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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 

• Front-end bouwstenen
• Mijn Burgerprofiel
• E-loket Ondernemers
• Verenigingsloket
• front end toepassingen 2.0

• 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



Ambitie van Regering: Vlaanderen naar Europese top 5 loodsen
E-government Benchmark (DESI)
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Begeleiden

Realiseren

Vormgeven

Beheren

ICT en 
beveiliging

Data

Loket en 
front office

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.

ICT
partners 

Gemengde 
teams



Samen

Bouwen we vandaag

Aan de overheid van morgen



Strategie

TechnologieData

Op het snijpunt van
Data, technologie én strategie

Digitaal Vlaanderen



Mijn Burgerprofiel

De essentiële schakel in uw digitale dienstverlening

Gouden Byte 2021
V-ICT-OR

Een modulaire oplossing om in contact te treden met je burgers
https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/onze-
oplossingen/mijn-burgerprofiel

https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/onze-oplossingen/mijn-burgerprofiel


GLOBAL HEADER

Bouwstenen Mijn Burgerprofiel

Digitaal Vlaanderen \

GEGEVENS BIJ DE 
OVERHEIDGEGEVENS BIJ DE OVERHEIDE-BOXNOTIFICATIES AANVRAAGMODULE

DOSSIERSTATUSSEN

ATTESTEN EN VERGUNNINGEN

BETAALMODULE

INFORMEREN OP MAATCONTACTVOORKEUREN



GLOBAL HEADER

Digitaal Vlaanderen \

1,5 miljoen burgers melden 
aan per maand 

300-tal URL's

Veilig toegang geven aan burgers via de global header

Lopend: 27Live: 153

150
153
51%

180
60%

195
url’s

234
url’s

VIA ALLE OVERHEIDSWEBSITES



Gegevens vindbaar maken voor burgers via Mijn Burgerprofiel

Digitaal Vlaanderen \

GEGEVENS VAN JOUW ORGANISATIE VINDBAAR MAKEN

37

40

97
producten 

en diensten

114
lopend

Betrokken
dienstenleveranciers

3

18



kip of ei impasse

Moet lokaal bestuur al aansluiten
als weinig burgers het kennen?

Zolang lokaal bestuur geen
gegevens koppelt, heeft
Mijn Burgerprofiel minder te bieden
en spreekt het de burger 
onvoldoende aan

Digitaal Vlaanderen \



Zet het in 
beweging!

BURGERS OP ZOEK NAAR DIGITALE DIENSTVERLENING
verkiezen één centrale plaats om hun zaken met de overheid te doen.

VLAAMSE EN LOKALE OVERHEDEN
hebben de kracht van het aanbod en het engagement van de burger.

Digitaal Vlaanderen \



Gemeentelijke producten en diensten 
digitaal aanbieden via Mijn Burgerprofiel



Ik wil dat burgers online een
aanvraag kunnen indienen
(Bvb aanvraag conformiteitattest woningkwaliteit, premie groendak, plaats kinderopvang, 
registratie orgaandonatie, aanvraag reispas, reservatie van een zaal, ….)

AANVRAAGMODULE



PERSOONLIJKE SECTIE
IN MIJN BURGERPROFIEL

PUBLIEKE SECTIE
EIGEN WEBSITE

www.lokaal 
bestuur.be

BURGER

Ondernemers

VLOK

MAGDA GEGEVENSDELINGSPLATFORM



PERSOONLIJKE SECTIE
IN MIJN BURGERPROFIEL

PUBLIEKE SECTIE
EIGEN WEBSITE

www.lokaal 
bestuur.be

HEADER
AANMELDEN

BURGER

Ondernemers

VLOK

MAGDA GEGEVENSDELINGSPLATFORM



Digitaal Vlaanderen \



PERSOONLIJKE SECTIE
IN MIJN BURGERPROFIEL

PUBLIEKE SECTIE
EIGEN WEBSITE

www.lokaal 
bestuur.be

Registratie 
aanvraag 

HEADER
AANMELDEN

BURGER

Ondernemers

Aanvragen
conformi-
teitsattest

VLOK

Rijksregister

MAGDA GEGEVENSDELINGSPLATFORM

MAGDA 
Persoons
-dienst



Digitaal Vlaanderen \

Aanvragen via  Mijn Burgerprofiel 



Digitaal Vlaanderen \

Aanvragen via  Mijn Burgerprofiel 



Digitaal Vlaanderen \

Aanvragen via  Mijn Burgerprofiel 



Ik wil dat burgers direct online hun
betaling kunnen uitvoeren
(Bvb indien de dienstverlening betalend is, kan vooraan of achteraan in de procesflow)

BETAALMODULE



Digitaal Vlaanderen \

Betalingen via Mijn Burgerprofiel



Ik wil dat burgers informatie op maat
aangereikt krijgen
(Bvb energiebesparende investering, minder mobielen centrale, taxicheques, gratis 
energiescan, huursubsidie, toelage plechtige communie/Feest van de Vrijzinnige Jeugd, 
toelage medische kosten, thuiszorgpremie kinderen met een handicap, ….. )

INFORMEREN OP MAAT



Digitaal Vlaanderen \

Gepersonaliseerd producten en dienstenoverzicht via Mijn Burgerprofiel



Ik wil dat burgers hun 
contactgegevens kunnen achterlaten 
om op de hoogte te blijven

CONTACTVOORKEUREN



PERSOONLIJKE SECTIE
IN MIJN BURGERPROFIEL

PUBLIEKE SECTIE
EIGEN WEBSITE

www.lokaal 
bestuur.be

Contact-
voorkeur

Registratie 
aanvraag 

HEADER
AANMELDEN

BURGER

Ondernemers

Aanvragen
conformi-
teitsattest

VLOK

Rijksregister

MAGDA GEGEVENSDELINGSPLATFORM

MAGDA 
Persoons
-dienst



Digitaal Vlaanderen \

Contactvoorkeuren via Mijn Burgerprofiel



Ik wil dat burgers hun dossierstatus 
kunnen opvolgen zodat ze niet 
hoeven te telefoneren om te vragen 
hoe het ermee staat

DOSSIERSTATUSSEN



PERSOONLIJKE SECTIE
IN MIJN BURGERPROFIEL

PUBLIEKE SECTIE
EIGEN WEBSITE

www.lokaal 
bestuur.be

Contact-
voorkeur

Registratie 
aanvraag 

woningcontrole

HEADER
AANMELDEN

BURGER

Ondernemers

Aanvragen
conformi-
teitsattest

VLOK

Rijksregister

MAGDA GEGEVENSDELINGSPLATFORM

MAGDA 
Persoons
-dienst

Onderzoek
?

actieve
notifica-

ties
(mail)

Status 
dossier

Passieve 
notifica-

ties

Dossier 
verwerking

Beslissing

afwijzing



Digitaal Vlaanderen \

Dossierstatus via Mijn Burgerprofiel



Digitaal Vlaanderen \

Dossierstatus via Mijn Burgerprofiel



Ik wil burgers een bericht sturen
(Bv uw reispas gaat vervallen, vergeet uw afspraak niet, ….)

NOTIFICATIES



PERSOONLIJKE SECTIE
IN MIJN BURGERPROFIEL

PUBLIEKE SECTIE
EIGEN WEBSITE

www.lokaal 
bestuur.be

Contact-
voorkeur

Registratie 
aanvraag 

woningcontrole

HEADER
AANMELDEN

BURGER

Ondernemers

Aanvragen
conformi-
teitsattest

VLOK

Rijksregister

MAGDA GEGEVENSDELINGSPLATFORM

MAGDA 
Persoons
-dienst

Onderzoek
?

actieve
notifica-

ties
(mail)

Status 
dossier

Passieve 
notifica-

ties

Dossier 
verwerking

Beslissing

afwijzing



Digitaal Vlaanderen \

Notificaties via Mijn Burgerprofiel

Overzicht van uw 
meldingen

Meldingen over uw 
lopende zaken



Notificaties via Mijn Burgerprofiel: e-mail

Mail aanpasbaar naar de branding van 
de afzender (lokaal bestuur, Wonen
Vlaanderen, ….)



Ik wil dat burgers het attest, de 
vergunning, het certificaat, … kunnen
downloaden
(Bvb conformiteitsattest woningkwaliteit, fiscaal attest kinderopvang, attest animator 
in het jeugdwerk, erkenning rij-instructeur, vergunning inname openbaar domein, ….)

ATTESTEN EN VERGUNNINGEN



PERSOONLIJKE SECTIE
IN MIJN BURGERPROFIEL

PUBLIEKE SECTIE
EIGEN WEBSITE

www.lokaal 
bestuur.be

Contact-
voorkeur

Registratie 
aanvraag 

woningcontrole

HEADER
AANMELDEN

BURGER

Ondernemers

Aanvragen
conformi-
teitsattest

VLOK

Rijksregister

MAGDA GEGEVENSDELINGSPLATFORM

MAGDA 
Persoons
-dienst

Onderzoek
?

actieve
notifica-

ties
(mail)

Status 
dossier

Passieve 
notifica-

ties

Dossier 
verwerking

Beslissing

afwijzing

Downloa
dbaar 

conformi
teitsattes

t



Attesten en vergunningen via Mijn Burgerprofiel

Overzicht van alle 
officiële attesten & 

vergunningen



Ik wil burgers officiële 
(aangetekende) brieven sturen

E-BOX



PERSOONLIJKE SECTIE
IN MIJN BURGERPROFIEL

PUBLIEKE SECTIE
EIGEN WEBSITE

www.lokaal 
bestuur.be

Contact-
voorkeur

Registratie 
aanvraag 

woningcontrole

HEADER
AANMELDEN

BURGER

Ondernemers

Aanvragen
conformi-
teitsattest

VLOK

Rijksregister

MAGDA GEGEVENSDELINGSPLATFORM

MAGDA 
Persoons
-dienst

Onderzoek
?

actieve
notifica-

ties
(mail)

Status 
dossier

Passieve 
notifica-

ties

Dossier 
verwerking

Beslissing

afwijzing

eBox

MAGDA 
Docu-

menten-
dienst

Downloa
dbaar 

conformi
teitsattes

t



Digitaal Vlaanderen \

eBox via Mijn Burgerprofiel

Overzicht van je 
documenten in eBox

Notificatie wanneer je een
document in eBox ontvangt



GEGEVENS BIJ DE OVERHEID

Ik wil dat burgers hun basisgegevens 
kunnen zien
(Bvb bewonersvergunning en geldigheidsdatum, toegang tot LEZ, saldo kaart
containerpark, bibliotheekinformatie, ….)



Digitaal Vlaanderen \

Mijn (lokale) gegevens via Mijn Burgerprofiel



Meer weten?

Ik wil deelnemen!

Formulier global header invullen
Formulier invullen voor toevoegen 
eigen dienstverlening

Andere vragen?

Mail ons via 
Info.mijnburgerprofiel@vlaanderen.be

Zelf een kijkje nemen?

Meld je aan op mijnburgerprofiel.be

Meer achtergrondinfo?

Snel naar website Mijn Burgerprofiel

https://dynamicforms.crmiv.vlaanderen.be/DynamicForms/Page/Show/CfDJ8Ft3RtGXKgRDjrIyzasdBgJ_n99Q-ih6EhG9mz5PkF8Ml9BApz7p0ByByRqrcdDa_k1P6hPm0lilOPZ4Ik1TNgw6e1Q6NicnE4Ss6iVkPIx9VTv_yPF-BA0X9bUiL944w8HNmYwvld-RigM1vFy_xQWRgDOqNj9L-qdjzFbycCdT5Vtj11SKO7kwx7nSIonGqDS1%2F6GuBAed9ec3dBHfz-W-Mck_ERUOMjeu2IomQ-Jem?path=AansluitingMBP
https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/onze-oplossingen/mijn-burgerprofiel/uw-eigen-dienstverlening-aanbieden-via-mijn-burgerprofiel
mailto:Info.mijnburgerprofiel@vlaanderen.be?subject=Vraag%20over%20Mijn%20Burgerprofiel
https://www.burgerprofiel.be/
https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/onze-oplossingen/mijn-burgerprofiel/communicatietools-voor-partners


E-loketondernemers.be



E-loketondernemers.be



Wat is e-loketondernemers.be?

1 OVERKOEPELEND 
DIGITAAL PLATFORM

Vergunningen/subsidies/… 
aanvragen van aangesloten 
instanties

Status van het dossier opvolgen 
van aangesloten instanties

Veilige toegang d.m.v. digitale 
sleutels

Publieke informatie over de 
onderneming (o.a. NACE-code)

e-Box Enterprise: de digitale 
brievenbus voor ondernemingen

Informatie op maat van de 
onderneming



Hoe ziet de ondernemer dit?

# aangemelde 
gebruikers: 570.549

# actieve producten 
vandaag: 118



E-loketondernemers.be

Horecavergunning

Marktstandplaats

Aanvraag starten

Dossier opvolgen (optioneel via DOSIS)

Ambulante handel

Inname openbaar 
domein

Hoe werkt het?



Voordelen voor jouw lokaal bestuur?



Stap 4

Configuratie producten 
door 
e-loketondernemers.be 
op productie

Stap 1

Aanleveren producten 
via sjabloon

Stap 2

Configuratie basisniveau 
producten door 
e-loketondernemers.be op 
testomgeving

Stap 3

Producten worden 
getest i.s.m. 
e-loketondernemers.be

Gemeenschappelijke 
communicatie

Intakegesprek 
e-loketondernemers.be

Opstart integratie
bouwstenen om het 
ervaringsniveau te verhogen
- ACM/IDM
- DOSIS
- Global Header

Integratie bouwstenen in 
testfase

Integratie bouwstenen in 
productie 
- ACM/IDM
- Global Header
- DOSIS (na akkoord van 

e-
loketondernemers.be)

Hoe verloopt de integratie?



MEER WETEN?

Ik wil deelnemen!

Formulier invullen om 
intakegesprek aan te vragen

Andere vragen?

Mail ons via 
e-loketondernemers@vlaio.be

Zelf een kijkje nemen?

Snel naar e-loketondernemers.be!

https://forms.office.com/r/VMVUNF9xXv
mailto:e-loketondernemers@vlaio.be
https://www.e-loketondernemers.be/nl


VERENIGINGSLOKET



• Verenigingen kunnen met verschillende lagen van de overheid in aanraking komen. Weten 
vaak niet waarvoor ze bij wie moeten aankloppen.

• Dezelfde info moet vaak aan meerdere instanties doorgegeven worden want veel instanties 
zijn intern nog niet aan elkaar gekoppeld of werken nog niet digitaal.

• Deze kostbare tijd van vrijwilligers en ambtenaren kan anders benut worden. 

Situatie vandaag

federaal

Vlaams

provinciaal

gemeentelijk
X X

X
X



Mijn Burgerprofiel en het e-loket voor ondernemers stroomlijnen dienstverlening gericht op natuurlijke personen en 
bedrijven.

Zo investeren we met het V-loket in een overheid op maat van elke vereniging.

Het V-Loket zal maximaal gebruik maken van bestaande bouwstenen zoals:
de Global header (Mijn burgerprofiel), ACM/IDM, Dosis, eBox en andere

Precedenten

Mijn Burgerprofiel e-Loket voor ondernemers V-loket



Lokale 
besturen

Andere 
overheden

V-loket

Subsidies

Attesten

Vergunningen

Lokaal / Plein 

Materiaal

Subsidies

Erkenningen

Vergunningen

Verzekeringen 

Materiaal

Verenigingen

Koepelorganisaties

Gewenste ervaring

• Eén gebundeld en homogeen aanbod aan overheidsdiensten

• Gebruikerservaring met één loket, van aanvraag tot goedkeuring

• Slimme en gebruiksvriendelijke diensten die gebruikers zo veel mogelijk ontzorgen



Scenario

1

Inloggen
Mijn Burgerprofiel

2VO Toegangsbeheer 3

V-Loket Dashboard

4

V-Loket 
Dienstenoverzicht

5

Lokaal Bestuur
Diensten pagina

Profielswitch

6



We zijn allemaal eerst burgers

Starten vanuit Mijn Burgerprofiel

Inloggen via VO toegangsbeheer ->

Daarna profielswitch naar jouw vereniging

1

2
3



Na inloggen kom je in het V-Loket

We gebruiken een testversie om het concreter te maken voor iedereen

Feedback te verzamelen vanaf Jan 2022

Het Verenigingsloket is een samenwerking van overheidsdiensten.

Met ondersteuning van het Departement Cultuur, Jeugd en media. 

Verenigingsloket.
Via het V-loket voor verenigingen kan elke vereniging in Vlaanderen via enkele klikken aanvragen indienen en opvolgen, attesten downloaden, verenigingsgegevens updaten 

en nog veel meer. Daarnaast krijg je een handig overzicht van relevante subsidies en dienstverlening.

V-loket

Eduarté,

V-Loket Dashboard4



V-loket

Via Gemeente Puurs-Sint-Amands

Aanvraag evenementen

Meer informatie

Hulp nodig? 

Neem rechstreeks contact op met het evenementenloket van de gemeente Puurs-Sint-Amands via 

evenementen@puursam.be of  03 203 27 05.

Evenement aanvragen

Dienstenoverzicht5



Doorlus naar: Evenementaanvraag6



Functionaliteiten

UnsplashUnsplash

1. Overzicht relevante dienstverlening

2. Up-to-date informatie op maat van 

verenigingen

3. Rechtstreeks dienstverlening 

aanvragen, opstarten, opvolgen

4. Statusoverzicht van alle lopende & 

gesloten dossiers

5. Streven naar aansluiting van feitelijke 

verenigingen



Het V-loket mee opnemen in bestaande projectvoorstellen

- Werken jullie aan systemen voor burgers en ondernemers, vb CRM, dossierbeheer en andere?

• kijk dan of hier ook verenigingen in kunnen/moeten meegenomen worden.

- Hebben jullie digitale dienstverlening naar organisaties toe?

• Kijk of een bijkomende doelgroep vereniging (vzw en feitelijke) nuttig kan zijn?

- Is er in jullie project nood aan een unieke identificatie van verenigingen (vzw & feitelijke)?

• Voorzie dan een integratie met het V-loket.

Specifieke projectvoorstellen indienen rond het V-loket

- Contacteer ons ivm een projectvoorstel indien jullie al diensten voor verenigingen hebben die:   

• gedigitaliseerd zijn maar nog niet geïntegreerd met het V-loket

• nog niet gedigitaliseerd zijn en jullie willen de processen afstemmen op het V-loket.

Contacteer het V-Loket Team:   vloket@vlaanderen.be

Meewerken en ideeën delen , bezoek dan onze community via:  www.denkmee-verenigingsloket.be

Hoe binnen GzG samenwerken met het V-Loket?

mailto:vloket@vlaanderen.be


Bevat jouw project een digitaal 
loket?

Contacteer ons om te kijken hoe de 
bouwstenen loketten dubbel werk 
vermijden.

gzg@vlaanderen.be

mailto:gzg@vlaanderen.be


Front end toepassingen



APP MIJN 
BURGERPROFIEL
FRAMEWORK



Cijfercontext

• Mobiel gebruik blijft stijgen in webverkeer. VO: 53% mobiel, 47% desktop.
• 93% van de Vlamingen (15+) bezit een smartphone, 37% een wearable

• Apps hebben gewonnen ten opzichte van mobile web:
86% van de smartphone-tijd gaat naar apps, 11% naar browser

• Mensen installeren gemiddeld 27 apps
• Dagelijks gebruiken mensen tussen 8 en 10 apps
• De 5 belangrijkste functies in dalende volgorde: berichten, sociale media, 

online bankieren, muziek beluisteren, nieuws volgen

Uit: Digimeter 2020, Nielsen/Netrating 2020, Gartner Mobile Intelligence Report 2019
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Cijfercontext

Benchmark installatiecijfers:

• CovidSafeBE: 6,3 miljoen keer geïnstalleerd

• Coronalert: 3 miljoen keer geïnstalleerd

• Itsme: 6 miljoen keer geïnstalleerd (verdubbeling sinds voorjaar) = 
groot aandeel dat zich mobiel sterk kan authenticeren

Succes van CovidSafe en Itsme tonen aan dat een grote adoptie van 
een nieuwe app op korte tijd mogelijk is, en dat sterk authenticeren op 
een mobiel toestel geen showstopper meer is (maar het blijft een 
aandachtspunt!). 

Uit: Rondvraag bij verantwoordelijken, december 2021
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Toename mobiel gebruik + apps die 
winnen = nood aan een 
overheidsapp
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Naar een APP ecosysteem



Naar een APP ecosysteem

• Sterktes van Mijn Burgerprofiel behouden:
✓ Bundeling loketfuncties
✓ Burger heeft genoeg aan 1 app voor de overheid, niet 1 app per overheid
✓ No Wrong Door: “inbed-baar” in multikanaalstrategie van het bestuur in kwestie

• No Wrong Door: 
✓ 1 app, vele gedaantes
✓ Mijn Burgerprofiel App = white labeled, look&feel aanpasbaar per overheid

• Openheid introduceren van een ecosysteem:
✓ Vlaanderen beheert de centrale loketfuncties (aanmelden, lopende zaken, 

notificaties, documenten, consent beheer, …)
✓ Overheden en dienstenleveranciers kunnen modules maken en inpluggen
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Naar een APP ecosysteem
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Naar een APP ecosysteem

• Framework App door Vlaanderen
✓ Sterke authenticatie en push notifications

✓ Met de bestaande bouwblokken (Lopende zaken, eBox, attesten, consents, …)

✓ Met nieuwe bouwblok ‘Mijn ID-kaarten’ 

• Lokale versie te maken
✓ Toevoegen van eigen bouwblokken binnen het framework

✓ Elke gemeente kan een startapp hebben (Vlaamse content op postcode)

✓ Uit-kalender, hinder in uw buurt, openbare onderzoeken,…

✓ Verder gevuld door dienstenleveranciers, intercommunales,…

✓ Aan te vullen met zelf te kiezen bouwblokken
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Digitale wallet en kluis



App als startpunt voor authenticatie

• Burger heeft vele kaarten
✓ Recyclagepark
✓ Uit-pas
✓ A-kaart initiatief dat steeds meer lokale besturen volgen
✓ Bibliotheek-kaart
✓ …

• Gecombineerd met initiatief om officiële data deelbaar te maken en intentie federale overheid 
voor een “digital wallet” voor:
✓ eID
✓ Rijbewijs
✓ Internationaal Paspoort

• Maakt dat een App het startpunt kan worden voor authenticatie aan de hand van één van deze 
identiteiten. Opstap naar een digitale kluis (project Regie op eigen gegevens met SOLID 
standaard).
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✓ Overzicht kaarten
✓ Officiële kaarten + zelf toe te 

voegen door gebruiker
✓ QR-code scanner voor validatie 

van kaart
✓ = digitale kluis op je smartphone
✓ Eerste mobiele implementatie 

van SOLID

MIJN BURGERPROFIEL APP

Digitale kluis op je 
smartphone
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• Workshops om 
basisfunctionaliteiten verder vorm 
te geven

• Architectuur oefening voor 
framework

• Op zoek naar partners lokale 
besturen om lokale app uit te 
werken

MIJN BURGERPROFIEL APP

Next steps
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Samen

Bouwen we vandaag

Aan de overheid van morgen



Bedrijven

Verenigingen

Burgers

BusinesstoepassingenSites en loketten

Eigen loket

Vlaanderen.be

Federale en 
lokale sites

Businessprocessen DataplatformKanalen Gemeenschappelijke
Loketfunctionaliteiten

Subsidiëren

Aanmelden

Berichten en 
documenten

Attesten

Opvolgen

Overzicht en

oriëntatie

Informeren 

op maat

Generieke aspecten van 
user journeys
automatiseren

Automatisch

start dossier

Automatische

dossier-

behandeling

Simulatie en
toetsing functies

Erkennen

Vergunnen

Informeren

Belasten

Inspecteren

Regulariseren

Enz.

Andere overheden

MAGDA Webservcies

Basisregisters

Automatisch

advies

Aanvragen

Onze oplossingen voor jouw project



Nog vragen?
gzg@vlaanderen.be

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

(Twee-)maandelijkse 
opvolgmomenten

FAQ
gzg.vlaanderen.be/opleidingen


