
  
 

“Hoe je een klacht herkent? Lekker belangrijk …” 
 
Nou, het is behoorlijk vervelend als je 3 keer moet bellen omdat die stoeptegels voor je deur al maanden schots en scheef liggen. Of als dat blok beton 
dat van de brug is gereden onhandig half op de openbare weg ligt. En daar maar blijft liggen. Als een ambtenaar zo’n soort ‘melding’ van een burger niet 
serieus neemt, dan neemt hij ook de verkeerde vervolgstappen. En blijven er mensen struikelen, blijft er verkeersoverlast, blijft de ergernis bij de burgers 
groeien …  
  
Gemeente Horst aan de Maas vond het belangrijk genoeg … 
… om het verschil tussen meldingen en verschillende soorten klachten voor eens en altijd uit te leggen aan haar medewerkers. Op een interactieve en leuke 
manier. Zodat zij de klant, de inwoner van Horst aan de Maas, snel en goed kunnen helpen. Bovendien levert de klachtregistratie informatie op om de 
dienstverlening te verbeteren. Want klachten voorkomen is nog beter dan klachten goed afhandelen. 
  
Samen maakten we een animatiefilmpje met een e-learning 
Elke Ebbers, adviseur Communicatie Horst aan de Maas: “Collega’s zien onze virtuele winkelstraat met voorbeelden van verschillende klachten. Bijvoorbeeld 
een auto die altijd verkeerd geparkeerd staat. Vervolgens krijgen ze in de e-learning een bewoner aan de balie of aan de telefoon. Ze moeten aangeven welk 
type klacht het is en welke vervolgstappen nodig zijn.” 

 
“Met de animatie hebben we het nieuwe klachtproces laten zien aan kleine groepen collega’s.  
Door de cases in de e-learning  hebben ze in korte tijd ervaren hoe belangrijk de nieuwe afspraken zijn.” 
Luc Selen, projectleider Klachtenproces Gemeente Horst aan de Maas  
 
Van script tot symbool 
Ayoub El Ougoutti, van LVE: “Samen met de gemeente maakten we een script voor de animatie. De e-learning moest immers naadloos  
aansluiten op hun klachtenprocedure. Vervolgens bekeek een aantal baliemedewerkers de animatie en maakte de oefeningen.  
Na enkele aanpassingen hebben we alles op hun intranet gezet. Leuk detail is dat we ook concrete en herkenbare symbolen hebben  
ontwikkeld voor de verschillende klachten.”     


