Datum:

Pagina

2

Blauwdruk:

Fase

15/02/2022

Klantvraag

Intake

Interactiepunt

Klantencontactcentrum - Aanvraag subsidie voor behoud van zwaluwkolonies

Ik heb voor het eerst zwaluwnesten vastgesteld
op onze boerderij en vraag hiervoor een
subsidie aan.
Dat kan makkelijk via het (e-)Formulier op de
website van het lokaal bestuur.

Ik ontvang een bericht dat mijn aanvraag is
geregistreerd.

Ik ontvang een actiebericht via
MijnBurgerprofiel met de opdracht om een
afspraak in te plannen voor een controle ter
plaatse.

Ik boek een afspraak in via de online
afsprakenmodule.

Ik ontvang een statusupdate met de melding
dat mijn aanvraag ter goedkeuring wordt
voorgelegd aan het college van burgemeester
en schepen.

Via MijnBurgerprofiel ontvang ik een
notificatie waarin vermeld wordt dat de
beslissing van mijn aanvraag ter beschikking is
in mijn eBox.

Medium

Blauwdruk:

Website

MijnBurgerprofiel

MijnBurgerprofiel

Website

MijnBurgerprofiel (DOSIS)

MijnBurgerprofiel
eBox

Frontoffice

1

Webpagina https://www.boechout.be/eLoket

https://www.burgerprofiel.be/

https://www.burgerprofiel.be/

Webpagina https://www.boechout.be/afspraakmaken

https://www.burgerprofiel.be/

Backoffice

Pagina

Mijn aanvraag wordt automatisch
geregistreerd in LB365 waarbij deze
automatisch wordt gekoppeld aan mijn
persoonlijke gegevens.
Omdat ik inwoner ben van de gemeente zijn
mijn gegevens als gekend in het systeem.
Het proces "Aanvraag subsidie" wordt
geactiveerd.

Besluiten

Leveren en archiveren

(wanneer van toepassing)

Verschil huidige aanpak

Ervaring

Behandelen

Als je vandaag een aanvraag wil indienen kan
je via de website een eFormulier invullen of
een formulier downloaden.
Ingevulde formulieren komen nu via het loket,
de post of e-mail terecht bij de
dossierbehandelaar.

De dossierbehandelaar controleert de
aanvraag op volledigheid en wijzigt de status
naar "Geregistreerd".
Via DOSIS wordt de statusinformatie vanuit
LB365 doorgestuurd naar MijnBurgerprofiel
van de melder.

Om aanspraak te kunnen maken op de subsidie
dient de dossierbehandelaar ter plaatse te
gaan kijken.
De dossierbehandelaar gaat op de dag van de
afspraak te plaatse nakijken of de aanvrager
De dossierbehandelaar verstuurt een actie
recht heeft op de subsidie.
naar MijnBurgerprofiel met de opdracht om
een afspraak te maken.
Alle gerelateerde informatie wordt opgeslagen
in de gekoppelde Sharepoint bibliotheek.

Tijdens de intake en behandeling is er enkel feedback indien de aanvraag onvolledig is of bij het bezoek ter plaatse.

https://www.burgerprofiel.be/

De dossierbehandelaar legt de aanvraag ter
goedkeuring voor aan het college van
burgemeester en schepenen.
Door de migratie van ons huidige
notuleringssysteem naar LB365 is de
informatie mooi aan elkaar gekoppeld.

Het college van burgemeester en schepen
keurt de aanvraag goed.
De subsidie mag betaald worden.

De beslissing van het CBS wordt digitaal
ondertekend (via de Handtekenmap) en
opgeladen in de eBox van de aanvrager.
Alle documenten worden digitaal gearchiveerd
in de gekoppelde SharPoint bibliotheek.

De besluiten worden opgeslagen in de
gekoppelde SharePoint bibliotheek.

De beslissing wordt nu via e-mail of brief
bezorgd aan de aanvrager.
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