
Vooraf:

• TELEFOONS AAN!

• WiFi instellingen:

– NH-Hotel groep

– Open browser.

– Klik op Groepen en Evenementen WIFI

– Code: meet/Burgerzaken3

• Downloaden App “Socrative student”

– Verkrijgbaar voor alle smartphones en 
tablets

– Room Name: RVIG

– <Join Room> 

– Naam: “naam + gemeente”



Van digitaal 
papier naar échte 
digitale 
dienstverlening

Frans Rijkers
Kurt Isik



Échte digitale dienstverlening, maar aan wie?

• De burger

• Afnemers van de BRP (overige overheid)

• Je collega’s binnen de gemeente

• De maatschappij

• Digitalisering stelt je in staat meer dingen te doen en dingen écht  
anders te doen.



Vangnet digitale dienstverlening



Voorbeelden van digitaal papier

• Een CD met protocolleringsgegevens

• Een invulbare pdf waarop je al je persoonsgegevens moet invullen

• Een digitaal uittreksel

• Een pdf van een brochure (liefst met aanwijzingen voor de drukker)

• Een spreadsheet met contactgegevens

• Of andersom: een print van je agenda



316 pagina’s!







Digitalisering al middel en niet als doel

































www.uittrekselshop.nl/categorie/219631/beste-uittreksels-van-Nederland.html?items=390&sort=prijs&...

uittreksels -

Zutphen Delft Rijswijk

9,50 / 12,50 / 14,50 9,65 7,60

• Levering binnen 1 werkdag

• Betalen met creditcard of iDEAL

• Inloggen met DigiD

• Ook via selfservice-automaat

UITTREKSELS VERGELIJKEN ▲

• Levering binnen 5 werkdagen

• Via DigiD of gemeentehuis

• Visa, Mastercard of iDEAL

• Afmeting: 21 x 29,7 cm

• Bij digitale aanvraag 9,50

• Bij aanvraag aan de balie 12,50

• Bij schriftelijke aanvraag 14,50













Informatie gekoppeld aan de transactie

• Burgers risicogericht 
informeren om fouten en 
fraude te voorkomen

• Burgers in staat stellen om
fraude met hun gegevens 
of identiteit te voorkomen



Transactie niet afgemaakt
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Inschrijving op uw woonadres

Gemeente Duckstad

maandag 01 februari 2016 15:42:39

Adresaangifte DS20160201FR207

Geachte heer Digiburger, beste Diederik,

Op 1 februari 2016 hebben wij een adresaangifte verwerkt voor een medebewoner op uw 

woonadres.  Het betreft mevrouw A.B. Cicciolina, geboren op 26-11-1959. Klopt de 

inschrijving mogelijk niet? Bel dan met uw gemeente op 14099 of stuur een e-mail naar 

BZ@Duckstad.nl
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Gegevensverstrekking over uw adreswijziging

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

dinsdag 02 februari 2016 03:12:11

RvIG2016033-34281AX

Geachte heer Digiburger,

Op 2 februari 2016 hebben wij een wijziging van uw gegevens verwerkt in de 

Basisregistratie Personen (BRP). Deze wijziging is automatisch verstrekt aan de volgende 

organisaties:

– Belastingdienst

– Sociale Verzekeringsbank

– ABP

– Beheervoorziening Burgerservicenummer

– GGD Haaglanden

– Nationale Nederlanden

Ga naar www.wiekrijgtmijngegevens.nl voor meer informatie over verstrekkingen uit de 

BRP.

Hoogachtend,

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

http://www.wiekrijgtmijngegevens.nl/
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Opname paspoort in Basisregister 
Reisdocumenten

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

woensdag 11 mei 2016 11:14:58

RvIG20160136-47281GH

Geachte heer Digiburger,

Op 11 mei 2016 hebben wij uw paspoort met nummer NN234PBK7 opgenomen in het 

Basisregister Reisdocumenten. Het paspoort is van rechtswege vervallen; dit betekent dat 

het niet meer geldig is. U kunt er niet meer mee reizen en u kunt er zich ook niet meer 

mee identificeren!

Als u het paspoort nog in uw bezit heeft, wilt u het dan zo spoedig mogelijk inleveren bij 

uw gemeente.

Voor vragen, neemt u contact op met uw gemeente.

Hoogachtend,

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

http://www.rvig.nl/actueel/nieuws/2015/08/13/van-rechtswege-vervallen-reisdocumenten-worden-opgenomen-in-het-basisregister-reisdocumenten




Echte digitale dienstverlening met vakantie

Vakantiewerk voor 27 september



Uitdaging

• Save the date: 27 september RvIG klantendag!

• Meldt u aan voor de What’s app groep “Klantendag RvIG” op 06 -
8151 7429

• Let u op de vakantie op!

• Maak foto’s en meld de dingen die je opvallen in de what’s app 
groep “Klantendag RvIG”.


