“Het mooie aan LEEF is dat je bijna alles
kunt aanpassen binnen de applicatie.
Met de praktische configuratie
mogelijkheden kan ik heel goed
uit de voeten.”
Yilmaz Akdeniz, Functioneel beheerder
bij Inspectie Leefomgeving en Transport

Een intuïtieve VTH-applicatie zonder poespas, die de overzichten geeft die je écht nodig hebt. Een applicatie
die het werkproces ondersteunt in plaats van bepaalt. Met heldere, zelf in te richten overzichten op één scherm,
wat bijvoorbeeld de termijnbewaking veel makkelijker maakt. En een team van professionals die waarde willen
toevoegen aan jouw VTH-proces, in plaats van een leverancier die even zijn applicatie komt inpluggen. Dat krijg
je met LEEF!

Dashboard LEEF
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Gebruiksvriendelijk, fris en intuïtief;
Logische inrichting door hedendaagse ontwerp en techniek;
Eenvoudige werkvoorraad door overzichtelijk dashboard met
duidelijke workflow;
Flexibel in te richten dashboard op basis van rollen en functies
van de medewerkers en ketenpartners;
Effectieve termijnbewaking;
Fundament voor toekomstige ontwikkelingen binnen het VTHdomein, zoals de Omgevingswet;
Geschikt om koppelingen te realiseren met externe bronnen
voor basisgegevens;
Zelfstandig wijzigingen in wet- en regelgeving én gemeentelijke
werkprocessen doorvoeren, zonder software-aanpassing;
Hosting: gegarandeerde beschikbaarheid van 99,8%;
Snel aanmaken van een zaak via het intakescherm: 80% binnen
3 minuten;
Diverse modules, in te richten naar eigen wensen en eisen;
4-urige training stelt key-users in staat gebruikers binnen 30
minuten functioneel te laten werken in LEEF.

Modules
•
•
•

Wabo VTH
APV VTH
Drank & Horeca

Zaakpagina LEEF

Koppelingen
•
•
•

Evenementen
Markten en Kermissen
LEEF Buiten

•
•
•
•
•

DSO-STAM
StUF LVO
StUF BG
Zaak- en Documentservices
Documentcreatie-leveranciers

•
•
•
•

StUF-HR
AIM
IvM
Financiële export

Samen werken aan een optimaal VTH-proces

Een bijdrage leveren aan een optimaal VTH-proces van onze klanten met onze applicatie: daar werkt ons team van
gemotiveerde specialisten elke dag aan. Wat we hierbij belangrijk vinden:
Samen
Wij werken vanuit de agile filosofie, wat betekent dat wij niet alles van tevoren dichttimmeren, maar dat wij intensief met
jou samenwerken om LEEF optimaal in te passen in jouw werkproces. Dat dit werkt, blijkt ook uit de waardering van onze
klanten voor onze aanpak en LEEF: zij waarderen ons met een 7,9!
Deskundig
We kennen het werkproces, ontwikkelingen van de markt zoals de Omgevingswet en begrijpen de context van jouw
organisatie. Hier houden we rekening mee bij de inrichting en implementatie van LEEF. Natuurlijk zijn we ook ISO 27001
en ISO 9001 gecertificeerd.
Persoonlijk
Tijdens de samenwerking hebben we regelmatig en op diverse niveaus persoonlijk contact met onze klanten. We hebben
aandacht voor jou: we houden van korte lijntjes, we zetten jouw vraag voorop en passen onze benadering hierop aan.
Wij zien jou als onze samenwerkingspartner, als mens en niet als ‘nummer’. Wij weten wat er speelt en zorgen voor een
optimaal gebruik van de applicatie, ook ná implementatie.

De Omgevingswet:
onze visie & aanpak

De impact van de Omgevingswet is groot. Daarom is het noodzakelijk
om tijdig jouw organisatie en werkprocessen af te stemmen (volg ons op
LinkedIn voor tips: linkedin.com/company/stadsbeheer-bv). Natuurlijk
blijft Stadsbeheer de VTH-component verzorgen: dat verandert niet.
Wij zorgen met de ‘Standaard Aanvragen en Melden (STAM)’ dat je
met onze software verzekerd bent van het ontvangen van het STAMbericht, de inhoud van de vraagbomen en de bijlagen.

“Tijdens onze gesprekken geeft
Stadsbeheer mij het gevoel dat ze
begrijpen waar de problemen liggen.
Doordat zij ons werkveld goed kennen
en met ons meedenken, komen we
altijd tot goede oplossingen.”
Rene Wouterson, Teamleider Leefomgeving
bij Gemeente Steenwijkerland

Meer weten over LEEF en onze aanpak?
Wij gaan graag met je in gesprek. Neem contact met mij op via
06-29526985 of bprinsen@stadsbeheer.com
www.stadsbeheer.com

