Loket Breimer
Eerste Hulp Bij Omgevingsvergunningen

Omgevingsregister
Ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):
Loket Breimer wil haar diensten in het domein omgevingsrecht uitbreiden en heeft hiertoe een concept
van een ICT tool bedacht om de overheid en de markt aan elkaar te verbinden waarbij Loket Breimer
een centrale positie krijgt en hiermee groeien kan. Zij wil hierin duidelijk plan hebben op welke manier
zij de burger en de overheid op de beste manier digitaal kan ontzorgen en hoe de bekendheid en
zichtbaarheid van het bedrijf te vergroten.
Communicatie strateeg
Loket Breimer huurt hiervoor een zelfstandig adviseur en deskundige in op het terrein van strategie,
marketing en communicatie, die moet zich bezig gaan houden met de bepaling van de strategie &
marketing (domein marktinnovatie) als ook een plan gaan opleveren waar de wie, wat waar, waarom
en hoe vragen m.b.t. omgevingsrecht worden uitgewerkt zodat Loket Breimer op de juiste manier
haar klanten benaderen kan en de behoefte middels digitale media kan ondersteunen waarbij haar
dienst op een goede manier gepositioneerd wordt. Het is de bedoeling dat na afloop van het subsidie
traject, de vergaarde kennis wordt overgedragen aan dhr. Breimer zelf als ook aan de toekomstige
medewerker(s) van Loket Breimer.
ICT manager
Daarnaast huurt Loket Breimer een ICT manager in die unieke tool mee moet helpen ontwikkelen om
vergunningen, meldingen en registraties efficiënter en effectiever online te regelen. Naast het creëren
van de BACK-END en FRONT-END van deze software ligt de nadruk erop dat de
uitvoering gebruikersvriendelijk wordt ingericht voor de opdrachtgever. De ingehuurde ICT manager
zal daarbij de aansturing van de ingehuurde zzp-ers voor zijn rekening nemen als ook benodigde
kennis en kunde daartoe vastleggen en borgen. Zodoende kan de opdrachtgever na de inleen
overeenkomst zelf de ICT-tool inzetten naar eigen inzien. Er vind dan ook een kennisoverdracht plaats
van de vervaardigde software en de voortzetting daarvan. Met deze kennisoverdracht zal de
opdrachtgever naar verwachting zelf de verbetering van de tool succesvol kunnen voortzetten.

