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1. Wat is een MijnOmgeving



MijnOmgeving gemeente voorziet in 
behoeften voor klant en organisatie



Het persoonlijk klantbeeld is essentieel in 
het concept van de MijnOmgevong
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Wat is de MijnOmgeving van een gemeente?

je persoonlijke gegevens raadplegen

producten en diensten inzien die je bij de gemeente afneemt

de status van je aanvraag volgen én vervolgaanvragen doen

relevante tips ontvangen, op basis van jouw persoonlijke situatie

je persoonlijke kaart bekijken, met informatie over jouw buurt

(startpunt voor) aanvragen van producten en diensten van de gemeente

De MijnOmgeving is het persoonlijke digitale klantportaal voor 
alle burgers en ondernemers van de gemeente



2. Relatie MijnOmgeving referentie architectuur 
Omnichannel – Integraal Klantbeeld als sleutelfactor

Niet alleen Online KlantContacten worden 
vastgelegd in het centrale klantbeeld, maar 
ook: 

Contact Center Gemeente

Stadsloketten Gemeente



Bouwstenen van Integraal Klantbeeld

Standaarden binnen architectuur

• Product definities (PDC)

• Zaaktypen (ZTC)

• ProductAanvraag

• ZGW API’s

• Object definities van een 
product (vergunning, contract)

• Notificaties/Meldingen

• Tips

• Taken

• Klantprofiel / -gegevens



Referentie architectuur Omnichannel: integraal 
klantbeeld als sleutelfactor
Waar wordt aan gewerkt:

• Stroomschema’s

• Definities van de bouwstenen

• Documentatie bouwstenen

• Standaarden opnemen in 
Aanbestedingsdocumentatie

• Aansluitgids



3. Roadmap 2021 en verder: de toekomst van 
MijnOmgevingen gemeenten
• Landelijk samenwerken aan doorontwikkeling MijnOmgevingen



Lessons Learned



Impactanalyse voor de start van een MijnOmgeving

• Een groot deel van de gemeenten is bezig de 
MijnOmgeving op te schalen en verder door te 
ontwikkelen

• Casus: impactanalyse voor doorontwikkeling 
digitaal loket gemeente Enschede.

- Haalbaarheidsonderzoek
- Scenario’s ontwikkeling
- Relatie met visie op Dienstverlening 



Vragen?



Bijlage A. Impressie klantportaal Mijn Amsterdam

De weg naar de MijnOmgeving



Bijlage A. Impressie MijnDenHaag
Zie hier de Url naar het prototype

https://www.figma.com/proto/P7dw9FuLBPuiFsdWzyFimX/PWA---MijnDenHaag?page-id=374%3A10862&node-id=374%3A11190&viewport=2631%2C166%2C0.22238197922706604&scaling=min-zoom&hide-ui=1


Bijlage B. Impressie klantportaal Mijn Amsterdam

Startpunt digitale klantreis: 
amsterdam.nl 

Zelf inloggen? Ga naar https://mijn.amsterdam.nl/

https://mijn.amsterdam.nl/


Bijlage A. Impressie klantportaal Mijn Amsterdam
Inloggen met DigiD of eHerkenning: veiligheid en persoonlijke benadering



Bijlage A. Impressie 
klantportaal Mijn Amsterdam
Home Mijn Amsterdam een 
overzicht op maat voor de 
Amsterdammer



Welke thema’s zijn er op Mijn Amsterdam te vinden?



Inzoomen op een themapagina



Inzoomen op een productpagina



Via Mijn Amsterdam naadloze overgang naar subportalen



Mijn buurt: relevante informatie uit jouw buurt



Tips voor de Amsterdammer: pro-actieve diensten



Inzoomen op een productpagina


