Gemeente Groningen
Liselotte heeft een vraag / wil weten of ze ergens
recht op heeft en weet de gemeente via een bepaald
kanaal te vinden

3. GRONINGEN – Minima met kinderen
3.2. Liselotte heeft een vraag / wil weten of ze ergens recht op heeft en weet de gemeente via een bepaald
kanaal te vinden
HULPMIDDELEN
(fysiek bewijs: folders,
[online] media, techniek, etc.)
Offline

ACTIES
(customer journey)

STAKEHOLDERS

IK WIL...

GEWENSTE
INFORMATIE

1. Liselotte hoort van de
laptopregeling en vraagt zich
af of zij ook een gratis laptop
kan krijgen.

Offline

2. Liselotte zoekt naar het
kaartje dat zij tijdens het
geldfestival kreeg. Hierop
staat de URL. Deze kan ze
helaas niet vinden.

Website/app

3. Ze vraagt de Ipad van
haar ouders en Googlet op
'laptopregeling'. Ze komt
direct op de juiste
website/pagina.

Website/app

4. Liselotte ziet een korte
eerste check op leeftijd,
groep en naam school en
enkele minimale vereisten

Politiek
(visievormer in regelingen)
Sociaal netwerk kind: vriendinnen,
klasgenoten, school)

Gemeente
Kind

Ouders
Webredactie gemeente

Gemeente

Mijn best doen op school, gelijke
kansen, net als alle andere
kinderen zijn en meedoen

Weten of ik een gratis laptop kan
krijgen

Weten of ik een gratis laptop
kan krijgen

Weten of ik een gratis laptop
kan krijgen

Voorlichtingsmateriaal (scholen)

SEO/SEA

Scan / beslisboom (o.a. lijst
met alle basisscholen),
vereisten laptopregeling

Voorlichtingsmateriaal (scholen)

GEWENSTE
FUNCTIONALITEITEN

Checklist / afvinklijst

BENODIGDE
PROCESSEN, SYSTEMEN,
AFSPRAKEN EN MENSEN
Opzet en verspreiding
voorlichtingsmateriaal
Inzet doelgroepgerichte kanalen
door gemeente (online media)

Opzet en verspreiding
voorlichtingsmateriaal
Inzet doelgroepgerichte kanalen
door gemeente (online media)

Proces inrichten rondom
SEA/SEO
Toegankelijk responsive
platform ontwikkelen met
platformonafhankelijke
content

Contentcreatie en - beheer:
proceseigenaren en rollen
Uitdenken checklist /
beslisboom onderdelen
Verzorgen kindvriendelijke
pagina

Website/app

5. Ze ziet tevens een leuke
mascotte (avatar)
verschijnen, waarop ze
kan klikken als ze hulp
nodig heeft

Website/app

6. Liselotte ziet dat ze op
basis van de eerste check
mogelijk in aanmerking
komt en krijgt een
stappenplan

Website/app

7. Liselotte krijgt een
aantal opties via wie zij het
vervolg kan regelen:
ouders, school of WIJ. Ze
kiest voor school (haar juf)

Website/app

8. Na haar keuze ziet zij
met enkele illustraties
welke regelingen er nog
meer zijn voor haar of haar
broertjes/zusjes

Website/app

9. School ziet dat iemand uit
groep 8 interesse heeft
getoond en verstrekt info
aan de juf van de
betreffende groep

10. Juf neemt contact op
met ouders / informeert en
verzamelt alle gegevens

School

Ouders, school

Kind, ouders, school, profs,
gemeente

Kind, ouders, school, profs,
gemeente

Gemeente
Aanbieders van regelingen

Geholpen kunnen worden als
ik er niet uitkom

Weten hoe ik een gratis
laptop kan krijgen

Dat mijn school het nu snel
regelt

Lezen welke opties er nog
meer zijn

Leuke en pakkende teksten /
vragen die de online assistent
/ chatbot communiceert

Laagdrempelig stappenplan:
wat doe ik nu? Enkele opties
en informatie over wat ik
moet leveren/ vervolg

Info over vervolgstappen

Gerelateerde informatie over
andere regelingen

Naam en inhoud aanvraag

Aanvinkopties
Doorstuurmogelijkheid

Gerelateerde informatie o.b.v.
labels/kenmerken

share / mail

Beleid herijken
aanvraagperiode

Inventarisatie en labeling
regelingen

Scholen voorlichten over
proces

Online assitent / chatbot

Contentcreatie en - beheer:
proceseigenaren en rollen
Uitdenken vormgeving en
interactie assistent

Contentcreatie en - beheer:
proceseigenaren en rollen
Uitdenken stappenplan

Persoonlijk
contact

Gegevens verzamelen om
aanvraag te kunnen doen

Gegevens ouders t.b.v.
aanvraag en vaststellen recht

Ouders zijn altijd nodig voor
aanvraagproces
Bepalen wat kind zelf kan
invullen, en wat er door de
ouders moet worden gedaan

3. GRONINGEN – Minima met kinderen
3.2. Liselotte heeft een vraag / wil weten of ze ergens recht op heeft en weet de gemeente via een bepaald
kanaal te vinden
HULPMIDDELEN
(fysiek bewijs: folders, [online]
media, techniek, etc.)
Website/app

ACTIES
(customer journey)

11. Ouders dienen de
aanvraag in met behulp van de
juf

Website/app

12. Liselotte’s aanvraag wordt
goedgekeurd door gemeente

Persoonlijk
contact

13. Liselotte haalt de laptop
op bij haar juf en krijgt uitleg

STAKEHOLDERS

IK WIL...

GEWENSTE
INFORMATIE

GEWENSTE
FUNCTIONALITEITEN

Ouders, juf

Gemeente

Juf, Liselotte

De aanvraag doen voor een gratis
laptop

Goedkeuring ontvangen

Direct aan de gang

Info over aanvraag

Vrolijk bericht vanuit de gemeente

Uitleg

DigiD
Invulformulier

E-mail bevestiging met
deelmogelijkheid op social media

BENODIGDE PROCESSEN,
SYSTEMEN, AFSPRAKEN
EN MENSEN
DigiD
Platform
School/juf

E-mail met aflevergegevens

School/juf

