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TRIPLE C sluit perfect
aan bij het
dienstverleningsconcept
Antwoord©

• Doelstellingen in hoog
tempo behalen
• Meteen in fase 4 van
Antwoord©
• Generieke en
samenhangende
informatiesystemen

Bij de gemeente Westerveld is Aly Alberts de spin in het web als het gaat om elektronische
dienstverlening: zij is ICT adviseur en projectleider van het dienstverleningsproject ‘Westerveld heeft
Antwoord©’. De gemeente Westerveld verbetert momenteel met behulp van het Logica‘s TRIPLE
C haar dienstverlening aan burgers en bedrijven. Zo worden bijvoorbeeld steeds meer diensten
online aangeboden. Met de invoering van alle componenten van TRIPLE C is Westerveld in staat
het dienstverleningsconcept Antwoord© op een gedegen manier in te voeren. Aly Alberts: “Het
TRIPLE C systeem is voor de gemeente Westerveld een belangrijk onderdeel op weg naar verbeterde
dienstverlening aan burgers en bedrijven”.

Behoefte aan een sterk gedigitaliseerde
Burgergerichte publieke dienstverlening				
Vanuit het landelijke programma ‘e-Overheid voor Burgers’ wordt rondom dienstverlening
van alle gemeenten een andere werkwijze gevraagd. Er wordt van gemeenten gevraagd een
klantcontactcentrum (KCC) op te zetten dat op termijn dé ingang wordt voor de gehele overheid.
Het KCC van de gemeente wordt het unieke portaal waar burgers, bedrijven en instellingen terecht
kunnen voor alle producten en diensten van de overheid en daarmee samenhangende producten en
diensten van de ketenpartners. Uiterlijk in 2015 is op basis van de behoefte en logica van de burger
sprake van een sterk gedigitaliseerde en burgergerichte publieke dienstverlening waarbij 80% van
de eerste contacten met de burger direct wordt afgehandeld door de gemeente. De gemeente
Westerveld heeft naar aanleiding hiervan haar eigen programma gestart ter verbetering van de
dienstverlening: ‘Westerveld heeft Antwoord©’. TRIPLE C zorgt ervoor dat de doelstellingen van dit
programma in hoog tempo en op een gedegen manier kunnen worden behaald.

GELIJKTIJDIG WERKEN AAN FASE 2,3 EN 4 VAN ANTWOORD©		
			
Alberts “Met de afname van het volledige TRIPLE C ecosysteem beschikken we over generieke en
samenhangende informatiesystemen die nodig zijn voor het bereiken van fase 4 van Antwoord©:
Gemeente heeft Antwoord©. Deze informatiesystemen zorgen ervoor dat het KCC de regie op
de afhandeling van vragen van en diensten aan inwoners kan verzorgen. Een voordeel van de
implementatie van het gehele ecosysteem is dat we gelijktijdig kunnen werken aan fase 2, fase
3 en fase 4 van Antwoord©. In hun onderlinge samenhang kunnen de informatievoorzieningcomponenten namelijk al vanaf het begin gebruikt worden. Met de eerste e-diensten die nu
zijn ingericht zitten we meteen op fase 4 van Antwoord©. Het KCC heeft de volledige regie op
deze diensten over alle contactkanalen heen en het gehele proces (documenten, contacten en
informatievoorziening) ligt digitaal vast. TRIPLE C biedt dus een mooie mogelijkheid van een
groeimodel voor onze (digitale) dienstverlening”.
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