Naam van de dienst/aanpak/project:

Datum: 08/02/2022

Optimaal beheer klantencontacten: Aanvraag subsidies

Doel

Doelgroep

Impact
Burgers en verenigingen moeten op een gebruiksvriendelijke en snelle
manier subsidies kunnen aanvragen.
Subsidies kunnen eenvoudig worden geregistreerd via de website van het
lokaal bestuur en komen dan automatisch in LB365 terecht voor verdere
opvolging.

Digitale burgers en verenigingen (de digitale vos, de
digitale wolf, de digitale das)

Dankzij de koppeling tussen LB365 en het rijksregister of KBO hebben we
altijd de juiste informatie van de burger/vereniging ter beschikking om
deze op de hoogte te brengen tijdens de verwerking van de
subsidieaanvraag.

Deliverable
E-formulier aanmaken voor de registratie van een subsidieaanvraag die
rechtsreeks koppelt met het subsidieproces in LB365.
Koppeling realiseren tussen LB365 en 'Mijn Burgerprofiel' / 'eloketondernemers.be' voor het doorsturen van statusupdates en toegang
tot de eBox.
Koppeling realiseren tussen LB365 en 'Mijn Burgerprofiel' / 'eloketondernemers.be' voor het doorsturen van statusupdates van
subsidieaanvragen en toegang tot de eBox.

Subsidieaanvragen worden gekoppeld aan het juiste product via de LPDC
Opstellen en implementeren van een dataclassificatiemodel om er voor te
die geïntegreerd is in LB365.
zorgen dat de data van de burgers op transparante en veilige manier
wordt beheerd.
De burger/vereniging wordt via de koppeling met 'Mijn Burgerprofiel' of 'eloketondernemers.be' op de hoogte gehouden van de status van zijn
Burgers/verenigingen via de klassieke kanalen (Facebook, website,
aanvraag.
@BoechoutBeweegt) op de hoogte brengen dat ze hun subsidies digitaal
kunnen aanvragen met een e-formulier en opvolgen via 'Mijn
Impactmeting
Burgerprofiel'.
Significante vermindering van het aantal subsidieaanvragen dat via post
(of e-mail) binnenkomt.

Minder digitale burger die beperkte ondersteuning
nodig heeft (de digitale beer, de digitale eekhoorn)

Minder digitale burgers die beperkte ondersteuning nodig hebben bij de
digitalisering van het subsidieproces informeren waar ze de nodige
informatie kunnen vinden om aan de slag te gaan met het nieuwe
subsidieproces en de koppeling met 'Mijn Burgerprofiel'.
Impactmeting
Vermindering van het aantal subsidieaanvragen dat via post (of e-mail)
binnenkomt.

Met deze nieuwe aanpak willen we het bestaande processen Minder digitale burger die uitgebreide ondersteuning
voor aanvraag van subsidies digitaliseren subsidieaanvragen nodig heeft (de digitale kat, de digitale ree, het digitale
in LB365 te registreren en op te volgen waarbij maximaal
everzwijn, het digitale konijn, de digitale egel)
gekoppeld wordt met 'Mijn Burgerprofiel' en de MAGDAdocumentendienst om documenten en statusupdates tot bij
de klant te brengen.
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Minder digitale burgers die ondersteuning nodig hebben bij de
digitalisering van het subsidieproces kunnen zich inschrijven op een gratis
infosessie waarop het subsidieproces en het gebruik van 'Mijn
Burgerprofiel' stap voor stap worden toegelicht.

Burgers/verenigingen via een communicatiecampagne op de hoogte
brengen over het nieuwe subsidieproces en de koppeling met 'Mijn
Burgerprofiel'.
Instructiefilmpjes en handleidingen voor het subsidieproces ter
beschikking stellen op de website.

Gratis infosessies organiseren waarin het subsidieproces en de koppeling
met 'Mijn Burgerprofiel' worden toegelicht.

Impactmeting
Vermindering van het aantal subsidieaanvragen dat via post (of e-mail)
binnenkomt.
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Doel

Doelgroep

Impact
Subsidieaanvragen komen rechtstreeks terecht in het subsidieproces van
LB365.
Door de verwerking van de subsidieaanvragen binnen één proces met
koppeling aan het juiste proudct (LPDC) is de verwerking van de
subsidieaanvragen efficiënter en overzichtelijker.
Status-updates worden automatisch doorgestuurd naar 'Mijn
BurgerProfiel'.

Dossierbehandelaars
Door de migratie van het huidige notulenbeheer naar LB365 kan de
beslissing meteen gekoppeld worden aan het aanvraagproces.

Deliverable
Huidige CRM modules inclusief data migreren naar overeenkomstige
modules in LB365 zodat er één geïntegreerde omgeving ontstaat waarin
alle informatie op een efficiënte manier wordt opgeslagen.
Bestandsserver en intranet migreren naar SharePoint zodat er één
geïntegreerde omgeving ontstaat waarin alle informatie op een efficiënte
manier wordt opgeslagen.
Bestaande formulieren op de website vervangen door LB365 e-formulieren
zodat (aan)vragen rechtsreeks in LB365 terechtkomen.
Bellen via Teams mogelijk maken zodat medewerkers via één nummer
kunnen bellen en gebeld worden onafhankelijk van de plaats waar ze
werken.

De beslissing van het college ivm de toekenning en uitbetaling van de
subsidie wordt afgeleverd via de MAGDA-documentendienst.

Uitrollen van een centraal beheerplatform voor alle apparaten zodat
beveiliging van data gegarandeerd is ongeacht het toestel waarop de data
staat.

Impactmeting
Tijdsbesparing dankzij de digitale aanvragen die volledig en correct
ingevuld binnenkomen.

Opleiding voor dossierbehandelaars zodat ze hun dossiers op een
efficiënte manier kunnen opvolgen en behandelen.
Instructiefilmpjes en handleidingen voor dossierbehandelaars ter
beschikking stellen via het Intranet.

Via de dashboards heeft de beleidsmedewerker steeds een overzicht van
relevante cijfers.

Beleidsmedewerkers

Impactmeting
Tijdsbesparing bij beleidsmedewerkers en dossierbehandelaars omdat de
monitoringcijfers niet meer elk kwartaal manueel moeten geregistreerd
worden.

Opleiding voor beleidsmedewerkers zodat ze snel de gewenste cijfers
kunnen opvragen.
Instructiefilmpjes en handleidingen voor beleidsmedewerkers ter
beschikking stellen via het Intranet.

Kans op fouten bij manuele registratie valt weg.

( ▲ voeg bijkomende lijnen hierboven toe)
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