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■ Introductie UWV STAP
■ Proces van de burger
■ Rol van de MensCentraal Suite
■ Nieuwe functionaliteiten
■ Opdracht

Agenda



Wat houdt UWV STAP in? 
STimulering van de Arbeidsmarkt Positie
18 jaar AOW-leeftijd

200.000.000

per jaar
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http://www.youtube.com/watch?v=6gpA4fyDYkI
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Mijn GemeentePortaal (MGP)
■ Voorportaal: startpagina vóór 

het inlogscherm van MGP

■ Baliefunctie: ingang voor 
medewerkers en (kwetsbare) 
burgers op locatie

■ Slim aanvraagproces met 
koppelingen naar het BRP, de 
PDC en MensCentraal

Nieuwe functionaliteiten voor burgers:
DEMO

■ Dossierfunctie: inzage in 
actuele aanvraag- en 
ordergegevens

■ Slimme Krabbelaar: digitaal 
vragen stellen aan 
medewerkers



MensCentraal (MC)
■ Geautomatiseerd starten, 

verwerken en afsluiten van 
zaken

■ Steekproeven binnen het 
geautomatiseerde 
verwerkingsproces

■ Interoperabiliteit: gegevens 
uit een MGP-proces tonen in 
een zaak

Nieuwe functionaliteiten voor medewerkers:
DEMO

■ Relateren van zaken 1: 
dossiervorming

■ Relateren van zaken 2: hoofd- 
en subzaken

■ Documentgenerator

■ Krabbelbox: digitale vragen 
van burgers beantwoorden

■ Zaakinrichtingen t.b.v. 
Bezwaar & Beroep



Bedrijvenportaal
■ Inzage in alle afnemers van 

producten of diensten (PDC)

■ Inzage in actuele statussen 
van orders (PDC)

Nieuwe portaal voor leveranciers:
DEMO

■ Ontvangst van digitale 
berichten en brieven 
(verzonden vanuit MC)

■ Acties uitvoeren die als 
trigger fungeren naar een 
zaak in MC



Opdracht:
Stel een TOP 3 samen van functionaliteiten die interessant zouden 
kunnen zijn binnen jouw gemeente en leg uit waarom.



Zijn er vragen?
Jeroen de Ruig
jeroenderuig@lostlemon.nl
06-21272546

Delphine Meertens
delphinemeertens@lostlemon.nl 
06-42411192
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mailto:delphinemeertens@lostlemon.nl


Bedankt voor je aandacht!


