
Aandeel meldingen via e-mail.
We willen het aandeel meldingen 

dat via e-mail binnenkomt 
halveren tegen 2025.

6 op 10 3 op 10

Aantal meldingen dat via de website 
binnen komt.

We willen het aandeel meldingen 
dat via de website binnenkomt 
verdrievoudigen tegen 2025.

2 op 10 6 op 10

Minder digitale burgers die beperkte 
ondersteuning nodig hebben bij de verdere 

digitalisering van het meldingenproces 
informeren waar ze de nodige informatie kunnen 

vinden om aan de slag te gaan met het nieuwe 
meldingenproces en de koppeling met 'Mijn 

Burgerprofiel'.

Impactmeting
Vermindering van het aantal meldingen dat 

binnenkomt via telefoon of loket.

Aantal meldingen dat binnenkomt 
via telefoon of loket.

We willen het aandeel meldingen 
dat via telefoon en loket 

binnenkomt halveren tegen 2025.
2 op 10 1 op 10

Huidige
waarde

Doel
waarde

We willen burgers op een transparante en 
gebruiksvriendelijke manier de kans geven om 

een melding te registreren.

Meldingen kunnen eenvoudig worden 
geregistreerd via de website van het lokaal 

bestuur en komen dan automatisch in LB365 
terecht voor verdere opvolging.

Dankzij de koppeling tussen LB365 en het 
rijksregister hebben we altijd de juiste informatie 

van de burger ter beschikking om deze op de 
hoogte te brengen tijdens de verwerking van de 

melding.

De burger wordt via de koppeling met 'Mijn 
Burgerprofiel' op de hoogte gehouden van de 

status van zijn melding.

Impactmeting
Significante vermindering van het aantal 

meldingen via e-mail.

Verhoging van het aantal meldingen dat via de 
website binnen komt.

Meetpunt
Impact

(uit impactmap)
SMART

specificatie



Minder digitale burgers die ondersteuning nodig 
hebben bij de verdere digitalisering van het 

meldingenproces kunnen zich inschrijven op een 
gratis infosessie waarop het meldingenproces en 

het gebrruik van 'Mijn Burgerprofiel' stap voor 
stap worden toegelicht.

Impactmeting
Vermindering van het aantal meldingen dat 

binnenkomt via telefoon of loket.

Aantal meldingen dat binnenkomt 
via telefoon of loket.

We willen het aandeel meldingen 
dat via telefoon en loket 

binnenkomt halveren tegen 2025.
2 op 10 1 op 10

Meldingen die via de gemeentelijke website 
worden ingediend komen rechtstreeks terecht in 

de meldingenmodule van LB365.

Meldingenbeheerders hebben geen manueel 
werk meer om meldingen te registreren die via de 

website en/of e-mail binnenkomen.

Status-updates worden automatisch 
doorgestuurd naar 'Mijn Burgerprofiel'.

Impactmeting
Grote tijdsbesparing door het wegvallen van 

manueel werk bij de registratrie van meldingen.

Wegvallen van manueel werk bij de 
registratrie van meldingen

We willen het aantal uren 
manuele regsistratie reduceren 

naar 40% tegen 2025.
139 uren 56 uren

Tijd nodig voor de registratie van de 
monitoringcijfers

We willen de tijd nodig voor de 
manuale registratie van de 

monitoringcijfers reduceren met 
80% tegen 2025.

5 uur 1 uur

Fouten bij manuele registratie valt 
weg.

We willen de kans op fouten bij 
manuele registratie reduceren 

naar 0% tegen 2025.
96 0

Via de dashboards heeft de beleidsmedewerker 
steeds de juiste informatie voor de monitoring 

van de meldingen.

Impactmeting
Tijdsbesparing bij beleidsmedewerkers en 

meldingenbeheerders omdat de monitoringcijfers 
niet meer elk kwartaal manueel moeten 

geregistreerd worden.

Kans op fouten bij manuele registratie valt weg.
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