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Patrick van Beukering

• Expert in arbeidsvraagstukken 

• Publieke en private sectoren 

• RTL, Randstad, Publieke 
dienstverleners en bij tal van 
Gemeenten (Amsterdam/ Utrecht)  

• A&O fonds gemeenten



• Waarom een tentoonstelling ? 

• Sneak previews 

• Hoe kun je meebouwen én… 

• …wat levert het je op? 

Wat gaan we doen?



Waarom een tentoonstelling? 

• Werk verandert altijd…en steeds sneller 

• Kracht van beeld gebruiken 

• Bewustwording creëren 

• Gesprek op gang brengen 



Vorm en invalshoeken

• Fysieke én digitale tentoonstelling

• Ted Talks

• 16 functies in 3 tijdsperspectieven: 
• Toen (1995)
• Nu (2020)
• Straks (2045) 



Sneak preview 1
Landmeter
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Toen…



1995
Een kwart eeuw geleden gebeurde het 
landmeten met een tachymeter, een 
meettoestel dat zowel hoeken als 
afstanden kan meten. Het werk werd 
gedaan door twee personen. De 
landmeter (mbo-niveau) bediende de 
tachymeter en de meetassistent (lbo-
niveau) liep en stond met de meetspiegel.

Cartografen (later gegevensbeheerders) 
verwerken de gegevens van de landmeters 
op kaart. Ingenieurs, bouwkundigen en 
stadsplanologen zijn onder andere 
gebruikers van deze gegevens. Deze data 
hebben zij nodig om hun werk goed te 
kunnen doen voor bijvoorbeeld 
inrichtingsplannen en vraagstukken 
rondom de openbare ruimten.

Foto: www.kries-mettmann.de

Toen…



Nu…



De tachymeter is in de loop der jaren verder 
doorontwikkeld en heeft plaats gemaakt voor een 
totaalstation. De totaalstations zijn niet per se 
nauwkeuriger maar werken wel sneller en slimmer en 
hebben meer mogelijkheden, zoals een fotocamera, 
touchscreen en internetverbinding. 

Sinds een aantal jaar zijn er robotica totaalstations 
waarmee de tachymeter op afstand bestuurd kan 
worden. Dit gebeurt met het veldboek, een soort ‘dikke’ 
IPad, waarmee je het totaalstation kunt bedienen, 
aangevuld door een satellietschotel. Hierdoor kan het 
werk in plaats van door twee personen door één 
persoon – alleen de landmeter - worden gedaan, die 
tevens de vergaarde data verwerkt. Dit resulteert in een 
hogere waardering van de functie (hbo-niveau). De rol 
van de meetassistent is hiermee komen te vervallen.  

Tegenwoordig zijn veldboeken laptops waar je van 
tevoren data op kunt zetten en waarop ter 
plekke gemeten resultaten te zien zijn en berekeningen 
kunnen worden gemaakt. 

Veel publieke overheden zoals de gemeente Utrecht en 
Amsterdam zijn aan het experimenteren met nieuwe 
vormen van landmeten zoals de inzet van scanauto’s en 
vliegtuigen die fotoscans maken. 

Foto: Petra Spiljard

2020
Nu…



Straks



Straks

Deskundigen die nadenken over de toekomst van landmeten 
voorzien dat het werk van landmeten in de toekomst 
voornamelijk door 3D laserscan en drones uitgevoerd zal 
worden, waardoor er in kortere tijd meer werk gedaan kan 
worden. 

Op dit moment worden er al puntenwolken gemaakt. Je kunt 
zo’n puntenwolk zien als een korrelige Google street view
waar ieder korreltje een bekend punt is (het xyz-coördinaat). 
Vanuit deze punten kunnen velerlei tekeningen gemaakt en 
metingen verricht worden. `Op dit moment werkt dat meten 
nu nog langzaam door de grote hoeveelheid punten en de 
relatief trage internetverbindingen.

In de jaren richting 2045 zal de snelheid van onze netwerken 
een enorme vlucht gaan nemen. Ook zal soft- en hardware 
verbeteren zodat uit de puntenwolk automatisch gegevens 
kunnen worden gegenereerd. 

Vraag is of wij de functie van landmeter dan terugzien in de 
vorm van een operator in een regiekamer vol schermen (zoals 
een ‘gamer’ in de wereld van computerspellen) of in de vorm 
van een engineer in een landmetersimulator. Het 
bijbehorende opleidingsniveau zal dan wellicht hbo of MBA 
kunnen worden.

Beeld: Prisma Groep in opdracht van gemeente Utrecht 

2040



Sneak preview 2
Baliemedewerker Burgerzaken
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Toen…



De medewerker burgerzaken is in dienst van een gemeente en 
verricht onder andere balie- werkzaamheden met betrekking tot de 
burgerlijke stand, de Gemeentelijke Basisregistratie Persoonsgegeven 
(GBA) Het betreft hier onder andere gegevens bijhouden over 
geboorte, huwelijk, woonadres, overlijden.

De regie van het bijhouden van deze data ligt van oudsher bij de 
gemeente. De GBA is een bron voor het aanvragen van 
persoonsdocumenten zoals paspoort, identiteitskaart en rijbewijs. 
Het hebben van een persoonsdocument verleent burgers toegang tot 
het socialezekerheidsstelsel dat we in Nederland hebben. 

In oktober 1994 zijn bij afdeling bevolking de persoonskaarten, die 
toen nog op de hand werden bijgehouden, vervangen door de 
invoering van een landelijk computersysteem waarin de gegevens van 
de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) 
gemuteerd moesten worden.

Persoonskaarten, van de tijd voor het computersysteem, werden 
bewaard in kasten (paternosters) zoals ze hier staan afgebeeld. 
Mutaties op de kaarten gebeurde handmatig, een tijdrovende en 
nauwkeurige taak. Wachtrijen waren eerdere gebruikelijk dan 
uitzondering bij de loketten van burgerzaken. Er waren vaste 
openingstijden waarbinnen burgers vrij konden binnenlopen. Er werd 
niet op afspraak gewerkt. Er waren veel contactmomenten tussen de 
medewerker burgerzaken en de burgers omdat alle producten een 
fysiek contact verlangden. Medewerkers burgerzaken hadden veelal 
een mbo-2 achtergrond. 

Foto: Erfgoed Leiden en omgeving, gemeente Lisse, foto Mieloo

1995
Toen…



Nu…



Onder andere door extra opleidingen op het gebied van 
identiteitsvaststelling en toename van de complexiteit van de 
materie ligt het gevraagde werk en denkniveau voor de 
functie van medewerker burgerzaken nu op mbo-plus en 
hbo-niveau. Denk hierbij aan toepassing van internationaal 
privaatrecht en nationaliteitsrecht. Er wordt samengewerkt 
met diverse interne en externe partners om identiteit- en 
adres-gerelateerde fraude op te sporen en te voorkomen. 
Burgerzaken kruipt langzaam richting domein “veiligheid”.  
Competenties “durf” en “netwerken” zijn aan het 
functieprofiel toegevoegd.

De regie ligt nog steeds bij de gemeente met de nadruk op 
veiligheid. De werkzaamheden kunnen veelal flexibel worden 
uitgevoerd omdat een deel van de diensten tegenwoordig 
digitaal in de backoffice binnenkomen.  Hierdoor zijn er 
minder fysieke contactmomenten tussen de burger en aan de 
baliemedewerker, maar de baliecontacten zijn wel 
intensiever en complexer geworden.  Daarnaast werken veel 
gemeenten op afspraak om het wachten voor de burgers te 
beperken wat de dienstverlening ten goede komt. 

Foto: Petra Spiljard

2020
Nu…



Straks



Het ‘landschap’ burgerzaken zal fundamenteel 
veranderd zijn. Mensen willen zelf regie hebben over 
wanneer ze van de publieke dienstverlening 
gebruikmaken. De overheid faciliteert in plaats van dat 
zij het allemaal tot in detail bedenkt.

Burgers zullen de meeste burgerzakendiensten dan ook 
24 uur per dag en 7 dagen per week plaatsonafhankelijk, 
zelf uitvoeren vanaf bijvoorbeeld hun mobiele telefoon 
of laptop. 

Verwacht wordt dat het vaststellen van de identiteit een 
belangrijke taak blijft en dat digitale middelen ons 
daarbij nog meer gaan ondersteunen. De virtuele 
identiteitscard, een duimafdruk of chip in je lichaam 
en/of andere vorm van digitale check zullen de 
entreevormen voor tal van digitale publieksdiensten 
worden.  

De servicebalie op de gemeentehuizen zullen alleen nog 
maar bezocht worden daar waar het gaat om specifiek 
maatwerk en bij complexe aangelegenheden. Dit stelt 
nieuwe en/of mogelijk andere eisen aan de medewerker 
burgerzaken van de toekomst. Voor de medewerker 
vindt verplichte certificering plaats. Hiervoor wordt door 
de landelijke overheid een uitgebreid opleidingspakket 
beschikbaar gesteld. De nadruk komt te liggen op 
bevattingsvermogen, het brede verband kunnen zien 
van complexe zaken en geschikte competenties.

Beeld Jan Bottelier, Gemeente Amsterdam 

Straks
2040



Nog 13 beschikbare adoptiefuncties
Functie Naam Organisatie 

Proof of concept Landmeter Gem. Utrecht 
Proof of concept Baliemedewerker (Burgerzaken) Gem. A' veen & A'dam

3 Beheerder speel- & sportvelden, terreinknecht Gem. A'dam (optie)
4 Medewerker Postkamer
5 Archiefmedewerker 
6 Parkeerwachter 
7 Financieel administatief medewerker  
8 Vuilnisman
9 Brugwachter 

10 Bode 
11 Klantmanager 
12 Vrachtwagenchauffeur 
13 Management ondersteuner
14 Inkomensconsulent 
15 Toezicht en handhaver & BOA 
16 Maatschappelijk werker 

Optie Jurist of accountant 
Optie Facilitair medewerker (repro)
Optie Beveiliger
Optie Inspecteur
Optie Diversen administarieve functies bij Belastingen 
Optie Burgemeester & Wethouder 
Optie Vergunningverlener



Bouw je mee ? 

Adoptie details 
• Één week tentoonstelling op locatie na de lancering

(1 mei 2021)

• Ted Talk op locaties voor de medewerkers over 
verdwijn- en verschijnwerk en wat je er zelf aan kan doen

• € 9.000,- (excl. Btw) per functie

Inschrijven, informatie & video

Patrick van Beukering 06 22 93 66 09
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