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1 SITUERING
Alle burgers, ondernemingen en organisaties hebben recht op duidelijke en eenduidige informatie over de
dienstverlening van de overheid. De lokale en provinciale besturen zijn voor burgers de meest nabije overheid.
Heel wat van de lokale en provinciale dienstverlening valt echter onder Vlaamse of federale bevoegdheden.
Toch zijn het vaak de lokale en provinciale besturen die het eerste aanspreekpunt zijn voor de burger en dus
nood hebben aan correcte informatie over dienstverlening.
Daarom kunnen alle overheden gebruik maken van de productfiches uit de productencatalogus om zo:
•

zelf op de hoogte te blijven van de Vlaamse, federale en lokale dienstverlening

•

hun eigen website up-to-date te houden

•

de communicatie met hun klanten te verbeteren

•

hun dienstverlening effectiever en efficiënter te maken.

De productencatalogus biedt een beknopte omschrijving van alle ‘producten’ van de overheid. Een
overheidsproduct wordt gedefinieerd als elke
•

overheidsdienstverlening

•

aan een externe doelgroep,

•

aan meerdere klanten,

• waarbij er interactie is tussen de klant en de dienstverlenende overheid.
Het kan bijvoorbeeld gaan over aanmoedigingspremie, kinderbijslag, veranderen van voornaam,…
De productencatalogus bestaat uit 3 omgevingen:
•

Redactieomgeving: in de redactieomgeving maken de aangeduide redacteurs van de Vlaamse overheid
generieke productbeschrijvingen aan over de dienstverlening van de lokale, provinciale en federale
overheden. Deze omgeving is afgeschermd voor externe gebruikers.

•

Publicatieomgeving: in de publicatieomgeving maken de aangesloten lokale besturen een selectie van
thema’s, producten, beschrijvingen,… en beheren ze de linken naar de aanvullende informatie op de
eigen website. Deze omgeving is toegankelijk voor iedereen maar de gebruikersrechten moeten
worden aangevraagd.

•

Publieke website http://productencatalogus.vlaanderen.be/ staat open voor iedereen. Je kan er een
overzicht krijgen van nieuwe, gewijzigde en stopgezette producten, producten zoeken en (een
selectie) van producten exporteren naar Excel of PDF.

Deze handleiding spitst zich toe op de publieke website en de publicatieomgeving en is gericht op lokale
besturen die aan de slag willen met de productencatalogus.
De productencatalogus kan op verschillende manier gebruikt worden:
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•

Consulteren via de website

•

Opvolgen van wijzigingen via nieuwsbrief

•

Geautomatiseerd opvragen van beschrijvingen via webservices

De verschillende manieren worden in deze handleiding toegelicht.
Meer informatie over de productencatalogus vind je ook op https://overheid.vlaanderen.be/informatievlaanderen/producten-diensten/wegwijs-producten-en-diensten-ipdc
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2 AANMELDEN
De toegang tot de publicatieomgeving van de productencatalogus werkt via het gebruikersbeheer van de
Vlaamse overheid.
In het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid heeft elke entiteit of organisatie een eigen lokale
beheerder. Die kan voor zijn of haar organisatie de gebruikers en hun rechten beheren: gebruikers toevoegen,
gebruikersrechten toekennen of terug verwijderen, de looptijd van gebruikersrechten aanpassen.
Meer informatie over het Vlaams gebruikersbeheer vind je op http://overheid.vlaanderen.be/ict/ictdiensten/gebruikersbeheer
Binnen de publicatieomgeving zijn er 3 rollen die de lokale beheerder kan toekennen:
-

Consultatierol: kan enkel raadplegen.
Informatiebeheerder: kan raadplegen, feedback geven en de aanvullende informatie wijzigen.

-

Sitebeheerder: er is bij voorkeur 1 sitebeheerder per organisatie. Hij kan alles wat een
informatiebeheerder kan. Zijn belangrijkste taak is er in de publicatieomgeving voor zorgen
dat de organisatie kan starten met de productencatalogus:
§ Hij kijkt na of de gegevens van de organisatie correct zijn.
§

Hij selecteert de productfiches die de organisatie wil gebruiken.

Je kunt op verschillende manieren aanmelden, zoals e-ID, token, itsme,…
Meer informatie over de verschillende aanmeldopties vind je op https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamseoverheid/hoe-kan-ik-me-aanmelden-bij-de-vlaamse-overheid
•

Surf naar http://productencatalogus.vlaanderen.be/ en klik rechtsboven op ‘inloggen’ om aan te
melden.

•

Als je de eerste keer aanmeldt, moet je de gebruiksvoorwaarden aanvaarden.
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3 PRODUCTENCATALOGUS
3.1 OVERZICHT
Op de homepagina zie je bovenaan hoeveel nieuwe, gewijzigde en stopgezette producten er zijn.
Je kan je ook inschrijven op de nieuwsbrief. Zo krijg je een overzicht van de nieuwe, gewijzigde en stopgezette
producten automatisch in je mailbox, daarover later meer.
Helemaal onderaan kun je via ‘Laat van je horen’ feedback geven over de productencatalogus, of suggesties
doen voor nieuwe productfiches.
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3.2 GEGEVENS ORGANISATIE NAKIJKEN
Voor het starten met de productencatalogus, kijk je eerst de gegevens van je organisatie na. Dit is enkel van
toepassing voor sitebeheerders.
Onder ‘Mijn organisatie’ vind je de contactgegevens van je organisatie.
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Controleer of het adres, de website en het e-mailadres kloppen. Door op ‘bewerken’ te klikken kun je de
gegevens aanpassen waar nodig.
Op deze plaats vind je ook technische informatie:
- het token waarmee je via webservices de productfiches en wijzigingen kunt afhalen
- RSS feed waardoor je op de hoogte gehouden wordt van wijzigingen aan de productfiches.

4 PRODUCTFICHE
Een productfiche bestaat uit de volgende velden:
-

Generieke inhoud:
§ Titel
§ Inhoud
§ Voorwaarden
§
§
§
§

Procedure
Controle
Wat meebrengen
Bedrag

§

Uitzonderingen
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-

-

§ Regelgeving
Documenten:
§ Websites
§ Documenten
Taxonomie:
§ Bevoegde overheid
§ Afleverende overheid
§ Adres afleverende dienst
§ Type
§ Doelgroep
§ Geografisch toepassingsgebied
§ Thema
§ Thema’s
§ Verwant product
§ Trefwoord
§ PID
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De velden onder ‘generieke inhoud’ worden getoond aan de bezoekers van de website waar de
productencatalogus is geïntegreerd. Deze inhoud is dus voor het algemene publiek bedoeld.
De velden onder ‘taxonomie’ dienen om de producten te sorteren en makkelijk doorzoekbaar te maken.

5 PRODUCTFICHES SELECTEREN
Je kunt productfiches op verschillende manieren selecteren. Je kunt meteen een set van producten selecteren
of je kunt 1 specifiek product opzoeken en selecteren.
Nadat er een koppeling met je eigen systemen is gelegd via de webservices (zie verder), stromen de
productfiches die in de selectie zitten automatisch door en zitten ze automatisch up-to-date in je eigen
systeem.

5.1 EEN SET PRODUCTFICHES OPNEMEN IN SELECTIE
Via de tab ‘Zoek product’ kun je een selectie van productfiches maken aan de hand van criteria:
-

afleverende dienst
bevoegde overheid

-

doelgroep
geografisch toepassingsgebied
thema.
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De zoekresultaten verschijnen onderaan het scherm.
Je kunt deze resultaten
•

exporteren naar Excel

•

exporteren naar pdf

•

toevoegen aan je selectie (selecteren)

•

uit je selectie halen (deselecteren)

5.2 EEN PRODUCTFICHE OPNEMEN IN SELECTIE
Via de tab ‘Zoek product’ kun je ook een specifieke productfiche opzoeken, aan de hand van een trefwoord.
Geef daarvoor het trefwoord op in het zoekveld en klik op ‘toepassen’.
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5.3 AANVULLENDE INFORMATIE OPNEMEN
Om informatie toe te voegen aan een productfiche, ga je naar het tabblad ‘selectie’. Klik op het pijltje rechts
van het product dat je wilt aanvullen en kies ‘uw verrijkte fiche bewerken’.
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Voeg de informatie toe in het veld ‘Organisatiespecifieke informatie’ en klik op ‘opslaan’.
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6 SELECTIE CONSULTEREN
Je kunt je selectie bekijken via de tab ‘Selectie’. Langs deze weg kun je productfiches ook verwijderen uit je
selectie.
Om een product te verwijderen uit je selectie klik je op ‘verwijderen uit selectie’ rechts naast het product dat
je wilt verwijderen.

7 GESELECTEERDE PRODUCTFICHE AANPASSEN
Om de informatie die je zelf hebt toegevoegd aan een productfiche aan te passen, ga je naar het tabblad
‘selectie’. Klik op het pijltje rechts van het product dat je wilt aanpassen en kies ‘uw verrijkte fiche bewerken’.
Voeg de informatie toe en klik op ‘opslaan’.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/Titel document/ /// 9.11.21

19 /// 22

Digitaal Vlaanderen ///

8 GEBRUIKSWIJZEN
De productencatalogus kan op verschillende manier gebruikt worden:
•

Consulteren via de website

•

Opvolgen van wijzigingen via nieuwsbrief

•

Geautomatiseerd opvragen van beschrijvingen via webservices

Om hier een juiste keuze in te maken, is het belangrijk om eerst te bepalen met welk doel je de
productencatalogus wil gebruiken, als naslagwerk of eerder als bron om verschillende systemen te voeden.
Die keuze heeft ook een effect op het organisatorische luik, nl wie trekt het project?, wie staat in voor de
redactie?, wie volgt de wijzigingen op …
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8.1 WEBSITE
De productencatalogus kan via de website http://productencatalogus.vlaanderen.be/ geconsulteerd worden
zonder inloggen. Je krijgt er het overzicht van alle productfiches te zien, er kan gezocht en gefilterd worden op
termen en parameters, en je kan de individuele productfiches openen en lezen.

8.2 NIEUWSBRIEF
Op de homepagina van de productencatalogus kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Door je te abonneren
op bepaalde thema’s word je door de nieuwsbrief op regelmatige tijdstippen (dagelijks of wekelijks)
geïnformeerd over nieuwe, stopgezette of gewijzigde producten voor de gewenste thema’s. Op deze manier
blijf je op de hoogte van aanpassingen aan relevante dienstverleningen.

8.3 WEBSERVICES
Een derde gebruikswijze verloopt via webservices. Door deze koppeling ontvang je automatisch generieke
beschrijvingen van de door jou geselecteerde producten van Vlaamse, federale en lokale overheden. Je
bepaalt zelf waar je de beschrijvingen gebruikt en wat je ervan gebruikt. De info is gratis ter beschikking en je
ontvangt updates bij wijzigingen aan de productfiches.
Na het inloggen op de productencatalogus kan je een selectie maken van producten die je wil gebruiken (zie 5.
Productfiches selecteren).
Onder de tab ‘Mijn organisatie’ staat bij de technische informatie het webservice token voor jouw organisatie.
De documentatie van de webservices kan je vinden op de infopagina over de productencatalogus
https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/wegwijs-producten-en-dienstenipdc
We vragen om het productID over te nemen in jullie backoffice-systeem, en om feedback te geven over foute
of gedateerde info of over ontbrekende producten (zie 9. Feedback geven, hulp en ondersteuning)

9 FEEDBACK GEVEN, HULP EN ONDERSTEUNING
9.1 LAAT VAN JE HOREN
Je kunt opmerkingen over de werking van de productencatalogus en vragen voor nieuwe productfiches
doorgeven via het webformulier. Dit vind je helemaal onderaan de overzichtspagina door te klikken op ‘Laat
van je horen’.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/Titel document/ /// 9.11.21

21 /// 22

Digitaal Vlaanderen ///

9.2 FEEDBACK BIJ PRODUCTFICHE
Bij elke productfiche kun je ook feedback geven. Klik daarvoor aan de rechterkant op ‘Feedback toevoegen’.
Voer een onderwerp en de feedback in en klik op ‘Opslaan’.

9.3 HULP EN ONDERSTEUNING
Vragen over de productencatalogus kun je sturen naar productencatalogus@vlaanderen.be
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