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Welkom bij de Liander 

OVL-middag!

Sanne de Graaf
Maurice Jacobs



Wat gaat er veranderen en waarom eigenlijk?
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Sanne de Graaf
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Liander gaat de coördinatie voor ondergrondse werkzaamheden aan de Openbare Verlichting (OVL) verzorgen. 
Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2019 terecht bij Liander voor nieuwe OVL-aansluitingen en voor wijzigingen aan het 
bestaande OVL-net. Liander neemt deze werkzaamheden over van ZIUT. 

• Het contract tussen ZIUT en Liander loopt eind 2018 af
• Aannemers hekelen oneerlijke concurrentiepositie ZIUT 
• We konden om juridische redenen niet opnieuw 

onderhands aanbesteden 
• Liander wil strakker de regie voeren als netbeheerder.
• Tenslotte denken we méér klantgemak te kunnen bieden. 

We gaan het ánders doen

Waarom verandert dit?

• Openbare Verlichting (OVL)-werkzaamheden betreffen 
het maken/wijzigen/verwijderen van alle aansluitingen 
op het OVL-net (geschakeld). Dit is te splitsen in 
ondergronds werk en bovengronds werk

• Op dit moment is ZIUT verantwoordelijk voor het 
ondergrondse deel van een OVL-aansluiting (van 
knip/aftakking tot aansluitset)

• Liander zal de taken van ZIUT voor coördinatie van 
deze werkzaamheden overnemen. Dit houdt dus o.a. 
in: Het aanvragen, Voorbereiden, Veiligheidstaken 
(Kabelselectie, Schakelen, Toezicht) en de 
administratieve verwerking
• Er zijn situaties waarbij een gemeente zélf deze coördinatie 

uitvoert (Zogenaamde Artikel 16C-contracten, zie bijlage)

• Het gaat om ongeveer 24.000 aansluitingen per jaar
• Voor het bovengrondse deel (de lichtmast zelf) 

verandert er niks

Wat voor werk is het?

Verantwoordelijkheid 
Liander: Ondergrondse
deel van knip tot 
aansluitset

OVL-net



Hoe gaan we u helpen? 
Eén aanspreekpunt binnen Liander
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• Team Openbare aansluitingen is voor u dé 

klantingang

• U kunt bij hen terecht voor vragen en 

klachten

• Doel: zoveel mogelijk in één keer oplossen

• Technische vragen zullen zij doorzetten naar

de technische experts van Team OVL oost of 

west

• Er komt één telefoonnummer, door middel 

van 'routering' komt u uit bij Groot Zakelijk of 

Aansluitingen

• Even voorstellen!!!

Laat  jij hier  meer 

en ergie opwekken dan 

er  verbruik t word t?

Uitleggen waar je straks  
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Ons doel:

“Het is makkelijk zaken 

doen met Liander” 



Liander staat voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot 

betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. 

De taak van Liander is om ervoor te zorgen dat het licht brandt en de huizen warm zijn. Dat is waar 

wij iedere dag aan werken . Wie is Liander en waar staan we voor?

Waar staan we voor als Liander?
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Ons doel: “Het is makkelijk zaken 

doen met Liander” 

Op dit moment maken we deze 

klantbelofte nog niet waar  . 

Klanten komen veel in kastje-naar-

de-muur situaties, moeten 

meermaals informatie verstrekken, 

weten niet goed waar ze terecht 

kunnen, kunnen zaken onvoldoende 

zelf online regelen en krijgen vaak 

geen persoonlijke antwoorden.

Klanttevredenheid voor OVL staat in 

de min.



We willen voldoen aan de verwachting van de klant en gemak vergroten
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Focus op 6 klantbeloften 

We komen onze afspraken na
We zijn transparant over het proces 

en de voortgangWe hanteren begrijpelijke taal

We zijn 24x7 bereikbaar 
via onze digitale kanalen

We beantwoorden vragen 
in één keer goed

We maken duidelijk waarvoor men waar 
bij ons terecht kan
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Introductie klantreis OVL, 

wat is een klantreis? 

“De stem van de klant wordt zichtbaar in de 

vorm van klantreizen…..”



Wat zegt de klant in de klantreis OVL?
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11 interviews met OVL beheerders en aannemers van 1,5 uur

En…. Feedback van tientallen OVL-klanten na afronding OVL-projecten



Huidige klantreis OVL  + verbeterthema’s 
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Gewenste klantreis
Doel: hogere klanttevredenheid op gebied van OVL
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Op #4: Verbeteren datakwaliteit 

Op #3: Splitsing eenvoudige en complexe aanvragen

Op #2: Duidelijke factuur

En met stip op 1 ….????



Op #1: Eenvoudig aanvraagproces
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Klant wil: ‘aanvragen via een digitale portal’

“Aanvragen kunnen doen in een portal. Waarbij alle partijen hetzelfde zien. 

Er is eenheid en duidelijkheid. De lijntjes zijn kort. Alles staat op één plek”

Klant wil:  ‘heldere communicatie en één ingang’ 

”Eén systeem, één aanspreekpunt en heldere afspraken” 

Klant wil: ‘inzicht en overzicht’

”Weten waar je aan toe bent, wat de status is en wanneer ik wat kan 

verwachten”


