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Inleiding
• inventarisatie verkeersborden mogelijk op 

verschillende manieren
– op kantoor: obv aanvullende 

verkeersreglementen, streetview beelden,...
– op terrein: met pen en papier, GIS apps zoals Q 

field, ArcGIS online,...
• nadeel: omslachtig
• nood aan eenvoudige manier om inventaris op orde 

te stellen



Probleemstelling: 
digitale gap tussen terrein en 
kantoor



Ontstaan MOVIN’- Mobiele 
Ondersteuningstool voor Verkeersborden 
INventaris
• maart 2019 : 1e workshop 

mobiele app
• augustus & september 2019 

– getest door 15 gemeenten
• november 2019: MOVIN’ gaat 

live
• gebruikerssessie eind 2019: niet 

iedereen beschikt over tablet
• juni 2020: smartphone friendly 

versie MOVIN’

http://apps.mow.vlaanderen.be/movin


MOVIN’ - de basics
• Inloggen
• Algemene (kaart)functionaliteiten

MOVIN’ Verkeersborden.Vlaanderen

Bestaande opstelling - status 
TE VERWIJDEREN

Verwerking status TE VERWIJDEREN

Bestaande opstelling - status 
TE WIJZIGEN

Verwerking status TE WIJZIGEN

Bestaande opstelling - status 
GEEN ACTIE NODIG

Verwerking status GEEN ACTIE 
NODIG

Nieuwe opstelling - status 
TOE TE VOEGEN

Verwerking status TOE TE VOEGEN
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Lijst controles op terrein



Inloggen & (kaart) functionaliteiten
• Editrechten op Verkeersborden.Vlaanderen identiek 

aan rechten op MOVIN’ 
– controle op borden in eigen beheer
– login via ACM/IDM (tip: itsme app)

• inloggen
– via GOOGLE CHROME
– installeer de app via icoon op dashboard, app 

opent zonder vervelende browserbalk ( enkel op 
Android, niet aanwezig op IOS toestel)



Inloggen & (kaart) functionaliteiten
• Kaart functionaliteiten

– achtergrondkaart
– zoomfunctie & tracking
– visualisatie van opstellingen (eigen beheer vs 

niet eigen beheer) & legende (+ extra infovenster)



MOVIN’ - de basics
• Statussen

MOVIN’ Verkeersborden.Vlaanderen

Bestaande opstelling - status 
TE VERWIJDEREN

Verwerking status TE VERWIJDEREN

Bestaande opstelling - status 
TE WIJZIGEN

Verwerking status TE WIJZIGEN

Bestaande opstelling - status 
GEEN ACTIE NODIG

Verwerking status GEEN ACTIE 
NODIG

Nieuwe opstelling - status 
TOE TE VOEGEN

Verwerking status TOE TE VOEGEN
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Lijst controles op terrein



Controle op een bestaande opstelling
• Selectie van opstelling
• info venster → start controle
• selectie opstelling/borden, aangeven status, 

opmerking, foto nemen & bestaande verwerken



Nieuwe opstelling toevoegen
• Klikken in kaart zonder selectie van bestaande 

opstelling
• aangeven kijkrichting en zijde van de rijweg
• foto nemen & eventueel opmerking toevoegen



Vragen?



Status TE VERWIJDEREN
• Onderscheid tussen

– verwijderen opstelling → direct verwijderen
– verwijderen bord → bewerkscherm opent



Status TE WIJZIGEN
• Actie in Verkeersborden.Vlaanderen = bewerkscherm 

opent



Status GEEN ACTIE NODIG
• Actie in Verkeersborden.Vlaanderen => foto’s 

toevoegen, datum controle op terrein



Status TOE TE VOEGEN
• geen selectie van 

bestaande opstelling
• Actie in 

Verkeersborden.Vlaanderen 
– bewerkscherm opent
– koppeling met 

wegsegmenten



Lijst controles op terrein
• In Verkeersborden.Vlaanderen
• Actie op een controle uitvoeren naargelang de status

– foto’s vanop terrein stromen vanaf dan ook door 
naar de toepassing

• Controle verwerpen

https://apps.mow.vlaanderen.be/verkeersborden/


Tips & tricks
• Filter in Verkeersborden.Vlaanderen op datum 

controle op terrein om te kijken wat er allemaal al 
gecontroleerd is

• voormiddag op terrein, namiddag naverwerking in 
Verkeersborden.Vlaanderen (niet tegelijk!)

• vooruitgang bijhouden op papier of via Google Maps



Tips & tricks
• MOVIN’ voor werkopdrachten

– nieuwe opstelling actief in VKB
– foto trekken op terrein en opmerking evt
– nadeel: niet mogelijk om aan te geven welke 

opstelling ze moeten gaan plaatsen/controleren
• MOVIN’ gebruiken om beschadigingen door te 

geven
– opmerking: bv omgevallen
– opmerking kopiëren in 

Verkeersborden.Vlaanderen
– via filter overzicht genereren

• FAQ pagina op website en handleidingen

https://verkeersborden.vlaanderen/faq.php
https://verkeersborden.vlaanderen/handleidingen.php


Vragen?


