
B&W-besluit

1. Het college besluit te onderzoeken of in Haarlem de bezoektijden van de Publiekshal gesplitst
kunnen worden in een deel waarin iedereen vrij in kan lopen en een deel alleen bestemd voor
afspraken.

2. Het college besluit voor de balies met als onderwerpen naturalisatie, Vreemdelingenwet,
huwelijken en de Wet Inburgering bij wijze van pilot de klantenstroom nu al zodanig te
stroomlijnen dat de vrije inloop voortaan wordt beperkt tot de ochtenduren, en de middagen
worden gebruikt voor afspraken.

3. De aanpassing van de vrije inlooptijden bij de bovenstaande balies zullen worden gepubliceerd
in de Stadskrant en op de gemeentelijke website www.haarlem.nl

4. Het besluit heeft geen financiële consequenties
5. De Commissie Bestuur ontvangt het besluit van het college ter informatie
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Onderwerp
Pilot meer werken op afspraak in de Publiekshal

B & W-vergadering van 1 mei 2007

Bestuurlijke context
Enige jaren geleden is door het college een dienstverleningsconcept vastgesteld met als onderdeel
daarvan de algemene openingstijden van de Publiekshal.
In de praktijk is dit uitgelegd als zouden dan ook gedurende die tijden alle balies geopend moeten zijn
voor vrije inloop voor alle klanten. Daarmee is een goede dienstverlening aan klanten beoogd.
In de praktijk werkt dit principe van vrije inloop in sommige gevallen eerder averechts. Landelijk is er
een beweging zichtbaar waarbij steeds meer gemeenten dit principe van vrije inloop nuanceren.
Het college wil de de voor- en nadelen van een splitsing van de openingstijden in een deel voor vrije
inloop, en een deel op afspraak onderzoeken.
Vooruitlopend daarop wil het college deze splitsing bij drie balies met specialistische onderwerpen,
waar het knelpunt (bezetting medewerkers en als gevolg daarvan lange wachttijden voor de klanten) het
grootst is, bij wijze van pilot nu al doorvoeren. Het betreft hier slechts een klein deel van alle diensten
van de Publiekshal.
De verwachting is dat door het verkrijgen van een een betere grip op de bezoekersstroom , dit de
dienstverlening aan de groep klanten voor genoemde drie balies juist ten goede zal komen.
De aanpassing wordt uiteraard goed gecommuniceerd.

Commissieparagraaf:
De gedeeltelijke aanpassing van de vrije inloop in de Publiekshal voor drie specialistische balies moet
worden gezien als Pilot.
De verwachting is dat dit de dienstverlening aan de klanten van deze balies ten goede komt.
Het college zal de komende tijd breder onderzoeken of, in navolging van steeds meer andere grote
gemeenten, niet voor de gehele Publiekshal een scheiding in vrije inloop en op afspraak kan worden
gemaakt. De uitkomst van dit onderzoek zal het college met de Commissie Bestuur bespreken.



Pilot meer werken op afspraak in de Publiekshal

Wij hebben in het verleden een dienstverleningsconcept vastgesteld. Onderdeel daarvan waren (en zijn) de
algemene openingstijden voor klanten van de Publiekshal (9.00-16.00 en op koopavond tot 20.00 uur).
In de praktijk is dit vervolgens uitgelegd als zouden gedurende die tijden ook álle balies geopend moeten zijn
voor vrije inloop van klanten. Klanten kunnen daarmee op elk gewenst moment voor (vrijwel) alle onderwerpen
vrij langskomen.

Op deze wijze moeten gedurende de dag alle balies open zijn, en dus ook bemensd worden. Niet alleen voor de
bulk met relatief eenvoudige produkten, maar ook voor wat minder voorkomende, sterk specialistische
onderwerpen.
In de praktijk legt dat met name bij deze laatste categorie een nogal zwaar beslag op de capaciteit die altijd aan
de balie aanwezig moet zijn. Dit is niet alleen inefficient, maar leidt ook nogal eens tot lange wachttijden. Met
name wanneer klanten die vrij inlopen dat op hetzelfde moment blijken te doen.
De vrije inloop voor klanten (klantvriendelijk bedoeld) pakt dan door langere wachttijden juist
klantónvriendelijk uit.

Landelijk wordt inmiddels steeds vaker door gemeenten 1 gewerkt met het (al dan niet gedeeltelijk) werken op
afspraak, waardoor de inloop van klanten, en daarmee de druk op de balies beter kan worden gereguleerd. De
ervaringen hiermee zijn zeer positief 2.
Ook in Haarlem bestaat voor veel produkten inmiddels al de mogelijkheid om op afspraak langs te komen, maar
tegelijkertijd is de vrije inloop nog wel gedurende de hele dag onverkort van kracht gebleven. Dat is in veel
andere gemeenten inmiddels niet meer zo.

In een groot team met veel medewerkers die allemaal dezelfde produkten kunnen afhandelen is het tegelijkertijd
functioneren van vrije inloop en afspraken niet zo’n groot probleem. Maar bij specialitische balies zoals in 
Haarlem o.a. voor naturalisatie, de Vreemdelingenwet, huwelijken en sinds kort de Wet Inburgering, waar een
betrekkelijk klein team deze taken uit moet voeren, leidt dat zeer regelmatig tot bezettingsproblemen en daarmee
lange wachttijden voor de klant. En daarmee dus ook tot grotere ontevredenheid bij diezelfde klant.
Een logisch bijkomend negatief gevolg hiervan is de (soms té) grote werkdruk voor de eigen medewerkers.

Een nuancering van deze vrije inloop is daarom zowel in het belang van de klant, als van een efficient werkende
organisatie aan te bevelen.

Wij willen daarom onderzoeken of niet ook in Haarlem de bezoektijden van de Publiekshal gesplitst kunnen
worden in een deel waarin iedereen vrij in kan lopen en een deel alleen bestemd voor afspraken.

Een drietal balies levert echter in de huidige situatie al knelpunten op. Daarom willen wij de klantenstroom voor
de balies met de specialistische onderwerpen naturalisatie, Vreemdelingenwet, huwelijken en de Wet
Inburgering3 bij wijze van pilot nu al zodanig stroomlijnen dat de vrije inloop voortaan wordt beperkt tot de
ochtenduren, en de middagen worden gebruikt voor afspraken (zie bijgaand rooster).
Het gaat hierbij overigens vrijwel om allemaal onderwerpen waarbij na een eerste inloopcontact altijd nog een
tweede bezoek/afspraak noodzakelijk blijkt4. Bovendien bellen klanten bij deze onderwerpen toch meestal eerst
voor ze langskomen. Het is dan niet moeilijk om hen richting een afspraak te bewegen.

De gedeeltelijke aanpassing van de vrije inloop komt naar onze mening de klant en daarmee de dienstverlening
van de gemeente ten goede.
De aanpassing van de vrije inloop zal door ons goed worden gecommuniceerd door publicaties in de stadskrant
en op www.haarlem.nl

1 Bijvoorbeeld Zwolle en Haarlemmermeer
2 De gemeente Zwolle heeft dit middels een klanttevredenheidsonderzoek gemeten
3 bemensd door dezelfde kleine groep gespecialiseerde medewerkers van het team Personen, Bedrijven,
Omgeving (PBO)
4 Het gaat om een kleine 10.000 klantcontacten per jaar (ca. 40 per dag) waarbij ongeveer de helft vrij inloopt, en
de helft op afspraak komt. Deze contacten kenmerken zich echter door de complexe materie door een
betrekkelijk lang contact per klant, zeker als je dit bijvoorbeeld vergelijkt met de minimaal 80.000
klantcontacten voor reisdocumenten (30.000) of rijbewijzen (10.000). (minimaal 2 contacten per aanvraag)



Voor de duidelijkheid merken wij op dat voor de overige taken en produkten in de Publiekshal de vrije inloop op
dit moment vooralsnog ongewijzigd blijft. Ook de openingstijden van de Publiekshal worden dus niet gewijzigd.

Het college besluit:
1. Te onderzoeken of in Haarlem de bezoektijden van de Publiekshal gesplitst kunnen worden in een deel

waarin iedereen vrij in kan lopen en een deel alleen bestemd voor afspraken.
2. voor de balies met als onderwerpen naturalisatie, Vreemdelingenwet, huwelijken en de Wet Inburgering

bij wijze van pilot de klantenstroom nu al zodanig te stroomlijnen dat de vrije inloop voortaan wordt
beperkt tot de ochtenduren, en de middagen worden gebruikt voor afspraken.

3. De aanpassing van de vrije inlooptijden bij hierboven genoemde balies te publiceren in de Stadskrant en
op de gemeentelijke website www.haarlem.nl

4. Het besluit heeft geen financiële consequenties
5. De Commissie Bestuur ontvangt het besluit van het college ter informatie


