
Pilootgemeente Olen enthousiast over nieuwe ROL.net

“Sneller werken en klanten nog beter van dienst zijn”

De Antwerpse gemeente Olen kreeg de eer om ROL.net – de opvolger van ROL2000 – als pilootgemeente 
uit te testen. Inne Pijpers, stedenbouwkundig ambtenaar van Olen, prijst vooral de gebruiksvriendelijk-
heid: “Alle nodige informatie staat netjes op één scherm. Dat verhoogt de efficiëntie bij het werken én het  
professionalisme bij het helpen van onze klanten aan de balie.”

Door andere spellingswijzen of  
manieren van noteren zat vroeger 
één architect op misschien wel vijf  
verschillende schrijfwijzen in het  
programma. Dat is gelukkig verleden 
tijd, waardoor we nu per klant snel 
het juiste overzicht hebben van zijn  
lopende of afgesloten dossiers. Ook de  
koppeling met GIS verloopt prima.”

Hogere klantvriendelijkheid

Het grote voordeel van de nieuwe 
software is dat een medewerker snel 
een helder overzicht krijgt van een 
dossier. “Vroeger moest je 
verschillende schermen openzetten en 
gaan zoeken waar welke  informatie
stond. Nu vind je alles netjes  
overzichtelijk in één scherm. Dat 
versnelt het werken aan je bureau, maar 
verbetert ook de klantvriendelijkheid 
wanneer je een dossier toelicht aan  
de balie. We kunnen mensen sneller  
helpen, waardoor op drukke  
momenten de wachtrijen alweer een  
stukje inkorten.”

Goede sjablonen

Ook het afwerken van de vergunningen 
zelf verloopt veel eenvoudiger. Inne 
Pijpers: “Vroeger moesten we in de 
tekstverwerker nog heel wat extra  
informatie manueel intypen. Dat is  
gelukkig verleden tijd. Met goede 
sjablonen kan je het hele document  
automatisch genereren vanuit de  
software. Alweer een mooie  
tijdsbesparing.”

Procesmanager.net 
volledig geïntegreerd

De bestaande toepassing ROL2000 
onderging de afgelopen jaren heel wat 
veranderingen en evoluties. Door de 
snel wijzigende wetgeving kwamen 
er in ROL2000 steeds maar knoppen 
en functies bij. Het programma was 
niet altijd even flexibel om snel in te  
spelen op de individuele behoeftes van 
de gemeentebesturen. De nood aan 
een volledige revisie drong zich dan ook 
op, vertrekkend vanuit het standpunt 
van de gebruikers van het programma.

Vertrouwde user interface 
 
Remmicom ontwikkelde de nieuwe 
applicatie ROL.net met de vertrouwde 
user interface van Office. Inne Pijpers: 
“Het ingeven van een nieuw dossier 
verloopt veel sneller via een wizard 
die je doorheen het ingaveproces leidt. 
Dankzij de koppeling met het Rijks-
register en de Kruispuntdatabank voor 
Ondernemingen (VKBO) moet je deze 
gegevens niet opnieuw intypen, maar 
loopt dit automatisch binnen.

Wie wenst, kan ROL.net aanvullen 
met de nieuwe toepassing 
Procesmanager.net. “Terwijl dit 
vroeger een aparte toepassing was, 
integreerden we deze optie nu volledig 
in ROL.net”, vertelt Frank Neyens, 
Domeinverantwoordelijke Ruimtelijke 
Ordening en Leefmilieu bij Remmicom. 
 
“Met dit opvolgsysteem bewaak je  
eenvoudig de verschillende deadlines 
en behoud je het overzicht over de 
stand van zaken van de verschillende 
vergunningsaanvragen. Deze 
managementtool laat bovendien toe 
om snel rapporten en grafieken te 
genereren.” 

Inne Pijpers,  
Stedenbouwkundig ambtenaar van Olen

Overschakeling

Tijdens de overschakeling mocht Olen 
rekenen op de intensieve bijstand van 
Remmicom. “Alles is prima verlopen. 
Als pilootgemeente is het uiteraard 
bijzonder leuk dat je feedback leidt 
tot kleine en grotere aanpassingen. 
Hopelijk hebben we het goed gedaan, 
zodat binnenkort tal van gemeenten 
en steden kunnen genieten van dit  
gebruiksvriendelijke programma.” zegt
Inne Pijpers.


