
Hallo Heidi, wil je jezelf even voorstellen? Wie ben je en wat doe je?

Hoe reageren de bezoekers op het werken op afspraak?

Welke voordelen ervaren jullie sinds het werken op afspraak?

Hoe ervaren jullie het werken op afspraak met JCC-Afspraken in 
het algemeen?

Ik ben Heidi Spiessens, teamleider van de afdelingen communicatie, 
onthaal & contactcenter en secretariaat van het lokaal bestuur 
Edegem; ‘COS’ noemen we dat kortweg.

Voor hen verloopt de afhandeling vlotter, zeker wanneer het over 
complexere dossiers gaat. De ervaring bij grondzaken leert bijvoor-
beeld dat het dossier al wordt voorbereid door de medewerker, de 
plannen al worden klaargelegd en je bij de start van het klantencon-
tact onmiddellijk naar de essentie van de vraag kan gaan. Anderzijds 
wordt ook de wachttijd ingekort en de afspraakduur efficiënt benut. 
Ons personeel kan de klantenstroom nu beter verdelen. Daardoor 
hebben we nu momenten waarop niemand in de wachtzaal zit. Leuk 
voor de klant, maar ook een groot voordeel voor ons dus!

Het werken op afspraak zorgt voor een goed evenwicht tussen 
klantenbelangen en medewerkerscomfort. Medewerkers die 
weten wat er op zich afkomt, kunnen het klantencontact veel beter 
voorbereiden. Dit leidt tot een efficiënter/gerichter klantencontact, 
minder terugkomen etc. Medewerkers zijn dan ook “geruster” dat ze 
het zullen aankunnen en komen minder voor verrassingen te staan. 
Je kan ook veel flexibeler omgaan met situaties van verlof, ziekte, 
opleidingen etc.

Onze dienst grondzaken werkt al sinds 2016 op afspraak. Sinds 2018 
behandelen we ook onze vreemdelingendossiers op afspraak. Dat 
werd goed onthaald. Op 2 maart 2020 zijn we voor de volledige 
ommezwaai gegaan en werken al onze publieksloketten uitsluitend 
op afspraak. We kunnen dus met beperktere openingsuren, toch 
meer flexibel beschikbaar zijn voor onze burgers. Zo kozen we 
bijvoorbeeld voor een extra opening ‘op afspraak’ op woensdagna-
middag. Dat is erg handig voor Edegemnaren met kinderen. 
De openingsuren communiceren hoeft anderzijds niet meer. Onze 
inwoners kiezen immers uit de agenda een moment dat hen het 
beste past.

Werken op afspraak bij 
het Ecopark in Edegem!

- Heidi Spiessens

“Sinds de tien agenda’s voor het 
Ecopark op 15 april online zijn 
gegaan, werden er, tot vandaag 20 
april, al 987 afspraken geboekt.”

De gemeente Edegem werkt al sinds 2016 op afspraak. Door de 
recente Covid-19 crisis heeft Edegem het werken op afspraak 
breder getrokken en zet dit nu zeer effectief in voor het 
Ecopark (cointainerpark) We spraken met Heidi Spiessens over 
dit traject.

Gemeente Edegem werkt volledig op afspraak, inclusief het containerpark! 



Jullie gebruiken de extra agenda’s van JCC-Afspraken voor het 
Ecopark. Wat  was de aanleiding om deze extra agenda’s te gaan 
gebruiken?

Wat betekenen de extra afspraken agenda’s voor het Ecopark?

Hoe ervaren jullie de samenwerking met JCC Software?

Door de coronamaatregelen was het Ecopark een tijd gesloten. 
Toen de Vlaamse minister weer toestemming gaf aan de lokale 
besturen om de parken te heropenen, zochten we naar een   
oplossing om een massale toestroom van klanten te vermijden. Dat 
was in het belang van ieders gezondheid. 

We begonnen eenvoudig met een documentje in de cloud en de 
mogelijkheid om telefonisch of per mail te reserveren. Ter plaatse 
op het ecopark werkte het fantastisch. Het aantal bezoekers was 
netjes gespreid. Onze ecoparkwachters hadden de tijd om per 10 
klanten handvaten te reinigen. Maar onze medewerkers van  het 
contact center werden al snel overspoeld door de aanvragen. Ze 
werkten zelfs gedurende het weekend in een poging de stroom te 
beheersen. 

Gelukkig konden we rekenen op JCC Software die ons vrij- 
blijvend 10  extra agenda’s aanbood om de reservaties snel en 
automatisch digitaal te laten verlopen.

Het betekent vooral dat we de e-mails niet meer handmatig en een 
voor een moeten beantwoorden, maar inwoners kunnen nu zelf hun 
plaatsje kiezen en automatisch een bevestiging krijgen. Telefonisch 
reserveren via het contact center kan nog steeds, niet iedereen is 
even digitaal mee, maar we gebruiken evengoed de afspraken- 
module om de plaats te reserveren. Onze medewerkers hoeven 
dus niet meer extra uren te maken om de aanvraag aan te 
kunnen.

Zou je ons aanbevelen bij andere containerparken?

Een containerpark, of in ons geval, een Ecopark op afspraak, is iets 
wat we eigenlijk nooit overwogen hebben. Door de coronacrisis 
overviel het ons, maar het bleek een fantastische oplossing voor 
klant én medewerkers. Wie weet zijn er nog ander lokale besturen 
die ons voorbeeld volgen.

Het is echt fijn hoe snel JCC Software reageert op onze vragen en 
meedenken met ons. Voor de reservaties voor Ecopark hadden we 
bijvoorbeeld de beperking dat er geen veld beschikbaar was om de 
nummerplaat te noteren. Het systeem is immers gemaakt op maat 
van publieksloketten. Een waterdichte oplossing hebben we nog 
niet gevonden, maar we appreciëren zéker alle moeite die jullie 
deden om te zoeken naar bruikbare alternatieven. We hebben altijd 
zeer aangename contacten met de helpdesk.

Wie weet zijn er nog ander lokale 
besturen die ons voorbeeld volgen!”“

Benieuwd naar de mogelijkheden voor 
uw containerpark of andere diensten?

We kijken graag samen met u hoe ons 
afsprakensysteem uw bestuur kan helpen 
met het beheren van uw afspraken voor 
het containerpark of andere diensten.  

www.jccsoftware.nl

info@jccsoftware.nl

+31 (0) 541 62 70 62

Gemeente Edegem 


