
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 afloop van de presentaties beantwoorden we de meest relevante vragen.

Een overzicht van de vragen en antwoorden komt sowieso op de website van GzG.

Nog vragen achteraf? Geef ze door via gzg@vlaanderen.be



Agenda

• Verwelkoming ABB & Digitaal Vlaanderen 
• Standaarden en architectuur 

• OSLO, VLOCA, LBLOD      
• Digitaal Archief Vlaanderen als bouwsteen
• Pauze
• Data-bouwstenen

• Authentieke gegevensbronnen
• GIPOD
• MAGDA 

• Andere nuttige bouwtenen
• Veiligheidsbouwstenen
• Digitale handtekenmap

• Raamcontracten
• Slot: contacteer ons met al jullie vragen

Q&A



Veerkrachtig Vlaanderen, gezamenlijke visie

Ambitieus Vlaams relanceplan na COVID-19
Digitale transformatie is een van de zeven prioriteiten

Gemeente zonder gemeentehuis

Steun voor lokale besturen om hun 
dienstverlening en werking innovatief te 

vernieuwen via digitalisering 

AGENTSCHAP
BINNENLANDS BESTUUR



Met digitaal georganiseerde processen

Waar data vlot doorstroomt en slim 

ingezet wordt

De klik met de burger



Innovatieve concepten

Naar Omvang en Complexiteit

ontwerp van een ICT-
veranderingstraject,

uitwerking van een proof of concept, 
prototype of experiment

Thematische projecten

Vb.: parkeren in blauwe zone, verhuizen, 
opschalen in geval van crisissituatie

Vb.: de volledige transformatie van de 
dienst burgerzaken

Grootschalige transformaties

150k€ 500k€ 2.000k€

Innovatieve dienstverlening, Digitale democratie, Werkplek van de toekomst

Naar Focus



Oproep Omvang
Focus

Innovatieve dienstverlening Digitale democratie Werkplek van de toekomst

1
Innovatieve

concepten

Welke dienstverlening wil je burgergericht 

herdenken /uittekenen? Welke impact heb je 

voor ogen?

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 om 

medewerkers meer plaats- en tijdonafhankelijk 

te laten werken?

2
Thematische

projecten

Welke dienstverlening wil je vernieuwen of 
uitrollen? Welke impact heb je voor ogen?

Welke interne processen wil je reorganiseren of 
opzetten? Welke impact heb je voor ogen?

3
Grootschalige

transformaties

Welk omvattend geheel van diensten of 
dienstverlening wil je transformeren? Welke 
impact heb je voor ogen?

Welk omvattend geheel van werkprocessen wil 
je transformeren om grote stappen te zetten 
naar de werkplek van de toekomst?

4
Innovatieve

concepten

Welke dienstverlening wil je burgergericht 

herdenken /uittekenen? Welke impact heb je 

voor ogen?

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 om 

medewerkers meer plaats- en tijdonafhankelijk 

te laten werken?

5
Thematische

projecten

Welke dienstverlening wil je vernieuwen of 
uitrollen? Welke impact heb je voor ogen?

Welke nieuwe digitale manier van participeren 

wil je uitrollen? Welke impact heb je voor ogen?

Welke interne processen wil je reorganiseren of 
opzetten? Welke impact heb je voor ogen?

6
Grootschalige 

transformaties

Welk omvattend geheel van diensten of 
dienstverlening wil je transformeren? Welke 
impact heb je voor ogen?

Welk omvattend geheel van werkprocessen wil 
je transformeren om grote stappen te zetten 
naar de werkplek van de toekomst?

7
Thematische

projecten

Welke dienstverlening wil je vernieuwen of 
uitrollen? Welke impact heb je voor ogen?

Welke interne processen wil je reorganiseren of 
opzetten? Welke impact heb je voor ogen?
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Ondersteuning

Financiële ondersteuning

personeelskosten, werkings- middelen, 
externe prestaties …

80/20, innovatieve tot 150K€, thematische tot 500K€, 
transformatieve tot 2.000K€

Opvolging tijdens de uitvoering

Deskundige jury per oproep

Ontvankelijkheidscriteria, inhoudelijke criteria: doelmatigheid, 
kwaliteit, hefboomeffect

Begeleiding

opstellen van kwalitatief
subsidiedossier

Infosessies, Mini-opleiding templates, Sessie bouwstenen en 
standaarden, Check-in’s, opvolging

Samenwerking bevorderen

bekendmaking van ideeën
& matchmaking

Referentieregio’s, IGS’n, gemeentelijke samenwerking, middenveld, 
private instanties



Slim hergebruiken

Digitale 
bouwstenen

Interbestuurlijk partnership: 

Iedereen mee – iedereen vooruit 

Vlaanderen als partner

Standaarden Enterprise 
architectuur

MAGDA, Toegangsbeheer, 
Mijn Burgerprofiel, E-loket 
ondernemen, …

OSLO VLOCA



Samen

Bouwen we vandaag

Aan de overheid van morgen



360 graden rond de klant

Met ICT, data en 
loketoplossingen in onze kern
helpen we overheden sneller, 

efficiënter en meer 
gebruikersgericht te 

digitaliseren.

Als strategische partner werken 
wij op maat van uw project en 

uw noden. 
Samen bouwen we aan de 

overheid van morgen.

Wij werken in gemengde
teams, met onze eigen mensen, 

met uw mensen en met onze 
ICT-partners. 



Standaarden en architectuur

OSLO

VLOCA

LBLOD



OSLO 



Ons aanbod op maat: voorbeeld                    

14

Traject OSLO Mobiliteit



1. Ik wil mijn gegevens ontsluiten en/of combineren in lijn met 
OSLO

2. Ik wil een eigen OSLO-datastandaard maken

https://data.vlaanderen.be/

Scenario’s om met OSLO aan de slag te gaan

15

https://data.vlaanderen.be/


Interoperabiliteit: dezelfde taal spreken



VLOCA 



Jouw Smart City data is niet mijn Smart City data
OSLO, VLOCA ???



Smart City data → interoperabiliteit ?

Raf’s resultaten Philippe’s resultaten

{
"location": {

"x": 4.4008622,
"y": 51.2248885 

},
"time": "2019-05-20T20:00:00.000",

"measurements": [
{

"property": "temperature",
"value": 19

},
{

"property": "humidity",
"value": 79

},
{

"property": "PM10",
"value": 40

}
]

}

<?xml version="1.0"?>
<Measurements time="2019-05-
20T18:00:00.000+02:00">

<location lat="51.189445" long="4.3188912" />
<temperature>20.5</temperature>
<humidity>0.78</humidity>
<PM10>19.46</PM10>

</Measurements>

Standaardiseren = afspraken maken

= de norm afspreken



OSLO = IN de Smart City data 
VLOCA = ROND de Smart City data

Raf’s resultaten Philippe’s resultaten

{
"location": {

"x": 4.4008622,
"y": 51.2248885 

},
"time": "2019-05-20T20:00:00.000",

"measurements": [
{

"property": "temperature",
"value": 19

},
{

"property": "humidity",
"value": 79

},
{

"property": "PM10",
"value": 40

}
]

}

<?xml version="1.0"?>
<Measurements time="2019-05-
20T18:00:00.000+02:00">

<location lat="51.189445" long="4.3188912" />
<temperature>20.5</temperature>
<humidity>0.78</humidity>
<PM10>19.46</PM10>

</Measurements>

standaardisatie van data architectuur 

= VLOCA
standaardisatie van data

= OSLO data interoperabiliteit



VLOCA: de Vlaamse Open City Architectuur
een korte inleiding

thematische onderwerpen

→

in co-creatie met stakeholders

standaardiseren & normeren

→

1 interoperabele slimme regio Vlaanderen



VLOCA Waardenmodel
Hoe structureren we VLOCA ?

vloca
portaal

vloca catalogus

vloca cases

vloca trajecten

kennishubreferentie architectuur kennisstructuur

vloca 

vereisten

model

smart city

case  reports

vloca

draaiboeken

vloca

conformiteits

model

vloca gebruikersgroepen

alle belanghebbenden …

… gebruiken het portaal, navigeren doorheen de 
domeinen, lezen rapporten en VLOCA updates.

vloca deelnemers

… creëren, publiceren en onderhouden, 
rapporten en referentie cases voor verder
gebruik.

business owners, architecten, 

domein experten, …

… nemen deel aan VLOCA trajecten
voor specifieke cases en evalueren
VLOCA conformiteit.

technische experten

… onderhouden de 
technische
fundamenten van 
VLOCA. Ze co-creëren
in de kennishub.

vloca kernelementen

De VLOCA catalogus is een navigeerbare voorstelling van 
smart city (sub)domeinen gelinkt aan concrete VLOCA cases. 

Dit is de etalage van VLOCA, geoptimaliseerd voor
gebruikerservaringin voor een breed publiek.

Een case report is een document dat een VLOCA case in 
Vlaanderen beschrijft volgens een welbepaalde structuur:

• vereisten
• competenties
• gebruikte componenten en standaarden
• conformiteit aan randvoorwaarden

Een VLOCA traject resulteert in 
draaiboeken, een vereisten- en een

conformiteitsmodel dat gebruikt wordt
om voorgestelde open city oplossingen

en componenten

De VLOCA fundamenten
hebben hun oorsprong in 
GAIA-X en volgen de ISA² 

interoperabiliteits principes.

vloca

talks

smart region 

monitor

• functioneel

• niet-functioneel

• randvoorwaarden

componenten

vloca fundamenten

ISA² EIF4SCC

GAIA-X



Per thema 1 VLOCA “donut”
de basis van de interoperatele open smart city architectuur

• Lokale en bovenlokale besturen

• Vlaamse agentschappen

• Onderzoeksinstellingen

• Intercommunale dienstverleners

• Bedrijven

architectuurmodel per thema/use case

→

thematische blauwdruk 

relevant voor alle stakeholders

= Slim bouwplan ondersteund door 

draaiboeken, vereistenmodellen, conformiteitsmodellen

→

gebruik in aanbestedingsdossiers

Gedeelde

principes

Gestandaardiseerde 

componenten



Bij jouw complex project willen we jouw idee graag concreet helpen uitwerken, en tegelijk de andere lokale besturen aanspreken

Zo kunnen we samen Vlaanderen als Slimme Regio uitbouwen: jouw lokaal bestuur, Gemeente zonder Gemeentehuis, OSLO en VLOCA.

We vertrekken vanuit jouw idee, jouw project, jouw lokaal bestuur. 

We werken het samen met anderen uit, in co-creatie

Ons gezamenlijk commitment
Gemeente zonder Gemeentehuis & VLOCA

2. We gebruiken de VLOCA 

kennishub als co-creatieplatform
1. We mappen jouw case op de referentie 

architectuur volgens de VLOCA principes

3. Jouw GzG project kan gerepliceerd worden. 

We co-creëren onze Smart Region Vlaanderen



→Gebruik OSLO-standaarden en generieke digitale Vlaamse 
bouwstenen in je project

→Gebruik VLOCA om in jouw project een standaard op jouw 
vakdomein te bepalen

→ In co-creatie met andere besturen en bedrijven

→Neem graag ook deel aan de andere co-creatietrajecten

Vragen? Contacteer ons gerust:

vloca@vlaanderen.be |   vloca.vlaanderen.be

oslo@vlaanderen.be | data.vlaanderen.be

Samenwerken 
aan een gemeente op maat van elke burger, 
ondernemer of vereniging?

mailto:vloca@vlaanderen.be


LBLOD 



#LBLOD — Voor burger, onderneming & bestuur

t
WOONZORGCENTRUM

Woonzorgcentrum Hof Van Egmont,
Hendrik Speecqvest 5, 2800 Mechelen

t
ENTHOUSIASTE BURGER

Alice, 75 jaar
“Ik heb heel mijn leven in Mechelen
gewoond. Het is altijd fijn om te zien
welke mooie initiatieven er genomen
worden. Natuurlijk wil ik weten waar
mijn bestuur mee bezig is!”



#LBLOD — Voor burger, onderneming & bestuur

t

GELEGENHEDEN
& MELDINGEN

GEVOLGEN

Evenementen

Omgevingsvergunningen

Klachten

41
1
1
3

Goedkeuringen

Weigeringen

Overige

50

2

3

Katanga

t
“Af en toe kijk ik eens rond welke
besluiten er genomen worden. Dat is 
interessanter dan de krant, en zo ben ik
ook mee hé.”



MARKTEN

#LBLOD — Voor burger, onderneming & bestuur

Betalend (13) Gratis (3)

t

MARKT

Markt Steenweg: 
Markt in nieuwe koopwaar

Bekijk details Sluit

Elke zaterdag 6.00 – 14.00 uur
Behalve op 1 januari en 25 December

Steenweg Mechelen

t

Ik ga ook graag naar de markt met 
mijn vriendinnen, het is handig om te
weten wanneer die plaatsvinden.



#LBLOD — Voor burger, onderneming & bestuur

Katanga

t

COLLEGE BURGEMEESTER & 
SCHEPENEN ZITTING 13.05.2019

Publiek Domein en Vergunningen —
Vergunning evenement

Mechelen Feest. Evenementen 2019. Mechelen
Culinair 24 tot 26 mei 2019. Praktische afspraken.
Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Goedkeuring

Bekijk besluit Sluit

t

GELEGENHEDEN
& MELDINGEN

GEVOLGEN

Evenementen

Omgevingsvergunningen

Klachten

41
1
1
3

Goedkeuringen

Weigeringen

Overige

50

2

3

t
“Soms staan daar ook evenementen
in, bijvoorbeeld Mechelen Culinair. 
Daar ga ik met mijn kinderen en
kleinkinderen graag iets proeven.”



Hoe helpt #LBLOD
burgers & ondernemingen?



300 besturen — een schat aan informatie

t

Stad Gent
Aanstelling schepen
Sofie Bracke

t

District Berchem
Evenement Berchem
Koerst — wegomleiding

t
Stad Leuven
wijziging parkeertarieven



& ondernemingenRelevant voor overheden, burgers

Die informatie zit nu in 
ondoorzoekbare
archieven. Hoe 
veranderen we dat?

We bouwen een
ecosysteem met 
standaarden
& linked open data!



Een schat van informatie, 
aan jouw vingertoppen
met #LBLOD.

Lokale Besturen & Linked Open Data

Het effect van een
beslissing op een stad

Beslissingen worden
volgens dezelfde standaard
opgemaakt.

t

AANSTELLING

Karel De Gucht
Voorzitter Berlare

De informatie in die 
beslissingen wordt
open gepubliceerd.

Op die manier kan
informatie door iedereen
hergebruikt worden.



Versterkt 
democratie:
Burgers &
ondernemingen 
informeren en actief
betrekken met
bestaande informatie.

#LBLOD

Vereenvoudigt
digitale dienstverlening:
Informatie efficiënt 
bijhouden en 
hergebruiken via een 
eenmalige digitale ingave.



Biedt bouwblokken aan die 
relevante gegevens uit authentieke 
besluiten en bestaande processen
haalt.

Die gegevens kunnen rechtstreeks 
kunnen gebruikt en hergebruikt
worden – door burger & bestuur.

#LBLOD



Open standaarden
Iedereen spreekt
dezelfde taal

Deelbare (open) data
De data is vrij te gebruiken voor
iedereen (ev. gemachtigd)

Open source
Iedereen kan mee aan de 
applicatie bouwen, of onderdelen
zelf gebruiken (vb. Tekstverwerker)

(Her)gebruik
van informatie

Gebouwd als een open ecosysteem
L B L O D  - B O U W B L O K K E N



Open
standaarden

Deelbare
(open)
data

Open
source

(Her)gebruik
van informatie

Gebouwd als een open ecosysteem
L B L O D  - B O U W B L O K K E N



Open
standaarden

Deelbare
(open)
data

Open
source

(Her)gebruik
van informatie

Dossierbeheer
(systeem)

Eenmalige ingave
creatie door 
co-creatie

Gebouwd als een open ecosysteem
L B L O D  - B O U W B L O K K E N



Dossier-
opvolging

Burgers
& onder-
nemingen

##
overheden & 

diensten

Herbruikbare
bronnen

Gebouwd als een open ecosysteem
L B L O D  - B O U W B L O K K E N

Publicatie & 
communicatie

via Gelinkte Open Data

LBLOD 

Ondersteuning in
kwaliteit & efficiëntie

Rechtstreekse
datauitwisseling

300 lokale
besturen



Dossier-
opvolging

Burgers
& onder-
nemingen

##
overheden & 

diensten

Herbruikbare
bronnen

Gebouwd als een open ecosysteem
L B L O D  - B O U W B L O K K E N

Publicatie & 
communicatie

via Gelinkte Open Data

LBLOD 

Ondersteuning in
kwaliteit & efficiëntie

Rechtstreekse
datauitwisseling

Relevante
gegevens in authentieke

besluiten rechtstreeks ontsluiten
en hergebruiken, 

als referentie voor
burgers en bestuur.

300 lokale
besturen



Lokaal
bestuur

Gebouwd als een open ecosysteem
L B L O D  - B O U W B L O K K E N

Voor-
bereiding & 

dossier-
opvolging

Besluit-
vorming

Publicatie & 
communicatie

via Gelinkte Open Data

LBLOD 

Ondersteuning in
kwaliteit & efficiëntie

Rechtstreekse
datauitwisseling



Lokaal
bestuur

Gebouwd als een open ecosysteem
L B L O D  - B O U W B L O K K E N

Publicatie & 
communicatie

via Gelinkte Open Data

LBLOD 

Ondersteuning in
kwaliteit & efficiëntie

Rechtstreekse
datauitwisseling

Digitaal
loket

Mijn
Burger-
profiel

Voor-
bereiding & 

dossier-
opvolging

Besluit-
vorming



300 lokale
besturen

Dossier-
opvolging

Burgers
& onder-
nemingen

##
overheden & 

diensten

Herbruikbare
bronnen

Gebouwd als een open ecosysteem
L B L O D  - B O U W B L O K K E N

Publicatie & 
communicatie

via Gelinkte Open Data

LBLOD 

Ondersteuning in
kwaliteit & efficiëntie

Rechtstreekse
datauitwisseling

Besluit-
vorming

Voor-
bereiding & 

dossier-
opvolging

Mijn
Burger-
profiel

Digitaal
loket



Wil je iets doen met (informatie 
uit) besluiten?

Gebruik, hergebruik of bouw
mee aan de bouwstenen van 
#LBLOD met Gemeente Zonder 
Gemeentehuis.

Bouw mee aan #LBLOD



Wat kan je doen met de 
#LBLOD bouwblokken?



We maken het mogelijk om deze 
informatie te integreren in andere 
applicaties om dichter bij onze 
burgers te komen.

t
“Mijn kinderen vinden het enorm
handig dat ze de juiste route ook
kunnen zien terwijl ze met de auto 
rijden. Je moet de route niet eens
printen!”



M O G E L I J K H E D E N  # L B L O D

Betrekken van burger, onderneming & bestuur

Alice

Enthousaste gepensioneerde burger in 
Mechelen

Oscar

Spaanse fietsenmaker,
die wil verhuizen naar Belgie

Barbara

Ambtenaar bij lokaal bestuur

Tom

Ambtenaar bij de Vlaamse Overheid



M O G E L I J K H E D E N  # L B L O D

Betrekken van burger, onderneming & bestuur

Tom maakt
voorbeeldteksten voor
producten en diensten.

Barbara past voorbeeldteksten aan voor
lokaal bestuur op basis van besluiten
en publiceert de diensten en producten.

Barbara publiceert
lokale besluiten.

Alice ontdekt nieuwigheden
in de stad aan de hand
van publicaties.

Oscar kan de nodige producten
en diensten eenvoudig
ontdekken.

Vloeit terug.



Burger & onderneming 
betrekken met #LBLOD 

Snel informatie linken en 
inzichten vergaren: Case 
mondmaskers









En nog inspiratie
Wat gebeurt er wanneer je 
mensen los laat op 
#LBLOD?



Open Summer of Code: Roadbase
Veiligheid & Linked Open Data

Laat toe om burgers onveilige
verkeerssituaties te melden

Meldpunt



Open Summer of Code: Roadbase
Veiligheid & Linked Open Data

Besluitvorming & 
dossiersystemen

Verbindt met achter-
liggende processen

Laat toe om burgers onveilige
verkeerssituaties te melden

Meldpunt



Open Summer of Code: Roadbase
Veiligheid & Linked Open Data

Besluitvorming & 
dossiersystemen

Verbindt met achter-
liggende processen

Laat toe om burgers onveilige
verkeerssituaties te melden

Meldpunt

Verkeers-
bordendatabank
Linked open data



Open Summer of Code: Roadbase
Veiligheid & Linked Open Data

Besluitvorming & 
dossiersystemen

Verbindt met achter-
liggende processen

Laat toe om burgers onveilige
verkeerssituaties te melden

Meldpunt

Verkeers-
bordendatabank
Linked open data

Terugvloeien van acties
en beslissingen



Open Summer of Code: Roadbase
Veiligheid & Linked Open Data

Besluitvorming & 
dossiersystemen

Verbindt met achter-
liggende processen

Laat toe om burgers onveilige
verkeerssituaties te melden

Meldpunt

Verkeers-
bordendatabank
Linked open data

Stimuleert burger-
participatie & (her)gebruik
van informatie

Terugvloeien van acties
en beslissingen



Resultaten Challenge Open Belgium
Hier is onze data. Ga er mee aan de slag!

• Informeer & Verenig
• Verbinden & Versterken
• Democratie in actie

Team Paddle
Wij bouwen websites voor lokale besturen. We willen
de linked open data die uit de besluiten komen
integreren in die websites, en doorzoekbaar maken –
om nog transparanter te zijn als lokaal bestuur, en om 
te tonen waar het bestuur mee bezig is.



Resultaten Challenge Open Belgium
Hier is onze data. Ga er mee aan de slag!

• Informeer & Verenig
• Verbinden & Versterken
• Democratie in actie

Team Osocks
Dit team visualiseerde een applicatie die 
beslissingen toont die gemaakt worden in een
specifieke stad. Ze kunnen zelf stemmen, en
hun stem vergelijken met die van de 
beslissingmakers.



Resultaten Challenge Open Belgium
Hier is onze data. Ga er mee aan de slag!

• Informeer & Verenig
• Verbinden & Versterken
• Democratie in actie

Team Addestino
Hannes en Thomas dromen ervan om 
inzichten te krijgen in stemmingsresultaten, 
per agenda item per gemeente – en
interessante patronen te ontdekken.



Een productieve stage: 
Ontdek wat onze vertegenwoordigers voor ons beslissen.



Lokaal Beslist
Verken agendapunten en abbonneer je op thema’s



Proof of Concept: Aeco kantoorbelasting
https://kantoorbelasting.aeco.cloud



Wil je een project uitvoeren rond 
besluiten?

Contacteer ons om te kijken hoe 
#LBLOD daarin past.

gzg@vlaanderen.be

mailto:gzg@vlaanderen.be


Breng burgers &
ondernemingen
dichterbij met #LBLOD
Duurzaam en democratisch samenleven in 
diversiteit door burgers en bestuur te verbinden
en te versterken.



Digitaal Archief Vlaanderen



Digitaal Archief Vlaanderen
Gemeenschappelijke dienstverlening voor het beheren en bewaren van digitale 
overheidsinformatie die het administratief proces doorlopen heeft

Vlaamse overheid

✓ Alle entiteiten van de 
Vlaamse overheid

Lokale overheden

✓ Provincies
✓ Gemeenten
✓ ...

Instellingen met een publieke 
taak

✓ Instellingen die voldoen 
aan de kenmerken van 
art. I. 3, 6° van het 
Bestuursdecreet



Diensten

Serieregister

Centraal register van 
alle series in 
Vlaanderen

Documenten-
kluis

Duurzaam, beheren 
en bewaren van 

’losse documenten’ 
zonder seriecontext

Onder-
steuning

Begeleidende 
maatregelen om 

informatie te beheren 
en te bewaren

E-depot

Duurzaam, beheren 
en bewaren van 

dossiers in 
seriecontext

Bijkomende module 
bij E-depot voor 

logistiek beheer van 
analoge 

(archief)ruimtes

Depotbeheer



Serieregister

Serie 1 

Serie 2 

Serie 4 

Overzicht informatie organisatie

Serie
aggregatie van dossiers gecreëerd, 
onderhouden of ontvangen door organisatie 
in kader van hetzelfde proces

Serieregister
centraal register waarin series en 
selectieregels worden gepubliceerd
- aanmaken, beheren
- indienen ter goedkeuring

Serie 3 



Waarom series in kaart brengen?

Series bieden een overzicht van de 
aanwezige informatie in een

organisatie

Finale doelstelling is een hogere maturiteit
bereiken voor:
• Informatiebeheer
• Organisatiebeheer
• Procesbeheer
• Risicobeheer
• Informatieveiligheid

BESCHRIJVING
• Beschrijvende metadata
• Waarover gaat de informatie?

01

02

03

04

BEHEER
• Beheersmetadata
• Hoe ga ik om met de informatie?
• Wat doe ik met de informatie?

TOEGANG
• Beveiligingsgroepen
• Wie mag de informatie

aanmaken/wijzigen/bekijken?

STRUCTUUR
• Structuurelement
• Waar/hoe vind ik de informatie?



Relatie serie, dossier en stuk

Stuk
Het aanvraagformulier van 

Quincy Oeyen voor een subsidie 
m.b.t. zonnepanelen

Dossier
Het subsidiedossier m.b.t. 

zonnepanelen van Quincy Oeyen

Serie
Alle subsidiedossiers m.b.t. 

zonnepanelen

Geheel van samenhangende 
gegevens die zijn vastgelegd in 

één document

Geheel van stukken die 
dezelfde zaak betreffen en dus 

samen gegroepeerd worden 



E-depot

E-depot

Duurzaam, beheren en 
bewaren van dossiers in 

seriecontext

• Garanderen van bewijskracht
• Maatregelen m.b.t. integriteit en authenticiteit
• Oplossing om digitaal ondertekende documenten te bewaren

• Garanderen van leesbaarheid
• Actieve transformatiepolitiek

• Garanderen van veilige bewaring
• Oplossing is geschikt voor data tot en met 

informatieclassificatie-niveau 4

• 1 centrale toegangspoort/vindplaats
• Afgesloten informatie op 1 plek terug te vinden
• Automatische ontsluiting, met toepassing van de regelgeving, 

naar externen



Gebruiker

Bedrijfs-
applicatie

O

N

T

S

L

U

I

T

I

N

G

Mijn 
Burger-
profiel

E-depot

Formaat-
validatie

Inhoudelijke
metadatering

Goedkeurings-
flow (optioneel)

Vernietigings-
workflow 

Viruscontroles

Genereren van
raadpleeg-

kopieën

Genereren van
preservatie-

kopieën

Opvolging van 
bewaar-

termijnen

Invoer

Webcliënt

API

FTPS

Bedrijfs-
applicatie

Medewerker

Publieks-
portaal

High-level overzicht

Toepassen van 
beveiligings-

groepen
‘Event’logging



Onze klanten

▪ Agentschap Binnenlands 
Bestuur

▪ Agentschap Facilitair Bedrijf

▪ Agentschap Integratie & 
Inburgering

▪ Agentschap voor 
Overheidspersoneel

▪ Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken

▪ Departement Cultuur, Jeugd en 
Media

▪ Departement Werk en Sociale 
Economie

▪ Dijledal Sociale Huisvesting

▪ Gemeente Dentergem

▪ Gemeente Dilbeek

▪ Gemeente Evergem

▪ Gemeente Ledegem

▪ Gemeente Merelbeke

▪ Provincie Vlaams-Brabant

▪ Provincie West-Vlaanderen

▪ Stad Brugge

▪ Stad Gent

▪ Stad Hasselt

▪ Stad Izegem

▪ Stad Kortrijk

▪ Stad Leuven

▪ Stad Oostende

▪ Stad Roeselare

▪ Stad Turnhout

▪ Universiteit Gent

▪ Vlaamse Onderwijsraad -
Conseil flamand de 
l'Enseignement

▪ Wonen Vlaanderen



Voorbeeld-projecten
▪ Oud archief

▪ Charters Stad Leuven

▪ Integratie 

▪ Coronasteun Departement Mobiliteit en Openbare Werken

▪ Digitaal Sociaal Dossier

▪ E-decision

▪ Migratie

▪ Selectiedossiers Agentschap Overheidspersoneel



Depotbeheer

Bijkomende module bij E-
depot voor logistiek 
beheer van analoge 

(archief)ruimtes

Depotbeheer

• Analoog archief beschrijven

• Archief overdragen
• Overdrachten van de administratie naar de archiefdienst 

faciliteren

• Depotbeheer
• Beheer eigen archiefruimtes
• Faciliteren van aanvragen (inzage, scan op vraag, bruikleen)
• Faciliteren van vernietigingen van analoog archief



Documentenkluis

Documenten-
kluis

Duurzaam, beheren en 
bewaren van’losse 

documenten’ zonder 
seriecontext

• Archiveren zonder dossiercontext

• Laat applicaties toe om ‘losse documenten’ op te slaan met het 
oog op: 
• Duurzame bewaring 
• Actief beheer
• Bewijskracht
• Ontsluiting naar diverse kanalen

• Ontsluiting:
• via API naar eigen portalen
• via Mijn Burgerprofiel 
• via publieksportaal op archief.vlaanderen.be 
• voor klanten E-depot, ook ontsluiting in E-depot



Hoe aansluiten?

Contacteer ons voor een intakegesprek

via digitaalarchief@vlaanderen.be

Volg ons: 
▪ overheid.vlaanderen.be/digitaal-archief-vlaanderen
▪ Schrijf je in op onze nieuwsbrief via dit formulier.
▪ Twitter: @DAVlaanderen

mailto:digitaalarchief@vlaanderen.be
https://overheid.vlaanderen.be/digitaal-archief-vlaanderen
https://vlaanderen.us2.list-manage.com/subscribe?u=1ce5d4fed72aba0508f0eff53&id=22c8bdc7ba
https://twitter.com/davlaanderen?lang=en


Pauze (5 minuten)



Data-bouwstenen

AUTHENTIEKE GEGEVENSBRONNEN

GIPOD

MAGDA



Authentieke gegevensbronnen 



Basisregisters & GRB

Wegenregister Gebouwenregister Adressenregister

GRB



Authentieke gegevensbronnen - eigenschapen

Herbruikbaarheid 
de informatie is herbruikbaar binnen verschillende processen en diensten – vraag niet wat je al weet  

Kwaliteit
de bronnen zijn in lijn met de kwaliteitsvereiste van de afnemers om een zo hoog mogelijke kwaliteit te garanderen

Interoperabiliteit
uitwisselbaarheid van gegevens en aansluiting op elkaars processen

Openheid
transparantie naar burgers en overheidsinstellingen 

Ontsluiting van gegevens
‘state-of-the-art’ technologie en services om informatie te ontsluiten die makkelijk te verwerken is door afnemers



Gebruik je in jouw project een 
specifieke databron?

Contacteer ons om te kijken of er een 
authentieke bron voor bestaat.

gzg@vlaanderen.be

mailto:gzg@vlaanderen.be


GIPOD



GIPOD

• Brengt alle informatie 
over (grond)werken, 
evenementen en hinder 
op het openbaar domein 
zoveel mogelijk samen

• Afstemming tussen nuts-
en wegenwerken

• (Mobiliteits)hinder op 
het openbaar domein 
minimaliseren

Generiek Informatieplatform Openbaar Domein



Heeft jullie project betrekking op het 
openbaar domein?

Contacteer ons om te zien of GIPOD 
jullie kan helpen.

gzg@vlaanderen.be

mailto:gzg@vlaanderen.be


MAGDA 



webdiensten voor 
ophalen  van 

gegevens

MAGDA
Online

MAGDA
Online

MAGDA 
platform

Authentieke 
bronnen

MAGDA 
Documentendienst

Toepassingen –
lokale db

van afnemers

gmail, hotmail, …



MAGDA voordelen

✓ In orde met wetgeving (AVG/GDPR)

✓ Duurzame architectuur

✓ Veilige informatiestromen

✓ Backwards compatibel tov de bronnen

✓ Eén aanspreekpunt voor vele bronnen

✓ Eén Service Desk van Informatie Vlaanderen

✓ Integratie van OSLO standaarden indien van toepassing bij de bron



persoon gezin
sociale 

zekerheid
werk inkomen

kadaster onderwijs diploma’s dossier onderneming

milieu energie inburgering
ruimte en 
omgeving

sociale 
economie

geo – adres
Vlaams loket 

woningkwaliteit
mobiliteit

verzenden en 
ontvangen

Webservices - domeinen



Case – lage emissiezone

MAGDA platform

NAAR MAGDA
NAAR MAGDA DOCUMENTENDIENST
NAAR MAGDA ONLINE  

https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/gegevensdelingsplatform-magda
https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/magda-documentendienst
https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/magda-online


Wil je in jouw project gegevens 
uitwisselen met andere overheden?

Contacteer ons om te kijken of MAGDA 
dit kan faciliteren.

gzg@vlaanderen.be

mailto:gzg@vlaanderen.be


Overige nuttige bouwstenen

VEILIGHEIDSBOUWSTENEN

DIGITALE HANDTEKENMAP



Veiligheid en beheer 

De Security-bouwstenen 



Ons aanbod

VEILIGHEIDSDIENSTEN

Veilige toegang tot 
je toepassingen en 
digitale werkplek

Beheer van gebruikers 
en rollen

Controle over je 
geprivilegieerde 

gebruikers

Beveiligde uitwisseling 
van informatie

Beveiliging van 
gegevensopslag

Beveiliging van 
gegevensuitwisseling



Toegangsbeheer

▪ Gebruikers van jouw toepassingen zich op een sterke manier te 
laten aanmelden
▪ E-ID, ITSME, …

▪ Ik wil zeker zijn dat gebruikers van mijn toepassing effectief zijn 
wie ze claimen te zijn

▪ Ik meld me steeds op dezelfde manier aan

▪ Single-Sign-On toegang tot eco-systeem Vlaamse Overheid

▪ Conform GDPR/AVG

▪ Maximale ontzorging

▪ Customisatie van de aanmeldschermen
is mogelijk

▪ 99,7% beschikbaarheid (24/07)

>6m
aanmeldingen/

maand

Veilige toegang tot 
je toepassingen en digital 

werkplek



Gebruikersbeheer

▪ Het Gebruikersbeheer draait om toegang geven aan 
gebruikers door hen de juiste rechten toe te kennen

▪ Ik wil mijn gebruikers zelf beheren op één centrale locatie

▪ Ik wil de rollen tot mijn toepassing beheren op één centrale 
locatie

▪ Conform GDPR/AVG

▪ Maximale ontzorging

▪ 99,30% beschikbaarheid op werkdagen 
tussen 07h30 en 19h

>150.000 
organisaties

>300.000 
gebruikers

Beheer van 
gebruikers en rollen



Voorbeeld: Stad Leuven

◼ Stad Leuven heeft een online platform ontwikkeld waar men premies kan aanvragen die door de stad uitgekeerd kunnen 
worden (energiepremies, erfgoedpremies, ...)

◼ Premies kunnen aangevraagd worden door burgers. Bijvoorbeeld: voor het aanleggen van een geveltuintje waarbij je een 
aantal stoeptegels wil uitbreken en planten in de plaats wil zetten. Burgers kunnen hiervoor een premie van 25 € 
aanvragen.

◼ Premies kunnen ook aangevraagd worden door ondernemingen. Bijvoorbeeld: een hotel is gehuisvest in een historisch 
pand dat erkend is als monument. Hotels kunnen voor het onderhoud van het pand aanspraak maken op een 
tegemoetkoming van Stad Leuven.

◼ Premie-aanvragen worden op het platform behandeld door medewerkers van de Stad Leuven.

◼ Stad Leuven koos voor een integratie met het Toegangsbeheer en Gebruikersbeheer:

 Stad Leuven weet dat de gebruiker die zich aanmeldt effectief is wie hij of zij claimt te zijn.

 Als een gebruiker zich aanmeldt namens een onderneming, weet Stad Leuven dat deze gebruiker effectief gemachtigd is om 
deze onderneming te vertegenwoordigen op de toepassing.

 Als een gebruiker zich aanmeldt namens Stad Leuven, weet Stad Leuven dat deze gebruiker effectief gemachtigd is om de 
stad te vertegenwoordigen op de toepassing.



Gebruikersbeheer (IDM)

◼ Het Gebruikersbeheer draait om toegang geven aan gebruikers door hen de juiste rechten 
toe te kennen

◼ Ik wil mijn gebruikers zelf beheren op één centrale locatie

◼ Ik wil de rollen tot mijn toepassing(en) beheren op één centrale locatie
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Toegangsbeheer (ACM)

◼ Het Toegangsbeheer draait om toegang krijgen door gebruikers op een sterke manier te 
laten aanmelden

◼ Ik wil zeker zijn dat gebruikers van mijn toepassing effectief zijn wie ze claimen te zijn

◼ Ik wil me steeds op dezelfde manier aanmelden

◼ Ik wil genieten van een SSO-ervaring met andere toepassingen

Key Management As A Service (KMaaS)

◼ Ik wil mijn opgeslagen informatie beveiligen

◼ Ik wil mijn sleutels veilig laten beheren



Certificatenbeheer

◼ Ik wil mijn gegevens veilig uitwisselen

◼ Ik wil mijn certificaten zelf beheren

◼ Ik wil genotificeerd worden wanneer mijn certificaten toe zijn aan vernieuwing  
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Oauth – Beveiligde API’s

◼ Ik wil mijn API’s beveiligen

◼ Ik wil beheren wie toegang heeft tot mijn API’s

PAMaaS – Beheer geprivilegieerde accounts

◼ Ik wil de beheerderstoegang tot mijn toepassing(en) controleren

◼ Ik wil dit koppelen aan mijn change management

◼ Ik wil dit monitoren en opvolgen

Datapower

◼ Ik wil mijn webservices beveiligen

◼ Ik wil mijn performantie en load opvolgen



Kostenefficiënt

In lijn met informatieveiligheid

Iedereen werkt volgens 
dezelfde afspraken

De basisvoordelen



Niet helemaal zeker of de security 
van jouw project optimaal is?

Contacteer ons om te kijken of de 
Security bouwstenen extra zekerheid 
kunnen bieden.

gzg@vlaanderen.be

mailto:gzg@vlaanderen.be


Digitale handtekenmap



Wat is de Handtekenmap?
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• Gebruiksvriendelijke webapplicatie voor:
o Entiteiten Vlaamse Overheid
o Lokale en Provinciale besturen

• Gekwalificeerde handtekeningen
o Juridisch geldig cfr eIDAS verordening (EU) nr

910/2014

• Meerdere documenten tegelijk ondertekenen
o Door slechts eenmaal (PIN-)code in te geven

• Integratie in eigen applicaties via API’s

https://handtekenmap.vlaanderen.be/


Is ondertekenen onderdeel van jouw 
project?

Contacteer ons om te kijken of de 
Digitale handtekenmap het 
eenvoudiger kan maken.

gzg@vlaanderen.be

mailto:gzg@vlaanderen.be


Nieuwe Raamcontracten
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ICT raamcontracten 2022

• Applicatiebeheer

• Device as a service

• Infrastructuur

• Etc.

Exploitatie

• Resultaatverbintenis

• Middelenverbintenis

• Target Cost

Projecten

• Ad hoc regieprestaties i.k.v. 

exploitatie

Ondersteuning

DIENSTENOVEREENKOMST
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ICT raamcontracten 2022

• Geen eigen investeringen

• Geen eigen resources en kennis

• Gealigneerd met ICT strategie DV

• Meest kost efficiënte omgeving

End-to-end ontzorging

• Gedeeltelijke eigen investeringen

• Zoeken naar optimale balans tussen 

eigen en gedeelde ICT

• Kost efficiënte omgeving

Ondersteuning 

• Volledig eigen investeringen

• Volledig eigen resources en kennis

• Eigen integraties met VO 
bouwstenen

• Weinig of geen schaalvoordelen

Selectief

GROTE MODULARITEIT



ICT-contracten 2022: een uitgebreide portfolio
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High Level Service Portfolio ICT Contracten 2022

Digitale werkplek Security services

Cloud- en netwerk Applicatiediensten

Integratie*

*ITSM,service desk, security, IT management, technical architecture



Inschrijver

Perceel 1 Perceel 2 Perceel 3 Perceel 4 Perceel 5 Perceel 6

Totaal

Service-Integratie Werkplek
Cloud- en 

datacenter
Netwerk Applicaties Mainframe

✓ ✓ ✓ 3

✓ 1

✓ 1

✓ 1

✓ 1

✓ 1

Totaal 1 1 1 1 3 1 8

ICT-raamovereenkomsten 2022
6 ICT-partners
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ICT-contracten 2022: een uitgebreide portfolio
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Uniek in perceel 5 is dat er wordt gewerkt met 3 ICT-
dienstverleners

Makkelijk en vlot diensten bekomen bij een partner. 
Er wordt verwacht dat de dienstverleners vlot 
samenwerken met elkaar in het Ecosysteem.

Er is een bepaalde mate ook competitie voorzien 
tussen de 3 dienstverleners (de “minicompetitie”)

Als klant kan je niet zomaar je ‘favoriete’ 
dienstverlener uitkiezen

Link: Minicompetitie duiding

https://overheid.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/exploitatiegebonden-ict-diensten-en-ontwikkelingsprojecten-ict-1


De drie leveranciers binnen P5 en hun partners

Het ecosysteem van de individuele P5 DVLs is geen statisch gegeven. Onderaanneming is 
steeds mogelijk, maar de P5 DVLs houden steeds de eindverantwoordelijkheid
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Procedurele elementen

Digitaal Vlaanderen \ 130

Planning Aanvraag Onderhandeling
Indiening 

BAFO
Evaluatie & 

gunning
Bestelling

✓ Informatievergaring

✓ Ev. Fasering met eerste 
behoeften analyse

✓ De drie P5 DVLs kunnen 
samen assisteren, ze 
worden steeds samen 
aangesproken

✓ Bestaande toepassingen 
kunnen snel in 
minicompetitie worden 
gezet

✓ De opdrachten wordt 
formeel uitgeschreven.

✓ Modellen zijn 
beschikbaar (bv bestek)

✓ Evaluatie criteria worden 
opgenomen

✓ Procedure stappen 
worden 
gedocumenteerd

✓ Indiening aanvraag via 
voorziene systeem

✓ Kwaliteitscontrole door 
het Bestuur

✓ Infosessies, Pitching

✓ Modaliteiten te 
bepalen door de 
aanvrager

✓ De verwachte 
inspanning van de P5 
DVLs is in verhouding 
met de omvang van 
het dossier

✓ P5 DVLs dienen 
hun offerte tegen 
uiterste datum en 
uur

✓ Projectvoorstellen 
worden 
vertrouwelijk 
behandeld

✓ Beoordeling volgens 
vastgelegde criteria

✓ Model 
evaluatieverslag is 
beschikbaar

✓ Ev. Adviesverlening 
IF (>144K excl.BTW)

✓ => Getekend en 
goedgekeurde 
gunningsbeslissing 
met evaluatieverslag

✓ Bestelling na 
vastlegging (IO)

✓ Kennisgeving van 
gemotiveerde 
beslissing aan alle 
P5 DVLs

Aanvragen kunnen nu al worden ingediend dmv
interim procedure/systeem



Wanneer minicompetitie ?
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Toepassing 
reeds in 
beheer

Ja

Neen

Nieuwe initiatieven worden in 

MINICOMPETITIE gezet

of

de 3 P5 leveranciers worden samen 
betrokken

Kleine 
aanpassingen 
(< 80K excl btw)

Uitgevoerd door de 

PARTNER DIENSTVERLENER 

die de toepassing reeds in beheer 
heeft.

Ja

Neen

Objectieve 
criteria

Default

Vereiste kennis is beperkt aanwezig bij huidige leverancier

Andere leveranciers hebben ruimere kennis

Een bekomen aanbod voldoet niet obv kwaliteit/prijs

De huidige leverancier kon niet tijdig een voorstel maken 
of geeft aan dat hij niet kan voldoen aan de vraag



Makkelijk en vlot diensten afnemen ?

Contacteer ons om te kijken of de 
Nieuwe raamcontracten het 
eenvoudiger kan maken.

gzg@vlaanderen.be

mailto:gzg@vlaanderen.be


Nog vragen?
gzg@vlaanderen.be

Boek een check-in
gzg.vlaanderen.be/checkins

(Twee-)maandelijkse 
opvolgmomenten

FAQ
gzg.vlaanderen.be/opleidingen


