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2. Samenvatting 
Stad Aalst wil een digitalisering van hun woonbeleid realiseren om de werking van hun Team Wonen 
beter te kunnen ondersteunen. Stad Aalst wenst dit te bereiken door het ontwikkelen van een 
doorgedreven digitaal platform om de procedure van woningonderzoeken efficiënt en klantvriendelijk 
te maken en de capaciteit te verviervoudigen ten opzichte van de huidige werking. Dit is noodzakelijk 
omwille van de introductie van het verplichte conformiteitsattest voor verhuurders van een woning, 
appartement of kamer in Aalst.  Hierbij wordt er gefocust op 3 dimensies: Communicatie met burgers, 
digitale werking binnen Stad Aalst en een geautomatiseerde data-uitwisseling tussen geconnecteerde 
overheden.  

Dit document is het eindverslag van de behoefteanalyse en marktconsultatie die Addestino in opdracht 
van PIO uitvoerde voor het project ‘DigitAalst voor Beter Wonen’. Het bevat de volledig uitgewerkte 
resultaten van het begeleidingstraject dat liep van oktober 2020 tot maart 2021, en schetst de 
mogelijke prioriteiten en vervolgstappen met het oog op de ontwikkeling van dit digitaal platform, en 
de aanbesteding hiervan.  

De conclusies van de behoefteanalyse en marktconsultatie van ‘DigitAalst voor Beter Wonen’ situeren 
zich op vier vlakken: het innovatiepotentieel vanuit gebruikersstandpunt, het technologische risico, de 
bredere inzetbaarheid van de gerealiseerde innovatie en het advies voor het uiteindelijke bestek. 

Het project ‘DigitAalst voor Beter Wonen’ heeft een hoog innovatiepotentieel vanuit het standpunt 
van de gebruiker, zijnde de burgers van Stad Aalst alsook de medewerkers van Team Wonen. Het is 
duidelijk dat procesverbeteringen door middel van digitalisatie noodzakelijk zijn om de stijgende 
werklast bij Team Wonen te kunnen verwerken. 

Het innovatiepotentieel op technologisch vlak is afhankelijk van de positionering in de markt. Spelers 
uit de industrie geven aan dat de individuele noden voor Stad Aalst over het algemeen haalbaar zijn 
zonder een enorm technologisch risico. Anderzijds kan er verder gewerkt worden in de richting van 
een bredere oplossing, waarbij – bovenop de implementatie voor Stad Aalst – een generieke blueprint 
wordt opgeleverd die breder kan worden ingezet. Zo kan de opgedane kennis en ervaring ook verder 
worden benut door andere Vlaamse steden en gemeenten die zoals Stad Aalst hun woonbeleid beter 
digitaal willen ondersteunen. De industriespelers geven aan dat het opleveren van deze generieke 
blueprint een bijkomend technologische risico meebrengt, waardoor het innovatiepotentieel zich ook 
uitbreidt naar het technologische aspect. Voor de verdere aanbesteding dient Stad Aalst te beslissen 
hoe dit project zal worden opgenomen. De keuze om het project al dan niet in een breder kader te 
beschouwen, zal een impact hebben op de graad van innovatie die kan worden gerealiseerd, alsook 
op de omvang van het verdere traject. 

Daarnaast zullen de noden van Stad Aalst scherp gedefinieerd moeten worden, enerzijds zodat de 
marktspelers een correcte risico- en kostinschatting kunnen maken, anderzijds zodat deze noden 
gevalideerd kunnen worden in de praktijk (o.b.v. demo of referentie). Er dient een duidelijke 
prioritering van de gewenste functionaliteiten te worden gedefinieerd binnen een gefaseerde aanpak, 
waar eerst de nodige kernfunctionaliteiten en procesverbeteringen worden opgeleverd in hun 
totaliteit, met de mogelijkheid om achteraf extra functionaliteiten ter uitbreiding van de oplossing toe 
te voegen. Zo heeft Stad Aalst de garantie dat de gewenste noden en procesverbeteringen zullen 
worden ingelost, met de mogelijkheid om later nog verdere uitbreidingen te voorzien indien gewenst. 
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3. Summary 
The city of Aalst wants to realize a digitalization of their housing policy in order to better support the 
operations of their Housing Team. The city of Aalst wishes to achieve this by developing a package of 
thoroughly digitalized tools to make the procedure of housing inspections more efficient and customer 
friendly, as well as to quadruple the capacity compared to the current situation. The reason for this is 
the introduction of the mandatory conformity certificate for landlords in Aalst. The focus is put on 3 
dimensions: the communication with citizens, the internal digital operation of the city and an 
automated data exchange between connected authorities.  

This document is the final report of the needs analysis and market consultation that Addestino 
performed for the PIP project ‘DigitAalst for Better Living’. It contains the fully elaborated results of 
the guidance process that ran from October 2020 to March 2021, and outlines the possible priorities 
and follow-up steps for the preparation of the tender procedure.  

The conclusions of the needs analysis and market consultation of ‘DigitAalst for Better Living’ are 
situated in four areas: the innovation potential from a user point of view, the technological risk, the 
broader usability of the realized innovation and the advice for the final specifications. 

The project 'DigitAalst for Better Living' has a high innovation potential from the user's point of view, 
being the citizens of the city as well as the employees of the Housing Team. Improvements to the 
process through digitization are clearly required to handle the increasing workload of the Housing 
Team. 

The innovation potential in the technological area depends on the positioning in the market. Industry 
players indicate that the individual needs for the city of Aalst are generally feasible without a huge 
technological risk. On the other hand, this project can be considered as a broader solution by delivering 
a generic blueprint on top of the specific implementation for the city of Aalst. In this way, the 
knowledge and experience gained can also be used further by other Flemish cities and municipalities 
who wish to better support their housing policy in a digital way. The industry players indicate that this 
entails an additional technological risk, which means that the innovation potential also extends to the 
technological aspect. For the further tendering procedure, the city of Aalst needs to decide how this 
project will be positioned in the market. The choice of whether to consider the project in a broader 
concept will have an impact on the degree of innovation that can be realized, as well as on the scope 
of the further trajectory. 

In addition, the needs of the city of Aalst will need to be sharply defined, so that the market players 
can make a correct estimate of cost and risk, as well as to enable the Housing Team to validate their 
needs in practice (by means of a demo or reference). A clear prioritization of the desired functionality 
and process improvements needs to be defined within a phased approach, where the necessary core 
functionality and process improvements are delivered first (in their entirety), with the possibility to 
add additional functionality afterwards to expand the solution. In this way, the city of Aalst is 
guaranteed that the desired needs and process improvements will be met, while retaining the 
possibility to add extensions later if required. 
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4. Context en Objectieven 

4.1 De projectinitiators 

4.1.1 Stad Aalst 

Als Oost-Vlaamse centrumstad met ruim 87.000 inwoners, streeft Stad Aalst ernaar dat elke Aalstenaar 
in een degelijk huis kan wonen. Daarmee gepaard wil Aalst zich als woonstad nog aantrekkelijker 
maken voor alle lagen van de bevolking. Daarom worden heel wat positieve maatregelen gelanceerd 
zoals premies voor verbeteringen of renovaties, nieuw- en verbouwprojecten op te zetten en door het 
sociale woningbestand op te knappen en uit te breiden. 

Stad Aalst diende in mei 2020 het project ‘DigitAalst voor beter wonen’ in bij het Programma 
Innovatieve Overheidsopdrachten, voor het ontwikkelen van een doorgedreven digitaal 
instrumentenpakket om de procedure van woningonderzoeken efficiënt en klantvriendelijk te maken 
en de capaciteit te verviervoudigen. 

4.1.2 Programma Innovatieve Overheidsopdrachten  

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Departement Economie, Wetenschap 
en Innovatie (EWI) heeft als doel de omvangrijke koopkracht van de Vlaamse overheid (en de bredere 
publieke sector in Vlaanderen) meer strategisch in te zetten voor innovatie. Hiertoe wil het PIO 
overheidsorganisaties in Vlaanderen stimuleren en helpen om een deel van hun aankoopmiddelen te 
besteden aan innovatieve overheidsopdrachten, dat wil zeggen het (laten) ontwikkelen en/of 
aankopen van innovatieve producten en diensten waarmee ze hun eigen werking en publieke 
dienstverlening kunnen optimaliseren en beter kunnen inspelen op de vele maatschappelijke 
uitdagingen waarvoor ze staan. Op die manier wil het PIO bijdragen tot een performantere overheid, 
competitievere ondernemingen en oplossingen voor uitdagingen van maatschappelijk belang 
(gezondheid, milieu en energie, veiligheid, …). Concreet begeleidt het PIO andere overheden en 
publieke organisaties bij innovatieve aanbestedingsprojecten en co-financiert ze die innovatie-
aankopen ook à rato van 50%, mits de oplossingen voldoende relevant en innovatief zijn.  

Daarnaast voorziet het PIO in externe consultants om de publieke organisaties te ondersteunen bij het 
voorbereiden van hun innovatie-aankopen.   

Meer informatie is beschikbaar op http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/. 

 

4.2 Het voortraject: “DigitAalst voor Beter Wonen” 

4.2.1 Context en doel van het project 

De stad Aalst heeft als lokale overheid een regierol in het woonbeleid. Het verbeteren van de 
woonkwaliteit van de huurwoningen en een minimale kwaliteit van huurwoningen garanderen is de 
basisdoelstelling van het Project ‘Verplicht conformiteitsattest’. Het conformiteitsattest werd 
geïntroduceerd door de Vlaamse Overheid om aan te kunnen tonen dat een huurwoning voldoet aan 
de minimale kwaliteitsnormen. Vanuit Vlaanderen werd geen verplichting opgelegd voor het 

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/
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beschikken over dit attest, maar een aanzienlijk aantal lokale besturen besloten om zelf een 
verplichting te introduceren. 

Vanaf 1 januari 2021 verplicht de Stad Aalst verhuurders van een woning, appartement of kamer om 
over een conformiteitsattest te beschikken. Voortaan wordt dus niet enkel gewerkt op basis van een 
klacht, maar worden alle huurwoningen ouder dan 30 jaar over een termijn van 10 jaar gecontroleerd. 
Het organiseren van 10.000 woningonderzoeken veroorzaakt echter een zware werklast bij de 
administratie (van 250 dossiers per jaar naar 1.000 dossiers per jaar). De uitrol zal enkel mogelijk zijn 
door een combinatie van extra personeel én een doorgedreven digitalisering. 

De huidige manier van werken is namelijk voor verbetering vatbaar. Allereerst zijn er nog veel manuele 
tussenkomsten nodig. Zo kan het technisch verslag (incl. foto’s) pas manueel opgeladen worden in het 
dossier na het woningonderzoek, i.p.v. tijdens, moeten de dossierbeheerders manueel gegevens 
raadplegen in externe databronnen, en verloopt de dossieropvolging manueel. Daarnaast is het huidig 
proces niet transparant voor burgers (huurders/verhuurders) en verloopt de communicatie nog 
voornamelijk via aangetekende brieven dewelke zorgen voor een tragere verwerking en uitgebreide 
papierbundel. Om de werklast die de controle van de huurwoningen en de aflevering van de attesten 
met zich meebrengt, te verminderen is dus een doorgedreven digitalisering van het proces vereist. 
Belangrijke elementen van de te ontwikkelen tool zijn de digitale interactie met de burgers via een e-
loket, de digitale administratie (digitale opmaak van het technisch verslag, digitale taakplanning en 
opvolging) en de koppeling met diverse databases van andere overheden. 

4.2.2 Scope van het voortraject 

Stad Aalst wil met dit PIO-project een innovatieve overheidsopdracht voorbereiden om een 
digitalisering van woningonderzoeken te realiseren d.m.v. een nieuw te ontwikkelen platform (het 
huidig systeem laat bijkomende innovatieve ontwikkelingen niet toe) dat inspeelt op 3 dimensies:  

- Het biedt naar de burger een portaal om de communicatie met burgers ‘van aanvraag tot 
aflevering van een conformiteitsattest’ maximaal te digitaliseren (bv. aanvraag 
conformiteitsattest, betaling, uitwisseling van documenten, afspraak vastleggen en opvolgen, 
status dossier raadplegen …). 

- Het maakt een gestroomlijnde digitale werking mogelijk binnen (en tussen) de verschillende 
diensten van stad Aalst om de nodige efficiëntie- en tijdswinsten te realiseren alsook het 
huidige papierwerk te vermijden/minimaliseren. 

- Het zorgt voor een geautomatiseerde data-uitwisseling tussen geconnecteerde overheden 
waarbij idealiter alle databanken betrokken in het proces gekoppeld worden om steeds over 
de meest actuele data te beschikken en te vermijden dat (basis)gegevens manueel moeten 
worden ingegeven. 

De aanleiding voor dit nieuwe platform mag dan wel de verplichting van het conformiteitsattest zijn, 
de bestaande woningcontroles (Ongeschiktheid/Onbewoonbaarheid, Leegstand en 
Verwaarlozing/Bouwvalligheid) moeten ook worden meegenomen. 

Concreet trachten de initiatiefnemers in dit project de gebruikersnoden voor de digitalisering te 
vertalen naar programmeer-jargon, zicht te krijgen op innovatieve oplossingen en de noden/oplossing 
af te toetsen bij burgers, medewerkers van Team Wonen en ontwikkelaars. 
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4.2.3 Gevolgd proces tijdens het voortraject 

Om tot een succesvolle verkenningsoefening te komen, wordt een gestructureerd voortraject 
doorlopen om de vraag- en aanbodzijde scherper te stellen. Het voortraject van het “DigitAalst voor 
beter wonen”-project heeft volgende specifieke doelstellingen: 

1. Bepalen van de precieze scope van het project. 
2. Analyseren van de vraagzijde: Wat is de huidige situatie? Wie zijn de verschillende 

gebruikersgroepen en wat zijn hun behoeften en noden? Wat zijn de mogelijke 
procesverbeteringen? Deze behoeften worden vertaald naar functionele en technische 
vereisten van een mogelijke nieuwe oplossing. 

3. Analyseren van de aanbodzijde: Op welke manier kan de aanbodzijde de geïdentificeerde 
noden en behoeften invullen? 

4. Bepalen van aangewezen vervolgstappen gebaseerd op de exploratie in het voortraject. 

Om deze doelen te bereiken worden de volgende stappen doorlopen in het voortraject: 

Stap 1: Scherpstellen van de scope van het voortraject  
Het formuleren van de scope en het doel van de exploratie: Welk probleem dient er opgelost te 
worden? 

Hiertoe werd op 23/10/2020 een eerste vergadering georganiseerd met vertegenwoordigers van EWI 
(PIO), Stad Aalst en Addestino. 

Stap 2: In kaart brengen van de As-Is situatie  
Om de huidige situatie in kaart te brengen, werd de beschikbare informatie over de business processen 
en databronnen doorgenomen. Door middel van een aantal interviews met medewerkers van Stad 
Aalst werd het begrip van de huidige manier van werken gevalideerd en waar nodig verfijnd, aangevuld 
met het “doorleven” van de processen door het meevolgen van de verwerking van concrete dossiers. 
Doorheen deze verschillende sessies werd gesproken met woningdeskundigen, administratieve 
medewerkers en het teamhoofd van Team Wonen van Stad Aalst. 

Aan de hand van deze vergaarde informatie werd een map-of-the-world opgesteld, die een compleet 
beeld biedt van de huidige processen en betrokken actoren. 

Stap 3: Definiëren van gebruikersnoden en procesverbeteringen door het opstellen van use cases 
vanuit gebruikersstandpunt  
In een eerste interactieve workshop werden gebruikersnoden potentiële procesverbeteringen in kaart 
gebracht aan de hand van verschillende persona voor de verschillende geïdentificeerde eindgebruikers 
in de processen. Use cases werden geformuleerd om de noden van deze persona op te lossen en 
bestaande processen te herdenken en te verbeteren, met focus en debat rond de meest interessante 
use cases. Deze workshop werd georganiseerd op 27/11/20. 

De deelnemers van deze interactieve workshop waren werknemers van Stad Aalst Team Wonen 
bijgestaan door het diensthoofd Planning, Stadsvernieuwing en Wonen van Stad Aalst, en 
gemodereerd door Addestino. 
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Stap 4: Valideren en prioriteren van gebruikersnoden en procesverbeteringen door het scoren van 
use cases vanuit gebruikersstandpunt  
Tijdens een tweede interactieve workshop werden de opgestelde use cases gevalideerd en 
geprioriteerd naar meerwaarde voor de doelgroep als leidraad voor de exploratie. Hiertoe werd de 
feedback vanuit de vorige workshop verwerkt zodat de focus opnieuw gelegd kon worden op een 
debat rond de meest interessante use cases. 

Deze workshop vond plaats op 11/12/20, in aanwezigheid van dezelfde deelnemersgroep. 

Stap 5: State of the Art – referentiearchitectuur en conceptuele oplossingen  
De resultaten van de behoefteanalyse (i.e. de collectie van use cases) werden vertaald naar een 
referentiearchitectuur op basis van in-house expertise van Addestino. In combinatie met een 
onderzoek naar de stand van de techniek en welke state-of-the-art oplossingen vandaag worden 
aangeboden (a.d.h.v. een uitgebreide web search), werden drie conceptuele oplossingen uitgewerkt. 
De resultaten van deze marktanalyse werden gebruikt als leidraad tijdens de marktconsultatie. 

Stap 6: Verkenning behoeften andere steden en gemeenten  
Op 02/02/2021 vond een overleg met andere lokale overheden plaats op initiatief van de Stad Aalst, 
om de noden en behoeften van andere steden en gemeenten af te toetsen. Vanuit verschillende 
hoeken werd een duidelijke interesse getoond, gezien de sterk gelijkaardige problematiek bij de 
andere lokale besturen. 

Stap 7: Marktconsultatie  
Op 03/04/21 werd een workshop georganiseerd met spelers uit de industrie evenals deelnemers van 
Stad Aalst en het Departement EWI (PIO) als observator. De uitnodiging voor de marktconsultatie werd 
door PIO ruim verspreid (via e-notification, netwerken van intermediaire organisaties, PIO-
nieuwsbrief, social media, enz.) zodat alle geïnteresseerde industriële of academische spelers de kans 
kregen om deel te nemen. Een selectie van spelers werd geïdentificeerd als deel van de state-of-the-
art analyse en rechtstreeks aangeschreven. De workshop had als opzet om een gestructureerde 
groepsdiscussie tussen de spelers uit de industrie en kenniscentra op gang te brengen, en dit op basis 
van de opgestelde use cases, de uitgewerkte referentiearchitectuur en conceptuele modellen. De 
volledige lijst met deelnemende marktpartijen kan gevonden worden in Bijlage B: Deelnemende 
Partners. 

 

Met deze aanpak werd een duidelijk beeld bekomen van de verschillende oplossingen die een 
antwoord kunnen bieden op de noden van de Stad Aalst, en de moeilijkheden en technische risico’s 
die de marktspelers typisch verwachten tijdens het uitrollen van een mogelijke oplossing. 
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5. In kaart brengen van de huidige situatie 
Als aanzet voor het in kaart brengen van de As-Is situatie, werd een eerste set van documenten 
bezorgd door Stad Aalst. Deze aangeleverde informatie werd doorgenomen, aangevuld met 
documentatie die publiek online beschikbaar is. Verschillende interviews vonden plaats tussen 
Addestino en medewerkers van Stad Aalst om het begrip van de huidige processtappen te verfijnen en 
te valideren. Daarnaast werden ook twee sessies georganiseerd om mee te volgen tijdens de dagelijkse 
verwerking van concrete dossiers. 

Met deze aanpak werd de procedure “Verplicht Conformiteitsattest” gedetailleerd in kaart gebracht 
aan de hand van een map-of-the-world. Daarnaast werden ook de overige procedures binnen het 
woonbeleid, die eveneens in scope zijn, in kaart gebracht: 

- “Ongeschiktheid/Onbewoonbaarheid”  
- “Leegstand”  
- “Verwaarlozing/Bouwvalligheid”.  

Deze procedures zijn proceskundig zeer gelijkaardig, doch verschillen inhoudelijk ten opzichte van de 
procedure “Verplicht Conformiteitsattest”, en werden daarom enkel ‘high-level’ uitgewerkt.  

Onderstaande map-of-the-worlds bieden een compleet beeld van de huidige processen en betrokken 
actoren, en bestaan uit verschillende elementen. Een horizontale opdeling wordt gemaakt met 
verschillende “swimlanes” die de actoren in de processen weergeven: Eigenaar van een huurwoning, 
Stad Aalst Team Wonen en 3de partijen, enerzijds puur als databron en anderzijds als handelende 
persoon of entiteit. Het volledige proces kan doorlopen worden door het opvolgen van de acties 
verbonden met pijlen en eventuele opsplitsende keuzepaden. Hierbij wordt geregeld extra informatie 
aangegeven over de persoon, de gebruikte tool en de bijhorende timing van een specifieke actie. 

Opgelet! De procesweergave van de vier procedures geven enkel een momentopname weer. Ze 
brengen de processen in kaart zoals ze in de periode 2020-2021 in Aalst gehanteerd werden.  
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5.1 Procedure “Verplicht Conformiteitsattest” 
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5.2 Procedure “Ongeschiktheid/Onbewoonbaarheid” 
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5.3 Procedure “Leegstand” 
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5.4 Procedure “Verwaarlozing/Bouwvalligheid” 
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6. Inschatting van het innovatiepotentieel vanuit gebruikersstandpunt 
Op basis van de verschillende in kaart gebrachte processen, werden de relevante gebruikersgroepen 
gedefinieerd. Vervolgens werden de belangrijkste gebruikersvereisten opgelijst, aan de hand van een 
niet-exhaustieve lijst van use cases. Op deze manier werd getracht een eerste algemeen beeld te 
schetsen van de doelstellingen van het project, en een eerste richting aan te geven voor de exploratie. 

6.1 Identificeren van gebruikersgroepen 
Voor het opstellen van de verschillende persona werd de focus gelegd op drie doelgroepen: 
verhuurders, huurders en woningdeskundigen. Deze doelgroepen kunnen op basis van verschillende 
parameters gedifferentieerd worden: 

- Vertrouwd met technologie (digital native vs digibeet, bereikbaarheid, beschikbare toestellen) 
- Rechtsvorm (natuurlijk persoon vs rechtspersoon) 
- Woonplaats (woonachtig in Aalst vs op aanzienlijke afstand) 
- Woningportefeuille (enkele woning vs verschillende woningen, type woningen) 
- Socio-economische Status (beroep, kennis van wetgeving, kennis van taal) 
- Manier van werken (enkel op kantoor vs ook op verplaatsing, flexibiliteit van werkproces) 

Rekening houdende met deze parameters, werden de volgende persona opgesteld voor een goede 
afdekking van de doelgroepen: 

- Verhuurders 
o Karel (Verhuurder van ouderlijke huis) 
o Henri (Verhurende senior) 
o Vastgoed De Laar (Vastgoedkantoor) 

- Huurders 
o Katerina (Allochtone huurder) 

- Woningdeskundigen 
o Stephanie (Digital-minded woningdeskundige) 
o Guido (Ancien woningdeskundige) 

Deze persona hebben telkens een aantal specifieke eigenschappen die typische implicaties opleggen 
bij hun acties doorheen het proces, hieronder weergegeven. 
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6.1.1 Karel – Verhuurder van ouderlijke huis 

 

 

 

6.1.2 Henri – Verhurende Senior 
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6.1.3 Vastgoed De Laar - Vastgoedkantoor 

 

 

 

6.1.4 Katerina – Allochtone huurder 
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6.1.5 Stéphanie - Digital-minded woningdeskundige 

 

 

 

6.1.6 Guido – Ancien woningdeskundige 
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6.2 Identificeren en prioriteren van procesverbeteringen en 
gebruikersnoden 

6.2.1 Workshop 1 - Opstellen van use cases 

Tijdens een eerste interactieve workshop met medewerkers van Stad Aalst werden de 
gebruikersnoden en procesverbeteringen in kaart gebracht, gebruikmakende van de eerder 
gedefinieerde gebruikersgroepen en rollen. Deze werden opgesteld aan de hand van een niet-
exhaustieve lijst van 99 use cases, weergegeven in Sectie 4.2.3. Hierbij werd een aanzet gegeven vanuit 
de expertise van Addestino, aangevuld door de medewerkers van Stad Aalst met hun werkervaring. 
De exacte lijst van aanwezigen werden eerder reeds aangegeven in 2.2.2 bij stap 2. 

Deze use cases werden achteraf gecategoriseerd door Addestino om een duidelijke segmentatie in de 
use cases te verkrijgen: 

1. Interactie tussen de burger en Stad Aalst 
a. Burger neemt contact op (aanvraag indienen, vragen stellen, melding maken…) 
b. Stad Aalst contacteert burger (kennisname van opname op inventaris, resultaten van 

procedure…) 
c. Vastleggen van een afspraak 

 
2. Interne werking van Stad Aalst 

a. Opvraging van lijsten en data 
b. Dossierbeheer (administratief werk, aanmaak van dossiers, werkverdeling…) 
c. Documentgeneratie 
d. Woningonderzoeken (uitvoeren van onderzoek, opstellen technisch verslag, interne 

controle) 
e. Opvolging van dossiers 

 
3. Externe interactie 

a. Externe klachten of meldingen 
b. Opvragen data van externe partijen 
c. Aanleveren data aan externe partijen 

6.2.2 Workshop 2 – Valideren en prioriteren van use cases 

In een volgende workshop op 11/12/20 werden de opgestelde use cases gevalideerd en geprioriteerd 
naar meerwaarde voor de doelgroep. De feedback vanuit de vorige workshop werd voorafgaand aan 
deze workshop verwerkt, zodat de focus opnieuw gelegd kon worden op een debat rond de meest 
interessante use cases.  

Het prioriteren werd uitgevoerd aan de hand van planningpoker, waarbij individueel scores werden 
toegekend en vergeleken, om uiteindelijk een consensus score te bekomen. Gezien de grote 
hoeveelheid use cases, werden de meest interessante categorieën tijdens de workshop aangepakt: 
vastleggen van afspraken, opvragen van lijsten, opvolgen van dossiers, opvragen van externe data en 
aanleveren van externe data. In totaal leverde dit 25 gescoorde use cases op. 
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In navolging van deze workshop werd een hiërarchisch framework uitgedacht op basis van de 
gemaakte scoring om de use cases (en hun categorieën) te prioriteren. De verschillende use cases 
werden door Addestino toegewezen aan de verschillende lagen van het framework, gevalideerd door 
de medewerkers van Stad Aalst. Op deze manier kunnen de use cases logisch geprioriteerd worden. 
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6.2.3 Lijst van use cases 

Het resultaat van de twee behoefteworkshops staat hieronder opgelijst. Hierbij wordt de consensus 
scoring uit workshop 2, die de mate van prioriteit van de use case aangeeft, weergegeven in de kolom 
“WS PRIO” en de toegewezen laag in de hiërarchie onder kolom “HIER.”. Eventuele opmerkingen die 
werden gemaakt tijdens de workshops worden alsook weergegeven. 

ID CATEGORIE ALS … KAN IK IETS ZODAT IK IETS WAARDEVOL BEREIK OPMERKING WS 
PRIO 

HIER. 

1 1a. Burger 
contacteert 

Karel (Verhuurder 
van ouderlijke huis) 

spontaan via het e-loket van Stad Aalst een 
woningonderzoek aanvragen en inplannen 

vanop afstand een digitale aanvraag kan 
doen om mijn huurwoning preventief in 
orde te brengen 

  1 

2 1c. 
Vastleggen 
afspraak 

Karel (Verhuurder 
van ouderlijke huis) 

online zelf data suggereren die voor mij 
passen om een afspraak, woningonderzoek of 
hoorzitting in te plannen 

direct mijn eigen beschikbaarheid kan 
doorgeven zonder nood aan telefonisch 
contact 

 
40 2 

3 1c. 
Vastleggen 
afspraak 

Karel (Verhuurder 
van ouderlijke huis) 

online een keuze maken uit momenten dat 
een woningdeskundige beschikbaar is om een 
afspraak, woningonderzoek of hoorzitting in 
te plannen 

direct de afspraak kan inplannen op 
basis van de beschikbaarheid van 
woningdeskundige, zonder nood aan 
telefonisch contact 

 
40 2 

4 1c. 
Vastleggen 
afspraak 

Karel (Verhuurder 
van ouderlijke huis) 

online aanpassingen maken aan mijn in te 
plannen of reeds ingeplande afspraak, 
woningonderzoek of hoorzitting, voldoende 
ver op voorhand 

eenvoudig mijn afspraak kan aanpassen 
zonder nood aan telefonisch contact 

Voldoende ver op 
voorhand (Zie use case 99 
voor afsplitsing met 
kortere termijn) 

40 2 

5 1c. 
Vastleggen 
afspraak 

Karel (Verhuurder 
van ouderlijke huis) 

het inplannen van een afspraak of 
woningonderzoek doorgeven aan vriend, 
familie of huurder 

waar de procedure het toelaat een 
afspraak eenvoudig kan delegeren, 
gezien ik zelf liever geen speciale 
verplaatsing maak 

Handig zodat de burger 
een aanvraag niet moet 
stopzetten als hij beseft 
dat hij eerst nog een 3de 
moet bereiken om in te 
plannen 

100 3 

6 1b. Stad 
contacteert 

Karel (Verhuurder 
van ouderlijke huis) 

via mail kennisnemen van opname in een 
inventaris, met een directe doorverwijzing 
om online volgende stappen te ondernemen, 
e.g. een woningonderzoek aan te vragen en 
in te plannen of om beroep tegen de opname 
aan te tekenen 

onmiddellijk op de hoogte ben na 
controleren van mijn mailbox en 
rechtstreeks online de volgende stappen 
kan ondernemen 

Mailadres niet per se 
gekend, dit moet 
eventueel via brief en 
vervolgens via mail 

 
1 

7 1b. Stad 
contacteert 

Karel (Verhuurder 
van ouderlijke huis) 

na inbezitneming van het ouderlijke huis, via 
mail kennisnemen dat het huis reeds was 
opgenomen in een inventaris, met een 
directe doorverwijzing om online volgende 
stappen te ondernemen 

proactief op de hoogte wordt gebracht 
over de procedurestatus van het geërfde 
huis en rechtstreeks online de volgende 
stappen kan ondernemen 

Mailadres niet per se 
gekend, dit moet 
eventueel via brief en 
vervolgens via mail 

 
2 

8 1a. Burger 
contacteert 

Karel (Verhuurder 
van ouderlijke huis) 

mijn aanvraag voor woningonderzoek direct 
online betalen, e.g. via online banking of 
betalingsapp, en hiervan per mail een 
betalingsbewijs verkrijg 

dit onmiddellijk bij aanvraag kan betalen 
met mijn betalingsmethode naar keuze, 
en bewijs van betaling heb 

  
1 

9 1a. Burger 
contacteert 

Karel (Verhuurder 
van ouderlijke huis) 

spontaan via het e-loket van Stad Aalst de 
status van mijn lopende dossiers, aanvragen 
en/of procedures opvolgen, met mogelijkheid 
om de te ondernemen stappen van hieruit 
aan te klikken en te starten 

zelf periodiek kan controleren hoe mijn 
aanvragen en/of procedures lopen, en 
direct de nodige stappen kan 
ondernemen 

  
2 

10 1b. Stad 
contacteert 

Karel (Verhuurder 
van ouderlijke huis) 

via mail genotifieerd worden ter herinnering 
van binnenkort verstrijkende termijnen of 
dringend uit te voeren taken 

de kans krijg om de nodige zaken in orde 
te brengen zonder onmiddellijk met 
sancties geconfronteerd te worden  

  
2 

11 1b. Stad 
contacteert 

Karel (Verhuurder 
van ouderlijke huis) 

via mail genotifieerd worden over 
statusveranderingen van dossiers, aanvragen 
en/of procedures, met de bijhorende 
documenten in bijlage en een directe 

onmiddellijk op de hoogte ben na 
controleren van mijn mailbox en de 
bijhorende documenten in mijn mailbox 
opgeslagen zitten 

  
2 
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doorverwijzing om online eventuele volgende 
stappen te ondernemen 

12 1b. Stad 
contacteert 

Karel (Verhuurder 
van ouderlijke huis) 

via mail genotifieerd worden over 
statusveranderingen van dossiers, aanvragen 
en/of procedures, met een directe 
doorverwijzing om online toegang te krijgen 
tot de bijhorende documenten een directe 
doorverwijzing om online eventuele volgende 
stappen te ondernemen 

onmiddellijk op de hoogte ben na 
controleren van mijn mailbox en de 
bijhorende documenten ten allen tijde 
kan raadplegen op het online portaal 
van Stad Aalst 

Vereist mogelijkheid tot 
datastorage op portaal 
van Stad Aalst. 

 
2 

13 1a. Burger 
contacteert 

Karel (Verhuurder 
van ouderlijke huis) 

via het e-loket van Stad Aalst melding maken 
van het herstel van de aangetoonde 
gebreken, en direct kan doorklikken om de 
nodige volgende stappen te ondernemen 

onmiddellijk kan doorgeven dat de 
vereiste herstellingen zijn doorgevoerd 
en de volgende stappen kan opstarten 

Verdere duiding bij 
nieuwe 
waarschuwingsprocedure 
vereist  

 
1 

14 1c. 
Vastleggen 
afspraak 

Karel (Verhuurder 
van ouderlijke huis) 

bij het vastleggen van een afspraak of 
hoorzitting kan aangeven dat ik de hoorzitting 
online wil bijwonen (e.g. via videogesprek) 

geen verplaatsing moet maken om de 
hoorzitting bij te wonen 

  
2 

15 1a. Burger 
contacteert 

Karel (Verhuurder 
van ouderlijke huis) 

spontaan via het e-loket van Stad Aalst 
contact opnemen en chatten met Team 
Wonen voor al mij vragen/klachten 

eenvoudig terecht kan op één plek voor 
al mijn contact met Team Wonen 

  
2 

16 2a. Opvragen 
lijsten 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

een lijst opvragen van kadastrale gegevens en 
bijhorende bevolkingsgegevens (eigenaar en 
domicilie), met mogelijkheid tot filtering op 
bouwjaar, soort onroerend goed, tweede 
verblijven, geldige C-attesten, reeds 
opgenomen op inventaris etc. 

eenvoudig de gewenste lijst kan 
opvragen en controleren, zonder nood 
aan manuele handelingen of contact 
met dienst strategische planning, bv. 
voor inventarisatie of voor interne 
controle 

Dergelijke lijst kunnen 
trekken is al een enorme 
vooruitgang 

40 2 

17 2a. Opvragen 
lijsten 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

op basis van een (gegenereerde) lijst met 
huurwoningen, automatisch woningdossiers 
in bulk aanmaken en opnemen in de 
gewenste inventaris  

geen manuele opzoekingen moet doen 
en geen informatie moet overtypen die 
reeds voorhanden is 

Opname in bulk op basis 
van een lijst wordt zelfs 
nog aan het huidige 
systeem toegevoegd en 
moet opnieuw 
ondersteund worden 

40 2 

18 2a. Opvragen 
lijsten 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

de periodieke aanmaak van woningdossiers 
en opname in inventaris volledig overlaten 
aan het systeem, bijvoorbeeld voor de 
gefaseerde opname bij verplicht 
conformiteitsattest 

zelf geen enkele handeling meer moet 
ondernemen om deze periodieke 
dossiers op te starten 

Automatisatie van use 
cases 16 en 17; Dan 
vertrouwen we wel 100% 
op de correctheid van het 
systeem gezien er geen 
tussentijdse controle is 

100 3 

19 2b. 
Dossierbehe
er 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

door het ingeven van (onvolledige) gegevens, 
e.g. enkel een adres, enkel naam van de 
eigenaar of huurder, kan ik een dossier 
aanmaken waarbij alle ontbrekende gegevens 
automatisch worden aangevuld 

naast het ingeven van beperkte 
(voorhanden) gegevens, geen manuele 
opzoekingen moet doen en geen 
informatie moet overtypen die reeds 
voorhanden is 

  
1 

20 2b. 
Dossierbehe
er 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

met een enkele klik één (of meerdere) dossier 
opnemen in een inventaris, waarbij 
registratie-attesten automatisch worden 
gegenereerd 

geen documenten manueel moet 
opstellen en geen informatie moet 
overtypen die reeds voorhanden is 

  
2 

21 2b. 
Dossierbehe
er 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

elk documenten dat door het systeem werd 
gegenereerd met één klik laten opladen op 
de digitale tekentool van Stad Aalst voor alle 
nodige personen ter ondertekening 

zelf niet meer manueel documenten op 
de ondertekentool moet opladen, en 
niet telkens dezelfde mensen hoef op te 
zoeken om te ondertekenen 

  
2 

22 2b. 
Dossierbehe
er 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

het ophalen van ondertekende documenten 
uit de digitale tekentool en het invoegen in 
het woningdossier volledig overlaten een het 
systeem  

niet meer manueel documenten op de 
ondertekentool moet afhalen, en niet 
meer dossier per dossier manueel 
documenten hoef toe te voegen 

  
2 
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23 1b. Stad 
contacteert 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

met één klik één of meerdere ondertekende 
documenten uit woningdossier(s) digitaal 
uitsturen 

geen documenten meer moet uitprinten 
en geen manuele verzendingen moet 
doen 

  
1 

24 1b. Stad 
contacteert 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

met één klik één of meerdere ondertekende 
documenten uit woningdossier(s) samen 
laten afdrukken 

geen documenten meer apart moet 
uitprinten om aangetekend te 
verzenden 

  
1 

25 2b. 
Dossierbehe
er 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

automatisch gegenereerde documenten 
direct door het systeem laten opladen op de 
digitale tekentool, laten afhalen en invoegen 
nadat deze ondertekend zijn en digitaal 
uitsturen (waar mogelijk), en mij notifiëren 
voor de documenten die per post opgestuurd 
moeten worden 

geen verdere handelingen meer moet 
doen voor een automatisch gegenereerd 
document, behalve het eventuele 
afdrukken en verzenden voor de 
documenten per post 

Automatisatie van use 
cases 21, 22, 23 en 24, bv. 
als gevolg van de 
handeling in use case 20 

 
3 

26 2b. 
Dossierbehe
er 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

genotifieerd worden van een aanvraag tot 
beroep (met beroepschrift en bewijsstukken), 
waarbij het dossier al automatisch is 
geüpdatet, de beroepsprocedure wordt 
opgestart en het gegenereerde 
ontvangstbewijs klaarstaat om uit te sturen 

geen beroepschrift en bewijsstukken 
meer manueel moet inscannen en een 
ontvangstbewijs manueel moet 
opstellen 

  
2 

27 2e. Opvolgen 
dossiers 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

genotifieerd worden van een laattijdige 
aanvraag tot beroep (met beroepschrift en 
bewijsstukken), waarbij de beroepsprocedure 
automatisch geweigerd wordt waarbij het 
dossier al automatisch is geüpdatet, de 
beroepsprocedure automatisch wordt 
geweigerd en het gegenereerde 
ontvangstbewijs wordt uitgestuurd, met 
directe doorverwijzing om online de volgende 
stappen te ondernemen 

geen enkele manuele inspanning meer 
moet leveren als de aanvraag voor 
beroep niet meer ontvankelijk is 

  
2 

28 1c. 
Vastleggen 
afspraak 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

voor elke in te plannen afspraak, 
woningonderzoek of hoorzitting mijn 
(beschikbare) tijdsloten kan aanduiden, 
waarbij het uiteindelijke door de burger 
gekozen tijdslot in mijn agenda wordt 
ingepland 

verschillende telefoongespreken kan 
vermijden om de afspraak in te plannen, 
en dit op een (manueel) door mij 
gekozen tijdslot past 

Wordt beschouwd als 
samenhangend met de 
generieke agenda van de 
medewerker (Outlook 
Calendar) 

30 2 

29 1c. 
Vastleggen 
afspraak 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

genotifieerd worden van de door de burger 
aangeduide tijdsloten voor elke te plannen 
afspraak, woningonderzoek of hoorzitting aan 
te duiden, waarbij ik een keuze kan maken 
tussen de voorgestelde tijdsloten 

verschillende telefoongespreken kan 
vermijden om de afspraak in te plannen, 
en dit op een door de klant aangegeven 
tijdslot past 

Vereist extra werk 
achteraf voor 
medewerkers om telkens 
alle gesuggereerde data 
te bekijken 

5 2 

30 1c. 
Vastleggen 
afspraak 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

voor elke in te plannen afspraak, 
woningonderzoek of hoorzitting vertrouwen 
op het systeem om "slimme" tijdsloten (op 
basis van mijn agenda en locaties) voor te 
stellen aan de burger, waarbij het 
uiteindelijke door de burger gekozen tijdslot 
in mijn agenda wordt ingepland 

verschillende telefoongespreken kan 
vermijden om de afspraak in te plannen, 
en manueel geen tijdsloten moet 
uitkiezen 

 
100 3 

31 1c. 
Vastleggen 
afspraak 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

elke in te plannen afspraak, 
woningonderzoek of hoorzitting achteraf 
aanpassen zodat de burger op de hoogte 
wordt gesteld en een nieuw moment 
ingepland kan worden, en dat ikzelf ook op 
de hoogte gesteld wordt van aanpassingen 
door de burger 

verschillende telefoongespreken kan 
vermijden om de aanpassingen aan de 
afspraak te maken 

Dergelijke aanpassingen 
vragen toch soms eerder 
de beleefdheid van een 
oproep per telefoon 

20 2 

32 2d. Woning-
onderzoek 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

mijn bevindingen van het onderzoek binnen 
de beroepsprocedure digitaal kan invoeren 
en registreren 

mijn bevindingen kan documenteren 
zonder nood aan papieren administratie  

  
0 
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33 2b. 
Dossierbehe
er 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

de eigenaar van een woning aanpassen in het 
woningdossier, waarbij de resterende 
gegevens (e.g. bevolkingsgegevens) 
automatisch worden geüpdatet, en de 
aanpassing ook wordt teruggekoppeld naar 
de originele databronnen en nieuwe 
registratie-attesten kunnen worden 
uitgestuurd 

geen manuele opzoekingen moet doen, 
geen informatie moet overtypen die 
reeds voorhanden is en de databronnen 
eenvoudig (kunnen) worden aangepast 

  
2 

34 2d. Woning-
onderzoek 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

met een enkele klik één (of meerdere) dossier 
laten schrappen van een inventaris, waarbij 
schrappingsattesten automatisch worden 
gegenereerd 

geen documenten manueel moet 
opstellen en geen informatie moet 
overtypen die reeds voorhanden is 

  
2 

35 2d. Woning-
onderzoek 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

de beroepsprocedure met één klik kan 
afsluiten, waarbij op basis van de 
onderzoeksbevindingen eventuele 
aanpassing van eigenaar of schrapping van 
inventaris wordt doorgevoerd, alsook de 
resultaten worden gegenereerd en 
uitgestuurd met doorverwijzing naar de 
volgende stappen 

na de besluitvorming geen verdere 
manuele handelingen moet uitoefenen 

Automatisatie van use 
case 33 en 34 

 
2 

36 2b. 
Dossierbehe
er 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

genotifieerd worden van elke aanvraag, 
waarbij het dossier wordt aangemaakt of 
geüpdatet met de juiste gegevens en de 
juiste procedure automatisch opgestart 
wordt 

geen manuele opzoekingen moet doen 
en geen informatie moet overtypen die 
reeds voorhanden is 

Notificatie liefst via 
takenlijst in applicatie 
zelf, hoewel mogelijks per 
mail voor externen 

 
2 

37 2d. Woning-
onderzoek 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

tijdens het woningonderzoek op een 
draagbaar apparaat (i.e. tablet of 
smartphone) direct het technische verslag 
opstellen en foto's opladen, eventueel met 
verdere opmerkingen en in het dossier 
opladen 

dubbel werk kan vermijden door niet 
eerst alles schriftelijk op te moeten 
stellen om vervolgens achteraf op 
kantoor in te voeren 

  
2 

38 2d. Woning-
onderzoek 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

na het woningonderzoek nog aanpassingen 
maken aan het technische verslag, e.g. 
annotaties of foto's van andere apparaten 
opladen in het dossier, en het besluit (met 
interne nota) invoeren 

de mogelijkheid heb om het 
woningonderzoek verder te 
documenteren wanneer het mij past, en 
ik het resultaat kan registreren 

  
0 

39 2d. Woning-
onderzoek 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

genotifieerd worden om een dossier van een 
minder ervaren collega te controleren en te 
annoteren 

ervoor kan zorgen dat mijn collega 
bijleert met behulp van gestructureerde 
feedback krijgt, die hij eenvoudig kan 
invoeren in het dossier 

  
2 

40 2d. Woning-
onderzoek 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

mijn teamverantwoordelijke of diensthoofd 
via mail (laten) notifiëren om het dossier te 
controleren en te annoteren 

onmiddellijk mijn 
teamverantwoordelijke of diensthoofd 
op de hoogte kan stellen van de vraag 
tot controle 

  
1 

41 2d. Woning-
onderzoek 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

genotifieerd worden als mijn 
teamverantwoordelijke of diensthoofd het 
resultaat van een woningonderzoek heeft 
gecontroleerd, en de eventuele opmerkingen 
kan verwerken 

onmiddellijk op de hoogte ben van de 
uitgevoerde controle, en 
gestructureerde feedback eenvoudig kan 
invoeren in het dossier 

  
2 

42 2c. 
Document-
generatie 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

elk document of resultaat van een procedure 
met één klik kan laten genereren 

ook manueel elk document zelf kan 
opvragen  

  
1 

43 3c. 
Aanleveren 
data 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

met één klik de nodige bevoegde instanties 
per mail informeren over de resultaten of 
documenten van een procedure, e.g. de 
eigen interne stadsdiensten, Wonen 
Vlaanderen, etc. 

geen manuele mails moet opstellen om 
de bevoegde instanties op de hoogte te 
brengen 

 
40 2 

44 2d. Woning-
onderzoek 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

het woningonderzoek met één klik kan 
afsluiten, waarbij op basis van de 
onderzoeksbevindingen de juiste 
documenten en resultaten worden 
gegenereerd, de nodige medewerkers op de 
hoogte worden gesteld voor interne controle, 
dit automatisch door de digitale tekentool 
loopt en uitgestuurd wordt (eventueel met 
doorverwijzing naar de volgende stappen) en 
de nodige bevoegde instanties op de hoogte 
worden gesteld 

geen documenten manueel moet 
opstellen en geen informatie moet 
overtypen die reeds voorhanden is 

Automatisatie van use 
case 39, 40, 41, 42, 43 en 
25 

 
2 
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45 1a. Burger 
contacteert 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

genotifieerd worden als een melding van 
herstel is ingediend, met doorverwijzing naar 
het desbetreffende dossier 

hiervan onmiddellijk op de hoogte ben 
zonder dit manueel bij te moeten 
houden 

  
1 

46 2e. Opvolgen 
dossiers 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

genotifieerd worden als de maximale termijn 
voor herstel is overschreden, en met één klik 
de procedure Ongeschikt/Onbewoonbaar kan 
opstarten 

hiervan onmiddellijk op de hoogte ben 
zonder dit manueel bij te moeten 
houden, en ik kan bevestigen dat de OO 
procedure wel degelijk opgestart moet 
worden 

  
2 

47 2e. Opvolgen 
dossiers 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

het uitsturen van herinneringen van 
binnenkort verstrijkende termijnen of 
dringend uit te voeren taken volledig 
overlaten aan het systeem 

geen verstrijkende termijnen of 
deadlines manueel moet opvolgen en 
geen herinneringsbrieven manueel moet 
opstellen en uitsturen 

  
3 

48 2e. Opvolgen 
dossiers 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

genotifieerd worden als dossiers verjaard zijn, 
en ik de dienst financiën de juiste informatie 
kan (laten) bezorgen om de correcte 
sanctionele belasting toe te voegen 

niet manueel op periodieke basis de 
dossiers moet opvragen en doorsturen, 
en zelf toch enige manuele controle 
behoud 

  
2 

49 2e. Opvolgen 
dossiers 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

vertrouwen op het systeem om verjaarde 
dossiers en bijhorende informatie door te 
spelen naar de dienst financiën om de 
correcte sanctionele belasting toe te voegen 

geen enkele manuele handeling moet 
uitvoeren om verjaarde dossiers op te 
volgen en te sanctioneren 

  
3 

50 2d. Woning-
onderzoek 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

tijdens de hoorzitting op een draagbaar 
apparaat (i.e. tablet of smartphone) direct 
het verslag opstellen en eventueel achteraf 
verder verwerken 

dubbel werk kan vermijden door niet 
eerst alles schriftelijk op te moeten 
stellen om vervolgens achteraf op 
kantoor in te voeren 

  
2 

51 2a. Opvragen 
lijsten 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

allerhande rapporten, historische data en 
analyses opvragen om de interne werking van 
het systeem en Team Wonen op te volgen 

een duidelijk zicht heb op de werking 
van Team Wonen met het systeem 

  
2 

52 1b. Stad 
contacteert 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

binnen het systeem digitaal contact opnemen 
of chatten met de burger, alsook alle 
voorgaande communicatie met/over die 
burger op te volgen 

eenvoudig terecht kan op één plek voor 
al het (digitaal) contact met de burger 

  
2 

53 2b. 
Dossierbehe
er 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

hints krijgen van het systeem wat de 
volgende stappen in het proces zijn, welke 
dossiers ik het best eerst behandel  

geholpen wordt door het systeem bij 
mijn taken  

  
3 

54 1a. Burger 
contacteert 

Henri (Verhurende 
senior) 

spontaan aan het onthaal van het stadhuis 
een woningonderzoek aanvragen en 
inplannen 

een fysieke aanvraag kan doen om mijn 
huurwoning preventief in orde kan 
brengen 

  
1 

55 1a. Burger 
contacteert 

Henri (Verhurende 
senior) 

spontaan telefonisch een woningonderzoek 
aanvragen en inplannen, evt. via een 
telefoongesprek met een medewerker van 
het onthaal van het stadhuis 

een aanvraag kan doen om mijn 
huurwoning preventief in orde te 
brengen, zonder dat ik daarvoor naar 
het stadhuis moet gaan 

Vereist accommodatie 
naar betaling achteraf 
toe, gezien een 
woningonderzoek pas 
uitgevoerd zal worden na 
betaling 

 
2 

56 1c. 
Vastleggen 
afspraak 

Henri (Verhurende 
senior) 

opgebeld worden door een 
woningdeskundige om telefonisch te 
overleggen om een afspraak, 
woningonderzoek of hoorzitting in te plannen 
of aan te passen 

zelf opgebeld wordt om mijn afspraak 
kan inplannen/aanpassen zonder dat ik 
daarvoor naar het stadhuis moet gaan 

Gebeurt momenteel al 
telefonisch en heeft niet 
dusdanig grote invloed op 
het systeem zelf 

40 2 
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57 1c. 
Vastleggen 
afspraak 

Henri (Verhurende 
senior) 

spontaan een woningdeskundige opbellen 
om telefonisch te overleggen om een 
afspraak, woningonderzoek of hoorzitting in 
te plannen of aan te passen 

eenvoudig mijn afspraak kan 
inplannen/aanpassen zonder dat ik 
daarvoor naar het stadhuis moet gaan 

Gebeurt momenteel al 
telefonisch en heeft niet 
dusdanig grote invloed op 
het systeem zelf 

20 1 

58 1b. Stad 
contacteert 

Henri (Verhurende 
senior) 

per post kennisnemen van opname in een 
inventaris, met duidelijke instructies over de 
volgende stappen, e.g. hoe ik een 
woningonderzoek kan aanvragen (en 
inplannen) of hoe ik beroep tegen de opname 
kan aantekenen 

op de hoogte ben na controleren van 
mijn post en weet hoe ik de procedure 
moet aanvangen 

  
0 

59 1a. Burger 
contacteert 

Henri (Verhurende 
senior) 

mijn aanvraag voor woningonderzoek aan het 
onthaal van het stadhuis cash of via 
bancontact kan betalen, en hiervan ter 
plaatse een betalingsbewijs verkrijg 

de aanvraag kan betalen met mijn 
vertrouwde betaalmethodes en een 
bewijs van betaling heb 

  
1 

60 1a. Burger 
contacteert 

Henri (Verhurende 
senior) 

per post een factuur met bijhorende 
overschrijving ontvangen om mijn aanvraag 
voor woningonderzoek te betalen 

de aanvraag kan betalen met mijn 
vertrouwde methode van overschrijven 
bij de bank 

Woningonderzoek pas 
uitgevoerd na betaling, 
vereist oplossing e.g. 
referentiesysteem 
financiën 

 
2 

61 1a. Burger 
contacteert 

Henri (Verhurende 
senior) 

aan het onthaal van Stad Aalst de status van 
dossiers, aanvragen en/of procedures 
opvolgen 

zelf periodiek kan naar het stadhuis gaan 
om te controleren hoe mijn dossiers, 
aanvragen en/of procedures lopen 

  
2 

62 1a. Burger 
contacteert 

Henri (Verhurende 
senior) 

telefonisch de status van dossiers, aanvragen 
en/of procedures opvolgen, evt. via een 
telefoongesprek met een medewerker van 
het onthaal van het stadhuis 

zelf periodiek kan controleren hoe mijn 
dossiers, aanvragen en/of procedures 
lopen, zonder dat ik daarvoor naar het 
stadhuis moet gaan 

  
2 

63 1b. Stad 
contacteert 

Henri (Verhurende 
senior) 

per post resultaat ontvangen van dossiers, 
aanvragen en/of procedures, met de 
bijhorende documenten bijgevoegd in de 
envelop, met duidelijke instructies over de 
eventuele volgende stappen 

op de hoogte ben na controleren van 
mijn post en de bijhorende documenten 
op papier kan archiveren 

  
0 

64 1a. Burger 
contacteert 

Henri (Verhurende 
senior) 

telefonisch of aan het onthaal van het 
stadhuis het herstel melden en de nodige 
volgende stappen kan ondernemen 

kan doorgeven dat de vereiste 
herstellingen zijn doorgevoerd 

  
1 

65 1a. Burger 
contacteert 

Henri (Verhurende 
senior) 

spontaan telefonisch contact opnemen met 
Team Wonen voor al mijn vragen/klachten 

eenvoudig contact kan opnemen met 
Team Wonen via telefoon 

  
1 

66 1a. Burger 
contacteert 

Henri (Verhurende 
senior) 

spontaan per post contact opnemen met 
Team Wonen voor al mijn vragen/klachten 

eenvoudig contact kan opnemen met 
Team Wonen per brief 

  
1 

67 1a. Burger 
contacteert 

Vastgoed De Laar 
(Vastgoedkantoor) 

spontaan via het e-loket van Stad Aalst 
verschillende woningonderzoeken tegelijk 
aanvragen en inplannen 

de digitale aanvragen van verschillende 
huurwoningen tegelijk kan doen, om 
mijn huurwoningen preventief in orde 
kan brengen 

  
2 

68 1b. Stad 
contacteert 

Vastgoed De Laar 
(Vastgoedkantoor) 

gebundeld via mail kennisnemen van opname 
in inventaris(sen) van verschillende 
huurwoningen, met een directe 
doorverwijzing om online volgende stappen 
te ondernemen, e.g. woningonderzoeken aan 
te vragen en in te plannen of beroep tegen de 
opnames aan te tekenen 

onmiddellijk op de hoogte ben na 
controleren van onze mailbox en 
rechtstreeks online de volgende stappen 
kan ondernemen 

  
2 

69 1a. Burger 
contacteert 

Vastgoed De Laar 
(Vastgoedkantoor) 

aangeven welke mailadressen moeten 
gecontacteerd worden en welke 
medewerkers toegang hebben tot de dossiers 
van het vastgoedkantoor 

kan kiezen wie de verschillende 
contactpersonen zijn voor ons 
vastgoedkantoor en wie toegang heeft 
tot onze dossiers 

  
2 

70 1a. Burger 
contacteert 

Vastgoed De Laar 
(Vastgoedkantoor) 

mijn aanvraag voor woningonderzoek(en) 
direct online betalen, e.g. via online banking 
of betalingsapp, en hiervan per mail een 
factuur ontvangen 

dit onmiddellijk bij aanvraag kan betalen 
met mijn betalingsmethode naar keuze, 
en de factuur in mijn boekhouding kan 
steken 

  
1 
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71 1a. Burger 
contacteert 

Vastgoed De Laar 
(Vastgoedkantoor) 

via mail een factuur met bijhorende 
overschrijving ontvangen om mijn aanvraag 
voor woningonderzoek(en) te betalen 

deze factuur in mijn boekhouding kan 
steken, en het bedrag kan overschrijven 
op het einde van de maand  

Woningonderzoek pas 
uitgevoerd na betaling, 
vereist oplossing e.g. 
referentiesysteem 
financiën 

 
2 

72 1a. Burger 
contacteert 

Vastgoed De Laar 
(Vastgoedkantoor) 

spontaan via het e-loket van Stad Aalst de 
status van verschillende dossiers, aanvragen 
en/of procedures opvolgen, met mogelijkheid 
om de te ondernemen stappen van hieruit 
aan te klikken en te starten, dit door elk van 
de opgegeven medewerkers van ons 
vastgoedkantoor 

zelf periodiek kan controleren hoe mijn 
dossiers, aanvragen en/of procedures 
lopen, door eender wie van mijn 
medewerkers, en de nodige stappen 
direct kunnen ondernomen worden 

  
2 

73 1b. Stad 
contacteert 

Vastgoed De Laar 
(Vastgoedkantoor) 

via mail genotifieerd worden over 
statusveranderingen van dossiers, aanvragen 
en/of procedures, met de bijhorende 
documenten in bijlage en een directe 
doorverwijzing om online eventuele volgende 
stappen te ondernemen 

onmiddellijk op de hoogte ben na 
controleren van mijn mailbox en de 
bijhorende documenten uit de mail 
onmiddellijk kan opladen in ons eigen 
softwarepakket voor beheer van de 
vastgoeddossiers 

  
2 

74 1a. Burger 
contacteert 

Vastgoed De Laar 
(Vastgoedkantoor) 

via het e-loket van Stad Aalst online melding 
maken van het herstel van de aangetoonde 
gebreken bij verschillende woningen, en 
direct kan doorklikken om de nodige 
volgende stappen te ondernemen 

onmiddellijk kan doorgeven dat de 
vereiste herstellingen zijn doorgevoerd 
en de volgende stappen kan opstarten 

  
1 

75 1c. 
Vastleggen 
afspraak 

Vastgoed De Laar 
(Vastgoedkantoor) 

één enkele afspraak of hoorzitting kan 
inplannen voor al mijn (nodige) woningen op 
hetzelfde moment 

geen aparte hoorzitting per woning 
moet bijwonen 

Dit betreft enkel het 
inplannen (niet een 
simultane aanvraag) 

20 3 

76 2d. Woning-
onderzoek 

Guido (Ancien 
woningdeskundige) 

tijdens het woningonderzoek manuele 
notities nemen en foto's trekken, die ik 
achteraf op kantoor kan invoegen in het 
dossier 

mijn vertrouwde manier van werken kan 
blijven gebruiken 

  
0 

77 2b. 
Dossierbehe
er 

Guido (Ancien 
woningdeskundige) 

elk document manueel controleren vooraleer 
het automatisch wordt opgeladen om te 
ondertekenen 

zeker ben dat de documenten in orde 
zijn alvorens door te sturen om te 
ondertekenen 

  
2 

78 2b. 
Dossierbehe
er 

Guido (Ancien 
woningdeskundige) 

controleren of een procedure effectief 
opgestart moet worden alvorens deze 
automatisch wordt opgestart 

zeker ben dat er geen procedures foutief 
worden aangevangen 

  
1 

79 1c. 
Vastleggen 
afspraak 

Guido (Ancien 
woningdeskundige) 

een afspraak manueel inplannen na een 
telefoongesprek met de burger 

zelf zicht en controle heb op mijn 
agenda en afspraken 

Gebeurt momenteel al 
telefonisch en heeft niet 
dusdanig grote invloed op 
het systeem zelf 

5 1 

80 2e. Opvolgen 
dossiers 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

maandelijks genotifieerd worden met de lijst 
van dossiers met te controleren woningen of 
panden (met kadastrale gegevens en 
bijhorende bevolkingsgegevens, gefilterd op 
een maandelijkse set van straten) waarvoor 
er een onderzoek ter vermoeden van 
leegstand dient te gebeuren 

de (gefaseerd) lijst zelf niet meer 
manueel moet opvragen en eenvoudig 
een woningcontroleur op onderzoek kan 
sturen 

Automatisatie van use 
case 16 

30 2 

81 2e. Opvolgen 
dossiers 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

genotifieerd worden met het dossier van een 
nieuw te onderzoeken pand, e.g. na klacht 
van een derde of van zodra er een onderzoek 
ter vermoeden van leegstand dient te 
gebeuren 

onmiddellijk weet welke nieuwe 
woningen er onderzocht, zonder nood 
aan een manuele tussenstap of een 
gefaseerde aanpak 

Alternatief voor 80 op 
continue basis, maar te 
controleren woningen 
zijn niet meer 
gegroepeerd   

30 3 

82 2d. Woning-
onderzoek 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

vertrouwen op het systeem om alle mogelijke 
automatische vrijstellingen van belastingen 
toe te kennen aan elk dossier 

niet manueel moet de voorwaarden van 
vrijstellingen controleren en de 
vrijstelling toekennen 

  
2 

83 2d. Woning-
onderzoek 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

genotifieerd worden van een aanvraag tot 
vrijstelling van belastingen binnen een 
dossier, waarbij ik deze aanvraag kan 
controleren en al dan niet kan toekennen 

onmiddellijk op de hoogte ben van de 
aanvraag en deze eenvoudig kan 
controleren en toekennen 

  
1 
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84 3b. Opvragen 
externe data 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

genotifieerd worden van een 
aanvraag/resultaat van een externe 
procedure, en vertrouwen op het systeem 
om de resultaten van deze externe procedure 
in het dossier te verwerken 

zelf geen gegevens van externe 
procedures manueel moet verwerken in 
het dossier 

Dit betreft een "slimme" 
verwerking, waarbij ook 
de inhoud kan verwerkt 
worden (bv. bij 
rechtstreekse integratie 
met VLOK) 

40 3 

85 2a. Opvragen 
lijsten 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

een lijst opvragen met alle dossiers en 
gewenste bijhorende dossiergegevens en -
documenten van één of meerdere 
inventarissen 

dit eenvoudig kan uittrekken wanneer 
deze opgevraagd wordt, met de 
gewenste bijhorende documenten 

 
20 1 

86 1a. Burger 
contacteert 

Karel (Verhuurder 
van ouderlijke huis) 

via het e-loket van Stad Aalst een aanvraag 
tot vrijstelling van belastingen indienen, met 
bijhorende documenten 

eenvoudig mijn aanvraag kan doen 
doorgeven dat de vereiste herstellingen 
zijn doorgevoerd en de volgende 
stappen kan opstarten 

  
1 

87 3c. 
Aanleveren 
data 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

met één klik de nodige data (bv. voor recht 
van voorkoop) kan exporteren om op te 
laden in de RVV webtoepassing van AGIV 

geen manuele opzoekingen moet doen 
en zo zelf periodiek het e-voorkooploket 
actueel kan houden  

 
40 2 

88 3c. 
Aanleveren 
data 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

vertrouwen op het systeem om de nodige 
data (bv. voor recht van voorkoop) op de RVV 
webtoepassing van AGIV continu up to date 
te houden met de data van Stad Aalst 

geen enkele tussenkomst moet doen en 
de data op het e-voorkooploket ten allen 
tijden actueel is  

Alternatief voor 87 met 
manueel werk door 
systeem overgenomen 

100 3 

89 3c. 
Aanleveren 
data 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

met één klik de nodige dossiers en 
documenten bundelen om te bezorgen aan 
een aanvrager (e.g. notaris, burger-
advocaat…), al dan niet via een andere 
interne stadsdienst of rechtstreeks via mail. 

geen manuele opzoekingen moet doen 
om dossiers of documenten te 
verzamelen 

In het kader van 
stedenbouwkundige 
inlichtingen, 
openbaarheid van 
bestuur, algemene 
dossieropvragingen…  

30 2 

90 3c. 
Aanleveren 
data 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

met één klik een geanonimiseerde lijst (bv. 
enkel locaties) van nodige dossiers van een 
inventaris exporteren om te bezorgen aan 
een aanvrager, al dan niet via een andere 
interne stadsdienst of rechtstreeks via mail.  

geen manuele opzoekingen moet doen 
om dossiers of documenten te 
verzamelen, en kan vertrouwen dat dit 
in lijn is met de GDRP-wetgeving 

In het kader van 
openbaarheid van 
bestuur 

20 2 

91 3c. 
Aanleveren 
data 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

genotifieerd worden van een opvraging van 
data (door externen of andere 
stadsdiensten), waarbij ik direct de juiste 
opvraging aan het systeem kan selecteren en 
bezorgen aan de aanvrager  

niet manueel dataopvragingen moet 
bijhouden en verwerken 

  
2 

92 1a. Burger 
contacteert 

Vastgoed De Laar 
(Vastgoedkantoor) 

via het e-loket van Stad Aalst online een 
opvraging van inlichtingen of inventarissen 
kan aanvragen 

hiervoor geen mails hoef op te sturen, 
en sneller mijn opvraging beantwoord 
zie 

  
2 

93 3a. Externe 
klacht 

Katerina (Allochtone 
huurder) 

online een klacht indienen over mijn 
huurwoning 

dit snel en eenvoudig via mijn 
smartphone kan doen 

  
1 

94 1a. Burger 
contacteert 

Katerina (Allochtone 
huurder) 

ondersteuning krijgen vanuit Stad Aalst om 
bv. alle communicatie in het Engels laten 
verlopen, en hulp krijgen bij de procedures 
waar nodig 

eenvoudiger de communicatie kan 
voeren en begrijpen 

  
1 

95 1a. Burger 
contacteert 

Katerina (Allochtone 
huurder) 

spontaan contact opnemen via mijn 
vertrouwde messageapplicatie (e.g. 
Whatsapp, Messenger, Telegram) voor alle 
contact en communicatie met Team Wonen 
te voeren 

de communicatie vlot vanop mijn 
smartphone kan voeren 

  
3 

96 1c. 
Vastleggen 
afspraak 

Katerina (Allochtone 
huurder) 

vragen dat een professional (bv 
maatschappelijk werker, baliemedewerker) 
een afspraak, woningonderzoek of 
hoorzitting kan inplannen in mijn naam 

geholpen kan worden door een derde 
om deze afspraak te plannen 

 
40 3 

97 3a. Externe 
klacht 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

genotifieerd worden van een indiening van 
klacht van huurder of melding door derde 

eenvoudig een klacht of melding kan 
behandelen 

  
1 
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98 2e. Opvolgen 
dossiers 

Stephanie (Digital-
minded 
woningdeskundige) 

genotifieerd worden van binnenkort 
verstrijkende termijnen of dringend uit te 
voeren taken 

zodat ik zelf manueel actie kan 
ondernemen ter herinnering of 
opvolging 

  
2 

99 1c. 
Vastleggen 
afspraak 

Karel (Verhuurder 
van ouderlijke huis) 

online aanpassingen maken aan mijn in te 
plannen of reeds ingeplande afspraak, 
woningonderzoek of hoorzitting tot vlak voor 
het effectief ingeplande moment 

eenvoudig mijn afspraak kan aanpassen 
zonder nood aan telefonisch contact 

Afsplitsing van use case 4 
met korte termijn of na 
bevestiging; Deze 
mogelijkheid bieden aan 
de burger kan het schema 
van de medewerkers last-
minute sterk in de war 
sturen 

8 3 

 

7. Bevindingen uit de State-of-the-Art 

7.1 Referentiearchitectuur 
Op basis van de opgestelde use cases werd een referentiearchitectuur, bestaande uit een set van 
functionele bouwblokken, gedefinieerd door Addestino. Deze functionele bouwblokken zijn vereist om 
te kunnen voorzien in elke geïdentificeerde gebruikersnood of procesverbetering. De 
referentiearchitectuur bevat enerzijds elementen uit de bredere infrastructuur van Stad Aalst, zoals 
het e-loket dat niet enkel gebruikt wordt door Team Wonen, en anderzijds elementen die specifieke 
functionele noden invullen voor Team Wonen en het gewenste digitale woonbeleid van Stad Aalst. 

De referentiearchitectuur is opgebouwd uit 17 functionele bouwblokken, in lichtgrijs weergegeven op 
de onderstaande grafische voorstelling. Externe systemen die nauw verbonden zijn met de oplossing 
worden aangeduid in donkergrijs, zoals de digitale ondertekentool eSignFlow en de Active Directory 
die al worden gebruikt door Stad Aalst, het MAGDA-platform van de Vlaamse Overheid, etc. Bovenaan 
wordt aangegeven bij welke functionele blokken er interactiemogelijkheid is voor bepaalde gebruikers, 
zoals de web-based UI die bedoeld is voor medewerkers van Team Wonen. Door bepaalde 
bouwblokken uit de referentiearchitectuur met elkaar te verbinden wordt de interactie tussen de 
verschillende functionaliteiten weergegeven. 
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Zoals reeds eerder vermeld, is deze referentiearchitectuur tot stand gekomen om te kunnen voorzien 
in elke geïdentificeerde gebruikersnood of procesverbetering uit de workshops. Onderstaande figuur 
geeft duidelijk weer voor welke categorie(ën) van use cases bepaalde functionele bouwblokken 
dienen. 

 

 

Zoals reeds werd aangehaald, bevat deze referentiearchitectuur ook elementen uit de bredere 
infrastructuur van Stad Aalst die niet enkel gebruikt worden door Team Wonen. Deze elementen 
vormen bijgevolg niet het focuspunt van dit project, maar moeten wel kunnen geïntegreerd en 
ondersteund worden door de geleverde oplossing. Concreet kan een afbakening gemaakt worden van 
de kernfunctionaliteit van de gewenste oplossing, alsook een aantal nevenfunctionaliteiten die nodig 
zijn maar momenteel nog niet worden ingelost in het huidige IT-landschap van Stad Aalst. 
Onderstaande figuur geeft de kernfunctionaliteiten weer in donkerrood, aangevuld met de nodige 
nevenfunctionaliteiten in lichtrood. 
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7.2 Oplossingssets voor realisatie 
Drie oplossingssets werden geïdentificeerd om de vooropgestelde referentiearchitectuur te realiseren: 

1. Integratie van losstaande bouwblokken 
2. Configuratie op maat van een generiek platform 
3. Ontwikkeling van een platform op maat van Vlaamse publieke sector 

Elk van deze oplossingssets brengt een aantal implicaties met zich mee voor de uiteindelijke oplossing, 
waarmee rekening dient gehouden te worden voor het verdere verloop van het project. 

 

 

7.2.1 Oplossingsset 1: Integratie van losstaande bouwblokken 

Door de referentiearchitectuur te realiseren als een integratie van losstaande bouwblokken, kunnen 
de nodige functionaliteiten voorzien worden door gebruik te maken van bestaande state-of-the-art 
oplossingen. Het samenvoegen van deze functionaliteiten uit deeloplossingen tot één functionele 
oplossing, garandeert dat de gebruikersnoden en gewenste procesverbeteringen volledig kunnen 
worden ingelost. Er is echter een aanzienlijke integratie vereist om de aparte blokken te laten 
samenwerken zoals gewenst. 

Voor een aantal prominente bouwblokken van de referentiearchitectuur werd de relevante state-of-
the-art onderzocht in het aanbod van Belgische (of Europese) marktspelers. Dit betreft concreet: 

• E-loket: C-WEB+ (End2End), i-Active (Info Service Belgium), SmartLoket (Green Valley) 
• Payment Providers: Mollie, Adyen, CM. Payments, MultiSafepay, Ingenico, IcePay, Buckaroo 
• Document Delivery: eSignFlow (Vanden Broele), Joos SmartCom (Group Joos), Symeta Hybrid, 

TrustO, Doccle 
• Document Generation: Unifiedpost Group, Formstack, Contraste 
• Afspraken: JCC-Afspraken (JCC Software), QMatic, T:MEBLOCKR, Appoint 
• Field Service: Symagic, Arinto 
• Dossierbeheer: OpenIMS, Corsa/Mid-Office (BCT Software), Recomatics 
• Workflow Engine: Camunda, Nintex 

Een uitgebreide beschrijving van elk van deze oplossingen en marktspelers kan men vinden in sectie 
9.1 van Bijlage A: State-of-the-Art.  
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7.2.2 Oplossingsset 2: Configuratie op maat van een generiek platform 

Een tweede mogelijkheid bestaat in het configureren van een generieke platformoplossing uit de 
industrie voor de specifieke noden van Stad Aalst. Dergelijke platformen beschikken vaak over een 
grote hoeveelheid aan functionaliteiten die breed kunnen worden ingezet voor allerhande sectoren. 
Daarnaast worden deze functionaliteiten steeds verder uitgebreid door middel van geïntegreerde 3rd 
party apps. Deze beschikbare functionaliteiten, in combinatie met de nodige configuratie voor Stad 
Aalst, zorgen ervoor dat de geïdentificeerde gebruikersnoden en procesverbeteringen kunnen worden 
ingelost. Opnieuw valt het echter niet te onderschatten dat er een aanzienlijke configuratie nodig zal 
zijn om de processen volledig te kunnen ondersteunen. 

Bij onderzoek van de state-of-the-art werden een aantal belangrijke generieke platformen 
geïdentificeerd, die breed aanwezig zijn in de industrie. Typisch wordt hierbij gewerkt met een lokale 
(Belgische) gecertifieerde partner om de concrete configuratie te voorzien van deze globale 
platformen. 

• Odoo 
• Salesforce 
• Microsoft Dynamics 365  

Een uitgebreide beschrijving van elk van deze platformen met een potentiële lokale partner kan men 
vinden in sectie 9.2 van Bijlage A: State-of-the-Art.  

7.2.3 Oplossingsset 3: Ontwikkeling van een platform op maat van Vlaamse 
publieke sector 

Een derde mogelijkheid betreft het ontwikkelen van een specifiek platform op maat van de Vlaamse 
publieke sector. Dergelijke realisaties worden typisch verwezenlijkt door bestaande 
platformontwikkelaars die beschikken over aanzienlijke kennis van de publieke sector en de specifieke 
processen. Deze oplossingsset houdt in dat het ecosysteem van de specifieke platformbouwer deels 
of zelfs volledig zal worden hergebruikt. Dit impliceert mogelijk bepaalde afwijkingen in functionaliteit 
tegenover de vooropgestelde gebruikersnoden en procesverbeteringen van Stad Aalst.  

Bij onderzoek in de publieke sector, meer specifiek voor de lokale overheden, werden vier belangrijke 
spelers geïdentificeerd: 

• Vanden Broele 
• Cipal Schaubroeck 
• Remmicom 
• Cevi 

Een uitgebreide beschrijving van elk van deze marktspelers en hun oplossingen kan men vinden in 
sectie 9.3 van Bijlage A: State-of-the-Art. 

7.2.4 Bevindingen voor marktconsultatie 

Uit het onderzoek naar de marktspelers en de huidige state-of-the-art werd duidelijk op welke spelers 
men zich best richt voor de marktconsultatie. Hierbij ligt de focus niet zozeer op aanbieders van 
specifieke bouwblokken, maar wel op IT-integratoren die een oplossingen op maat leveren, 
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implementatiepartners van generieke platformen en platformbouwers die reeds actief zijn in de 
Vlaamse publieke sector. Gezien de beperktere geografische demarcatie van een lokaal bestuur zoals 
Stad Aalst, werd er voornamelijk gericht op Nederlandstalige spelers. 

 

8. Inschatting van het innovatiepotentieel vanuit technologische 
invalshoek 

Naast het inschatten van de toegevoegde waarde van elke use case vanuit gebruikersstandpunt, moet 
ook een inschatting gemaakt worden van de haalbaarheid van de use cases vanuit een technologisch 
oogpunt. Het technologisch risico van deze use cases werd ingeschat door experten uit de industrie 
tijdens een publieke marktconsultatie. Deze marktconsultatie ging door op 4 maart 2021, in een online 
format wegens de geldende maatregelen voor Covid-19. De volledige lijst met deelnemende 
marktpartijen kan gevonden worden in Bijlage B: Deelnemende Partners. 

Het innovatiepotentieel vanuit technologisch standpunt wordt ingeschat door middel van planning 
poker. Hierbij schalen industriële partners de risico’s die vasthangen aan elke use case. De laagste 
waarde in de schaalverdeling is een 0 en betekent “totaal geen risico”: de oplossing bestaat en kan 
zonder problemen worden toegepast. Een waarde van 8 dient te worden geïnterpreteerd als “een 
oplossing is mogelijk maar een inspanning is vereist om ze te bereiken”. Waardes boven de 20 
impliceren een kans dat een oplossing niet kan worden gevonden. De maximale waarde is 100 en 
houdt in dat “fysische grenzen dienen te worden verlegd” om een oplossing te ontwikkelen. 
Onderstaande figuur geeft deze schaal visueel weer: 

 

Gezien het grote aantal opgestelde use cases, werd een clustering gemaakt van use cases die 
technologisch en proceskundig sterk gelijkaardig zijn (e.g. aanvraag voor conformiteitsattest via e-
loket en melding van onbewoonbaarheid via e-loket). Deze clustering ligt eveneens in lijn met de 
opgestelde referentiearchitectuur. De link met de originele use cases uit de workshops wordt bij elke 
besproken use case hieronder vermeld. Vervolgens werd samen met Stad Aalst een selectie gemaakt 
van de meest relevante use cases voor de marktconsultatie. 

Naast de bespreking van deze use cases, werden ook nog een aantal open vragen gesteld met 
betrekking tot de aanbestedingsfase van dit project. Hierbij werd een duidelijke opportuniteit 
geïdentificeerd om dit project in een breder kader te beschouwen, eventueel met de mogelijkheid tot 
spreiding van het financiële risico.  
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8.1 Bespreking van het technologisch risico 

Use Case 1: Als burger kan ik via het e-loket van Stad Aalst online een aanvraag indienen, procedure 
opstarten, klacht of melding maken, informatie opvragen... zodat ik digitaal en vanop afstand de 
nodige handelingen kan uitvoeren (cf. workshop use cases 1, 13, 74, 86, 92 & 93) 
Score van het technologisch risico: 5 

Het merendeel van de partijen geeft aan reeds ervaring te hebben met het opzetten van een connectie 
naar een e-loket om allerhande digitale aanvragen mogelijk te maken. Deze kennis en expertise 
hebben de marktspelers zelf voorhanden of kunnen ze aanbieden via een externe partner.  

Een beperkt aantal partijen geeft aan dat het opzetten van een e-loket niet behoort tot hun core 
business. Deze minderheid schat het technisch risico hoger in door hun beperktere ervaring met 
dergelijke implementaties. 

Use Case 2: Als woningdeskundige kan ik voor elke in te plannen afspraak vertrouwen op het systeem 
om "slimme" tijdsloten (op basis van mijn agenda en locaties) voor te stellen aan de burger, waarbij 
het uiteindelijke tijdslot in mijn agenda wordt ingepland zodat ik het manueel inplannen van een 
afspraak kan vermijden (cf. workshop use case 30) 
Score van het technologisch risico: 5 

De marktspelers geven aan dat het realiseren van een planner voor afspraken en woningonderzoeken 
mogelijk is via bestaande en voorhanden oplossingen, zoals bijvoorbeeld de Field Service module voor 
Microsoft Dynamics 365. Deze bestaande oplossingen hebben slimme functionaliteiten zoals het 
automatisch alloceren van afspraken, het integreren met een bestaand agendaplatform, het 
meerekenen van reistijden… 

Verschillende marktspelers geven aan dat de definitie van een “slimme” planning zeer vergaand kan 
opgevat worden en bijgevolg een hoger technologisch risico kan inhouden. Specifieke eisen zoals 
bepaalde voorkeuren voor prioritering of het incalculeren van actuele verkeersinformatie kunnen 
geavanceerdere algoritmes vereisen die mogelijk niet kant-en-klaar voorhanden zijn. De marktspelers 
vragen om de gewenste “slimme” planning strikt te definiëren in de verdere aanbesteding om een 
accurate inschatting van de vereiste effort te waarborgen.  

Use Case 3: Als woningdeskundige kan ik genotifieerd worden van elke aanvraag of melding, met de 
nodige herinneringen voor dringende taken en verstrijkende termijnen, zodat ik eenvoudig op de 
hoogte ben van mijn taken (cf. workshop use cases 36, 45, 46, 48, 53, 97 & 98) 
Score van het technologisch risico: 2 

Bijna alle partijen geven duidelijk aan dat functionaliteiten zoals takenlijsten, herinneringen, 
notificaties en pushberichten eenvoudigweg off-the-shelf beschikbaar zijn voor een brede waaier van 
platformen. Hier wordt bijgevolg geen enkel technisch risico verwacht. De enkele partijen die het 
technologisch risico iets hoger inschatten, geven duidelijk aan dat dit voortvloeit uit een beperktere 
eigen ervaring met dergelijke implementaties. 
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Use Case 4: Als woningdeskundige kan ik tijdens het woningonderzoek op een draagbaar apparaat 
(i.e. tablet of smartphone) direct het technische verslag opstellen, foto's toevoegen en in het dossier 
opladen zodat ik dubbel werk kan vermijden achteraf op kantoor (cf. workshop use case 37) 
Score van het technologisch risico: 3 

Verschillende marktspelers geven aan dat het ondersteunen van draagbare apparaten zoals tablets en 
smartphones op een responsief online platform geen groot technologisch risico inhoudt, mits een 
mobiele connectie beschikbaar is op het apparaat. 

De marktspelers geven echter allen aan een groter technologisch risico te verwachten indien ook 
offline ondersteuning voorzien moet worden. Verschillende mogelijkheden worden hierbij 
voorgesteld, zoals het ontwikkelen van een volledig aparte app of het voorzien van een offline add-on 
voor woningonderzoeken. Een consensus bestaat tussen de verschillende marktspelers dat dit een 
verhoging van de score van het technologisch risico met zich meebrengt.   

Use Case 5: Als woningdeskundige kan ik door het ingeven van onvolledige gegevens (e.g. enkel een 
adres of naam) een dossier aanmaken waarbij alle ontbrekende gegevens automatisch worden 
aangevuld zodat ik geen manuele opzoekingen moet doen (cf. workshop use case 19) 
Score van het technologisch risico: 13 

Het technologische risico van deze use case wordt verwacht in de integratie met de nodige 
databronnen, zowel extern als intern. De marktspelers geven aan dat het ontbreken van een strikte 
definitie van de exacte gegevens en dus ook de ongekende mogelijkheden tot integratie een bijkomend 
technologisch risico inhoudt op dit moment. Er wordt gevraagd om dit duidelijk te definiëren en af te 
bakenen in de verdere aanbesteding zodat marktspelers een correcte inschatting kunnen maken van 
de nodige effort. 

De marktspelers die reeds actief zijn in de publieke sector geven aan ervaring te hebben met 
integraties voor overheidsdata (e.g. het MAGDA-platform) en schatten bijgevolg het technologisch 
risico lager in. Ook eventuele nieuwe koppelingen voor specifieke interne databronnen van Stad Aalst 
worden niet onmiddellijk aanzien als een groot risico. 

Er wordt ook aangegeven dat zelfs integraties met bronnen die geen API aanbieden mogelijk is, via 
technieken zoals Robotic Process Automation (RPA). Hierbij dient wel rekening gehouden te worden 
dat er altijd een mogelijkheid is dat bepaalde integraties gewoonweg niet haalbaar zijn. Ook uiten 
sommige marktspelers hun zorg omtrent beveiliging en het gebruiken van gevoelige informatie, waar 
zij ook een bijkomend technologisch risico in zien. 

Use Case 6: Als woningdeskundige kan ik een lijst opvragen van kadastrale gegevens en bijhorende 
bevolkingsgegevens (i.e. eigenaar, domicilie) met mogelijkheid tot filtering (bouwjaar, soort 
onroerend goed, tweede verblijf etc.), zodat ik de gewenste lijst met gegevens kan opvragen zonder 
manuele handelingen of contact met dienst strategische planning (cf. workshop use case 16) 
Score van het technologisch risico: 8 

Net als bij de voorgaande use case wordt het technologische risico opnieuw verwacht bij de integratie 
met de nodige databronnen en in mindere mate bij het filteren en het correleren van de data. 
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Enkele marktspelers geven aan uit ervaring dat integraties sterk kunnen variëren qua technische 
moeilijkheid en dat potentiële integratieproblemen vooraf niet uit te sluiten zijn. Bijkomend worden 
hier ook zorgen geuit over het beleid omtrent gevoelige gegevens en de nodige beveiliging. Ook de 
frequentie van dataopvragingen is een punt van aandacht, waar voor real-time 
gegevenssynchronisatie een hoger risico wordt verwacht in vergelijking met beperktere, periodieke 
opvragingen. 

Een sterk contrasterend beeld wordt gegeven door enkele marktspelers met ervaring in de sector, die 
aangeven reeds een groot deel van de vereiste integraties kant-en-klaar aan te bieden of reeds eerder 
geïmplementeerd te hebben voor andere klanten. Deze spelers schatten het technologische risico 
bijgevolg laag in, hoewel deze ook realistisch zijn dat sommige gewenste informatie mogelijks 
gewoonweg niet aangeboden wordt. 

 

Use Case 7: Als woningdeskundige kan ik vertrouwen op het systeem om voor een nieuwe aanvraag 
met bijgevoegde documenten het dossier automatisch te updaten op basis van de ontvangen 
gegevens (e.g. ingescande documenten), zodat ik geen overbodige informatie moet overtypen voor 
elke aanvraag en ieder document (cf. workshop use cases 26 & 27) 
Score van het technologisch risico: 8 

Er heerst een duidelijke eensgezindheid dat het automatisch opnemen van digitale gegevens in het 
dossier geen beduidend technologisch risico inhoudt. De sterke variëteit in het geschatte 
technologisch risico komt echter voort uit de nood om automatisch informatie op te nemen uit 
gescande documenten met behulp van OCR-technieken en mogelijks zelfs AI. 

Enkele marktspelers geven aan dat de grote verscheidenheid aan ongekende documenten een 
aanzienlijk technologisch risico inhoudt, en betwijfelen bijgevolg of dit de moeite is om middelen op 
in te zetten. Desalniettemin verlagen vele marktspelers hun score wanneer de scope verder scherp 
wordt gesteld op een vaste set documenten die uitgebreid in kaart zijn gebracht en aangeleverd 
worden vanuit Stad Aalst zelf. Het verwerken van dergelijke gestandaardiseerde documenten zal nog 
steeds een zeker effort vergen, maar wordt niet aanzien als vergaand complex. 

Een bijkomend technologisch risico wordt vastgesteld voor het garanderen van de correctheid van de 
ingelezen gegevens en het voorzien van een bijhorend controleproces. 

Use Case 8: Als woningdeskundige kan ik binnen het systeem digitaal contact opnemen of chatten 
met de burger alsook alle voorgaande communicatie met/over die burger opvolgen, zodat ik 
eenvoudig terecht kan op één plek voor elk (digitaal) contact met de burger (cf. workshop use case 
52) 
Score van het technologisch risico: 5 

Het voorzien van een integratie met communicatieplatformen (e.g. Teams, Fuzer…) en het aanbieden 
van een chat wordt door de marktspelers niet als een technologisch risico aanzien. Meermaals wordt 
aangegeven dat hiervoor off-the-shelf oplossingen beschikbaar zijn die zonder grote effort 
aangeboden kunnen worden. De mogelijkheden zijn vergaand, zelfs tot het aanbieden van een chatbot 
die veelvoorkomende vragen van burgers onmiddellijk kan beantwoorden. 
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Use Case 9: Als burger kan ik per post of via mail kennisnemen van opname in een inventaris, 
statusveranderingen van dossiers, aanvragen en/of procedures, met de bijhorende documenten en 
doorverwijzing naar eventuele volgende stappen zodat ik onmiddellijk op de hoogte ben en de nodige 
documenten kan raadplegen (cf. workshop use cases 6, 11, 12, 58, 63, 68 & 73) 
Score van het technologisch risico: 5 

De marktspelers zijn het eens dat het automatisch genereren van documenten (op basis van 
templating) bij het wijzigen van de dossierstatus geen groot technologisch risico inhoudt. Dit vraagt 
uiteraard het nodige configuratiewerk, maar kan perfect aangeboden worden. De technologische 
uitdaging zit eveneens niet in het digitaal uitsturen van documenten via mail, maar wel bij het 
ondersteunen van klassieke post. Het automatisch uitsturen van klassieke post vereist een integratie 
met een postpartner zoals BPost. Enkele marktspelers geven aan dat een dergelijke implementatie 
voor hen niet als standaard wordt aanzien en dus extra effort op maat zal vereisen. Daarnaast wordt 
ook de zorg geuit dat de gekozen manier van communicatie moet passen binnen het ondersteunende 
wettelijke kader. De marktspelers zijn van mening dat het ontvangen van klassieke post nog steeds 
manuele handeling(en) zal vragen. 

Er wordt aangegeven dat het ondersteunen van deze use case ook een forse effort zal vereisen van 
Stad Aalst. Het achterliggende proces moet volledig in kaart worden gebracht, zodat er duidelijkheid 
is onder welke exacte voorwaarden bepaalde documenten nodig zijn. Ook hier wordt expliciet 
gevraagd om dit duidelijk te kaderen in de verdere aanbesteding. 

Use Case 10: Als woningdeskundige kan ik de periodieke aanmaak van woningdossiers of opnames 
in inventaris overlaten aan het systeem, bijvoorbeeld bij gefaseerde verplichting 
(conformiteitsattest) of administratief vermoeden (leegstand), zodat ik zelf geen manuele 
handelingen meer moet ondernemen om deze dossiers op te starten (cf. workshop use cases 18, 80 & 
81) 
Score van het technologisch risico: 5 

Er wordt aangegeven dat de periodieke aanmaak van dossiers op basis van bepaalde voorwaarden 
geen groot technologisch risico inhoudt, mits de nodige databronnen reeds geconsulteerd kunnen 
worden. Bij deze use case wordt niet ingegaan op het technologische risico dat voortkomt uit de 
integratie met interne en/of externe databronnen (cf. use case 5 en 6). 

Door statuswijzigingen in de data (of puur op periodieke basis) kan de aanmaak van nieuwe dossiers 
getriggerd worden indien de vereiste condities voldaan zijn. Enkele marktspelers geven aan dat zij 
gelijkaardige functionaliteiten reeds aanbieden aan andere klanten of gebruik kunnen maken van 
gestandaardiseerde platformfunctionaliteiten (e.g. via Odoo) om dit te verwezenlijken. Opnieuw 
wordt hier echter de vraag gesteld of het de moeite waard is om in te zetten op de automatisatie van 
handelingen die niet dermate frequent voorkomen. 
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Use Case 11: Als woningdeskundige kan ik een procedure met één klik afsluiten, waarbij op basis van 
de bevindingen de nodige aanpassing worden uitgevoerd, de nodige documenten worden 
gegenereerd, evt. interne controle wordt opgestart en informatie wordt uitgestuurd naar nodige 
ontvangers zodat ik na de besluitvorming geen verdere manuele handelingen moet uitoefenen (cf. 
workshop use cases 35 & 44) 
Score van het technologisch risico: 5 

De marktspelers zien geen groot technologisch risico gezien de beschikbaarheid van verschillende off-
the-shelf softwaretools en standaardfunctionaliteiten die dergelijke noden kunnen verwezenlijken 
(mits enige configuratie of implementatie). Het gebruik van een Business Process Management (BPM) 
tool in combinatie met een Business Rule Engine voor de nodige logica, het configureren van 
geautomatiseerde workflows via Microsoft Power Automate… worden genoemd als concrete 
mogelijkheden. 

Het is uitermate belangrijk dat de procedures uitgebreid en compleet beschreven worden, zodat dit 
ook correct ondersteund kan worden door de uiteindelijke oplossing. Daarnaast wordt aangegeven 
dat een zekere flexibiliteit in de oplossing voorzien moet worden om procesveranderingen (bv. bij 
wijzigingen van de regelgeving) te kunnen ondersteunen. 

Enkele marktspelers zijn van mening dat het beter zou zijn om te focussen op de aparte stappen in 
plaats van het volledige proces te automatiseren aan de hand van één klik. Zo behoudt men steeds de 
(manuele) controle, hoewel dit dan ook de nodige bijkomende manuele handelingen van de 
woningdeskundigen zal vereisen. 

Use Case 12: Als woningdeskundige kan ik vertrouwen op het systeem om alle mogelijke 
automatische vrijstellingen van belastingen toe te kennen aan elk dossier zodat ik niet manueel de 
voorwaarden moet controleren en vrijstellingen toekennen (cf. workshop use case 82) 
Score van het technologisch risico: 8 

Er is eensgezindheid onder de marktspelers dat dit qua implementatie niet dermate moeilijk is, mits 
de integratie met de nodige databronnen aanwezig is. Dit zou gelijkaardig aan de voorgaande use case 
kunnen opgelost worden, waarbij opnieuw aandacht moet besteed worden aan de parametrisatie en 
aanpasbaarheid van de configuratie voor de toekomst (bv. bij wijzigingen van de regelgeving). 

Enkele marktspelers uiten wel hun zorgen omtrent het ondersteunen van automatische toekenning 
voor de volledige set van vrijstellingen. Ervaring leert hun dat de condities en randvoorwaarden 
duidelijk uitgeklaard moeten worden, inclusief alle mogelijke uitzonderingen, om dit correct en 
compleet te kunnen ondersteunen. Dit wordt niet als vanzelfsprekend aanzien en zorgt voor een 
verhoogd technologisch risico om deze nood in te vullen. 
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Use Case 13: Als woningdeskundige kan ik met één klik de nodige dossiers, documenten, 
(geanonimiseerde) inventarissen... bundelen om te exporteren of te bezorgen aan een aanvrager of 
instantie (e.g. notaris, burger-advocaat...) zodat ik geen manuele opzoekingen moet doen om 
dossiers of documenten te verzamelen (cf. workshop use cases 89, 90, 91 & 87) 
Score van het technologisch risico: 5 

Een eerste aspect vervat in deze gebruikersnood is het bundelen van de correcte informatie. De 
marktspelers zijn het eens dat dit perfect implementeerbaar of configureerbaar is en dus geen 
technologisch risico inhoudt, mits de relevante documenten duidelijk in kaart zijn gebracht. 

Er is meer variëteit in schatting wat betreft het anonimiseren en beveiligen van de gegevens. Enkele 
marktspelers geven aan dit reeds voorhanden te hebben of hieraan te werken, en schatten dit 
technologische risico eerder laag in. Anderzijds zien sommige marktspelers wel een technologische 
risico voor het bezorgen van dergelijke persoonlijke informatie aan derde partijen. 

Opnieuw wordt de opmerking gemaakt dat het van uiterst belang is dat de verschillende aanvragen 
gedetailleerd in kaart gebracht worden. Enkele marktspelers zien hierin een bijkomend risico om deze 
nood correct en volledig te kunnen ondersteunen. 

Use Case 14: Als woningdeskundige kan ik alle dossiers uit het oude systeem eenvoudig opladen op 
het nieuwe systeem, zodat ik eenvoudig het nieuwe systeem kan gebruiken voor bestaande en nieuwe 
dossiers (fundamentele use case die later werd toegevoegd) 
Score van het technologisch risico: 8 

Een aantal marktspelers geven aan ervaring te hebben met het importeren van data uit legacy Access-
gebaseerde toepassingen. Ze menen dat het erg moeilijk is om de nodige effort voor een datamigratie 
vooraf in te schatten, gezien dit sterk afhankelijk zal zijn van de staat van de huidige data. Indien de 
data manueel opgekuist en ontdubbeld moet worden, zal een flinke (gedeelde) effort vereist zijn van 
zowel de implementatiepartner als Stad Aalst. Het omzetten, mappen en soms puzzelen van de 
bestaande data kan potentieel veel extra complexiteit en vereiste effort met zich meebrengen, wat 
bijgevolg wordt aanzien als een extra technische risico. 

Use Case 15: Als burger kan ik vertrouwen op de beveiliging van het systeem om mij correct te 
authentiseren, veilig gegevens uit te wisselen en mijn data veilig te beheren (fundamentele use case 
die later werd toegevoegd) 
Score van het technologisch risico: 5 

De marktspelers zien over het algemeen geen risico omtrent authenticatie en beveiliging. Het gedeelte 
authenticatie is eigen aan het e-loket (via CSAM of Toegangsbeheer van de Vlaamse Overheid) en 
wordt dus niet als technisch risico aanzien. Ook hebben de marktspelers ervaring met bewezen 
systemen zoals Microsoft Active Directory (AD) dat nu al door Stad Aalst wordt gebruikt. Uiteraard zal 
de implementatie moeten voldoen aan de regelgevingen omtrent GDPR en gegevensbescherming. 
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Use Case 16: Als woningdeskundige kan ik vertrouwen op het systeem om de status en resultaten van 
externe procedures (e.g. bij Wonen Vlaanderen) in het systeem op te nemen en vice-versa, zodat geen 
manuele uitwisselingen en opnames van procedures nodig zijn (cf. workshop use case 84) 
Score van het technologisch risico: 8 

Enkele marktspelers geven aan dat een integratie voor uitwisseling van dossiers en resultaten met 
Wonen Vlaanderen geen grote technologisch complexiteit vereist, maar uiteraard wel een zeker effort 
vraagt om te implementeren. Enkele marktspelers actief in de publieke sector geven aan momenteel 
te werken aan dergelijke integraties met VLOK of dit zelfs al aan te bieden. Toch komt ook hier het 
nodige werk bij kijken om te kunnen garanderen dat deze uitwisseling in beide richtingen correct 
verloopt en gesynchroniseerd blijft. 

Use Case 17: Als woningdeskundige kan ik vertrouwen op het systeem om de data voor recht van 
voorkoop op de webtoepassing van AGIV continu up-to-date te houden met het systeem, zodat ik geen 
enkele tussenkomst moet doen en de data op het e-voorkooploket ten allen tijden actueel is (cf. 
workshop use case 88) 
Score van het technologisch risico: 8 

De schatting van het technologische risico door de marktspelers is verdeeld door de niet-
gespecifieerde integratiemogelijkheden aangeboden door de webtoepassing van AGIV. De 
marktspelers zijn het eens dat dit technologisch geen probleem vormt mits hier een API beschikbaar 
is. Een marktspeler actief in de publieke sector geeft aan dat zij deze integratie reeds vandaag kunnen 
aanbieden via een partner. 

9. Synthese: Het verdere traject 

9.1 Innovatiepotentieel 
Het innovatiepotentieel kan ingeschat worden op basis van een waarde vs. risicomatrix, die de 
uitdagingen en meest innovatieve use cases in dit project weergeeft. Op de horizontale as staat het 
technologisch risico, of de moeilijkheid om de use case op te leveren. Deze risicoscore is bepaald op 
basis van feedback van experten uit de industrie (Sectie 8.1). Op de verticale as wordt de innovativiteit 
voor de gebruikers voorgesteld. Deze as toont de potentiële meerwaarde op vlak van kost- en 
efficiëntiewinsten voor medewerkers van Stad Aalst, en mogelijke verbetering van de dienstverlening 
naar de burger qua kwaliteit en vlotheid. 

Tijdens de marktconsultatie werd opgemerkt dat het verwachte risico voor bepaalde use cases dient 
te worden aangepast op basis van inhoudelijke preciseringen, met name: verhoogd risico voor offline 
ondersteuning van draagbaar apparaat (UC4), verschillend risico voor integratie met post vs. email 
(UC9), lager risico voor gestandaardiseerde formulieren (UC7). Deze aanpassingen werden 
meegenomen in onderstaande waarde vs. risicomatrix. 

De innovativiteit voor de eindgebruiker kan worden geconstateerd door het in kaart brengen van de 
huidige situatie (cf. sectie 5) en deze te vergelijken met de mogelijke To-Be situatie. Zo toont bv. de 
As-Is procesflow in sectie 5.1 dat het neerschrijven en invoeren van de bevindingen bij woningcontrole 
momenteel noodgedwongen dubbel moet worden uitgevoerd, en dit voor ieder woningonderzoek. De 
efficiëntiewinst en meerwaarde die kan worden verkregen door het ondersteunen van een draagbaar 
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apparaat voor woningcontroles is dus duidelijk aantoonbaar. Op gelijkaardige wijze kan het 
innovatiepotentieel voor de gebruikers ingeschat en aangetoond worden voor de andere use cases. 

 

De bovenstaande waarde vs. risicomatrix kan in vier zones onderverdeeld worden. Linksboven liggen 
de use cases waarvan het risico beperkt is, maar waar de waarde voor het project vrij hoog is. Deze 
moeten verder gepreciseerd en uitgewerkt worden, maar kunnen normaliter opgeleverd worden door 
de industriële partners in dit traject gezien het beperkte risico. Rechtsboven situeren zich de 
elementen met een hoge toegevoegde waarde maar met een aanzienlijk technologisch risico. Om deze 
te realiseren, moet het risico eerst gereduceerd worden. Linksonder liggen de noodzakelijke 
functionaliteiten die weinig toegevoegde innovatieve waarde hebben, maar ook weinig risico 
inhouden. Tot slot staan rechtsonder de elementen die veel risico inhouden maar weinig toegevoegde 
waarde opleveren. 

Uit de waarde vs. risicomatrix valt af te leiden dat het technologische risico voor alle use cases werd 
ingeschat als eerder beperkt. Op basis van deze ingeschatte scores kan er besloten worden dat de 
opgestelde gebruikersnoden en procesverbeteringen wel degelijk gerealiseerd kunnen worden door 
de industriepartners. Dit wil echter niet zeggen dat opgestelde noden zonder enige effort kunnen 
opgeleverd worden, maar wel dat het haalbaar is om deze op te leveren. Dit project lijkt dus aan te 
pakken als een standaard integratietraject op maat van Stad Aalst, gezien de innovatiemogelijkheden 
op technologisch vlak in eerste instantie eerder beperkt zijn. In tegenstelling tot de innovatie op 
technologisch vlak, is er wel een aanzienlijke innovatie mogelijk vanuit de meerwaarde voor de 
eindgebruikers. Er kan gesteld worden dat de innovatie binnen dit project zich bijgevolg in eerste 
instantie langs de kant van de gebruikers bevindt. 

Echter van zowel vraag- als aanbodzijde wordt de opportuniteit erkend om dit project te beschouwen 
binnen een breder kader dan enkel voor Stad Aalst. Zo kunnen ook andere steden en gemeenten, 
waarvan een aantal hun interesse en gelijkaardige problematiek reeds duidelijk hebben 
gecommuniceerd naar Stad Aalst, meegenieten van de gerealiseerde innovatie. Hierbij wordt de 
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implementatie voor Stad Aalst gezien als de eerste implementatie van een generieke oplossing. Vanuit 
dit perspectief wordt door marktspelers aangegeven dat er een bijkomend technologisch risico wordt 
verwacht. De marktspelers schatten dat het opleveren van een generieke blueprint (i.e. een generieke 
beschrijving van de oplossing met geïdentificeerde best practices) een bijkomend risico en effort van 
20% met zich meebrengt. Concreet betekent dit dat alle use cases op de visualisatie verder naar rechts 
zouden schuiven. 

Het bijkomende risico van een breder project draagt dus bij aan de mogelijkheid tot innovatie op 
technologische vlak. De voornaamste verschuivingen hierbij zijn de use cases die van linksboven (enkel 
innoverend voor gebruiker) naar rechtsboven schuiven (ook technologisch innoverend). Er kan gesteld 
worden dat er – naast het innovatiepotentieel voor de gebruikers – ook een technologisch 
innovatiepotentieel bestaat indien dit project breder in de markt wordt gezet. 

 

9.2 Prioritering van de use cases 
Om de use cases te prioriteren, kan een prioriteringsmatrix worden opgesteld als combinatie van de 
bekomen hiërarchie uit sectie 6.2 en de scoring van het technologische risico uit sectie 8.1. Op de 
verticale as staat de prioriteringshiërarchie vanuit het gebruikersstandpunt, bepaald op basis van 
workshops met medewerkers van Team Wonen zoals beschreven in sectie 6.2. Op de horizontale as 
staat het technologisch risico, of de moeilijkheid om de use case effectief op te leveren. Deze 
risicoscore is bepaald in sectie 8.1 op basis van feedback van experten uit de industrie. 

 

De geïdentificeerde gebruikersnoden en procesverbeteringen kunnen voornamelijk geprioriteerd 
worden op basis van de nood en waarde voor de gebruiker. Hierbij zullen eerst de fundamentele en 
noodzakelijke noden worden ingelost, om vervolgens de keuzes en later ook bepaalde extra’s in te 
lossen. Dit is mogelijk door middel van een gefaseerde aanpak waarbij eerst de nodige 
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basisfunctionaliteiten voorzien worden om het woonbeleid te ondersteunen, en deze stelselmatig 
verder uit te breiden. Voor deze fasering dient rekening gehouden te worden met het verwachte 
rendement op de effort om bepaalde processen digitaal te ondersteunen. Functionaliteiten die 
onmiddellijk grote efficiëntiewinsten kunnen opleveren (e.g. in functie van de verwachte 
volumestijgingen) moeten hogere prioriteit krijgen binnen de fasering. Daarnaast kunnen heel wat 
noden eerst ingevuld worden op een basisniveau, om in een latere fase een functioneel (en 
technologisch) meer doorgedreven alternatief te voorzien. Onderstaande figuur geeft visueel weer 
hoe een dergelijke fasering aangepakt kan worden: 

 

9.3 Verdere scherpstelling van de noden 
Tijdens de discussies met de industriespelers rond de verschillende use cases werd meermaals vermeld 
dat er een gebrek is aan bepaalde informatie of afbakening van de gedefinieerde noden. Het is duidelijk 
dat de requirements verder moeten worden scherp gesteld voor de vervolgstappen van het project, 
zodat de marktspelers een correcte inschatting kunnen maken, en dat bepaalde functionaliteiten 
concreet kunnen worden nagegaan. Enkele belangrijke topics zijn hierbij: 

• Databronnen, integratiemogelijkheden en uit te wisselen informatie in kaart brengen (UC5) 
• Alle mogelijke types aanvragen in kaart brengen (UC13) 
• Documenten en formulieren voor alle mogelijke processen in kaart brengen (UC7) 
• Processen voor documentgeneratie en aflevering in kaart brengen (UC9) 
• Condities en randvoorwaarden voor vrijstellingen van belasting definiëren (UC12) 
• Definitie van “slimme” planning met de vereiste invloedsparameters (UC2) 
• Databank van huidige applicatie in kaart brengen (UC14) 
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10. Conclusies en aanbevelingen 
Uit de bovenstaande risico-inschattingen en de feedback uit de marktconsultatie blijkt dat de 
belangrijkste functionaliteiten die Stad Aalst voor ogen heeft, kunnen worden afgedekt door de 
potentiële leveranciers. 

Er wordt vastgesteld dat de innovatiemogelijkheden binnen dit project sterk afhankelijk zijn van de 
positionering in de markt. Als dit project enkel voor Stad Aalst wordt beschouwd, dan bevindt de 
innovatie zich puur op het vlak van de meerwaarde voor de gebruikers. Zoals reeds eerder vermeld, 
vormt dit gezien de technologische haalbaarheid eerder een standaard integratietraject. 

Anderzijds is er de opportuniteit om te werken in de richting van een meer generieke oplossing die 
breder kan dienen dan enkel voor Stad Aalst. Deze aanpak houdt in dat een generieke blueprint wordt 
opgeleverd bovenop de specifieke implementatie voor Stad Aalst, zodat de opgedane kennis en 
ervaring ook kan worden benut door andere Vlaamse steden en gemeenten. De marktspelers 
bevestigen dat dit een bijkomend technologische risico meebrengt, waardoor een aanzienlijk deel van 
de noden ook als innovatief kunnen beschouwd worden op technologisch vak. 

Het is aan Stad Aalst om te beslissen hoe dit project verder wordt opgenomen. De keuze om het project 
al dan niet in een breder kader te beschouwen, heeft een impact op de graad van innovatie die kan 
worden gerealiseerd. Echter ongeacht welke keuze uiteindelijk gemaakt wordt, blijft dit project over 
het algemeen haalbaar. 

Voor de verdere aanbesteding dient Stad Aalst een duidelijke prioritering van de gewenste 
functionaliteiten te definiëren binnen een drieledige gefaseerde aanpak: 

• Fase 1: Basisfunctionaliteiten om minstens de huidige dienstverlening te ondersteunen, met 
enkele functionaliteiten die onmiddellijk efficiëntiewinsten opleveren (i.f.v. volumestijging) 

• Fase 2: Functionaliteiten voor verbeteringen van huidige processen en dienstverlening 
• Fase 3: Extra functionaliteiten die mogelijk zijn ter uitbreiding van de oplossing 

Voor de eerste twee fases kan geopteerd worden voor een oplevermodel (en bijhorende 
betalingsvoorwaarden) dat gebaseerd is op het correct en tijdig opleveren van de gewenste 
functionaliteiten, bijvoorbeeld onder een as-a-service/turnkey model waar de leverancier de 
verantwoordelijkheid voor de oplossing op zich neemt. Voor de overige noden (in fase 3) kan er 
gewerkt worden met een traditioneel model waar de leverancier wordt vergoed op basis van elke 
individueel opgeleverde functionaliteit. Dit geeft de garantie aan Stad Aalst dat hun “must-haves” 
zeker binnen budget worden opgeleverd, met de vrijblijvende mogelijkheid om deze nadien uit te 
breiden met een aantal “nice-to-haves“. 

Tot slot is het voor het verdere verloop van dit project uiterst belangrijk om een nauwkeurige 
inschatting van effort voor de marktspelers te faciliteren. Er zal vanuit Stad Aalst een aanzienlijke 
inspanning geleverd moeten worden om bepaalde noden scherp te definiëren en duidelijk in kaart te 
brengen, zodat de marktspelers een correcte risico- en kostinschatting kunnen maken. Daarnaast kan 
door het concreet uitschrijven van de requirements ook exact nagegaan worden of een bepaalde 
marktspeler wel degelijk bepaalde functionaliteiten in de praktijk kan voorzien (o.b.v. demo of 
referentie). 
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11. Bijlage A: State-of-the-Art 

10.1 Oplossingsset 1 

10.1.1 E-Loket 
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10.1.2 Payment Provider 
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10.1.3 Document Delivery 
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10.1.4 Document Generatie 
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10.1.5 Afspraken 
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10.1.6 Field Service Management 
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10.1.7 Dossierbeheer 
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10.1.8 Workflow Engine 
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10.2 Oplossingsset 2 

10.2.1 Odoo 
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10.2.2 Salesforce 

 

 

10.2.3 Dynamics 365 
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10.3 Oplossingsset 3 

10.3.1 Vanden Broele 

 

 

10.3.2 Cipal Schaubroeck 
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10.3.3 Remmicom 

 

 

10.3.4 Cevi 
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12. Bijlage B: Deelnemende Partners 
In het kader van de transparantie en het open karakter van de marktconsultatie van ‘DigitAalst voor 
Beter Wonen’ worden hierbij de deelnemende bedrijven en kennisinstellingen opgelijst. Gezien de 
verscheiden achtergrond en insteek van de deelnemers, wordt in de tabel aangegeven of zij actief 
deelnamen aan de discussies of enkel als toeschouwer aanwezig waren.  

Stad Aalst (Team Wonen) Organisator (4) 
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (PIO) Organisator  
Addestino Innovation Management Organisator (2) 

ACA IT Solutions Deelnemer 
Toeschouwer 

(1) 
(1) 

Amista Deelnemer  
Aptus Deelnemer  
Axians Deelnemer  
Business & Decision Benelux Deelnemer  
Business Elements Toeschouwer  
C-Clear Partners Deelnemer (2) 
Cevi Deelnemer  

Code-Less Deelnemer 
Toeschouwer 

(1) 
(1) 

Codevid Deelnemer 
Toeschouwer 

(1) 
(1) 

Codifly Toeschouwer  
Cronos Public Services Toeschouwer  
Cubitec Deelnemer  
DXC Technology Toeschouwer  
Eezee Deelnemer  

Endare Deelnemer 
Toeschouwer 

(1) 
(1) 

Engie Solutions Deelnemer  
Eurosense Toeschouwer  
Flow Pilots Toeschouwer  

FrontForce Deelnemer 
Toeschouwer 

(1) 
(1) 

Gash.NetPlus Deelnemer 
Toeschouwer 

(1) 
(1) 

Geo Solutions Deelnemer 
Toeschouwer 

(1) 
(1) 

GIM Toeschouwer  
Green Valley Toeschouwer  
Gumbys Deelnemer  
Info Support Toeschouwer  
Infront Deelnemer  
Inuits Toeschouwer (2) 
Net IT Deelnemer (2) 
OpenSesame ICT Deelnemer  
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PeopleWare Toeschouwer  
Profility Deelnemer  
Qubix Deelnemer  

Remmicom Deelnemer 
Toeschouwer 

(1) 
(2) 

Salesforce Toeschouwer  
Spaced Toeschouwer  
Vanden Broele Deelnemer  
Wonen Vlaanderen Toeschouwer (2) 
Woonpartners Deelnemer  
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