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Groninger digitale
ambities

Onze visie op dienstverlening



Groninger Digitale Ambities (GDA)

We stellen onze 
inwoner en 

ondernemer 
centraal

Onze inwoner en 
ondernemer ervaren 

één gemeente

Informatie en 
gegevens inzichtelijk 
op één centrale plek

Digitaal waar kan, 
fysiek waar nodig

De interactie is 
kanaalonafhankelijk

Proactief en 
Preventief

Dienstverlening: 
bijna alle diensten 
kunt u via digitale 

kanalen aanvragen 
en afnemen

Bestuur, politiek en 
democratie: hoe 

willen wij u 
betrekken bij uw 

gemeente

Ethiek en Privacy: 
Hoe we met uw data 
en privacy omgaan

Veiligheid: Hoe we 
met u voorbereid 

zijn op misdaden en 
problemen in de 
digitale wereld

Digitale inclusie: 
Hoe we willen 

zorgen dat iedereen 
mee kan doen 

Samenwerking: Hoe 
we samenwerken 

met andere 
organisaties en 

bedrijven

Innovatie: Wat we 
doen om ons te 

blijven ontwikkelen

Wat vragen we van u 
als inwoner

Visie op 
dienstverlening

GDA thema’s

Voorbeelden van GDA-ambities op thema dienstverlening:

• Bijna alle diensten van de gemeente Groningen kunt u via digitale kanalen aanvragen en afnemen

• U hoeft maar één keer uw gegevens in te voeren

• U krijgt te maken met één gemeente Groningen, ook via digitale media. We sturen u dus niet meer van loket 
naar loket

• U kunt in één digitaal dossier al uw interacties met de gemeente Groningen inzien

• U kunt zich voor digitale dienstverlening op een veilige en betrouwbare manier digitaal identificeren

• U kunt ook altijd tijdens onze openingstijden hulp en ondersteuning krijgen van een medewerker in gevallen 
waarin u geen digitale middelen wilt of kunt gebruiken

• Als u vindt dat de gemeente een fout heeft gemaakt, kunt u vragen om persoonlijk contact



Common Ground 
principes





Wat is 
MijnGroningen?



Wat is het?

Persoonlijk digitaal kanaal, waar inwoners 24/7

Gegevens raadplegen

Producten en diensten aanvragen en inzien

Status van aanvraag volgen



Waarom een 
inwonersplatform?



Wat zijn de voordelen?

Eén herkenbaar punt

Transparantie 

Zeggenschap en regie 

Laagdrempelig en toegankelijk 

Meer doelgroepen (proactief) bedienen 



Hoe ziet 
MijnGroningen 

eruit?



Homepage 

Alle tegels worden getoond op de homepage. Elke tegel representeert een themapagina. 



Themapagina

Alle producten binnen een thema, met verwijzingen naar de website en MijnZaken



Detailpagina

Details over een zaak aanvraag (status, documenten, looptijd, 

etc.)



Themapagina

Alle aanvragen in één oogopslag inzichtelijk en benaderbaar



OPEN 
Dienstverlening





Waar zijn we mee bezig?

Onderzoeken: iBurgerzaken data ontsluiten aan MijnGroningen (API)

Ketenpartnerdigitalisering door integratie met woningcorporaties



OPENburgerzaken










