
 

 

 

 

Situatie 

In kader van de COVID-19 pandemie 

groeit de nood naar registratie-

formulieren en contact-tracing tools.  

Registratie moet veilig en overzichtelijk 

verlopen en data voor contact-tracing 

moet veilig bijgehouden en eenvoudig 

geïnterpreteerd kunnen worden.  

 

 

Oplossing  

Met de Bezoekersregistratie-app,  

gebouwd op PowerApps, registreren be-

zoekers zich eenvoudig. Als ze de laatste 

14 dagen reeds op bezoek geweest zijn, 

vult de app deze gegevens automatisch 

in. De gegevens worden overzichtelijk  

opgeslagen in een bijhorende app dat  

contact-tracing eenvoudig en 

laagdrempelig maakt. 

 

Impact 

Geen nodeloze registratieformulieren 

meer, alle gegevens op dezelfde plaats. 

Een intuïtief en snel registreerproces  

zodat bezoekers zich in enkele stappen  

kunnen aanmelden. 

Een overzichtelijke app dat contact  

tracing eenvoudig maakt.  

 

Bezoekersregistratie  

Applicatie 

Power Apps 

Contactpersoon 

Gert Pauwels / Sigi Feucht 

Meer info? 

gert.pauwels@c-clearpartners.com 

sigi.feucht@c-clearpartners.com 
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Fietsregistratie  

Applicatie 

Power Apps 

Contactpersoon 

Gert Pauwels / Sigi Feucht 

Meer info? 

gert.pauwels@c-clearpartners.com 

sigi.feucht@c-clearpartners.com 
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Situatie 

Terwijl fietsdiefstallen stijgen, merken  

stadswachten steeds vaker 

rondslingerende fietsen op. Zonder  

systeem waarin ze kunnen nakijken of de 

fietsen gestolen zijn, kunnen ze geen 

actie ondernemen.  

 

 

 

Oplossing  

Met de fietsregistratie-app, gebouwd op 

PowerApps, worden gemerkte fietsen 

eenvoudig opgezocht en geregistreerd. 

Door de automatische scanner kunnen 

stadswachten gemerkte fietsen zeer  

eenvoudig opzoeken en indien nodig 

melden. Via een integratie met een 

database van gestolen fietsen kunnen de 

stadswachten gemerkte fietsen als  

gestolen melden. 

 

Impact 

Weesfietsen worden eenvoudig 

gecontroleerd en gestolen fietsen komen 

sneller weer bij hun eigenaar terecht. 

Geen complex systeem van registratie en 

opzoekwerk meer nodig. Een goed voor-

beeld hiervan is de Stad Kortrijk. 

 

 

 

https://www.kortrijk.be/nieuws/kortrijk-lanceert-app-tegen-fietsdiefstallen


 

 

 

 

Gemeenschapswacht 

Applicatie 

Power Apps 

Contactpersoon 

Gert Pauwels / Sigi Feucht 

Meer info? 

gert.pauwels@c-clearpartners.com 

sigi.feucht@c-clearpartners.com 

3 

 

Situatie 

De gemeenschapswachten in Brussel 

bieden nodige hulp aan bewoners bij 

conflicten of technische problemen. Door 

de hoeveelheid aan informatie is het 

moeilijk gestructureerd werken voor de 

gemeenschapswachten. 

 

 

 

Oplossing  

Met de app gebouwd op Powerapps  

kunnen de medewerkers eenvoudig  

meldingen doen en opvolgen. Door een 

geïntegreerde locatieverzameling,  

kunnen meldingen eenvoudig opgevolgd 

worden. Met de bijhorende web-

applicatie wordt de ingevoerde data 

overzichtelijk weergegeven waardoor 

interpretatie eenvoudig en intuïtief kan 

gebeuren. 

 

Impact 

Gemeenschapswachten kunnen hun job 

eenvoudiger uitvoeren. 

Meldingen worden beter opgevolgd 

waardoor de burger sneller en efficiënter 

geholpen wordt. 

 

 

 

 


