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De burger als medewerker
Binnen een gemiddelde gemeente vinden er jaarlijks
honderden objectwijzigingen plaats die niet gemeld
worden. Heeft een burger bijvoorbeeld zijn schuurtje
gesloopt? Dan merkt uw gemeente daar niets van. Tenzij
de burger het webfomulier van iObjecten invult. Via deze
wijze kunnen uw burgers zelf veranderingen aan hun
objecten doorgeven. Zo loopt u niet meer achter de
feiten aan, voorkomt u mutatiepieken en… worden uw
burgers uw voordeligste medewerkers.
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Uw voordelen?

Zaakgericht werken

met verschillende applicaties voor de BAG, WOZ, BRK en

Doordat alle gegevens van alle objectsregistraties

BGT. Als ze bijvoorbeeld een BAG-mutatie doorvoeren,

gekoppeld zijn aan een zaaksysteem, kunnen uw mede-

moeten er ook in de WOZ-applicatie gegevens aangepast

werkers zaakgericht werken. Met meer overzicht, gemak

worden. Kan dat niet makkelijker?

en efficiency als resultaat.

Met iObjecten van PinkRoccade Local Government heb-

Voldoen aan regelgeving

ben uw medewerkers via één centraal portaal toegang

Moet een medewerker een wijziging in een basisregistratie
doorvoeren? Dan vertelt een wizard hem welke
acties hij daarna moet uitvoeren om binnen de termijnen
van de regelgeving te voldoen.

tot alle objectregistraties. Hier kunnen ze gegevens
in alle registraties (relationeel) inzien, aanpassen en
worden ze geholpen om mutaties efficiënt en correct uit
te voeren. Ze zien per object wat de mutaties zijn, welke
termijnen daaraan gekoppeld zijn, wie de behandelaar
is en wat de geplande volgacties zijn. Daarnaast maakt
iObjecten hun werk makkelijker met handige tools, zoals
functionaliteit om objectregistraties zaakgericht bij te
werken, aan de regelgeving te voldoen door het volgen
van wizards en met objectregistraties te werken vanuit
een geografische weergave.

Geografische weergave
Uw medewerkers zien alle objectinformatie op een kaart.
Willen ze uitgebreide gegevens daarover bekijken? Dan
raadplegen ze het object. Met één muisklik schakelen ze
weer over naar de administratieve weergave.

Wilt u binnen uw gemeente ook werken met een integraal gegevensoverzicht van alle objecten in de WOZ,
BAG, BRK en BGT? Vraag onze consultants wat iObjecten
voor uw gemeente kan betekenen. Bel of mail naar:
E: info.prlg@pinkroccade.nl
T: 088 110 1500
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Uw medewerkers Ruimte en Omgeving werken dagelijks

- efficiënt, zaakgericht werken door één integraal
overzicht per object
- betere kwaliteit van actuele objectgegevens
- wizard garandeert dat u voldoet aan regelgeving
- kies voor een geografische of administratieve
weergave van objecten
- beveiligde koppelingen en autorisatie naar wens
in te richten
- burgers nemen uw medewerkers werk uit handen
door selfservice

