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Fa
se Pro-actieve fase Melding of aanvraag Initieren van terugkoppeling Plannen uitvoering Uitvoering Bevestiging uitvoering door uitvoerder Validatie uitgevoerde werken door Werkleider Terugkoppeling aan burger
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Ik word geïnformeerd over het nieuwe 

meldingensysteem. Ik ben hiervan op de 

hoogte via het informatieblad, sociale media, 

elektronische infoborden, website, …. 

Ik zie dat er een gat in weg is en een lamp in 

de sporthal functioneert niet. Door de 

informatiecampagne weet ik dat ik dit via de 

website kan aanmelden. Ik weet ook dat ik 

voor assistentie, mocht dat nodig zijn, terecht 

kan bij het loket, de bibliotheek, het wijkhuis. 

Voor een melding geef ik slechts een 

minimum aan persoonlijke gegevens mee.

Ik krijg een ontvangstbevestiging via mail of ik 

bekijk de status online wanneer ik dat wens.

Ik ontvang een statuswijziging  en zie dat de 

werkleider mijn melding op de planning heeft 

gezet.  

Ik wacht op uitvoering werken en heb idee van 

termijn.

Ik wacht op uitvoering werken  en heb idee 

van termijn.

Ik wacht op uitvoering werken en heb idee van 

termijn.

Ik krijg een melding of kan 

online zien dat mijn melding 

is afgehandeld. De put in de 

weg is hersteld en de lamp 

in de sporthal is hersteld.

M
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Gemeentelijk informatieblad /  Website / 

Sociale Media / …
Website of loket

Per email vanuit de toepassing of via online 

platform
Vanuit de toepassing

Uitvoerder krijgt opdracht binnen via 

consultatie toepassing
Toegang tot de toepassing via mobiel toestel Vanuit de toepassing

Per email vanuit de 

toepassing of via online 

platform

E
rv

a
ri

ng
Fr

o
n

to
ff

ic
e

/

Medewerker helpt burger, indien nodig, en 

voorziet begeleiding zodat deze persoon dit in 

de toekomst zelf kan.

Werkleider bevestigt ontvangst. 

Na evaluatie v/d benodigde effort/ 

haalbaarheid (kost, beschikbare resources, 

moeilijkheid, ..) zet de werkleider de aanvraag 

op de planning

Geen
De uitvoerder bezorgt beknopte info (vb 

bevindingen) van de uitvoering. 

Werkleider evalueert de info en neemt 

bijkomende actie indien nodig. 
Werkleider rondt taak af.
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Dienst communicatie voorziet informatie via 

alle gemeentelijke informatiekanalen.

De centrale database ontvangt de melding via 

de website - koppeling met mijn Burgerprofiel 

+ GRB

Opvolging van de melding bij de betrokken 

dienst, volgens vooropgestelde KPI.

Mogelijkheid tot opvragen bijkomend detail 

aan de melder

Inplannen & bijstellen waar nodig gebeuren 

op dagdagelijkse basis door de werkleider.

De toegewezen uitvoerder krijgt inzage & 

melding van de taak.

Statusaanpassing omtrent de melding in de 

toepassing.

Departementshoofd heeft inzage omtrent 

uitgevoerde werken en planning. Verhoogde 

transparantie tov heden. 

Is een nieuwe taak dewelke 

resulteert in terugkoppeling 

aan burger.
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Nu: Geen actieve communicatie hierover. 

Geen stroomlijning van kanalen, bij start 
project en nadien zal hier actief worden rond 

gecommuniceerd

Met dit project kan men aanmelden 24/7 en 

vanop afstand. Ik kan mijn locatie meegeven 

via een kaart, mijn gegevens zijn reeds 
ingevuld. Bovendien zal er door snellere 

aanmelding bij technische dienst, snellere 

inplanning zijn.

Er is geen proactieve terugkoppeling naar 

burger. Met het nieuwe systeem wel. 

Opvolgproces bij werkleider is nu trager, 
omdat opdrachten langs verschillende kanalen 

binnenkomen, doordat dit centraal gaat, kan 

dit ook vlotter.

De burger kreeg hierover geen terugkoppeling. 

Dit verloopt nu automatisch. Door 

integratie/inzage met vb. de tijdsregistratie 
heeft de werkleider inzage in beschikbaarheid 

van resources en wordt inplannen 

gefaciliteerd.

Burger is in deze fase niet betrokken. 

Uitvoerder heeft nu geen zicht op planning in 

toekomst, maar zou met dit systeem zelf 

kunnen kijken welke opdrachten er in de 

wachtrij staan. 
Kortweg deze dient niet langer te wachten op 

een papieren/ schriftelijke instructie

Heden veelal geen terugkoppeling tijdens 

werkdag tussen werkleider en medewerker, in 
zeldzame gevallen is dat mondeling. Dit kan 

met het syteem realtime.

Op dit ogenblik enkel de informatie uitgevoerd 

of niet, maar met het nieuwe systeem 
beschikbare info omtrent de uitvoering van de 

taak. 

Heden geen terugkoppeling 

aan burger. Burgers bellen 

vaak voor een stand van 

zaken, creëert extra 

werkdruk die nu door de 

verschillende momenten van 
feedback zullen 

gereduceeerd en 

geautomatiseerd worden

Van melding tot oplossing 
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2 Blauwdruk: Datum: 31/01/2022

Periodieke Rapportage uitgevoerde werken [naam fase ] [naam fase ] [naam fase ] [naam fase ] [naam fase ] [naam fase ]

Ik heb geen verdere vragen meer als burger.

Via webinterface is B.I. info opvraagbaar.

Werkleider / departementshoofd kunnen 

rapporten genereren.

Rapportage functionaliteit is een standaard 

kenmerk van de toepassing. Geeft de 

mogelijkheid tot bijsturing waar nodig alsook 

informatie omtrent vb bezetting, trends, …

Heden is er geen B.I. info beschikbaar. 

Van melding tot oplossing 
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Fa
se Pro-actieve fase Melding of aanvraag Initieren van terugkoppeling Plannen uitvoering Uitvoering Bevestiging uitvoering door uitvoerder Validatie uitgevoerde werken door Werkleider Terugkoppeling aan burger
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Ik word geïnformeerd over het nieuwe 

meldingensysteem. Ik ben hiervan op de 

hoogte via het informatieblad, sociale media, 

elektronische infoborden, website, …. 

Ik zie dat er een gat in weg is en een lamp in 

de sporthal functioneert niet. Door de 

informatiecampagne weet ik dat ik dit via de 

website kan aanmelden. Ik weet ook dat ik 

voor assistentie, mocht dat nodig zijn, terecht 

kan bij het loket, de bibliotheek, het wijkhuis. 

Voor een melding geef ik slechts een 

minimum aan persoonlijke gegevens mee.

Ik krijg een ontvangstbevestiging via mail of ik 

bekijk de status online wanneer ik dat wens.

Ik ontvang een statuswijziging  en zie dat de 

werkleider mijn melding op de planning heeft 

gezet.  

Ik wacht op uitvoering werken en heb idee van 

termijn.

Ik wacht op uitvoering werken  en heb idee 

van termijn.

Ik wacht op uitvoering werken en heb idee van 

termijn.

Ik krijg een melding of kan 

online zien dat mijn melding 

is afgehandeld. De put in de 

weg is hersteld en de lamp 

in de sporthal is hersteld.

M
e

di
u

m

Gemeentelijk informatieblad /  Website / 

Sociale Media / …
Website of loket

Per email vanuit de toepassing of via online 

platform
Vanuit de toepassing

Uitvoerder krijgt opdracht binnen via 

consultatie toepassing
Toegang tot de toepassing via mobiel toestel Vanuit de toepassing

Per email vanuit de 

toepassing of via online 

platform
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Medewerker helpt burger, indien nodig, en 

voorziet begeleiding zodat deze persoon dit in 

de toekomst zelf kan.

Werkleider bevestigt ontvangst. 

Na evaluatie v/d benodigde effort/ 

haalbaarheid (kost, beschikbare resources, 

moeilijkheid, ..) zet de werkleider de aanvraag 

op de planning

Geen
De uitvoerder bezorgt beknopte info (vb 

bevindingen) van de uitvoering. 

Werkleider evalueert de info en neemt 

bijkomende actie indien nodig. 
Werkleider rondt taak af.

B
ac

ko
ff
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e

Dienst communicatie voorziet informatie via 

alle gemeentelijke informatiekanalen.

De centrale database ontvangt de melding via 

de website - koppeling met mijn Burgerprofiel 

+ GRB

Opvolging van de melding bij de betrokken 

dienst, volgens vooropgestelde KPI.

Mogelijkheid tot opvragen bijkomend detail 

aan de melder

Inplannen & bijstellen waar nodig gebeuren 

op dagdagelijkse basis door de werkleider.

De toegewezen uitvoerder krijgt inzage & 

melding van de taak.

Statusaanpassing omtrent de melding in de 

toepassing.

Departementshoofd heeft inzage omtrent 

uitgevoerde werken en planning. Verhoogde 

transparantie tov heden. 

Is een nieuwe taak dewelke 

resulteert in terugkoppeling 

aan burger.
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Nu: Geen actieve communicatie hierover. 

Geen stroomlijning van kanalen, bij start 
project en nadien zal hier actief worden rond 

gecommuniceerd

Met dit project kan men aanmelden 24/7 en 

vanop afstand. Ik kan mijn locatie meegeven 

via een kaart, mijn gegevens zijn reeds 
ingevuld. Bovendien zal er door snellere 

aanmelding bij technische dienst, snellere 

inplanning zijn.

Er is geen proactieve terugkoppeling naar 

burger. Met het nieuwe systeem wel. 

Opvolgproces bij werkleider is nu trager, 
omdat opdrachten langs verschillende kanalen 

binnenkomen, doordat dit centraal gaat, kan 

dit ook vlotter.

De burger kreeg hierover geen terugkoppeling. 

Dit verloopt nu automatisch. Door 

integratie/inzage met vb. de tijdsregistratie 
heeft de werkleider inzage in beschikbaarheid 

van resources en wordt inplannen 

gefaciliteerd.

Burger is in deze fase niet betrokken. 

Uitvoerder heeft nu geen zicht op planning in 

toekomst, maar zou met dit systeem zelf 

kunnen kijken welke opdrachten er in de 

wachtrij staan. 
Kortweg deze dient niet langer te wachten op 

een papieren/ schriftelijke instructie

Heden veelal geen terugkoppeling tijdens 

werkdag tussen werkleider en medewerker, in 
zeldzame gevallen is dat mondeling. Dit kan 

met het syteem realtime.

Op dit ogenblik enkel de informatie uitgevoerd 

of niet, maar met het nieuwe systeem 
beschikbare info omtrent de uitvoering van de 

taak. 

Heden geen terugkoppeling 

aan burger. Burgers bellen 

vaak voor een stand van 

zaken, creëert extra 

werkdruk die nu door de 

verschillende momenten van 
feedback zullen 

gereduceeerd en 

geautomatiseerd worden

Van melding tot oplossing 
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Ik word geïnformeerd over het nieuwe 

meldingensysteem. Ik ben hiervan op de 

hoogte via het informatieblad, sociale media, 

elektronische infoborden, website, …. 

Ik zie dat er een gat in weg is en een lamp in 

de sporthal functioneert niet. Door de 

informatiecampagne weet ik dat ik dit via de 

website kan aanmelden. Ik weet ook dat ik 

voor assistentie, mocht dat nodig zijn, terecht 

kan bij het loket, de bibliotheek, het wijkhuis. 

Voor een melding geef ik slechts een 

minimum aan persoonlijke gegevens mee.

Ik krijg een ontvangstbevestiging via mail of ik 

bekijk de status online wanneer ik dat wens.

Ik ontvang een statuswijziging  en zie dat de 

werkleider mijn melding op de planning heeft 

gezet.  

Ik wacht op uitvoering werken en heb idee van 

termijn.

Ik wacht op uitvoering werken  en heb idee 

van termijn.

Ik wacht op uitvoering werken en heb idee van 

termijn.

Ik krijg een melding of kan 

online zien dat mijn melding 

is afgehandeld. De put in de 

weg is hersteld en de lamp 

in de sporthal is hersteld.

M
e

di
u

m

Gemeentelijk informatieblad /  Website / 

Sociale Media / …
Website of loket

Per email vanuit de toepassing of via online 

platform
Vanuit de toepassing

Uitvoerder krijgt opdracht binnen via 

consultatie toepassing
Toegang tot de toepassing via mobiel toestel Vanuit de toepassing

Per email vanuit de 

toepassing of via online 

platform
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Medewerker helpt burger, indien nodig, en 

voorziet begeleiding zodat deze persoon dit in 

de toekomst zelf kan.

Werkleider bevestigt ontvangst. 

Na evaluatie v/d benodigde effort/ 

haalbaarheid (kost, beschikbare resources, 

moeilijkheid, ..) zet de werkleider de aanvraag 

op de planning

Geen
De uitvoerder bezorgt beknopte info (vb 

bevindingen) van de uitvoering. 

Werkleider evalueert de info en neemt 

bijkomende actie indien nodig. 
Werkleider rondt taak af.

B
ac

ko
ff
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e

Dienst communicatie voorziet informatie via 

alle gemeentelijke informatiekanalen.

De centrale database ontvangt de melding via 

de website - koppeling met mijn Burgerprofiel 

+ GRB

Opvolging van de melding bij de betrokken 

dienst, volgens vooropgestelde KPI.

Mogelijkheid tot opvragen bijkomend detail 

aan de melder

Inplannen & bijstellen waar nodig gebeuren 

op dagdagelijkse basis door de werkleider.

De toegewezen uitvoerder krijgt inzage & 

melding van de taak.

Statusaanpassing omtrent de melding in de 

toepassing.

Departementshoofd heeft inzage omtrent 

uitgevoerde werken en planning. Verhoogde 

transparantie tov heden. 

Is een nieuwe taak dewelke 

resulteert in terugkoppeling 

aan burger.
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Nu: Geen actieve communicatie hierover. 

Geen stroomlijning van kanalen, bij start 
project en nadien zal hier actief worden rond 

gecommuniceerd

Met dit project kan men aanmelden 24/7 en 

vanop afstand. Ik kan mijn locatie meegeven 

via een kaart, mijn gegevens zijn reeds 
ingevuld. Bovendien zal er door snellere 

aanmelding bij technische dienst, snellere 

inplanning zijn.

Er is geen proactieve terugkoppeling naar 

burger. Met het nieuwe systeem wel. 

Opvolgproces bij werkleider is nu trager, 
omdat opdrachten langs verschillende kanalen 

binnenkomen, doordat dit centraal gaat, kan 

dit ook vlotter.

De burger kreeg hierover geen terugkoppeling. 

Dit verloopt nu automatisch. Door 

integratie/inzage met vb. de tijdsregistratie 
heeft de werkleider inzage in beschikbaarheid 

van resources en wordt inplannen 

gefaciliteerd.

Burger is in deze fase niet betrokken. 

Uitvoerder heeft nu geen zicht op planning in 

toekomst, maar zou met dit systeem zelf 

kunnen kijken welke opdrachten er in de 

wachtrij staan. 
Kortweg deze dient niet langer te wachten op 

een papieren/ schriftelijke instructie

Heden veelal geen terugkoppeling tijdens 

werkdag tussen werkleider en medewerker, in 
zeldzame gevallen is dat mondeling. Dit kan 

met het syteem realtime.

Op dit ogenblik enkel de informatie uitgevoerd 

of niet, maar met het nieuwe systeem 
beschikbare info omtrent de uitvoering van de 

taak. 

Heden geen terugkoppeling 

aan burger. Burgers bellen 

vaak voor een stand van 

zaken, creëert extra 

werkdruk die nu door de 

verschillende momenten van 
feedback zullen 

gereduceeerd en 

geautomatiseerd worden

Van melding tot oplossing 
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Ik word geïnformeerd over het nieuwe 

meldingensysteem. Ik ben hiervan op de 

hoogte via het informatieblad, sociale media, 

elektronische infoborden, website, …. 

Ik zie dat er een gat in weg is en een lamp in 

de sporthal functioneert niet. Door de 

informatiecampagne weet ik dat ik dit via de 

website kan aanmelden. Ik weet ook dat ik 

voor assistentie, mocht dat nodig zijn, terecht 

kan bij het loket, de bibliotheek, het wijkhuis. 

Voor een melding geef ik slechts een 

minimum aan persoonlijke gegevens mee.

Ik krijg een ontvangstbevestiging via mail of ik 

bekijk de status online wanneer ik dat wens.

Ik ontvang een statuswijziging  en zie dat de 

werkleider mijn melding op de planning heeft 

gezet.  

Ik wacht op uitvoering werken en heb idee van 

termijn.

Ik wacht op uitvoering werken  en heb idee 

van termijn.

Ik wacht op uitvoering werken en heb idee van 

termijn.

Ik krijg een melding of kan 

online zien dat mijn melding 

is afgehandeld. De put in de 

weg is hersteld en de lamp 

in de sporthal is hersteld.

M
e

di
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Gemeentelijk informatieblad /  Website / 

Sociale Media / …
Website of loket

Per email vanuit de toepassing of via online 

platform
Vanuit de toepassing

Uitvoerder krijgt opdracht binnen via 

consultatie toepassing
Toegang tot de toepassing via mobiel toestel Vanuit de toepassing

Per email vanuit de 

toepassing of via online 

platform
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Medewerker helpt burger, indien nodig, en 

voorziet begeleiding zodat deze persoon dit in 

de toekomst zelf kan.

Werkleider bevestigt ontvangst. 

Na evaluatie v/d benodigde effort/ 

haalbaarheid (kost, beschikbare resources, 

moeilijkheid, ..) zet de werkleider de aanvraag 

op de planning

Geen
De uitvoerder bezorgt beknopte info (vb 

bevindingen) van de uitvoering. 

Werkleider evalueert de info en neemt 

bijkomende actie indien nodig. 
Werkleider rondt taak af.

B
ac

ko
ff
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e

Dienst communicatie voorziet informatie via 

alle gemeentelijke informatiekanalen.

De centrale database ontvangt de melding via 

de website - koppeling met mijn Burgerprofiel 

+ GRB

Opvolging van de melding bij de betrokken 

dienst, volgens vooropgestelde KPI.

Mogelijkheid tot opvragen bijkomend detail 

aan de melder

Inplannen & bijstellen waar nodig gebeuren 

op dagdagelijkse basis door de werkleider.

De toegewezen uitvoerder krijgt inzage & 

melding van de taak.

Statusaanpassing omtrent de melding in de 

toepassing.

Departementshoofd heeft inzage omtrent 

uitgevoerde werken en planning. Verhoogde 

transparantie tov heden. 

Is een nieuwe taak dewelke 

resulteert in terugkoppeling 

aan burger.
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Nu: Geen actieve communicatie hierover. 

Geen stroomlijning van kanalen, bij start 
project en nadien zal hier actief worden rond 

gecommuniceerd

Met dit project kan men aanmelden 24/7 en 

vanop afstand. Ik kan mijn locatie meegeven 

via een kaart, mijn gegevens zijn reeds 
ingevuld. Bovendien zal er door snellere 

aanmelding bij technische dienst, snellere 

inplanning zijn.

Er is geen proactieve terugkoppeling naar 

burger. Met het nieuwe systeem wel. 

Opvolgproces bij werkleider is nu trager, 
omdat opdrachten langs verschillende kanalen 

binnenkomen, doordat dit centraal gaat, kan 

dit ook vlotter.

De burger kreeg hierover geen terugkoppeling. 

Dit verloopt nu automatisch. Door 

integratie/inzage met vb. de tijdsregistratie 
heeft de werkleider inzage in beschikbaarheid 

van resources en wordt inplannen 

gefaciliteerd.

Burger is in deze fase niet betrokken. 

Uitvoerder heeft nu geen zicht op planning in 

toekomst, maar zou met dit systeem zelf 

kunnen kijken welke opdrachten er in de 

wachtrij staan. 
Kortweg deze dient niet langer te wachten op 

een papieren/ schriftelijke instructie

Heden veelal geen terugkoppeling tijdens 

werkdag tussen werkleider en medewerker, in 
zeldzame gevallen is dat mondeling. Dit kan 

met het syteem realtime.

Op dit ogenblik enkel de informatie uitgevoerd 

of niet, maar met het nieuwe systeem 
beschikbare info omtrent de uitvoering van de 

taak. 

Heden geen terugkoppeling 

aan burger. Burgers bellen 

vaak voor een stand van 

zaken, creëert extra 

werkdruk die nu door de 

verschillende momenten van 
feedback zullen 

gereduceeerd en 

geautomatiseerd worden

Van melding tot oplossing 
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De kost moet in verhouding zijn tot bv. 

duurtijd of scope van een project 

OF: 

“Enkel voor de duurtijd van het project”



Een subsidie mag een publieke 

uitgave niet vervangen

OF:

Kost moet noodzakelijk zijn voor het 

uitvoeren van het project
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