
Doel Doelgroep Impact Deliverable

Europees bedrijf die zich wil vestigen in de gemeente

De onderneming kunnen op een efficiëntere manier informatie vinden die
komt uit een unieke bron en is gebaseerd op een dienst/product.

Impactmeting:
- Correcte informatie in verschillende talen.

- Verlaagde drempel om zich te vestigen in andere gemeente/land
- Verhoging internationale dienstverlening door lokaal bestuur

- Verkorting van de tijd om (inter)nationale bedrijven de juiste informatie
te bezorgen

Verhoging van dienstverlening naar Europese bedrijven. Een  link van het
lokaal platform via Vlaanderen naar MyEurope.

Burger met specifieke vraag naar ondersteuning en
dienstverlening rond energie.

Inwoner vindt gestructureerd de juiste informatie rond
energiemaatregelen op Vlaams en lokaal niveau.

Impactmeting:
- Vereenvoudiging in het zoeken naar specifieke diensten

- Vergroten van de toegankelijkheid voor elke inwoner tot specifieke
producten en/of diensten

Toegankelijkheid naar de doelgroepen met vragen naar lokale en Vlaamse
producten en diensten vergroten.

G-Sportvereniging die die op zoek gaat naar
ondersteunende subsidies

De vereniging vindt alle informatie gebundeld specifiek per overheid
Impactmeting:

- Versnellen van aanvragen ikv subsidieaanvraag verenigingen
- De drempel verlagen om subsidie aan te vragen

G-Sporters aanmoedigen om zich aan te sluiten bij een sportclub d.m.v.
efficiënt toekennen van subsidie.

Lokaal bestuur: medewerker die digitale vragen
ontvangt van de verschillende doelgroepen.

De medewerker kan dankzij  gestructureerde info de

Impactmeting:
- De medewerker kan d.m.v. gestructureerde data de correcte informatie

efficiënt communiceren.
- Verhogen van de inhoudelijke impact naar dienstverlening.

- Het behandelen van vragen rond bepaalde thematieken wordt versneld
door gestructureerde en verrijkte data.

De module die Vlaanderen en de gemeentelijke website koppelt, dient als
kennisdatabank voor de medewerker. Door het efficiënt linken van

verschillende bronnen wordt de data efficiënt opgehaald en weergegeven
in de website.

Lokaal bestuur wil website koppelen aan producten en
dienstencatalogus van Vlaanderen

De  module is ter beschikking gesteld van de community

Impactmeting:
- Module is toegankelijk en beschikbaar voor elke bestuur in Vlaanderen

Elke gemeente kan kosteloos de ontwikkelde module integreren of erop
verder bouwen.

( ▲ voeg bijkomende lijnen hierboven toe)

Burger/vereniging/onderneming/lokaal bestuur

Met deze vernieuwde aanpak
bieden we de mogelijkheid aan het lokaal bestuur om via hun
website de verschillende producten en diensten doelgericht te

visualiseren en te linken, om zo hun dienstverlening af te
stemmen op vragen vanuit de verschillende doelgroepen.
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