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Gemeente zonder gemeentehuis

Infosessie
Oproep 2 & 3



Praktische info

Tijdens de presentatie kan je vragen stellen via de live chat.
Gelieve je naam en/of e-mailadres door te geven indien je anoniem bent ingelogd.

Na elk onderdeel beantwoorden we de meest relevante vragen.

Een overzicht van de vragen en antwoorden komt sowieso op de website.
Nog vragen achteraf? Geef ze door via gzg@vlaanderen.be



Inleiding

Het relanceproject Gemeente zonder gemeentehuis kent subsidies toe 

om gemeenten te ondersteunen 

bij transformatieve ICT-gedreven veranderingsprocessen die een verbeterde 

en meer burgergerichte werking en dienstverlening voor ogen hebben



Types projecten

Innovatief concept Thematisch project Grootschalige
transformatie

Concept

Onderzoek

Prototype

Experiment

Uitwerking max. 1j

Max. €150.000

Innovatie

Afgebakend

Centraal thema

Uitwerking max. 3j

Max. €500.000

Transformatief

Ingrijpend

Meerdere processen

Deadline 31/12/2025

Max. €2.000.000



Stockmanagement voor 
verdeling van hulpgoederen

Digitale balie
Rotterdam, NL

Oldham, UK

Afgebakend

Centraal thema

Ingrijpend

Meerdere processen

Thematisch project
Grootschalige
transformatie



Types projecten

Doe een aanvraag 
voor een 

thematisch project

Doe een aanvraag
voor een grootschalige

transformatie

Er is een idee,
maar de concrete 

uitwerking moet nog
gebeuren?

ja Hoe omvattend 
is de transformatie?

de uitwerking is al gebeurd 

beperkt aantal 
(dienstverlenings)processen

e.g. parkeervergunningen

omvattend aantal 
(dienstverlenings)processen

e.g. alle burgerzaken

Doe een aanvraag 
voor een innovatief 

concept



Focussen

Innovatieve
dienstverlening

Innovatie en transformatie van de gemeentelijke 
dienstverlening en primaire processen

bv. Proactief parkeervergunningen 
afleveren door dit traject volledig 
digitaal af te handelen.

Digitale democratie
Vernieuwende praktijken op het vlak van e-
participatie: informeren, adviseren, coproduceren, 
beslissen, …

bv. Meer direct contact in en met 
wijken via een platform voor 
burgerinspraak.

De werkplek
van de toekomst

Focus op transformatie van de interne processen met 
een invloed op de werkplek van lokale medewerkers

bv. Beter evenwicht werk/ 
privéleven door werken thuis of op 
locatie mogelijk te maken voor 
minstens 50% van de tijd.



Oproep 2 Innovatieve
dienstverlening

De werkplek
van de toekomstThematisch project

FocussenType

+

Grootschalige
transformatie

Innovatieve
dienstverlening

De werkplek
van de toekomst+Oproep 3



Oproep Omvang
Focussen

Innovatieve dienstverlening Digitale democratie Werkplek van de toekomst

1
Innovatieve
concepten

Welke dienstverlening wil je 
burgergericht herdenken /uittekenen?

Welke vorm van digitale participatie wil je 
uitwerken/bedenken? 

Waarop leg je de focus? 
(informeren, raadplegen, adviseren, 

coproduceren en/of (mee)beslissen)?

Welke ideeën wil je conceptueel uitwerken 
rond de werkplek van de toekomst?

2
Thematische
projecten

Welke dienstverlening wil je 
vernieuwen of uitrollen?

Welke interne processen wil je 
reorganiseren of opzetten?

3
Grootschalige
transformaties

Welk omvattend geheel van diensten of 
dienstverlening wil je transformeren?

Welk omvattend geheel van 
werkprocessen wil je transformeren?

4
Innovatieve
concepten

Welke dienstverlening wil je 
burgergericht herdenken /uittekenen?

Welke vorm van digitale participatie wil je 
uitwerken/bedenken? 

Waarop leg je de focus? 
(informeren, raadplegen, adviseren, 

coproduceren en/of (mee)beslissen)?

Welke ideeën wil je conceptueel uitwerken 
rond de werkplek van de toekomst?

5
Thematische
projecten

Welke dienstverlening wil je 
vernieuwen of uitrollen?

Welke nieuwe digitale manier van 
participeren wil je uitrollen?

[Welke interne processen wil je 
reorganiseren of opzetten?]

6
Grootschalige 
transformaties

Welk omvattend geheel van diensten of 
dienstverlening wil je transformeren?

Welk omvattend geheel van 
werkprocessen wil je transformeren?

7
Thematische
projecten

Welke dienstverlening wil je 
vernieuwen of uitrollen?

[Welke interne processen wil je 
reorganiseren of opzetten?]

[…] = of dit thema in deze oproep doorgaat is afhankelijk van de voortgang van de eerste oproepen.



Timing

Innovatief concept

sep okt nov dec jan feb mar apr mei jun jul aug sep
20222021

Thematisch project

Grootschalige transformatie

Innovatief concept

Thematisch project

Grootschalige transformatie

Thematisch project



Wie kan initiatiefnemer zijn?

1
Gemeenten
en OCMW’s

2
Autonome 

Gemeentebedrijven

3
Intergemeentelijk 

samenwerkingsverband

4
Vlaamse 

Gemeenschapscommissie



Samenwerkingsverbanden

Intergemeentelijk 
samenwerkingsverband

Penhouder + andere intiatiefnemers
(tijdelijke samenwerking)

Samenwerking tussen initiatiefnemers is een belangrijk aspect in Gemeente zonder gemeentehuis
Dit mag van tijdelijke aard zijn voor de duur van het project

We verwachten ook niet per se dat iedere initiatiefnemer een gelijke rol opneemt 
zolang de rolverdeling en inbreng maar duidelijk is in de 

samenwerkingsovereenkomst



Andere mogelijk betrokken partijen

Partners Onderaannemer

Bij het indienen van de subsidieaanvraag hoeven partners nog niet gekend te zijn. Onderaannemers 
moeten nog niet gekend zijn zolang maar duidelijk is voor wat er onderaannemers worden ingezet.
Een beschrijving van de reeds gekende partners en andere betrokken partijen verduidelijkt natuurlijk 

wel het dossier.

entiteiten van 
Vlaamse Overheid

Ondernemingen of 
kennisinstellingen



Vragen



Ondersteuning

Matchmaking tool Stappenplan Planningstool

Check-in 
momenten

Mini-opleiding 
templates

Voorbeelden 
templates

Mini-opleiding
Handvaten voor het 

beheersen van 
digitalisatieprojecten

Infosessie 
Bouwstenen & 
standaarden

Vragen via 
gzg@vlaanderen.be



Matchmaking



Matchmaking

- 15 projectvoorstellen 
- 12 innovatieve concepten + 3 thematische projecten

- 63 reacties door gemeenten, intercommunale, AGB 
(autonoom gemeentebedrijf)







Informatiesessie

Bouwstenen en standaarden

Standaarden 
en architectuur

Front-end 
bouwstenen

Data 
bouwstenen

Andere 
bouwstenen



Mini-opleiding

Handvaten voor het beheersen van 
digitalisatieprojecten

Regelmatig 
resultaten opvolgen

Projectopvolging

Samenwerken met 
externe projectleiders Handige tips

Projecten sturen door 
overzicht te houden

Omgaan met 
leveranciers



Vragen



Verloop van het proces

Openstellen van de oproep

Een aanvraagdossier opstellen en indienen

Beoordeling van de subsidie

Toekenning en uitbetaling

Uitvoering van het project

Eindrapport



Verloop van het proces

Openstellen van de oproep

Een aanvraagdossier opstellen en indienen

Beoordeling van de subsidie

Toekenning en uitbetaling

Uitvoering van het project

Eindrapport



Openstellen van de oproep

Website 
GZG

Nieuwsbrief 
GZG

Nieuwsbrief 
ABB

Twitter LinkedIn Partners



Verloop van het proces

Openstellen van de oproep

Een aanvraagdossier opstellen en indienen

Beoordeling van de subsidie

Toekenning en uitbetaling

Uitvoering van het project

Eindrapport



Een aanvraagdossier 
opstellen en indienen

Loket lokale 
besturen

Templates

Subsidieaanvraag
formulier

Samenwerkings-
overeenkomst

Financieel luik







12 november 2021



12-11-2021

Instuurbaar tot 12 
november 2021



12 november 2021





Subsidie aanvraagformulier

Wordt ingediend door de verantwoordelijke van de gemeente
(of bij een samenwerking: de verantwoordelijke van het lokale bestuur dat als penhouder optreedt)

Algemeen

Inhoudelijk

Financieel

Plan van aanpak

Risicoanalyse

Personeelsinzet

Voortgang en 
kwaliteitsbewaking



Subsidie aanvraagformulier

Wordt ingediend door de verantwoordelijke van de gemeente
(of bij een samenwerking: de verantwoordelijke van het lokale bestuur dat als penhouder optreedt)

Algemeen

Inhoudelijk

Financieel + Begroting (template)



Templates

https://gzg.vlaanderen.be/documenten

Pitch Impactmap

SUCCES-meting

Blauwdruk
+ optioneel
draaiboek

Idee



Wanneer welke template?

Template Pitch Impactmap Blauwdruk Succes-meting

Innovatieve concepten ✓
✓

(beperkt tot doel,
doelgroep en impact)

(uitkomst van het project)

Thematische projecten ✓ ✓ ✓ ✓

Grootschalige transformaties
✓ ✓

(beperkt tot drie tot vijf 
typerende 

dienstverleningsprocessen)

✓
(beperkt tot drie tot vijf 

typerende 
dienstverleningsprocessen)

✓



Pitch

Proactieve toekenning parkeervergunning

burgers die in de eigen buurt willen parkeren, verhuizen naar een andere blauwe 
zone binnen de gemeente of wiens vergunning verloopt

vernieuwde

een volledig digitale behandeling van de parkeervergunningen

zoveel mogelijk gekende informatie te hergebruiken en proactief uit te nodigen 
via email, SMS, WhatsApp om een blauwe kaart aan te passen of te verlengen

proactief, snel, eenvoudig en volledig digitaal en is er dus geen noodzaak om 
documenten, kopieën, bewijzen, … door te sturen of op te laden

Naam van de dienst/project

Doelgroep en objectief van de 
doelgroep

nieuwe/vernieuwde

Uitkomst of voordeel voor de gebruiker

Unieke eigenschap

Belangrijkste onderscheid



Impactmap

Doel Doelgroep Impact Deliverable

… … …

… …

… …

… …

… …

… …

Met deze nieuwe/vernieuwde aanpak 
bieden we … 

door …

…

…

Algemeen doel
Waarom doen we deze aanvraag?

Doelgroepen
Wie worden erdoor beïnvloed?

Impact op doelgroep
Hoe willen we dat deze doelgroep 

zich anders kan gedragen?

Deliverables
Wat is daar voor nodig?



CUSTOMER 
JOURNEY

SERVICE 
BLUEPRINT

Gebruiker

Frontoffice

Frontoffice

Backoffice Interbestuurlijke 
keten

Blauwdruk



CUSTOMER 
JOURNEY

SERVICE 
BLUEPRINT

Pagina 1 Blauwdruk: Datum:
Fa

se Betaling Aflevering van de parkeervergunning

In
te

ra
ct

ie
pu

nt

/

Ik ontvang een bericht (WhatsApp, eMail, 
SMS, brief) met de vraag of ik een 

parkeervergunning wens aan te vragen of te 
verlengen.

Het bericht vertelt me dat ik dit meteen online 
kan doen, of ter plaatse in het gemeentehuis

Het bericht bevat een knop, een URL en/of 
een telefoonnummer zodat ik meteen actie 
kan ondernemen en/of meer informatie kan 

verkrijgen over de procedure en de kost. Ik kan 
indien nodig ook meteen een afspraak maken 

op het gemeentehuis

Ik druk/klik op de knop/link en beland op een 
online pagina met meer informatie, de 

voorwaarden en de kost.

Ik kan mijn bestelling/verlenging bevestigen 
door op een knop te drukken/klikken

Ik druk/klik op de knop/link en  krijg meteen  
een volledig overzicht van mijn aanvraag. Ik 

hoef niets in te vullen. Alle gegevens zijn 
reeds gekend. Ik kan controleren of alle 

gegevens correct zijn, en bepaalde velden kan 
ik desgevallend aanpassen. Ik hoef geen 
bewijsstukken te scannen en op te laden.

Ik kan meteen de betaling uitvoeren. Ik hoef 
gewoon te bevestingen.

Ik heb mijn aanvraag/verlenging en data 
bevestigd. Ik kan kiezen hoe ik wens te 

betalen, en de webpagina brengt me meteen 
naar de betaalinterface. Ik handel de betaling 

meteen af.

Na de betaling keer ik meteen terug naar de 
webpagina en de transactie is bevestigd. De 

parkeervergunning is een digitale vergunning. 
Ik hoef niet te wachten op een parkeerkaart. 

De vergunning gaat meteen in.

M
ed

iu
m

/ e-mail, WhatsApp, SMS of brief Website Website Bank payment interface / Bankapp Website

Er
va

rin
g

Fr
on

to
ffi

ce

/ Afleveren van het bericht Webpagina http://www.webpagina.be Webpagina http://www.webpagina.be
http://www.mijnbank.be

Banking APP
Payconic

- Webpagina http://www.webpagina.be

- Bevestiging via e-mail

Ba
ck

of
fic

e

- Tweewekelijkse check op 
parkeervergeunningen die binnen de 4 weken 
verlopen als trigger voor bericht.

- Check op nieuwe domiciliëring of verwerven 
van een woning en contactgegevens bekend 
bij gemeente.

- Genereren van bericht in CRM

- Automatisch versturen bericht via CRM

- Bezoek aan de website automatisch loggen 
om eventueel later extra actie te ondernemen 
voor mensen die de aanvraag niet afronden.

-Dankzij de unieke link kan het systeem alle 
nodige gegevens opvragen in de authentieke 
bronnen van de Federale, Vlaamse en 
gemeentelijke databases. Dit gebeurt real-
time

De burger wordt omgeleid naar de 
geïntegreerde betaalapplicatie. Bij een 
succesvolle betaling wordt de 
parkeervergunning opgeslagen in de DB en 
bevestigd naar de burger 

- Aanpassing in database met 
parkeervergunningen
- Registratie van transactie in CRM

Ve
rs

ch
il 

hu
id

ig
e 

aa
np

ak
(w

an
ne

er
 v

an
 to

ep
as

sin
g)

De burger hoeft niet meer naar het 
gemeentehuis te komen en kan het online 

afhandelen als die dat wenst.

De gekende gegevens worden maximaal 
hergebruikt waardoor de burger geen 

bewijsstukken moet verzamelen.

Digitalisering parkeervergunning blauwe zone -  Burger met eigen wagen, via online aanvraag

Proactieve uitnodiging Initiatie van de aanvraag



Succes-meting

Meetpunten Specificatie Huidige waarde Doelwaarde

aantal klachten over het loket Formeel gemelde klachten bij ombudsman 6/maand 1/maand

aantal minuten wachttijd Tussen binnenkomst en effectieve 
dienstverlening aan loket

13min 3min



Voorbeelden

Digitaliseren van de 
parkeervergunningen blauwe 

zone

Afleveren van het eID via 
dienstverlening aan huis



Verloop van het proces

Openstellen van de oproep

Een aanvraagdossier opstellen en indienen

Beoordeling van de subsidie

Toekenning en uitbetaling

Uitvoering van het project

Eindrapport



Jurering

Criteriakompas

Jury

Aanvragen

Ranglijst



Evaluatiecriteria

Cluster 1
Focus en doelstellingen van de oproep

Cluster 2
Kwaliteit van het voorstel

Cluster 3
Hefboomeffect van het voorstel



Verloop van het proces

Openstellen van de oproep

Een aanvraagdossier opstellen en indienen

Beoordeling van de subsidie

Toekenning en uitbetaling

Uitvoering van het project

Eindrapport



Uitbetaling van de subsidie

Innovatieve concepten & thematische projecten
• 80% na vastlegging toegekende subsidie
• 20% na afloop project en validatie eindrapport

Grootschalige transformaties
• 30% na vastlegging van de toegekende subsidie
• 30% na validatie tussentijds voortgangsrapport
• 40% na afloop project en validatie eindrapport

Start ten laatste 2 maanden na uitbetaling eerste schijf
Realisatie ten laatste 31 december 2025



Verloop van het proces

Openstellen van de oproep

Een aanvraagdossier opstellen en indienen

Beoordeling van de subsidie

Toekenning en uitbetaling

Uitvoering van het project

Eindrapport



Uitvoering project

Start

Periodieke opvolging

Einde

Tijdens

Eindrapport

Voortgangsrapport
(Voor grootschalige transformaties)

Maximum 2 maanden na ontvangst van eerste schijf
Doorgeven van projectleider



Periodieke opvolging
Tussentijdse opvolging en ondersteuning

maandelijks tweemaandelijks Ad-hoc op vraag
Innovatieve concepten ✓ ✓
Thematische projecten ✓ ✓
Grootschalige transformaties ✓ ✓



Verloop van het proces

Openstellen van de oproep

Een aanvraagdossier opstellen en indienen

Beoordeling van de subsidie

Toekenning en uitbetaling

Uitvoering van het project

Eindrapport



Formeel eindrapport

Subsidieaanvraag
dossier

Inhoudelijk luik Financieel luik

Bewijsstukken

Plan van aanpak

Eindrapport Werkingsverslag

Begroting

Staat van 
inkomsten



Waar te beginnen?

GZG-website Begeleidingsgids

Vragen naar 
gzg@vlaanderen.be



Let op! 

De documenten op de website 
zijn beschikbaar vanaf het 
openstellen van de oproep



Vragen



Programmamanager
Danny Lievens

Coördinator
David Suijkerbuijk

Business analyse
Tim Vereecken

Communicatie
Veerle De Wispelaere

gzg@vlaanderen.be

Contacteer ons via


