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Klantcontacten: waarom? 

Met het opnemen van klantcontacten hebben de medewerker 

en de klant het hele dossier compleet. 

Medewerkers hoeven niet te grasduinen in algemene 

mailboxen of  in andere systemen te zoeken naar de 

correspondentie met de klant. 
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Klantcontacten bij Mijn Haagse Zaken 

worden opgeslagen bij de actuele status van een zaak 

kunnen alleen worden toegevoegd aan een lopende zaak 

zijn van het type click, call, face, mail of e-mail 

moeten minimaal een toelichting of een document bevatten 

de opvoerder moet geauthenticeerd zijn 

de opvoerder moet geautoriseerd zijn 
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Klantcontacten bij Mijn Haagse Zaken 

De proceseigenaar mag zelf bepalen of hij het toevoegen van 

klantcontacten toestaat. Het is niet verplicht. 

Betrokkenen ontvangen een e-mailnotificatie wanneer een 

klantcontact is toegevoegd. 
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Klantcontacten bij Mijn Haagse Zaken 

<complexType name="Klantcontact"> 

<sequence> 

<element name="DatumGezet" type="DGA-UF:Tijdstip" minOccurs="1" 

maxOccurs="1" /> 

<element name="Documenten" type="DGA-UF:Documenten" 

minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 

<element name="Opvoerder" type="GFOZaken:Actor" minOccurs="1" 

maxOccurs="1" /> 

<element name="Toelichting" type="DGA-UF:Toelichting" 

minOccurs="0" /> 

<element name="Type" type="GFOZaken:KlantcontactType" 

minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 

</sequence> 

</complexType> 
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Geeft het vastgelegde document (geluidsopname, 

gespreksnotitie) naast de inhoud van het contact ook 

voldoende informatie over dat contact (medewerker, datum/tijd 

e.d.)? 

Is het nodig om specifiek en gestructureerd vast te kunnen 

leggen (en dus uit te wisselen) wie wanneer waarover met wie 

contact heeft gehad en wat daarvan de eventuele uitkomst en 

afspraken waren? 

Wat nu als het klantcontact niet ging over een lopende zaak? 

Willen we daarover ook iets uit kunnen wisselen? Moet dat in 

het RGBZ gemodelleerd worden (terwijl het niet over een zaak 

gaat)? 

Hoe kijken we hier nu tegenaan? Moet het RGBZ uitgebreid 

worden op het kunnen uitwisselen van informatie over 

klantcontacten? Voors en tegens? Alleen voor contacten over 

lopende zaken of ook andere contacten? En zo ja, hoe moet 

het dan gemodelleerd worden?  

 


