
Hou de vinger aan de procedure

Het kan soms vreemd lopen: 
voordat u het weet, is de termijn van 
een dossier overschreden. Gevolg: 
een stilzwijgende weigering.

Overzicht

       Ook op een hoger niveau geeft 
Procesmanager.net u middelen.  
Krijgt u de vraag om een overzicht 
te geven van cruciale dossiers? 
Procesmanager.net toont ze u 
meteen. Vragen schepenen of 
gemeenteraad hoeveel dossiers 
er in een bepaalde periode 
behandeld zijn? Ook daarop heeft 
Procesmanager.net het antwoord 
meteen klaar.

Gebruiksvriendelijk en 
geïntegreerd

       Dankzij de uniforme look & feel 
en de integratie met Ruimtelijke  
Ordening & Leefmilieu.net (of 
ROL.net) switchen uw collega’s 
moeiteloos tussen dossiers en de 
bijbehorende processen. Vanuit 
de toepassing ROL.net volgt u 
de lopende processen op. Ook 
per dossier houdt u elke stap 
nauwkeurig bij. 

Bij de tijd

 Dankzij Procesmanager.net 
bent u voortaan altijd bij de 
tijd. De applicatie kent de 
standaardprocessen die in de 
wetgeving beschreven zijn, maakt 
een automatische schatting van 
de loopduur van een proces 
en geeft op elk ogenblik een 
overzicht van de resttijd. Iedereen 
die het dossier behandelt, krijgt 
een herinneringsmail en een 
overzicht van de taken van de dag. 
Procesmanager.net geeft zelfs aan 
welke taak het meest dringend is.

Wanneer moet welke taak of stap klaar zijn? Met Procesmanager.net 
houdt u de vinger aan de pols en dat is een must in strikte processen 
zoals de procedures voor ruimtelijke ordening.
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“Efficiënt werken dankzij 
Procesmanager.net”

   Elly Beirinckx, secretaris 
gemeente Vorselaar “Vorselaar 
is een kleine gemeente. We 
gebruiken Procesmanager.net als 
middel om deadlines goed in het 
oog te houden. Zo krijgen onze 
medewerkers tijdig berichten 
over belangrijke momenten van 
een dossier. Zo kunnen we het 
einde van een adviesperiode 
of openbaar onderzoek nauw  
opvolgen.  Dankzij Procesmanager.net 
houden we rekening met de 
vastgelegde stappen en kunnen 
we dossiers tijdig afhandelen. 

Procesmanager.net dient niet om 
onze medewerkers te controleren, 
het is een manier om in een kleine 
gemeente met weinig personeel 
dossiers zo efficiënt mogelijk te 
behandelen. We vullen de gegevens 
van bij de eerste keer goed én 
volledig in, en plannen zo in één 
beweging het volledige verloop 
van elk dossier. Bij het verzenden 
van de geplande brieven en 
vergunningen moeten daardoor 
geen dossiers meer gehanteerd 
worden. We vinken de taken als 
uitgevoerd aan via de wachtlijst, 
die geïntegreerd is in ROL.net.   

Op een hoger niveau is 
Projectmanager.net voor ons 
handig om gegevens voor 
het jaarverslag te verzamelen: 
hoeveel bouwvergunningen zijn 
er geweest, hoeveel dossiers 
hebben we behandeld met hoeveel 
medewerkers en in welke tijd? 
Het geeft ons een goede kijk op 
doorlooptijden van dossiers en 
de workload van onze mensen.”

Efficiënt deadlines in 
het oog houden!

Efficiënt dossiers 
tijdig behandelen en 
afhandelen!

Efficiënt gegevens 
verzamelen!


