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We kennen allemaal wel dat gevoel: je staat aan een balie. de baliebeambte kijkt maar op haar 

scherm en je vraagt je af wat ze eigenlijk allemaal doet. Of je gaat weg met een onzeker gevoel: Is 

het wel goed geregeld? Hoe fijn zou het zijn als je als inwoner kunt meekijken met wat de 

ambtenaar doet? Jij ziet of het allemaal goed gaat en de gemeente toont zich een open, gastvrije 

organisatie. 

 

Het klantscherm van Centric Burgerzaken 

Inwoners die jouw balie bezoeken zullen blij zijn 

met het klantscherm van Centric Burgerzaken. 

Henk Burger, Projectmanager van Centric 

Burgerzaken, heeft al heel wat klanten geholpen 

bij het plaatsen van het klantscherm. Hij ziet dat 

gemeenten er blij mee zijn. Henk: “Met het extra 

scherm betrek je de inwoner letterlijk en figuurlijk 

bij wat de baliemedewerker doet. Die zit 

natuurlijk te typen en te zoeken en de inwoner 

hoeft zich nu niet meer af te vragen wat er toch 

allemaal gebeurt. Wij hebben het klantscherm 

ook ontwikkeld, omdat uit onderzoek bleek dat 

het belangrijk is dat inwoners betrokken worden 

bij de aanvraag van hun reisdocument of de 

aangifte van een geboorte.”  

 

Transparante én efficiënte dienstverlening 

Inwoners zien op het scherm uit hoeveel 

stappen het proces bestaat. Bij stap 1 

verschijnen meestal de eigen persoons-

gegevens, waaronder een eventueel 

geregistreerd e-mailadres en telefoonnummer. 

Bij een verhuizing, bijvoorbeeld, bestaat stap 2 

uit het huidige adres. Stap 3 is het nieuwe adres 

en de verhuisdatum. Henk: “Het fijne is natuurlijk 

dat als de ambtenaar per ongeluk een verkeerd 

huisnummer invoert, zeg 79 in plaats van 97, ze 

dat gelijk kunnen aangeven. Het maakt dat je 

dienstverlening niet alleen transparant, maar ook 

efficiënt is, want het voorkomt dat je het later 

allemaal weer moet corrigeren.” En het verhoogt 

de kwaliteit van de registratie! Henk: “Ja, 

sommige fouten zijn lastig te corrigeren en 

kunnen vervelende gevolgen hebben. Bij de 

aangifte van een kind, bijvoorbeeld. Als de naam 

verkeerd wordt ingevoerd, dan brei je dat niet 

zomaar weer recht. Dat wil je toch niet.”  
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AVG-proof 

En wat nu als bij de verhuizing blijkt dat er nog 

bewoning is op het nieuwe adres? Krijgen ze de 

gegevens van die bewoners ook te zien? Henk: 

“Nee, nee, het is natuurlijk allemaal AVG-proof. 

Ze krijgen sowieso alleen de gegevens te zien 

die voor hen relevant zijn. Waarschuwingen en 

signalen, bijvoorbeeld, zijn alleen voor de 

ambtenaar. Duidelijk trots voegt hij daaraan toe: 

“We kunnen het scherm zelfs voorzien van anti-

meekijkfolie. Als het scherm in een ruimte staat 

waar andere baliebezoekers mee kunnen kijken, 

dan zorgt die folie ervoor dat alleen degene die 

recht voor het scherm staat de gegevens kan 

zien.“  

 

Ondersteuning communicatie 

Het klantscherm biedt visuele ondersteuning bij 

de communicatie tussen de inwoner en de 

ambtenaar. Henk: “Bij de aanvraag van een 

paspoort ziet de inwoner bijvoorbeeld een 

instructie voor het plaatsen van de vingerafdruk. 

En als hij moet afrekenen, dan verschijnt de prijs 

op het scherm. Veel inwoners vinden dat fijn. Ze 

hoeven dan niet te vragen: Zei u € 74,50?. Ze 

zien het bedrag op scherm.” De laatste stap van 

het proces is ook altijd een samenvatting van de 

gegevens. Dat is het moment dat de ambtenaar 

vraagt of de inwoner alles nog eens goed wil 

controleren. Henk: “Die visuele ondersteuning 

versnelt het proces.” En het voorkomt 

onzekerheid en fouten. 

 

Ook in het Engels  

En als een inwoner geen Nederlands leest? 

Henk: “Bij het proces Eerste inschrijving kun je 

voor het klantscherm al kiezen voor Engels. De 

overige processen zijn nu nog alleen 

Nederlandstalig. Maar daar werken we aan!”” 

Balieopstelling is naar keuze 

De software voor het klantscherm maakt 

standaard onderdeel uit van Centric 

Burgerzaken. De balieopstellingen zijn optioneel. 

Henk: “Welke opstelling een gemeente wil, hangt 

natuurlijk af van hoe ze hun balies hebben 

georganiseerd. De favoriet is wel het liggende 

scherm van 10 inch. Dat ligt in de ideale 

meekijkhoek, een hoek van 30 graden, op de 

balie.“ Maar sommige gemeenten vinden het 

belangrijk dat ze één geïntegreerde opstelling 

hebben voor het medewerkersscherm, het 

klantscherm, het pinapparaat en de 

vingerprinter. Henk voegt lachend toe: “Ja, dan 

is de bedrading weggewerkt in het frame. Dat 

vinden ze mooier dan losse snoeren op de 

balie.” Gemeenten die mensen ontvangen in een 

afgesloten ruimte, kiezen vaak voor een groter 

klantscherm. Het scherm van 15 inch 

bijvoorbeeld. Henk: “Dat is in hoogte verstelbaar 

en kantelbaar.”  

 

Eigen logo, touchscreen, je zegt het maar 

“Wat betreft de uitvoering van het scherm is er 

zoveel mogelijk”, zegt Henk. “Gemeenten 

kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een touch-

screen. Voor het logo en de kleuren van de 

gemeente op het scherm. Of een arm met een 

vingerscanner en pinautomaat. Aan de linker- of 

rechterkant. Soms willen ze rode monitoren, die 

bij de kleur van de balie passen. En zelfs dat 

kan. Wij adviseren ze graag in wat de ideale 

opstelling voor hun balie is.”

 

Meer weten? 

Heb je vragen over het klantscherm van Centric 

Burgerzaken? 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 


