
Intranet van de toekomst



Deze fotoroman is het resultaat van een denkoefening over het intranet van de 
toekomst. 

Op een beeldende manier wordt duidelijk hoe een volledig interactief intranet kan 
bijdragen aan efficiënt samenwerken binnen de Vlaamse overheid.

Sophie is op zoek naar kinderopvang, maar heeft moeite die te vinden. Dat is het 
verhaal van deze fotoroman. We vertellen dit verhaal vanuit drie perspectieven: Sophie 
zelf, Malik, een medewerker van Kind en Gezin en Lea, beleidsmedewerker in het 
Departement LNE. Die drie perspectieven tonen hoe een interactief intranet kan 
worden gebruikt bij een samenwerkingsproject, van idee tot uitvoering.

Voor alle duidelijkheid: het verhaal is fictief en bedoeld om een indruk te geven van de werking van een interactief 
intranet. Dat wil niet zeggen dat de getoonde applicaties ook precies op die manier gerealiseerd zullen worden! We 
gebruiken hiermee te term intranet: daaronder verstaan we een intranet dat toegankelijk is voor alle entiteiten van de 
Vlaamse overheid.



Sophie werkt in het 
Vlaams 
Verkeerscentrum als 
filespecialist. 
Ze is hoogzwanger en op 
zoek naar kinderopvang.

De zoektocht verloopt 
moeizaam…













Sophie heeft inderdaad een idee 
voor een oplossing en post het op 
InnoVO, het Innovatieplatform van 
de Vlaamse overheid.











Haar idee wordt opgepikt door 
Malik, een collega van Kind & Gezin.











Er ontstaat spontaan een 
samenwerking waarbij gebruik 
wordt gemaakt van CollaBo, het 
samenwerkingsplatform voor de 
Vlaamse ambtenaren.











De samenwerking leidt na enige 
tijd tot een pilootproject in een 
Vlaamse gemeente.







Malik werkt bij Kind & 
Gezin en ziet hoe 
frustrerend de 
zoektocht naar 
kinderopvang kan zijn.





Even later, op kantoor, leest hij 
zijn mails. Een aantal daarvan zijn 
ideeën die door collega’s werden 
gepost op InnoVO, het Innovatie-
platform van de Vlaamse overheid.







Malik gaat aan de slag met het idee 
van Sophie en zoekt op InnoVO naar 
collega’s die willen helpen. 











De directieraad heeft 
unaniem positief gereageerd.  
Malik zet meteen een 
samenwerkingsomgeving op 
in CollaBo.





















Na enkele weken kan het 
projectvoorstel worden voorgelegd 
aan de secretaris-generaal.











Het project is een groot succes. 
De redactie van het personeelsblad 
13 zet het project dan ook meermaals 
in de kijker op het intranet.







Lea is 
beleidsmedewerker bij 
LNE.
Op een dag leest ze op 
het intranet over de 
samenwerking in een 
project bij Kind en 
Gezin.









Lea herinnert zich dat ze ooit aan net 
zo’n project werkte.
Op het intranet vindt ze onmiddellijk 
alle informatie en documenten terug.















Een week later krijgt ze een 
uitnodiging van Malik voor een 
CollaBoost, een online brainstorm.













Het project resulteert in een succesvol 
proefproject in Antwerpen. 
De minister wil tegen 2016 een uniek 
loket in elke gemeente.





Deze fotoroman werd voltooid in mei 2012. Het project werd gecoördineerd door de afdeling Communicatie van het 
Departement DAR. Hierbij werd samengewerkt met Namahn.

De fotoroman werd uitgewerkt samen met Sancho Geentjens en Marijke Mommaerts van het Departement 
Bestuurszaken.  De leden van de projectgroep en de hoofdrolspelers in de fotoroman verdienen vermelding en dank: 
Veerle Van den Broeck, Sancho Geentjens, Fabiënne Van Liefferinge, Vincent Sennesael, Leen De Dycker,  Tim Vanheers 
en Godfried Knipscheer. Dank ook aan iedereen die met veel plezier als figurant heeft meegewerkt.

Voor vragen: Godfried Knipscheer, godfried.knipscheer@dar.vlaanderen.be of 02 553 58 81
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