
Klantcontact? Dienstverlening, 
communicatie en participatie!

Plenair Programma:

Over trollen en fietstunnels 
Renata Verloop, Initiatiefnemer en Hoofdredacteur van Overheid in 
Contact, helpt organisaties in de publieke sector met het vernieuwen 
en anders inrichten van hun communicatie

Naar één digitale entree voor alle overheidsdiensten? 
Jan Fraanje, Directeur, Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP)

Voor en met de stad!
Mohamed el Achkar, Directeur Publiekszaken en CCO, 
Gemeente Den Haag

Apenstreken op de gemeenterots
Hoe verleiden we burger en collega in een veranderende omgeving
Patrick van Veen, Gedragsbioloog en Directeur, Apemanagement

DEELNAME AL VANAF € 220,-
2E PERSOON 50% KORTING  

LET OP: ER ZIJN MAXIMAAL 200 PLAATSEN
BESCHIKBAAR. VOL=VOL!

ALLE DEELNEMERS ONTVANGEN
GRATIS HET BOEKJE
Van buiten naar binnen
klantcontact en interactie in het publiek domein
Frank de Goede, David Kok en Ewoud de Voogd

MAAK TEVENS
KANS OP HET BOEK

Werken met profielen en persona’s 
Het goede van hokjesdenken

Boudewijn Bugter en Natanja de Bruin
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#kccnl

Het KCC Congres op 11 oktober biedt perspectief op klantcontact en brengt diverse disciplines samen: enerzijds 
door het brengen van inspirerende visies, anderzijds door het delen van uitdagingen, praktijkervaringen en 
oplossingen.
Wij bieden deze dag volop kennis, interactie en inspiratie door middel van:

• Een uniek congres over klantcontact, dienstverlening, 
communicatie en participatie - in de overheid

• Inspirerende keynote lezingen
• Vernieuwende praktijkcases
• Praktijkgerichte parallelsessies

• Verloting van het boek ‘Werken met profielen en 
persona’s’

• Uitgebreide informatiemarkt met stands
• Netwerken met 200 vakgenoten



PARALLELSESSIES

KEYNOTE SPREKERS
Mohamed el Achkar (44) is algemeen 
directeur bij de Dienst Publiekszaken en 
Chief Customer Officer van de gemeente 
Den Haag. Mohamed el Achkar is civiel 
ingenieur en afgestudeerd in integraal 

watermanagement aan de TU Delft. Na zijn studie heeft 
hij onder andere een eigen advies - organisatiebureau 
gerund en is hij werkzaam geweest bij PostNL, 
Politie Den Haag en Nationale Politie. Sinds 1 april 
2016 is El Achkar Algemeen directeur van de dienst 
Publiekszaken in Den Haag. Bij alle sectoren waaruit 
de dienst bestaat werken mensen die dagelijks direct 
contact hebben met de burgers en ondernemers in de 
stad. De dienst heeft daarom als motto: “Voor en met 
de stad”.

Als overheidsmanager werkt Jan Fraanje 
aan realisering van een slagvaardige, 
innovatieve overheid. Een overheid die 
werkt aan kwaliteit. Een overheid die 
gewaardeerd en gerespecteerd wordt 

door de burger. Een overheid die opereert als één 
overheid: dienstbaar, open, effectief en gericht op 
kwaliteit. Om dat te bereiken zijn we sinds 2017 aan 
de gang met ‘Samen organiseren’. De Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) legt samen met de 
koepels een stevige basis onder de samenwerking 
tussen gemeenten. Er moet een ‘Common Ground’ 
ontstaan als basis voor een perfecte dienstverlening. 

Gedragsbioloog Patrick van Veen 
(1970) werkt als trainer, keynote-
spreker en onderzoeker voor zijn bedrijf 
Apemanagement. Vanuit die functie 
adviseert hij ondernemingen en probeert 

hij mensen iets te leren over ons oergedrag. In de 
media is hij regelmatig te zien als vaste deskundige bij 
Galileo, Tijd voor MAX en RTL late Night. Daarnaast is 
hij voorzitter van het Jane Goodall Institute Global dat 
zich internationaal inzet voor bescherming en welzijn 
van chimpansees en hun natuurlijke leefgebieden. Hij 
is schrijver van bestsellers als Help! Mijn baas is een aap, 
Dierbare collega’s en Verliefd op je klant.

Renata Verloop helpt managers en 
bestuurders van publieke organisaties 
met het bouwen en onderhouden van 
een goed contact tussen hun organisatie 
en de samenleving. Haar vertrekpunt is 

communicatie, maar dan nadrukkelijk in relatie met 
dienstverlening en participatie.
In september 2017 richtte zij het nieuwe platform 
Overheid in contact om met verschillende professionals 
van binnen en buiten de overheid dit thema vanuit 
verschillende invalshoeken verder te verkennen.

Rotterdammers met een 
bijstandsuitkering gerichter en 
persoonlijker begeleiden naar werk

Boudewijn Bugter, Oprichter en Senior 
Adviseur & Natanja de Bruin, Senior 
Adviseur, Customer Revolution

KCC en Communicatie samengevoegd in 
Amersfoort 

Marleen Kwak, Afdelingsmanager 
Publiekscontact en Advies &  
Sandra Hoekstra-Zandbergen, 
Teammanager KCC, Gemeente Amersfoort  

Optimaal digitaal: een workshopspel 
met concrete acties als resultaat 

Carolien Nicolai,  
Beleids-medewerker Digitale 
Dienstverlening,  
Publieks-centrum Gemeente 
Zeewolde en Actieteamlid, 

Gebruiker Centraal

Van Buiten naar Binnen is makkelijker 
dan je denkt! Hoe het KCC van Beverwijk 
met bestaande bouwstenen en slimme 
inzichten haar inwoners beter bedient 

Gerard Asselman, Teamleider KCC, Gemeente 
Beverwijk
Frank de Goede, Medeauteur van ‘Van Buiten 
naar Binnen‘ 

Weboptimalisatie à la Coolblue:  
hoe doen overheden dit?

Pieter Pinxten, Expert-Adviseur Online 
Dienstverlening, VNG Realisatie,  
Tim van Dongen, Adviseur Digitale 
Dienstverlening, Gemeente Vught &  
Jessica Derks-Dekker, Senior Communicatie-
medewerker, Gemeente Heerenveen

Webcare doe je zo!
Jerry Downing, Directeur, 
Publiek Interactief 
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Klantcontact? Dienstverlening, communicatie en participatie!
Overheidsorganisaties zijn volop bezig met het op orde brengen van klant-
contact. We zien een ontwikkeling richting pro-actief klantcontact, het aan-
brengen van meer sturing en datagedreven werken. De samenwerking of zelfs 
integratie met de afdelingen dienstverlening, communicatie en participatie 
is daarbij onontbeerlijk. Initiatieven rondom burgerparticipatie en ‘van buiten 
naar binnen’ werken worden steeds meer gesteund. Hoe geven we handen 
en voeten aan deze veranderingen? Wat doen we om de klantervaring te 
verbeteren? Hoe laten we afdelingen samenwerken of integreren? Welke 
keuzes maken we in het doorontwikkelen van het KCC en e-dienstverlening? 
We bekijken klantcontact in bredere zin: dienstverlening, communicatie en 
participatie!

Klantenprocessen - hoe ga je mee met  
de tijd? 

Yvon van Dongen, Senior 
Medewerker Klant Contact 
Centrum, Bibliotheek 
Rotterdam  


