizen: “Minder handwerk 

betekent minder kans op fouten.” Het archief is 

daarnaast voorzien van een camera en andere strenge 

beveiligingsmaatregelen, die ervoor zorgen dat de 

documenten veilig zijn opgeborgen totdat ze worden 

uitgereikt.“ 
Casus gemeente Utrecht

Dhr. Van Dijkhuizen, Gemeente Utrecht

“Dat betekent dat de documenten een stuk sneller worden 
afgegeven. Groot voordeel is ook dat er nooit meer een 
document zoekraakt.” 


