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1 Inleiding en Doel 

1.1 Waarom deze 
toepassing 
gebruiken? 

De Mobiele Ondersteuningstool voor Verkeersborden Inventaris (MOVIN’) is gebouwd ter ondersteuning van de toepassing 
Verkeersborden.Vlaanderen en is dus geen mobiele versie van de bestaande toepassing. Beide zijn complementair en 
bieden samen de mogelijkheid om de verkeersborden inventaris op efficiënte wijze te actualiseren. Met MOVIN’ wordt het 
heel eenvoudig om controles uit te voeren op terrein en de web app draagt zo bij tot het bereiken van een up-to-date 
inventaris in de toepassing Verkeersborden.Vlaanderen. 

Een actuele databank van alle verkeersborden draagt op veel vlakken bij aan de werking van zowel regionale als lokale 
besturen. Deze databron is niet enkel waardevol voor het inventariseren van verkeersbordopstellingen maar heeft ook nog 
andere bijkomende voordelen zoals het nagaan van de toestand op terrein op een gegeven moment of het opmaken van 
circulatieplannen. Veel vragen betreffende verkeersborden zullen in een mum van tijd kunnen beantwoord worden 
wanneer een volledige inventaris beschikbaar is.Daarnaast wordt de “afgeleide snelheidskaart” opgebouwd op basis van 
de snelheidsborden aanwezig in Verkeersborden.Vlaanderen. 

1.2 Mobiele 
webapp? 

De Mobiele Ondersteuningstool voor Verkeersborden Inventaris (MOVIN’) is een webapplicatie die het beste functioneert 
op tablet. De toepassing kan echter ook geopend worden op een computer of smartphone. De webapp is ontwikkeld voor 
gebruik in de browser Google Chrome. Je kan de laatste versie van Google Chrome downloaden via 
https://www.google.com/chrome/.  

Wie gebruikmaakt van een Android besturingssysteem heeft de mogelijkheid om de app te ‘installeren’. Hierdoor verschijnt 
er een icoontje op je homescreen zodat je de webapp snel kan openen. Bovendien verschijnt de toepassing dan in 
landschapsmodus zonder vervelende browserbalk. 

 

https://www.google.com/chrome/
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1.3 Hoe kan ik deze 
handleiding 
gebruiken? 

Bij de ontwikkeling van MOVIN’ lag de focus op een intuïtief ontwerp, daarom is het zeer eenvoudig om aan de slag te gaan 
in de webapp. Deze handleiding biedt een overzicht van alle functionaliteiten en licht deze toe aan de hand van 
voorbeelden. De handleiding is opgedeeld in verschillende onderwerpen zodat je snel de informatie vindt die je zoekt. 
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2 Inloggen en aanmelden 

2.1 Toegang tot de 
applicatie 

De rechten voor het gebruik van de Mobiele Ondersteuningstool voor VerkeersbordenINventaris zijn identiek aan de 
toegangsrechten voor de toepassing Verkeersborden.Vlaanderen. Indien je al toegang hebt tot Verkeersborden.Vlaanderen 
kan je meteen aan de slag met de mobiele webapp.  

Toegang wordt verleend door de lokale toegangsbeheerder van elke stad of gemeente. Niet zeker bij wie je hiervoor moet 
aankloppen? Stuur een mailtje naar de helpdesk (verkeersborden@vlaanderen.be). De helpdesk is niet gemachtigd om 
toegang te verlenen, maar kan je wel helpen de juiste persoon te vinden. 

2.2 Inloggen 
Net zoals bij Verkeersborden.Vlaanderen is MOVIN’ enkel toegankelijk via het netwerk van de Vlaamse Overheid 
(ACM/IDM). Dit is mogelijk vanuit elke locatie maar je hebt daarvoor wel de nodige legitimatie (vb. eID of ItsMe app) en 
toegangsrechten nodig. 

2.3 Opstarten 
Om de toepassing op te starten open je de Google Chrome web-browser en geef je volgende URL in: 
https://apps.mow.vlaanderen.be/movin. 

De webapp is enkel bruikbaar met een geldige internetverbinding. Momenteel wordt offline werken nog niet 
ondersteund. 

2.4 Aanmelden en 
afmelden/afslu
iten 

Op het moment dat de toepassing in je webbrowser is ingeladen, verschijnt er een scherm om aan te melden. Dit kan via 
eID, de ItsMe app, token, etc.  

Om de toepassing af te sluiten, sluit je het browservenster. 

 

mailto:verkeersborden@vlaanderen.be
https://apps.mow.vlaanderen.be/movin

