UW EIGEN OmgevingsApp
• uw logo en huisstijl • zelf pushberichten sturen
• foto’s delen • omleidingen weergeven •

Eigen design
en projectspecifiek
Onze omgevingsapp is een communicatietool voor smartphones. We maken een projectspecifieke
applicatie die gebruikers vanuit de appstore (iOS) of playstore (Android) gemakkelijk en gratis

Laagdrempelig,
direct en digitaal

op hun smartphone installeren. Vervolgens houd jij als omgevingsmanager alle appgebruikers
gemakkelijk op de hoogte over de voortgang van het project.

Onze omgevingsapp is een unieke app voor ieder project
Uw naam, functies en stijl van de app passen we volledig aan jouw gewenste stijl aan.

Alleen maar communiceren via brieven

Met kleuren, indeling van de menu’s en functionaliteiten maken we de app projectspecifiek

en telefoontjes naar de omgeving van je

zodat de omgevingsapp écht past bij de wensen van jouw project.

projectgebied? Dat is allang verleden tijd. In dit
smartphone tijdperk biedt onze Omgevingsapp
de mogelijkheid om op een laagdrempelige en
aantrekkelijke manier te communiceren
met de projectomgeving.
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Elke app
een eigen design en
projectspecifiek

Home

Alle functionaliteiten zijn overzichtelijk weergegeven

wanneer de Omgevingsapp wordt geopend. De indeling van de
menu’s en de structuur van eventuele submenu’s zijn helemaal aan
te passen aan jouw wensen. Ook tijdens de looptijd van het project
voeg je gemakkelijk nieuwe functies toe, of verwijder je (tijdelijk)
functies die niet meer nodig zijn.

Functionaliteiten Omgevingsapp

Filmpjes

De Omgevingsapp kent veel verschillende mogelijkheden. De meest gebruikte functies

Voeg

eenvoudig filmpjes

geven wij in deze brochure weer. Heeft jouw project functionaliteiten nodig die wij nog niet

toe. Direct via de

eerder toegepast hebben? Wij zoeken graag voor je uit of dit mogelijk is. Zo maken we de

app of zorg voor een

Omgevingsapp samen met onze gebruikers steeds beter.

link naar je eigen
Youtubekanaal.

Nieuwsupdates

Gemakkelijk je omgeving

op de hoogte houden met updates over het
project. Met tekst, foto’s en filmpjes.

Pushberichten
Nieuwe content op de app
promoot je gemakkelijk
met een pushbericht dat
bij alle gebruikers op hun
smartphone verschijnt.
Verstuurde pushberichten
zijn in de app terug te lezen.

FAQ
Foto’s

Veelgestelde vragen

in een eenvoudig overzicht
Sfeerimpressies laten zien

weergegeven. Door middel

van de toekomstige situatie? Of een

van de zoekfunctie vinden

wekelijkse update met foto’s van de

gebruikers het antwoord op

bouwplaats? Plaats deze in Foto’s met

hun vraag gemakkelijk terug.

een toelichting erbij.

Informatieblokken
Wil je appgebruikers meer
informatie geven over je
duurzaamheidsmaatregelen?
Over de wekelijkse locatie van de
markt? Over de bereikbaarheid
van de wijk?
Zowel tekst als afbeeldingen
voeg je eenvoudig toe aan de
Omgevingsapp.

Functionaliteiten
Omgevingsapp

Direct bellen

Projectspecifieke
formulieren Mogen

Met één druk op de knop

wordt via de Omgevingsapp telefonisch contact

bewoners een keuze aangeven voor

gelegd met bijv. de Omgevingsmanager.

ophoogmateriaal van hun tuin?

Zo hebben je stakeholders altijd het juiste

Een offerte aanvragen voor het

telefoonnummer bij de hand.

afkoppelen van hun regenpijp?

Tevredenheidsformulier Middels een

Of wil je ze een gemakkelijke optie
geven om zich aan te melden voor

eenvoudige rating geven

de nieuwsbrief? Dit kan met een

appgebruikers aan hoe ze het project

projectspecifiek formulier.

ervaren. Zo meet je gemakkelijk de

Formulieren passen wij aan zodat

tevredenheid van je omgeving en kan

ze voldoen aan de wensen van jouw

je ook goed meten hoe dit in de loop

project.

van het project verandert. Wanneer
gewenst, verwerken we de resultaten
in een overzichtelijk rapport.

PDFs delen

Wil je PDFs delen met

je appgebruikers? Ook dat is mogelijk.
Deel bijvoorbeeld verslagen van
overleggen met je klankbordgroep,
presentaties van informatieavonden
of ontwerptekeningen.

Planning

Middels afbeeldingen

en tekst presenteer je eenvoudig de

Contactformulier

Maak het voor je

appgebruikers makkelijk om je een vraag te stellen
door het contactformulier te gebruiken.
Vragenstellers kunnen ook eenvoudig een foto
toevoegen. Wil je bepaalde invulvelden toevoegen of
juist weglaten? Het formulier passen wij aan
jouw wensen aan.

planning van de werkzaamheden.

De beheerdersomgeving
Via itc.omgevingsapp.com kom je op de website van het online beheerportaal.
Met jouw eigen inloggegevens.

Via een overzichtelijk menu kan je de inhoud
van de app gemakkelijk aanpassen. Zo voeg je
eenvoudig nieuwsberichten en foto’s toe.

De handigste tips & tricks voor het beheren van jouw Omgevingsapp krijg je
van ons, wanneer jouw app online staat. Zo zorgen wij dat de Omgevingsapp op een
gemakkelijke manier meerwaarde biedt.

Ook is in één oogopslag duidelijk hoeveel gebruikers je
Omgevingsapp hebben gedownload en hoe vaak je berichten
bekeken worden.

Gekozen om de Omgevingsapp
in te zetten op jouw project?

Kosten

1e Omgevingsapp
€2.500
Excl. €60 hosting per maand
Dan doorlopen we de volgende stappen om de Omgevingsapp zo snel mogelijk online te zetten:
1

We bepalen met elkaar de functionaliteiten van de app;

2

Op basis van de aangeleverde informatie, bouwen wij de applicatie in de gewenste (huis)stijl;

3

Wij leggen het conceptontwerp ter beoordeling aan jou voor;

4

Wij optimaliseren het ontwerp en de inhoud van de Omgevingsapp;

5

Wij dienen de Omgevingsapp in ter goedkeuring bij Apple en Google;

6

Wij maken een beheerdersportaal voor de Omgevingsapp en jij ontvangt de inloggegevens;

7

De Omgevingsapp is voor iedereen gratis te downloaden.

2e Omgevingsapp
€2.000
Excl. €60 hosting per maand

Stap 1 t/m 4

Stap 5

Stap 6 & 7

2 weken

I.v.m. verificatie door

1 dag

Apple moeten we
rekening houden met
een doorlooptijd van
2 weken

Ieder volgende Omgevingsapp
€1.750

Wij maken voor onze klanten een eigen Apple developersaccount aan.
Hierdoor staat de Omgevingsapp in de Appstore met jouw bedrijfsnaam als ontwikkelaar.

Excl. €50 hosting per maand

Bouwhekdoek | bouwbord

Aanvullende diensten

Een bouwhekdoek is een makkelijke manier om voorbijgangers te attenderen op het gebruik van
de Omgevingsapp. Bouwhekdoeken zijn niet over het hoofd te zien en worden juist gezien door de

Wanneer je de Omgevingsapp gebruikt, wil je natuurlijk dat de hele projectomgeving hiervan op de
hoogte is. Met onderstaande mogelijkheden bereik je gemakkelijk alle stakeholders.
Wij helpen graag!

Flyers

Door het huis-aan-huis verspreiden van flyers of door de flyer bijvoorbeeld toe te voegen aan een
informatiebrief, attendeer je de omgeving gemakkelijk op de Omgevingsapp. De flyer ontwikkelen we
in de stijl van uw Omgevingsapp en voorzien we van een QR-code welke direct naar de Appstore en
Playstore linkt. Wanneer gewenst, kunnen wij de flyers ook verspreiden in het projectgebied.

Nu online:
de projectspeciﬁeke app
Preludeweg
Download de gratis app
gemakkelijk via de Appstore/
Playstore op uw smartphone

Blijf op een eenvoudige en leuke manier op de hoogte
van de werkzaamheden en actuele afsluitingen.
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Wij van aannemings- en hoveniersbedrijf Germieco BV
specialiseren ons sinds 1983 op het gebied van grond-, weg- en
waterbouw, speelvoorzieningen en groenwerkzaamheden. In
opdracht van gemeente Beverwijk starten wij in juli 2019 met onze
werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het Midden- en
Zuidelijk veld in Binnenduin.
Onze werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het graven van
waterpartijen inclusief beschoeiing, het aanbrengen van riolering
en de aanleg van bouwwegen.
Aannemings- en Hoveniersbedrijf Germieco BV
Handelsweg 18 | 1521 NH Wormerveer (Zaanstad, Noord-Holland)
Website|www.germieco.nl
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Vragen? Neem contact met ons op!
M: preludeweg@josscholman.nl
T: 085 822 04 14

Onze nieuwe
app is online: de
projectspeciﬁeke
app Slotenbuurt
Zegveld.
Afgelopen tijd zijn wij druk bezig geweest
met de ontwikkeling van een nieuwe,

Omgevingsapp
Tijdens de uitvoering kunt u onze werkzaamheden volgen via onze

betere app. Deze is nu online en u down-

omgevingsapp ‘Bouwrijp maken Binnenduin’, vanaf 1 juli 2019
te downloaden in de Appstore of Playstore. In deze app vindt u
informatie over de planning en voortgang van de werkzaamheden

Appstore/ Playstore op uw smartphone.

loadt de gratis app gemakkelijk via de

die wij uitvoeren. Gedurende dit project kunt u voor al uw vragen,
meldingen en klachten terecht bij onze omgevingsmanager Lot
Franken. Zij is op werkdagen van 08:00 tot 19:00 bereikbaar op het
telefoonnummer 085-8220412, maar u kunt ook contact met haar
opnemen via de omgevingsapp of via binnenduin@germieco.nl.
Wekelijks inloopspreekuur
Iedere woensdag van 16:00 tot 17:00 houden wij een
inloopspreekuur in de groene informatiekeet op de Annie
Palmenlaan 1, voor alle geïnteresseerden uit de omgeving. Onze
omgevingsmanager en de projectleider van de gemeente Beverwijk
zijn hierbij aanwezig om al uw vragen over onze werkzaamheden
te beantwoorden. Op woensdag 3 juli 2019 houden wij het eerste
inloopspreekuur, deze duurt van 15:00 tot 17:00. U bent van harte
welkom!

Functies zoals :
Alleen informatie over de
werkzaamheden in Zegveld

Alles overzichtelijk
weergegeven!

Een pushbericht bij een
gewijzigde situatie;

De oude ‘Jos Scholman app’ blijft nog actief t/m juli 2019. Vanaf 15 augustus 2019 stappen
wij volledig over op onze nieuwe ‘Slotenbuurt Zegveld’ app en plaatsen wij geen nieuwe
berichten meer op de oude app.

doelgroep die je met de Omgevingsapp wil gebruiken. Wij ontwerpen het bouwhekdoek in de stijl
van de Omgevingsapp en leveren er één of meerdere af bij het project.

Tools
Naast de Omgevingsapp ontwikkelen wij ook andere digitale
communicatietools die jouw bouw- of infraproject net wat gemakkelijker,
inzichtelijker en omgevingsvriendelijker maken.

Veilig, toegankelijk en volledig
Veiligheid op de bouwplaats is topprioriteit. Werkgevers zijn continu
op zoek om de werkomgeving van medewerkers veiliger te maken.
De Veiligheidsapp is dé smartphone app die hierin faciliteert.
Medewerkers doen gemakkelijk ter plekke melding van onveilige
situaties, volgen Toolboxen, vullen via de app inspectieformulieren
in en voeren LMRA’s uit. Alle informatie die met veiligheid te maken
heeft, is vindbaar op één plek. Naast dat de Veiligheidsapp het

Persoonlijk, maatwerk en makkelijk

veiligheidsbewustzijn onder de medewerkers vergroot, biedt de

Hoewel digitale communicatiemiddelen tegenwoordig erg

www.deveiligheidsapp.nl

Veiligheidsapp ook het inzicht om te blijven verbeteren op het gebied

populair zijn, waarderen veel mensen het nog steeds om

van veiligheid.

iemand in de ogen aan te kunnen kijken bij het bespreken van
zaken, die voor hen belangrijk zijn. Maar vind hier maar eens
een passend moment voor! Met onze Gespreksplanner kunnen
stakeholders gemakkelijk en snel een gesprek inplannen met
de omgevingsmanager. Hierdoor hebben zij het persoonlijke
contact, dat zo belangrijk voor hen is, op een moment dat hen
het beste uitkomt.

www.gespreksplanner.com

Overzicht, transparantie en digitaal
Een bouwproject in je nabije omgeving of misschien zelfs voor je deur
levert vragen op. Het is dan ook niet voor niks dat een projectteam veel

Beoordelingen, recensies en VPI’s
Begrippen die niet meer weg te denken zijn bij bouwprojecten. Onze
Omgevingsmeter is een online en offline tool, die inzichtelijk maakt
hoe omwonenden en andere stakeholders een bouwproject ervaren.

www.omgevingsmeter.nl

meldingen ontvangt van stakeholders rondom het projectgebied. Ons OM
Portaal is een online platform dat helpt bij het transparant registreren
van alle binnen gekomen meldingen. Overzicht gegarandeerd.
www.omportaal.nl

Contact

ITC Groep
ITC Groep ontwikkelt niet alleen digitiale communicatietools zoals de
Omgevingsapp. Wij schrijven daarnaast winnende EMVI-plannen, maken
visualisaties, en helpen tijdens de uitvoering om het beste projectresultaat

Benieuwd geworden naar wat de Omgevingsapp
voor jouw project kan betekenen? Neem contact met ons op!

neer te zetten. Daarnaast prikkelen we onze mensen om zichzelf te blijven
ontwikkelen. Daar worden zij niet alleen beter van, maar onze klanten ook.

Benieuwd?
Check dan onze website!
www.itc-groep.nl

Alexandra Braas
alexandra@itc-groep.nl

Janneke den Hartogh
janneke@itc-groep.nl

06 – 4795 2750

06 – 4806 4254

info@omgevingsapp.com

ITC-groep

.

Trasmolenlaan 5, 3447 GZ Woerden

.

www.itc-groep.nl

.

(+31) 85 021 29 94

