
MijnOverheid Berichtenbox 
bezorgt digitaal, 24/7
Voordeliger werken én de dienstverlening aan jouw inwoners verbeteren? 
Besparingen en verbetering van de service gaan hand in hand wanneer jouw 
gemeente CiVision Samenlevingszaken koppelt aan MijnOverheid Berichtenbox. 

Een email bericht attendeert de 
burger op nieuw binnengekomen 
post. Momenteel zijn er al meer dan  
5 miljoen burgers geabonneerd op 
de Berichtenbox. Voor 2018 wordt 
verwacht dat 91% van alle burgers 
v.a. 14 jaar is geabonneerd. 

Met de Berichtenbox bespaar je tijd, 
geld én verhoog je tegelijkertijd het 
niveau van de dienstverlening aan 
jouw burgers. Geen papier- en 
portokosten, wel een tijdige en juiste 
aflevering van jouw correspondentie. 
MijnOverheid is hét digitale postvak 
voor burgers.

Met de koppeling tussen CiVision 
Samenlevingszaken en de 
Berichtenbox, kan jij de burgers 
voortaan digitaal op de hoogte 
brengen van berichten. PinkRoccade 
Samenlevingszaken koppelt direct 
aan de Berichtenbox. Je kan daarmee 
allerlei typen correspondentie 
afleveren. De koppeling functioneert 
direct!  

Stel jouw burgers centraal door 
optimale dienstverlening. Steeds 
meer burgers verwachten dat 
gemeenten digitaal communiceren. 
Door MijnOverheid te gebruiken, 
speel jij in op deze verwachtingen. 
Bovendien maak je het makkelijker
voor jouw burgers: ze zijn sneller op 
de hoogte. Tevens kunnen ze hun 
correspondentie inzien en opvragen 
wanneer ze maar willen. Een win-win 
situatie!

Wat kan jij per jaar besparen?

Bereken wat jij kan besparen

Geen papier- en portokosten, wel een tijdige en 
juiste aflevering van jouw correspondentie.

Jij maakt voorgoed een einde aan de 
papierstroom door de Berichtenbox 
te gebruiken. Geen porto- en 
printkosten meer: weg met de dure 
enveloppen, postzegels en 
printerinkt! Een middelgrote 
gemeente kan al snel duizenden 
euro’s op jaarbasis besparen. 

750 inkomen cliënten x 13 
uitkeringsspecificaties = 9.750 
brieven per jaar. 
9.750  brieven x € 0,91  postzegel 
inclusief printkosten = €8.872,50 op 
jaarbasis. 
Indien 150 van de inkomen 
cliënten gebruik maakt van de 
Berichtenbox resulteert dit in een
jaarlijkse besparing van circa € 
1.774,50. 
Door de aansluiting van de 
Rijksbelastingdienst per 1 
november 2015 op de 
Berichtenbox, is de verwachting 
dat het aantal gebruikers naar 72%
stijgt in 2017. (bron: Logius). 
De besparing is dan jaarlijks
€ 6.388,20,-

Burgers sneller op de hoogte.
Burgers kunnen correspondentie 
direct en altijd inzien en opvragen.
Optimale digitale dienstverlening 
voor jouw burgers.
Besparingen op portokosten.
Geen print- en papierkosten.

Wil jij CiVision Samenlevingszaken 
koppelen aan MijnOverheid 
Berichtenbox? Jouw accountmanager 
helpt je graag. Bel of mail naar: 
E: info.prlg@pinkroccade.nl 
T: 088 110 1500

Extra service
De  voordelen


