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1. Inleiding (en aanleiding) 

 

1.1 Visie 

De gemeente Hillegom is in 2010 tot de conclusie gekomen dat informatievoorziening 

een sterkere sturing behoeft. Eind 2010 is een visie op Informatievoorziening en ICT 

opgesteld die richting geeft aan het halen van de doelen. De vier speer- of 

uitgangspunten in de visie zijn: 

1. Informatievoorziening als kern van de bedrijfsvoering. 

2. Hillegom gaat digitaal. 

3. Flexibele, toekomstbestendige informatievoorziening volgens open standaarden. 

4. Borging informatievoorziening (beheerorganisatie) en anticiperen op 

ontwikkelingen. 

 

In dit plan gaat het om de vertaling van de visie (het strategische en richtinggevende 

niveau) naar een uitvoeringsplan (tactisch niveau) ofwel de inrichting van de 

informatievoorziening.  

 

 

 

 

1.2 Projectverantwoording 

Opdrachtgever voor dit project is Hans Deul, hoofd Middelen.  

Opdrachtnemers / Projectleiders zijn Erwin van der Zwet, automatiseringscoördinator en 

Frieke Hazendonk, informatiecoördinator a.i. / adviseur Novostar. 

 

In februari 2011 is bij het vaststellen van de visie IV en ICT tegelijk door het MT de 

opdracht verstrekt. De opdrachtgever heeft ingestemd met het plan van aanpak en het 

MT is geïnformeerd op 23 maart 2011.  
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Op 16 juni is het plan van aanpak bijgesteld met een wijziging in de aanpak. Er is 

ervoor gekozen het resultaat tot dan toe (Analyse IST-situatie en de richtlijnen) te 

bespreken met de opdrachtgever Hans Deul en eindverantwoordelijke Ger van Lierop. 

Dit heeft geleid tot de conceptversie Beleidsplan deel 1. Tevens is de planning daarop 

aangepast. 

 In de eerste drie weken van juli is door een externe adviseur van het bedrijf 

Enable-U ondersteuning verleend aan de beide projectleiders bij het formuleren van de 

gewenste situatie (SOLL). Hiervoor is gekozen, omdat de benodigde kennis op het 

gebied van modellering van de technische en informatiearchitectuur ontbrak. Het 

adviesrapport is vervolgens verwerkt in dit plan. 

 In augustus en september is het uitvoeringsdeel opgesteld en is het geheel 

financieel doorgerekend. Daarnaast heeft overleg plaatsgevonden met de 

portefeuillehouder en bestuurlijk opdrachtgever, wethouder Ton van Rijnberk. In 

november en december is het plan gepresenteerd aan medewerkers, College en 

Gemeenteraad. 

 

Naast dit op de technologie en het informatiebeheer gerichte plan, is voor de interne 

organisatie beschreven hoe de medewerkers goed kunnen (samen) werken. Technologie 

vervangt immers niet de intermenselijke relaties, maar faciliteert het werk. Het 

programma Hillegom 2.0 werkt aan het cultuur- en gedragsaspect onder het motto Het 

Nieuwe Werken. 

 

1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 bestaat uit de beschrijving van de gewenste inrichting van de Hillegomse IV 

& ICT. In woord en beeld wordt geschetst waar de gemeente Hillegom in 2014 wil staan. 

Uiteraard bouwen we voort op hetgeen we de afgelopen jaren bereikt hebben en daarom 

begint het hoofdstuk met een beschrijving van het vertrekpunt anno 2011. 

Hoofdstuk 3 beschrijft hoe we uitvoering gaan geven aan het beleid. Het bevat de 

projectorganisatie en geeft een overzicht van de concrete projecten en activiteiten die 

uitgevoerd gaan worden. 

Hoofdstuk 4 tenslotte bevat de financiële paragraaf en argumentatie waarom nu 

uitvoering gegeven dient te worden aan de beleidsvoornemens. 

In de bijlagen vind U  

1. verklaringen van de begrippen. Het bleek nodig een begrippenkader toe te 

voegen, omdat een aantal vaktermen met diverse betekenissen ‘in omloop’ zijn.  

2. Het adviesrapport van Enable-U. 

3. Een samenvatting van het INK-model toegepast op het terrein van 

informatievoorziening en ict. 

4. De op dit moment geldende kaders voor informatievoorziening en ict. 

5. De projectportfolio gegroepeerd naar achterliggende noodzaak. 
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2. Van visie naar uitvoering: Informatiearchitectuur 

 

Wat is architectuur? 1 

‘Architectuur’ zoals we in dit document bedoelen, is het resultaat van een gesprek over 

keuzes en acties. Het denken in richtinggevende kaders vanuit een architectuurgedachte 

helpt om de toenemende complexiteit van ICT (van de techniek bestaande uit het 

applicatielandschap en de onderliggende infrastructuur) in de greep te krijgen.  

Architectuur geeft verder aan hoe we van huidige informatievoorziening (IV) naar de 

gewenste IV komen en stelt kaders. Het geeft inzicht, overzicht, fasering en sturing aan 

innovatie van de informatievoorziening. 

Een informatiearchitectuur 

 Is een samenhangende visie op de IV vanuit het geheel van de organisatie en haar 

omgeving. 

 Bestaat uit beschrijvingen van de huidige en toekomstige inrichtingen. 

 Is voorzien van een migratiepad (stappenplan en projectportfolio). 

 Is tot stand gekomen door een proces van onderhandelen en beeldvorming door 

alle belanghebbenden. 

 Heeft als doel de belangen van de organisatie te borgen. 

 Vervult daarmee de scharnierfunctie tussen de doelstellingen van de organisatie 

en inrichting van de informatievoorziening en technische voorzieningen. 

 

Waarom een architectuur?2  

We stellen een architectuur op, omdat we zonder een gemeenschappelijke visie en een 

gedeelde blauwdruk van de gemeentelijke organisatie en informatievoorziening niet 

(meer) kunnen voldoen aan wat van ons verwacht wordt. Daarbij gaat het, van buiten 

naar binnen redenerend, om drie drijfveren: 

1. Burgers en bedrijven verlangen een overheid die niet naar de bekende weg 

vraagt, die klantgericht is, zich niet voor de gek laat houden, die weet waar ze 

het over heeft, die haar zaken op orde heeft en die niet meer uitgeeft dan nodig 

is. 

2. De gemeentelijke afdelingen en haar partners (regie-functie) hebben behoefte 

aan overzicht, samenhang en toetsingskaders op het terrein van 

informatievoorziening en ICT. 

3. En ten slotte is, heel concreet, de concernbrede architectuur een van de 

randvoorwaarden voor de realisatie van het Basisregistratiestelsel & ICT-

infrastructuur (uitvoering geven aan i-NUP). 

 

                                            

1 

http://www.iir.nl/fileadmin/user_upload/IAG/De_relatie_tussen_beleid_en_architectuur_uitgediept.pdf 

05-04-2011 

2 http://www.xr-magazine.nl/downloads/handboekarchitectuuramsterdam.pdf 05-04-2011 

http://www.iir.nl/fileadmin/user_upload/IAG/De_relatie_tussen_beleid_en_architectuur_uitgediept.pdf
http://www.xr-magazine.nl/downloads/handboekarchitectuuramsterdam.pdf
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Waar gaat het om bij informatiearchitectuur?  

Het antwoord is vaak: ‘Om techniek waarschijnlijk, want het is tenslotte ICT, en dus niet 

interessant voor het management’. Ooit was dat misschien zo, maar die techniek is 

inmiddels niet meer enkel facilitair. De inrichting van de informatiehuishouding bepaalt 

namelijk steeds meer de kwaliteit van het werk van de gemeentelijke organisatie ofwel 

‘de business’. Met name de uitvoerende processen in de gemeente zijn grotendeels 

afhankelijk geworden van ICT. Een goede dienstverlening garanderen zonder daarbij de 

informatievoorziening te betrekken, is voor overheden niet langer meer mogelijk. In een 

informatie-architectuur wordt de verbinding gelegd tussen de vereisten van de 

bestuurlijke en primaire processen enerzijds en de mogelijkheden en de beperkingen 

van de techniek anderzijds: dit is de continu vertaalslag die business alignment wordt 

genoemd. 

 

Architectuur in dit beleidsplan 

Binnen de context van NORA en GEMMA kennen we architectuur op het gebied van 

processen (geel), informatie (grijs) en techniek (paars), waarbij de techniek aan de 

overheden zelf over wordt gelaten. Andere gebruikelijke architectuurgebieden zijn 

bijvoorbeeld organisatie architectuur (geel), gegevensarchitectuur en applicatie 

architectuur (wit). De gegevens- en applicatiearchitectuur zijn sterk verbonden met de 

informatiearchitectuur. Applicaties en gegevensverzamelingen leveren immers de 

informatie die vanuit de informatiearchitectuur gewenst is.  

Uit de schematische waargave in onderstaande figuur wordt duidelijk dat we ons 

in de context van informatiearchitectuur richten op de functionele kant van applicaties 

en gegevens (groene domein in grijze architectuurvlak). 
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Architectuurgebieden en samenhang 

Een belangrijk aspect van architectuur, naast het definiëren van principes, is het 

visualiseren van de architectuur. Dit visualiseren wordt gedaan in de vorm van 

architectuurplaten. Het zijn weergaves van (delen van) de architectuur, op maat gemaakt 

voor het doel of de doelgroep waar ze voor gebruikt worden. Een architectuurplaat is 

dus een conceptuele/abstracte visualisatie van (een deel van) de (gewenste) 

werkelijkheid. 
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2.1 Huidige situatie (IST) 

 

2.1.1 Adviesrapport informatiearchitectuur 

De huidige situatie op het gebied van informatiearchitectuur is via een Quicksan door 

een extern adviesbureau doorgelicht. Het adviesrapport is integraal opgenomen als 

Bijlage 2. Samengevat worden in het tweede en vierde hoofdstuk de volgende zaken 

gesignaleerd voor de huidige situatie: 

 Kanalen: er wordt nog niet actief gestuurd op kanalen (website, e-mail en post, 

telefoon, balie). De meer arbeidsintensieve en duurdere kanalen balie en telefoon 

worden door klanten (burgers, bedrijven etc) vaak geprefereerd boven de 

verhoudingsgewijs goedkopere en efficiëntere website, mail en post. Voor 

dienstverlening zet Hillegom in op digitaal werken. 

 Producten: verantwoordelijkheid is belegd op vakafdelingen waardoor weinig 

aandacht is voor integraliteit. 

 Processen: er wordt methodisch en consistent gewerkt aan procesbeschrijving, 

maar nog niet naar de landelijke richtlijn voor procesarchitectuur GEMMA en nog 

niet altijd vanuit integraal perspectief (generieke statusmeldingen vaststellen). 

 Informatie: er is weinig inzicht in en grip op wie welke informatie heeft, wie wat 

gebruikt en hoe informatie door de organisatie stroomt. 

 Beheer: applicatiebeheer komt niet bij alle functies op dezelfde wijze uit de verf 

en kwaliteit hangt af invulling door de medewerker. Informatiebeheer geschiedt 

voornamelijk vanuit DIV-perspectief. Het ontbreekt aan centrale sturing, 

consistentie door de hele organisatie en regie op informatiestromen. 

Enable-U trekt de volgende conclusies voor de stand van zaken op technisch gebied3: 

 Hillegom heeft als gevolg van diverse uitbestedingen te maken met veel externe 

organisaties die backoffice taken vervullen. Daardoor telt het applicatieoverzicht 

weinig backoffice applicaties. 

 Er zijn veel handmatige koppelingen tussen applicaties (onderscheiden naar: 

export en import van data, overtypen van data, en rechtstreeks in andere 

systemen data bekijken), maar ook onduidelijke automatische koppelingen 

(volledig automatische uitwisseling van data tussen 2 of meer applicaties). 

 Op data-niveau zien we veel dubbele gegevens en dubbele handelingen (bv. 

mutaties op twee plaatsen verwerken). 

 Er is geen integraliteit noch een algemene gedachte achter de structuur voor 

applicaties en techniek. 

Concluderend: Er is weinig grip op de IV en ICT en er wordt nog niet onder architectuur 

gewerkt. 

 

                                            
3 Opsomming uit voorlopige powerpointpresentatie Enable-U (versie 1.0 juli 2011), 

meegeleverd bij rapport Quickscan  
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2.1.2 Architectuurplaat Hillegom anno 2011  

De constateringen uit de voorgaande paragraaf leiden tot de volgende architectuurplaat: 

 

 

Bron: Powerpoint v1.0 bij Enable-U rapport 

 

Met een knipoog wordt dit wel ‘spaghetti’-architectuur genoemd, omdat de 

verbindingen onoverzichtelijk door elkaar lopen. Zo’n architectuur hoort bij de vroege 

fase van de ontwikkeling van een elektronische overheid en wil niet zeggen dat het niet 

functioneert. Het toont wel dat men in de loop der tijd applicaties op een of andere 

manier ‘aan elkaar geknoopt’ heeft om ervoor te zorgen dat informatie uitgewisseld 

wordt. Die uitwisseling geschiedt tussen gebruikers binnen de gemeente of tussen klant 

en gemeente of tussen gemeente en ketenpartner. 

2.1.3 Beleid 

In het verleden zijn diverse beleidsstukken geschreven over het onderwerp IV en ICT, 

zoals  

 I&A beleid 2005 – 2008 (2004) 

 informatiebeheerplan Moerkerken 2006 - 2011 (2006)  

 plan van aanpak Hillegom bouwt aan e-overheid 2009 – 2010 (2008), als 

onderdeel van het dienstverleningsprogramma Klant E-overheid Kwaliteit (KEK) 

Helaas moeten we anno 2011 constateren dat deze plannen onvoldoende tot uitvoering 

zijn gebracht. Dit heeft meerdere oorzaken.  
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Ten eerste  ontbrak het aan een verbinding met hoger liggende strategische doelen. 

Er was geen visie opgesteld. Daarnaast is er onder invloed van de uitbesteding van taken 

- als gevolg van de ontwikkeling naar een regisserende gemeente - nog minder 

samenhang ontstaan op het gebied van IV en ICT. In volgorde van tijd zijn 

dienstverleningsovereenkomsten afgesloten met onderstaande partijen, die elk een set 

taken uitvoeren:  

 ISD Bollenstreek– uitvoeringsactiviteiten op het gebied van de sociale zekerheid; 

taken uitkeringen en werkvoorziening,  deel WMO 

 Cocensus – uitvoeringsactiviteiten op taak Belastingen 

 Milieudienst West-Holland – uitvoeringsactiviteiten en beleid op taak Toezicht op 

en vergunningverlening Milieu 

 De Meerlanden – uitvoeringsactiviteiten op taak Openbare werken 

 Veiligheidsregio Hollands Midden – volledige Brandweertaken; bestrijding, 

preventie, handhaving, gebruiksvergunning. 

Ten derde is er tijd en energie gestoken in de realisering van een SSC ‘4de domein’ , een 

intergemeentelijk samenwerkingsverband op het gebied van ICT. Hillegom wilde samen 

met andere gemeenten regionaal automatiseringstaken uitvoeren en een centraal 

automatiseringsbeleid opstellen. Dit is niet doorgegaan. Hierdoor moet Hillegom alsnog 

een eigen koers bepalen op het gebied van de techniek. 

Naast de hierboven genoemde ontwikkelingen zijn de afgelopen jaren vier 

organisatiebrede initiatieven gestart. We noemen proces-/zaakgericht werken, 

projectmatig werken, het nieuwe werken / digitaal werken Hillevoort en de actuele 

organisatievernieuwing in de vorm van een organisatieontwikkeltraject.   

Deze ontwikkelingen vragen om een heldere visie op informatievoorziening en 

ict. Daarom is eind 2010 door het MT  met een aantal stakeholders de strategische lijn 

uitgezet. Februari 2011 is de visie IV en ICT vastgesteld. 

2.1.4 Interviews en organisatiescan 

De afgelopen jaren is op tactisch – operationeel niveau hard gewerkt aan het verbeteren 

van de IV en ICT. Echter: er zijn een aantal tegenslagen geweest en de ontwikkelingen 

op het gebied van IV en ICT hebben een hoge vlucht genomen. Zonder een schuldvraag 

neer te willen leggen is de gemeente Hillegom achterop geraakt ten opzichte van de 

geplande ontwikkeling. De knelpunten die medewerkers noemen concentreren zich op 

de gebieden documentmanagement (documentaire informatievoorziening), technische 

ondersteuning en de balans tussen tijd en prioriteit. Men wenst elektronisch te gaan 

corresponderen, meer digitaal te werken, de tijd te hebben voor vernieuwing (zoals de 

inzet van social media of vormgeven aan co-creatie). Het is dringend noodzakelijk om 

passende maatregelen te nemen voor het op orde brengen van de basisvoorzieningen 

en beheerorganisatie en sturing te gaan geven aan de ontwikkeling van de 

e(lektronische)-gemeente. 
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2.1.5 Conclusie 

Wat betekent dit alles nu? Plaatsen we het huidige overkoepelende beleid, de resultaten 

van de interviews, de organisatiescan en het rapport over de architectuur in het bredere 

kader van het INK-model voor ontwikkeling van informatievoorziening in organisaties 

(zie bijlage 3), dan zien we dat Hillegom met name activiteit- en procesgeoriënteerd is, 

waarbij de organisatie op strategisch niveau al trekken van systeemoriëntatie laat zien. 

De ambities zoals geformuleerd in Hillegom 2.0 en het dienstverleningsprogramma 

Klant Elektronische gemeente Kwaliteit (KEK) richten zich in essentie op een gemeente 

die haar taken op een moderne, digitale wijze uitvoert vanuit het perspectief en met het 

oog op de klant. De huidige praktijksituatie voor IV en ICT kan die ambities nog 

onvoldoende ondersteunen. 

 

 

Eenvoudig gezegd: de ambities lopen vooruit op hetgeen in de dagelijkse praktijk 

speelt. Het is noodzakelijk structureel en planmatig te werken aan het 

verwezenlijken van die ambities. Dit document levert daar een kapstok voor. 
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2.2 Gewenste situatie (SOLL) 

Gemeente Hillegom realiseert volgens de geldende visie IV & ICT graag het volledige 

applicatielandschap dat nodig is om invulling te geven aan de GEMMA 

informatiearchitectuur en aan het Antwoord© zoals dat in de dienstverleningsproject 

KEK beschreven is. Dit zijn hoge ambities. Het bekent immers dat er een aantal 

componenten geïntroduceerd zullen moeten worden, die voorheen nog niet nodig en 

dus niet beschikbaar waren, zoals een klantcontactsysteem ter ondersteuning van de 

ontwikkeling van het KlantContactCentrum en een aantal extra voorzieningen ter 

ondersteuning van het digitaal proces-(of zaak-)gericht werken. Ook zullen processen 

aangepast worden om de aanwezigheid van deze componenten te benutten. De 

samenhang tussen de architectuur en de wijze waarop deze in de processen wordt 

gebruikt, heeft KING beschreven in Het Gemeentelijk Fundament (zie Bronvermeldingen).  

We gaan onder architectuur werken. Hoe het model voor Hillegom ingevuld 

wordt, beschrijven we in paragraaf 2.2.3. Om dit model te begrijpen en het 

architectuur-denken te introduceren, is enige uitleg vereist. Dit is beschreven in 

paragraaf 2.2.2.  

Tot slot horen bij deze manier van werken aanpassingen op het gebied van 

taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor een aantal functies. De 

ontwikkelingen leiden tot een aanpassing van de huidige beheerorganisatie voor IV en 

ICT zoals die naar voorstel van het plan Moerkerken in 2008 opgericht is. Dit is 

beschreven in paragraaf 2.2.4. 

2.2.1 Een verhaal over e-gemeente Hillegom anno 2014  

Dag 1 

Ik ben Tim Vermeer, beveiligingsbeambte op Schiphol, getrouwd met Ineke die parttime 

werkzaam is bij een bollenexporteur. We hebben 3 kinderen van 2, 4 en 7. Er is 

gezinsbreiding op komst en daarom is het nodig om mijn huis te verbouwen. Ik wil op mijn 

garage een nieuwe ruime ouderslaapkamer maken met eigen douche. Gelukkig heb ik wat 

geld gekregen via een erfenis. Het wordt gezellig druk in ons gezin, maar het organiseren 

van opvang en school is een hele toer. Bij ons in de straat komt elke ochtend rond 8 uur een 

busje met een paar kinderen voorbij. Daarom vraag ik me ook af of er een mogelijkheid is 

om mijn oudste met gezamenlijk vervoer naar school te laten brengen.  

 

Via Google zoek ik op ‘vergunning verbouwing’ en word ik naar rijksoverheid.nl geleid. Daar 

staat dat ik met het Omgevingsloket Online kan controleren of ik een vergunning nodig heb. 

Ik word naar het omgevingsloket geleid en begin het geheel in te vullen. Dat valt tegen, want 

ik weet niet of ik wel of niet het vakje ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ 

moet aanvinken. Ik besluit een kijkje nemen op de website van de gemeente. Daar vind ik 

het bestemmingsplan dat geldt voor mijn straat. Alleen ben ik er nog niet zeker van hoe ik 

die informatie moet interpreteren. 

 

Terwijl ik toch op de gemeentewebsite ben, kijk ik even of ik hier informatie over mijn 

andere vraag kan vinden. Ik tik ‘vervoer’ in het zoekvakje en vind informatie over 

leerlingenvervoer. Er is digitaal informatie en een aanvraagformulier beschikbaar en ik vul 



Beleidsplan IV en ICT 2011-2014 – Raadsversie 1.1 
13 

snel wat gegevens in. Ik kan straks het formulier en de andere documenten digitaal 

opsturen. Ik herinner me nog dat je vroeger altijd naar de copyshop moest om alles in tig-

voud aangeleverd te krijgen. Dit scheelt me een hoop gedoe. De gemeente wil weten hoe ik 

verder op de hoogte gehouden wil worden van de voortgang van mijn aanvraag. Ik geef aan 

dat ik dit soort dingen via mijnOverheid wil krijgen, dan hoef ik tenminste niet steeds te 

onthouden waar ik welke informatie terugvindt en welk mailadres ik waar gebruik. Ze willen 

ook weten hoe ik antwoord wil hebben: per post of mail. Ik kies voor mail. Uiteindelijk 

onderteken ik het geheel met DigID en krijg ik een smsje ter bevestiging van mijn aanvraag.  

 

Ik bel de gemeente naar aanleiding van de vergunning. De medewerker weet van de hoed en 

de rand en helpt me de vergunningcheck af te maken. Ik heb inderdaad een vergunning 

nodig en ga de formulieren op het omgevingsloket invullen. Ik onderteken en krijg een mail 

ter bevestiging van mijn aanvraag waarin ook staat dat ik via mijnOverheid de voortgang kan 

volgen. 

 

Dag 2 – gemeente Hillegom 

De coördinator omgevingsvergunningen start de pc op en treft de binnengekomen 

vergunningen aan. Ze overlegt met haar collega’s en verdeelt het werk. Door deze handeling 

gaat er automatisch een seintje naar mijnOverheid: de vergunning is in behandeling 

genomen. Tegelijkertijd wordt de aanvraag via de website van de gemeente digitaal ter 

inzage gelegd en gaat er een seintje naar mijnOverheid voor de attenderingsservice van de 

omgeving.  

Ook de KCCmedewerker start de pc op en treft in de werkvoorraad voor het team de 

binnengekomen aanvraag leerlingenvervoer van de familie Vermeer aan. Ze heeft voldoende 

kennis om de aanvraag te kunnen beoordelen en wordt hierbij ondersteund via een digitale 

checklist. Via het oppakken (in behandeling nemen) van deze aanvraag gaat er automatisch 

een seintje naar mijnOverheid. De familie Vermeer komt niet in aanmerking voor het 

leerlingenvervoer en door middel van een standaardsjabloonbrief handelt de medewerker het 

snel af. De heer Vermeer heeft aangegeven per mail antwoord te willen krijgen, dus ze stuurt 

de pdf naar hem op. Tegelijkertijd gaat er een seintje naar mijnOverheid dat de aanvraag 

afgehandeld is. In de mail voegt de KCCmedewerker toe dat de familie Vermeer een 

inkomenstoets kan doen om te bepalen of zij misschien voor bijzondere bijstand in 

aanmerking komen. Om dat te bepalen heeft de gemeente nog niet voldoende informatie, 

maar een deels ingevulde aanvraag wordt alvast meegestuurd. 

 

Dag 2 - Tim Vermeer 

Ik kom ’s avonds laat thuis en zie in mijn mail dat ik post heb van de gemeente. De aanvraag 

leerlingenvervoer is al afgehandeld. Ik ben tevreden over de snelle nette afhandeling, maar 

wel wat teleurgesteld over de afwijzing. De tip in de mail is een verrassing. Dat biedt 

misschien toch nog een oplossing. Verder zie ik in mijnOverheid dat men ook al aan de slag 

is met mijn omgevingsvergunning en zie ik daar ook de statusmeldingen van mijn andere 

verzoek. Ik hoop dat ik mag verbouwen. 

 

De weken erna 

gemeente Hillegom 
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De vergunningsaanvraag van de familie Vermeer wordt digitaal bekeken en beoordeeld. Er 

wordt even telefonisch overlegd met een collega die even via de pc meekijkt vanwege de 

afwijking van het bestemmingsplan. Deze wil het even nader bekijken en neemt de 

behandeling van de aanvraag over ter advisering. Er gaat een automatische melding naar 

mijnOverheid: de vergunning ligt ter advisering. De collega RO maakt in hetzelfde systeem 

als de vergunningenmedewerker zijn advies. Er wordt positief besloten op de aanvraag. De 

vergunningenmedewerker kan de vergunning nu afhandelen en ondertekent met een digitale 

handtekening. Tegelijk gaat er een seintje naar mijnOverheid dat het besluit genomen is en 

de aanvraag afgehandeld. Ook wordt de afgegeven vergunning automatisch digitaal 

gepubliceerd op de website van de gemeente. 

De heer Vermeer heeft aangegeven dit document op papier te willen ontvangen. Daarom 

wordt er een papieren afdruk gemaakt van het digitale document en per post verzonden. 

 

Tim Vermeer 

Ik heb de afgelopen weken aan de statusmeldingen gezien dat de gemeente bezig was met 

mijn aanvraag en zie nu dat mijn aanvraag afgehandeld is. Ik bekijk de digitale versie en zie 

dat ik mag verbouwen. Gelukkig, dat is één probleem minder. Ik heb zelf al de buren gepolst 

en verwacht niet dat zij moeilijk gaan doen. Morgen zal het papieren bewijs op de deurmat 

vallen. Ik heb daarvoor gekozen omdat ik dat toch wel een prettig gevoel vind; tastbare 

toestemming van de gemeente om te bouwen. 

 

2.2.2 Architectuur voor Informatievoorziening en ICT 

Een aantal jaar terug is de GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA) ontwikkeld om 

gemeenten te helpen gestructureerd te bouwen aan hun informatievoorziening en ICT.   

Wat we in dit document Informatievoorziening noemen, heet in GEMMA-taal de  

‘informatiefuncties’. De invulling van die informatiefuncties gebeurd met  

‘applicaties en technische voorzieningen’. Hetgeen in dit stuk ICT genoemd wordt. 

Een gemeentelijke organisatie werkt op hoofdlijnen altijd hetzelfde (zie afbeelding 

‘De gemeente op hoofdlijnen’):  

 er is interactie met de klanten, met stakeholders zoals andere overheden en 

ketenpartners.  

o Dit wordt in het Antwoord© klantcontact genoemd. Om 80% van die 

klantcontacten in een keer goed af te handelen worden bij gemeenten 

klantcontactcentra georganiseerd.  

 Er is sprake van ‘werk in uitvoering’ in besturende, ondersteunende en primaire 

processen. Die primaire processen vallen uiteen in een beleidsmatige, 

ontwikkelende groep en een set uitvoeringsprocessen.  

o Het Antwoord© heeft het over dienstverlening en geeft richtlijnen hoe met 

name de uitvoeringsprocessen zo optimaal, klantgericht mogelijk 

vormgegeven kunnen worden. Daarvoor is een dienstverleningsvisie en 

kwaliteitshandvest 
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 Tot slot is er sprake van de informatie zelf die opgeslagen wordt (in 

basisregistraties en kernregistraties) en uitgewisseld wordt binnen en buiten de 

organisatie (gegevensuitwisseling ofwel services).   

o Het Nationaal UitvoeringsProgramma (NUP) en sinds kort de opvolger i-

NUP (de 'Overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-

overheid')  geeft landelijke richtlijnen voor het inrichten hiervan. 

 

 
Afbeelding GEMMA – Gemeente op hoofdlijnen 

 

Als hulpmiddel bij het inrichten van de gemeentelijke bedrijfsprocessen van-klant-tot-

klant en bij het digitaliseren ervan, is de GEMMA procesarchitectuur ontwikkeld4. Deze 

architectuur zoomt in op het blauwe en oranje domein uit de afbeelding hierboven. Er 

wordt (zie afbeelding procesarchitectuur) onderscheidt gemaakt in: 

 Klantcontact: klanten worden geïnformeerd (algemeen of persoonsgebonden), er 

vindt intake plaats van vragen die niet direct beantwoord kunnen worden (een 

zaak) en er wordt een dienst of product geleverd. Dit bestrijkt alle kanalen (balie, 

internet, post, mail en telefoon), waarbij kanaalonafhankelijk kunnen werken een 

belangrijke voorwaarde is. 

 Dienstverleningsmanagement ofwel de orkestrator-functies: vragen die niet 

direct bij het klantcontact afgehandeld zijn worden hier vastgelegd, uitgezet naar 

                                            
4 KING, Hoe maak ik een architectuurplaat voor mijn eigen gemeente, versie 1.2 (2010) 
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de vakspecialisten en gevolgd. Respectievelijk een zaak ‘besturen, beheren en 

bewaken’. 

 Vakspecialist: hier wordt het antwoord op de vraag geformuleerd,  of de inhoud 

van een product of dienst gemaakt. Specialisten behandelen en bevoegde 

functionarissen besluiten (conform het daarvoor ontworpen werkproces en waar 

mogelijk integraal) en creëren informatie binnen de zaak. Zij gebruiken daarbij 

ondersteunende, generieke functies zoals de financiële afwikkeling en de 

publicatie over de zaak. 

 De ketenpartners (met name andere overheden) werken volgens dezelfde 

principes. 

 

 
Afbeelding GEMMA - basisplaat Procesarchitectuur 

 

Het generieke dienstverleningsproces (het model voor de uitvoeringsprocessen) kent 

hierbij de volgende opbouw: 
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Het is belangrijk te signaleren dat de procesarchitectuur met name de 

uitvoeringsprocessen of wel de gemeentelijke dienstverlening betreft met de 

ondersteuning en het bestuur die daarvoor nodig is. Dat betekent dat  de beleids-, en 

overige besturende en ondersteunende processen hierop aangehaakt moeten worden. 

 

De afbeelding ‘gemeentelijke informatiefuncties’ toont de informatiefuncties op 

hoofdlijnen die elke gemeente in enigerlei vorm nodig heeft. Er is één gedachte heel 

belangrijk, zo niet leidend voor de informatiehuishouding: de belangrijkste functies 

binnen de informatiearchitectuur worden gescheiden, maar wel voor de gehele 

organisatie generiek ingericht. We onderscheiden: 

 Voor het klantcontact dat in de frontoffice plaatsvindt: 

o Vraaggeleiding 

o Informeren 

o Persoonsgebonden informeren 

o Intake van een zaak 

o Kanaalintegratie 

o Leveren van producten of diensten 

 Voor de inhoudelijke behandeling van vragen en bij het maken van producten en 

diensten dat in de backoffice plaatsvindt: 

o Sectorspecifieke informatiefuncties (denk aan Burgerzaken, Vergunningen 

en Belastingen, maar ook aan Toezicht en Handhaving en Ontwikkelen van 

de leefomgeving) en daarbij horende gegevens (zijnde geen 

basisgegevens!) 

o Beheer van basisgegevens 

 Voor de generieke dienstverlening (en daarop aanhakend tevens voor de beleids- 

en bestuurlijke processen) en het verbinden van zowel binnengemeentelijke 

afnemers met leveranciers als naar het landelijk niveau dat faciliterend in de 

zogenaamde midoffice plaatsvindt: 

o Klantcontactenbeheer 

o Zakenbeheer 

o Beheer van documentaire informatie 
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o Ontsluiting van basisgegevens 

 

 
Afbeelding GEMMA – gemeentelijke informatiefuncties 

 

 

De procesarchitectuur en daarbij horende informatiefuncties is nader uitgewerkt in een 

GEMMA applicatiearchitectuur (zie afbeelding hieronder). Hoe een gemeente dat 

concreet invult, dus hoe zwaar en uitgebreid en met welke applicaties, hangt af de 

ontwikkelingsfase waarin een gemeente zich bevindt en de ambities en mogelijkheden 

van de gemeente. Een andere belangrijke factor, vooral bij vernieuwing en aanschaf van 

software, is de al bestaande omgeving. In het algemeen dient er een applicatie (of een 

niet geautomatiseerde voorziening) te zijn voor: 

1) Klantcontact / frontoffice 

o Website, ten behoeve van algemene informatie 

o Productcatalogus, ten behoeve van informatie over producten en diensten 

extern  

o Identificeren, login en toegangsrechten, ten behoeve van beveiliging en 

bescherming van gegevens 

o E-formulieren en E-betalen, ten behoeve van het digitaal aanvragen en 

afrekenen van producten en diensten 

o Publiceren van persoonsgebonden informatie via mijngemeente.nl 

(persoonlijke informatie pagina) 

o Intake, bij voorkeur kanaalonafhankelijk 

o Publiceren van content via het CMS (bv. vergunningen ter inzage) 

2) Vakspecialisten / backoffice 

o Sectorspecifieke applicaties, ofwel voorzieningen die vakspecialisten bij 

hun werk ondersteunen 

o Applicaties voor het beheren van basisgegevens5 over: 

- personen  

                                            
5 Er zijn 13 basisregistraties, die samen het Stelsel van Basisregistaties vormen. Een 

basisregistratie is een informatiesysteem dat alle overheden verplicht gebruiken. De 

gemeente is bronhouder van de in punt 9 genoemde basisregistraties. 
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- adressen en verblijfplaatsen (‘gebouwen’) 

- de waarde van onroerende zaken.     

3) Ondersteuning / midoffice 

o  Klantcontactsysteem (CRM) 

o Productcatalogus, voor beheer producten en diensten en daarbij horende 

contactpersonen 

o Formulierengenerator, voor het maken en wijzigen van e-formulieren 

o Contentmanagementsysteem (CMS), voor beheer van de website 

o Document en Record(dossier) Management Systeem (DMS / RMA), voor 

wettelijke archiveringsfunctie 

o Zakensysteem, voor het beheer van  

a. Zakenmagazijn, voor registratie van zaakgerelateerde gegevens 

b. Zaaktypencatalogus, voor het beheer en vastleggen van 

gespecificeerde dienstverleningsprocessen (bv de zaaktypes 

evenementenvergunning of omgevingsvergunning bij het proces 

Vergunningen) 

o Procesbeheer, voor het beheer van bedrijfs-/werkprocessen 

o Workflowmanagementsysteem, voor het routeren en volgen van werk 

o Webservices  

o Gegevensmagazijn, voor tijdelijke opslag van gegevens die vanuit de 

backoffice naar de klant gecommuniceerd moeten worden 

o Gegevensuitwisseling in de vorm van een 

a. Servicecatalogus 

b. Broker 

c. Gemeentelijke service bus 

d. Digikoppeling 
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2.2.3 Hillegomse invulling van de informatiearchitectuur 

We willen in 2014 de informatievoorziening en ICT hebben staan op zodanige wijze dat  

1) Onze inrichting aansluit bij de landelijke voorzieningen (ICT op orde).  

o We hebben het basisregistratiestelsel tijdig verder uitgebouwd naar het 

landelijke model,  

o Iedereen werkt met basisgegevens en 

o We kunnen gegevens leveren of gebruiken van buiten de muren van het 

kantoorgebouw. 

2) Volledig digitaal gewerkt wordt binnen de gemeente, op een duurzame wijze en 

volgens de normen van de wet (digitaal werken en IV op orde).  

o We hebben digitale (zaak)dossiers en  

o We kunnen digitaal het werk doen en besluiten vormen. 

3) We met recht een e-gemeente genoemd kunnen worden: Onze dienstverlening en 

interactie met klanten en omgeving doen we bij voorkeur digitaal (digitale 

dienstverlening). 

o Het digitale kanaal bevat een portaal voor de klant waar producten en 

diensten aangeschaft en informatie bekeken kan worden.  Op de website 

staan elektronische formulieren voor de veelgevraagde producten en 

diensten. 

o We hebben een klantcontactsysteem dat kanaalonafhankelijk werken 

faciliteert.  

o Ten behoeve van interactie en participatie met de klant en co-creatie en 

samenwerking met partners hebben we ervaring opgedaan met nieuwe 

digitale hulpmiddelen (social media en technische hulpmiddelen). We 

kiezen die middelen die het meest effectief zijn en het best passen. 

Door middel van activiteiten die voortkomen uit traject 1 en 2 brengen we onze basis op 

orde. Door middel van traject 3 bouwen we vervolgens ons KlantContactCentrum verder 

uit met de klant op het netvlies en ondersteunen we de frontoffice. 

 

Om deze doelstellingen te bereiken, moeten we werken aan een aantal 

informatiefuncties die nu nog niet of onvoldoende ingevuld zijn. Een overzicht staat in 

de afbeelding op de volgende bladzijde. Hoe we dit feitelijk gaan realiseren beschrijven 

we in hoofdstuk 3.
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GEMMA Architectuurplaat ingevuld: bestaande en in te vullen informatiefuncties 

(Enablu-U) 
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2.2.4 Beheerorganisatie  

 

Om het geheel van activiteiten op het brede gebied van IV en ICT uit te voeren en vorm 

te geven, is een bijpassende beheerorganisatie nodig. De hieronder beschreven 

beheerorganisatie is geen organisatiemodel, maar een overzicht van te beleggen 

functies en taken. Schematisch ziet dat er zo uit: 

 

 

 

 

Opdrachtgever IV en ICT 

Portefeuillehouder IV en ICT 

Strategisch niveau 

Tactisch niveau 

Operationeel niveau 

Front Mid Back Basis-

registratie-
stelsel 

Techniek 

 
Beleidsmdw IV 

 
Beleidsmdw ICT 

Manager IV en ICT 

 

Mdw IV  
niveau 1, 2, 3 

 
Mdw ICT  

Procesbeheerder  

 

Antwoord©-
specialist 

Centraal applicatiebeheerder 
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Gedetailleerd beschreven: 

 

Functienaam 

nieuw 

Verantwoordelijkheid 

/ Bevoegdheid 

Rol / niveau Taken Indicatie 

Fte 

Manager IV 

en ICT (…) 

Verantwoordelijk 

voor geheel van IV en 

ICT over front-, mid- 

en backoffice 

/ Beslissend, 

leidinggevend, 

budgettair 

Strategisch -  

tactisch 

HBO/WO 

 Coaching en kennisontwikkeling 

team  

 Besturen tactisch/operationele 

taken; werkverdeling en planning, 

kaderstellend en richtinggevend 

op tactisch niveau  

 Budgethouder  

 Adviseren over en uitvoering 

geven aan IV&ICT strategie, 

informatiebeleid en -beheer 

 Verantwoordelijk voor opstellen 

meerjarenbeleid en jaarplannen  

 Verantwoordelijke voor 

informatiebeheer conform Besluit 

Informatiebeheer agv Archiefwet 

1995  

 Opstellen 

managementrapportages, 

begroting en jaarrekening voor 

team  

 Relatiebeheer ikv IV&ICT, 

uitvoering geven aan DVO-delen 

 Uitvoeren complexe vraagstukken  

 Projectleider IV&ICT 

1 

Beleidsmdw  

Informatie-

voorziening 

Verantwoordelijk 

voor inhoudelijke 

samenhang en 

invulling informatie 

functies (front- / 

mid- / backoffice)  

/ beslissend (op 

inhoud), adviserend, 

uitvoerend 

 

Strategisch -  

tactisch 

HBO/WO 

 Informatiearchitectuur ontwerpen 

en afstemmen op technische en 

gegevensarchitectuur 

 Gegevensarchitectuur, 

Bedrijfsgegevensmodel ontwerpen 

 Onderzoek, innovatie en 

kennisoverdracht/opleiding  

 Bijdragen aan beleid 

 Projectleider voor projecten ikv IV 

vanuit meerjarenbeleidsplan IV en 

ICT 

 Adviseren ikv IV 

1 
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Mdw 

Informatie-

voorziening 

(document-

beheer/ 

gegevens-

beheer / 

zaakbeheer / 

archiefbeheer) 

Verantwoordelijk 

voor invulling 

informatie 

functies (mid- / 

backoffice)  

/ uitvoerend en 

adviserend 

 

Operationeel 

Vmbo  

 

 Voorbereiding ter scanning 

 Digitaliseren van analoge info  

(Scanoperator) 

 Plotten / repro van digitale info 

6 

Operationeel 

Mbo 

 

 Beheer mailbox info@h. (N.B. zal 

op termijn naar frontoffice gaan)  

 Kwaliteitscontrole scans 

 Documentregistratie (in- uit- 

interne informatiestromen) en 

postverzending 

 Zaakregistratie (N.B. zal op termijn 

naar backoffice gaan)  

 Helpdesk IV: Afhandelen 

eenvoudige interne 

informatieverzoeken 

 Materiële verzorging analoog 

archief 

 

Operationeel 

- tactisch  

Hbo 

 

 Bedrijfsgegevensmodel vullen 

(gegevensbronnen, 

archiefbestanddelen benoemen, 

selectiekader) 

 Kwaliteitscontrole invoer gegevens, 

documenten, zaken 

 Gegevensinvoer en Beheer 

basisregistraties (BAG, GBA,…) 

 Uniformering, standaardisatie 

documentbeheer 

 Zaakregistratie 

 Helpdesk IV: Afhandelen complexe 

in-/externe informatieverzoeken 

 Uitvoering analoog en digitaal 

archiefbeheer (dossiervorming, 

selectie en vernietiging, 

archiefstructuur bewaken)  

 Leveren managementinfo 

 uitvoering en beheer WKPB 

 Uitvoering 

begraafplaatsadministratie 

 GBA-audit 

 Kennisoverdracht en maken van 

instructies 

 Vertalen van beleid in uitvoering; 

onderzoek naar en uitwerking van 

oplossingen (i.o.m. beleidsmdw IV) 
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Proces-

beheerder 

Verantwoordelijk 

voor invulling 

procesorganisatie 

/ adviserend, 

uitvoerend 

 

Tactisch  

Hbo 

 

Huidige fubes in stand houden, 

toevoegen 

 Bedrijfsgegevensmodel vullen 

(werkproces, status, ZTC) 

 Onderzoek naar doorontwikkeling 

procesorganisatie 

 Kennisoverdracht procesmatig / 

zaakgericht werken 

1 

Beleidsmdw 

ICT 

Verantwoordelijk 

voor inhoudelijke 

samenhang en 

invulling 

technische 

functies incl 

applicaties (front- 

/ mid- / 

backoffice) 

/ beslissend (op 

inhoud), 

adviserend, 

uitvoerend 

 

 

Strategisch -  

tactisch 

HBO/WO 

 Technische architectuur (incl 

koppelen van applicaties) 

ontwerpen en afstemmen op 

informatie- en 

gegevensarchitectuur 

 Onderzoek, innovatie en 

kennisoverdracht/opleiding 

 Projecten ikv ICT vanuit 

meerjarenbeleidsplan IV en ICT 

 Adviseren ikv ICT 

 Bijdragen aan beleid 

 Coördinatie applicatiebeheer 

 Beveiligingsplan, calamiteitenplan, 

uitwijkscenario 

1 

Mdw ICT Verantwoordelijk 

voor invulling 

technische 

functies  

/ uitvoerend 

 

Operationeel  

Mbo / hbo 

Huidige fubes integreren en naar 

niveau’s beschrijven zoals bij IV? 

 Beheer technische infrastructuur 

(hardware, systeembeheer) 

 Technisch applicatiebeheer 

 Werkplekbeheer 

 Beheer applicaties 

kantoorautomatisering  

2 

Centraal 

applicatie-

beheerder 

Verantwoordelijk 

voor invulling 

applicaties en 

gegevensuitwisseli

ng  

/ uitvoerend en 

adviserend 

 

Operationeel 

Mbo / Hbo 

 

 Inrichting bedrijfskritische 

applicaties Front- / Mid- / 

Backoffice (o.a. Daadkracht CMS, 

KCS, Decos, Mitoffice, DDS, Vicrea, 

Key2, SquitXO) 

 Onderhoud bedrijfskritische 

applicaties 

o Releasemanagement 

o Testwerk  

 Gegevensuitwisseling (DDS, Stuf) 

 Overleg decentrale 

applicatiebeheerders 

procesapplicaties 

1,5 
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 Leveren managementinfo  

 Bijdrage aan innovaties, o.a. 

o Website / intranet 

doorontwikkelen,  

o inpassing social media  

o E-formulieren 

Antwoord©-

/ Informatie- 

specialist 

frontoffice  

Verantwoordelijk 

voor invulling 

frontoffice functies  

/ uitvoerend en 

adviserend 

Operationeel 

Mbo / Hbo 

 Vertaling Antwoord© in de praktijk, 

o.a.  

o Ontwikkeling 

Klantcontactsysteem  

o Ontwerp e-formulieren 

o Innovaties mbt nieuwe 

(social) media 

o Kwaliteitshandvest 

o Ontwikkeling ‘dashboard’ 

ofwel meetinstrumentarium 

 Ondersteuning KCC en organisatie 

met juiste informatie, beheer van 

informatiebronnen, o.a.  

o Informatie over producten, 

diensten gemeente 

verzamelen en 

kennisoverdracht naar KCC 

o PDC vullen, zorgen voor 

uniformiteit 

o Kennisbank vullen  

o FAQ’s en VAC’s verzamelen 

en opstellen  

o Webeindredactie 

o Managementrapportages  

1,5 
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3. Uitvoeringsplan 

 

Hoe we van IST (Hoofdstuk 2.1) naar SOLL (Hoofdstuk 2.2) werken, is uitgewerkt in het 

stappenplan.  

Uit het stappenplan volgt een projectenportfolio. In een projectenportfolio 

worden de noodzakelijke projecten benoemd om zowel te voldoen aan wettelijke 

vereisten, met name op het terrein van diverse basisvoorzieningen en beleidsmatige 

initiatieven als aan de Hillegomse ambities. Het biedt een programma om te komen tot 

de gewenste situatie. Een projectenportfolio brengt dus het programma van de 

benodigde veranderingen in kaart en helpt bij prioritering van de projecten (HOE en 

WELK TEMPO). Dit biedt de basis / het uitgangspunt voor projectplannen. 

 

3.1 Stappenplan van IST naar SOLL 

3.1.1 Prioriteit 

Om de gewenste situatie te kunnen realiseren zijn een aantal activiteiten nodig. Enable-

U adviseert eerst die activiteiten uit te voeren die nodig zijn om de basis op orde te 

brengen. Ten eerste dient de in paragraaf 2.2.4 beschreven beheerorganisatie opgetuigd 

te worden (invulling van een vacature, herzien functiebeschrijvingen en ontwikkelscan 

met opleidingsplan). Dit is een traject dat samen met P&O uitgevoerd wordt en dat 

tevens verband houdt met de huidige organisatieontwikkeling. Ten tweede dient het 

bedrijfsgegevensmodel gedefinieerd te worden om ‘het fundament van het 

informatiehuis’ te leggen.  

 Na dit belangrijke voorwerk kunnen projectleiders starten met de diverse 

projecten. Deze zijn te verdelen in vier ontwikkellijnen. In willekeurige volgorde: 

1. Digitaal werken,  

2. Informatievoorziening op orde,  

3. ICT op orde, en  

4. Digitale dienstverlening. 

De ontwikkellijnen 1 en 2 ‘Digitaal werken en digitale informatievoorziening’ draagt bij 

aan een efficiënte taakuitvoering van de gemeentelijke organisatie en zorgt ervoor dat 

de gemeente blijft voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

De ICT-lijn 3 zorgt voor een veilige, stabiele en voldoende toegeruste ondergrond en 

zorgt ervoor dat in- en externe geautomatiseerde informatieuitwisseling mogelijk wordt 

(koppelingen en gegevensgebruik). 

Ontwikkellijn 4 ‘Digitale dienstverlening’ tot slot zorgt ervoor dat het KCC optimaal kan 

functioneren.  

Alle vier de ontwikkelingen dragen in meer of mindere mate bij aan het meetbaar maken 

en het kunnen sturen op hetgeen de gemeente Hillegom in het kwaliteitshandvest 

beloofd. 
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3.1.2 Globale planning 

Het onderstaande planningsvoorstel van Enable-U laat zien welke projecten en 

projectdelen te benoemen zijn. Ze zijn gegroepeerd naar ‘Nieuw’ en ‘Te optimaliseren’, 

respectievelijk de bovenste en onderste helft. Het geeft ook weer hoe de diverse 

projecten of projectdelen elkaar volgen in de tijd (van links naar rechts).  

Tot slot zijn door kleur de drie trajecten onderscheiden: oranje voor digitaal werken en 

digitale informatievoorziening, geel voor ICT en blauw voor digitale dienstverlening. 

Dit voorstel is als basis gebruikt voor de meer gedetailleerde planning in het 

projectoverzicht van paragraaf 3.3. 

Gebruik sjablonen en Office

aanpassen aan beoogde werkwijze,

integreren met de nodige applicaties

en digitale handtekeningen

Inrichting Decos aanpassen aan 

beoogde werkwijze zaakgericht 

werken en workflow.

Kanalen optimaliseren 

obv klantcontactsysteem, 

zaaksysteem, workflow, 

digitalisering DIV 

in samenhang met 

formulieren 

(ook intern voor 

medewerkers benutten)

Website optimaliseren obv 

productbeheer, ondersteunend 

aan kanalen, in relatie 

met inrichten 

klantcontactbeheer

Kanaal e-Formulieren

intake/informerenIntake

Persoonsgebonden informeren

Klantcontactenbeheer

Productbeheer, inclusief DSP. ZTC+, 

Procesinformatie, etc.

FormulierenbeheerZakenbeheer

Aansturing menselijke werkstromen

Broker

Digikoppeling

Serviceregister

Beveiliging en 

virtualisatie van 

webservices

Electronische  handtekening

Kanaalintegratie

Gegevensmagazijn

Zakenmagazijn

Geoinformatie

G
e

g
e

v
e

n
s
d

ie
n

s
te

n

Overige benodigde gegevensdiensten

(V
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e
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Tijd

Kanaal Website 

intake/informeren

Kanaal Telefoon

intake/informeren

Kanaal Email 

intake/informeren

Vraagstructuren en producten

Identificatie, authenticatie en 

autorisatie

Informeren

Kanaal Post 

intake/informeren

Kanaal Balie

intake/informeren

Contentbeheer

(inhoud website)

Archieffunctie

(alle soorten gegevens)

Dossiervorming

E-Aansturing 

geautomatiseerde 

werkstromen

Sjablonen

Office

O
p
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m

a
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s

e
re

n
 (

d
e

e
ls

) 
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3.2 Projectstructuur 

 

Opdrachtgeverschap: 

Bestuurlijk:  Wethouder Ton van Rijnberk (tevens portefeuillehouder)  

Ambtelijk:  Hoofd Middelen Hans Deul (tevens MT-verantwoordelijke) 

 

Projectteam:  

Leden 

Hoofd Middelen Hans Deul (opdrachtgever) 

Automatiseringscoördinator Erwin van der Zwet (opdrachtnemer en projectleider) 

Informatiecoördinator (vacature, projectleider) 

Het projectteam wordt waar nodig aangevuld met adviseurs op het gebied van 

dienstverlening, P&O of financiën. 

Rol / taak  

Het projectteam  

 maakt de werkgroep-opdrachten, bepaalt specifiek welke middelen deze 

nodig heeft om de opdracht te kunnen voltooien en zoekt de juiste 

uitvoerenden daarbij,  

 bewaakt de planning en het budget,  

 houdt de werkgroepen op koers,  

 zorgt voor samenhang,  

 houdt ontwikkelingen bij om over bijstelling te kunnen adviseren naar de 

stuurgroep, en 

 communiceert naar de ambtelijke organisatie via intranet.  

Het projectteam rapporteert aan de stuurgroep (minstens bij de start en 

afronding van een project en daarnaast 4x per jaar op hoofdlijn)  en in het kader 

van de verantwoordingscyclus over de voortgang en escaleert naar de stuurgroep 

in geval van problemen. 

 

Werkgroepen: 

Leden 

De genoemde projecten worden uitgevoerd in flexibele werkgroepen die gevormd 

worden door de projectleiders, in overleg met de ambtelijk opdrachtgever.  

Deze werkgroepen bevatten inhoudelijke specialisten uit de gemeentelijke 

organisatie voor het betreffende onderdeel, indien nodig aangevuld met externe 

ondersteuning.  

Rol / taak  

Elke werkgroep maakt als start zijn eigen werkplan op basis van de opdracht. De 

werkgroep voert de opdracht uit en communiceert via intranet naar de 

organisatie. Elke werkgroep staat onder leiding van één van beide projectleiders. 

Bij problemen treden de projectleiders als eerste escalatieniveau op. 
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3.3 Projectenportfolio 

 

Aan de projecten die Enable-U 3.1.2 adviseerde, zijn een aantal vakinhoudelijke 

projecten toegevoegd. Dit zijn de zogenaamde Sector Specifieke Projecten waarvan nu al 

bekend is dat deze de komende jaren uitgevoerd dienen te worden en die een duidelijke 

IV- of ICT-component bevatten. 

In de laatste kolom is aangegeven wat de noodzakelijkheid is voor het betreffende 

project. De eerste vier zijn afgeleid uit de kaders zoals opgenomen in  bijlage 4. Een 

project kan gestart worden vanuit de volgende achterliggende beweegredenen: 

 Landelijke Ontwikkeling (LO) 

Aansluiten op ontwikkeling van de e-overheid conform het rijksprogramma i-NUP 

waarin opgenomen GEMMA, het Antwoord© en open standaarden 

 Wettelijke Verplichting (WV) 

 College Werkprogramma 2010 – 2014 (CWP),  

Programma 5 Inwoner en bestuur,  

de onderdelen 16 Communicatie / burgerparticipatie – tijdig, actief en modern en 19 

Organisatieontwikkeling – de gemeentelijke organisatie toekomstbestendig maken en 

inrichten als regie gemeente 

 Organisatie Ambitie (OA), 

ontwikkelingen noodzakelijk voor een efficiëntere bedrijfsvoering 

 Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) 

In Bijlage 5 staat de projectlijst gesorteerd en gegroepeerd naar deze indeling. 

 

Nr. lijn werkgroepnaam omvat / resultaat planning noodzaak 

1-1 1. ICT op orde basisregistratie-

stelsel 

basisregistratiestelsel naar  

landelijke model:  BGT  

voorbereiding en 

kennisontwikkeling, 

projectinitiatie en -uitvoering 

2012 - 

2013 

WV 

LO 

1-2 1. ICT op orde basisregistratie-

stelsel 

basisregistratiestelsel naar  

landelijke model: WOZ 

voorbereiding en 

kennisontwikkeling, 

projectinitiatie en -uitvoering 

(i.s.m. cocensus) 

2012 WV 

LO 

1-3 1. ICT op orde basisregistratie-

stelsel 

basisregistratiestelsel naar  

landelijke model: 

modernisering GBA & BRP 

voorbereiding en 

kennisontwikkeling, 

projectinitiatie en -uitvoering 

2012 - 

2015 

WV 

LO 
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Nr. lijn werkgroepnaam omvat / resultaat planning noodzaak 

1-4 1. ICT op orde Basisregistratie-

stelsel 

werken met basisgegevens Q1 

2012 

WV  

LO 

1-5 1. ICT op orde Basisregistratie-

stelsel 

gegevensuitwisseling / 

webservices 

2012 WV 

LO 

1-6 1. ICT op orde Basisregistratie-

stelsel 

gegevensuitwisseling 2014 WV  

LO 

2-1 2. digitaal 

werken 

digitaal 

behandelen  

Generieke voorzieningen voor 

behandelen en besluiten, o.a. 

elektronische handtekening en 

sjablonen 

2012 WV 

2-2 2. digitaal 

werken 

projectmatig 

werken 

ondersteuning bij 

projectmatig werken, om 

resultaatgericht werken in 

nieuwe organisatie te 

verbeteren 

2011 -

2012 

CWP 5-19 

 

2-3 2. digitaal 

werken 

Raad / College 

digitaal 

digitaal besturen, onderzoek 

en ontwikkeling. 

raadsinformatiesysteem  

2012-

2014 

MO 

2-4 2. digitaal 

werken 

Sturen op feiten ontwikkelen dashboard, 

meetinstrumentarium voor DT 

en teamleiders, om 

resultaatgericht werken in 

nieuwe organisatie te 

verbeteren 

2012-

2014 

CWP 5-19 

 

 2. digitaal 

werken 

sectorspecifieke 

projecten (SSP) 

applicaties voor ondersteuning 

primaire beleidsprocessen en 

uitvoeringsprocessen: ZIE 

SPECIFICATIES hieronder 

2011-

2014 

 

2-5 2. digitaal 

werken 

SSP - financiën 

digitaal 

e-facturering en digitaal 

intern afhandelen 

2011-

2013 

OA  

 

2-6 2. digitaal 

werken 

SSP - financiën 

digitaal 

vervanging Decade; 

onderzoek, projectinitiatie en 

-uitvoering 

2013-

2014 

OA  

 

2-7 2. digitaal 

werken 

SSP - P&O digitaal Nieuw P-beleid bij 

organisatieontwikkeling, dus 

nieuwe software voor 

medewerkersportaal voor 

allerlei P-zaken en 

persoonlijke informatie met 

managementfuncties 

2012-

2013 

CWP 5-19 
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Nr. lijn werkgroepnaam omvat / resultaat planning noodzaak 

2-8 2. digitaal 

werken 

SSP - verbetering 

omgevings-

vergunning 

Proces automatiseren en 

verbinden componenten OLO 

- Decos - SquitXO  

(- BAG/GBA) 

2011-

2012 

OA 

3-1 3. IV op orde Bedrijfsgegevens-

model 

opzetten 

bedrijfsgegevensmodel en 

bijhorende zakensysteem 

(zakenmagazijn, integratie 

DSP/ZTC). 

Q1 

2012 

LO i-NUP 

3-2 3. IV op orde wegwerken 

analoge 

achterstanden 

minimaliseren dossiers 

paternosterkasten, selectie en 

inventarisatie 1990 - 2010 

2012 WV 

3-3 3. IV op orde wegwerken 

analoge 

achterstanden 

-bewerking en vervolgens 

overbrenging archief 1927-

1990 en  

'- overbrenging 

bouwvergunningen 1905 - 

2010 

2012 WV 

3-4 3. IV op orde zaak-

/procesgericht 

werken, digitale 

dossiervorming 

- Herontwerp van processen 

naar GEMMA-richtlijnen, o.a. 

statusmomenten en generieke 

bedrijfsprocessen. 

'- Workflowmanagement 

'- Voorzieningen voor digitale 

documenten en beheren van 

documentaire informatie, 

optimalisatie DMS/RMA 

> Q2 

2012-

2013 

WV 

LO  

3-5 3. IV op orde I-governance: 

regie op externe 

IV 

Opzetten en uitvoeren van IV 

governance voor externe 

informatiebronnen waarvoor 

Hillegom bevoegd gezag is 

met uitbestedingspartners 

Cocensus, Milieudienst, 

Regionaal Archief Leiden. 

En waar Hillegom nauw bij 

betrokken is Veiligheidsregio, 

ISD Bollen 

2012-

2014 

WV 

CWP 5-19 

3-6 3. IV op orde digitale 

archivering 

- machtiging substitutie 

'- voorzieningen voor digitaal 

archiveren, optimalisatie 

DMS/RMA 

2012 WV 
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Nr. lijn werkgroepnaam omvat / resultaat planning noodzaak 

4-1 4. digitale 

dienstverlening 

website 

verbeteren: 

persoonsgebon-

den informeren 

portaal voor de klant tbv 

informatieverstrekking en 

burger als eigenaar van zijn 

gegevens; mijnoverheid.nl / 

mijngemeente.nl / 2e fase PIP 

(KeK) 

2013 LO  

CWP 5-19 

4-2 4. digitale 

dienstverlening 

website 

verbeteren: 

werkstromen 

automatiseren 

productendienstencatalogus 

met e-formulieren en e-

betalen (KeK) 

2012 -

2014 

LO  

CWP 5-19 

 

4-3 4. digitale 

dienstverlening 

klantcontact 

digitaal en 

kanaalintegratie  

ondersteuning frontoffice 

(kanalen telefonie, balie, mail 

en post) bij afhandeling 

vragen en registratie 

klantcontact; VAC, FAQ, 

terugbelnotitie, inzage 

basisgegevens en 

persoonsgebonden informatie 

etc (KeK) 

2012-

2014 

LO  

CWP 5-19 

4-4 4. digitale 

dienstverlening 

participatie en 

interactie 

digitaal platform om samen te 

werken met externe 

belanghebbenden, tbv 

interactief beleid 

2012 - 

2013 

CWP 5-19 

MO 

4-5 4. digitale 

dienstverlening 

Bouwvergunnin-

gen digitaal 

2de deel van project: 

gescande dossiers ter inzage / 

bestelling op website  

P.M. 1e dl loopt en omvat 

importeren van gescande dossiers 

in Decos tbv intern gebruik 

2012 CWP 5-19 

4-6 4. digitale 

dienstverlening 

social media experimenteren, onderzoek en 

implementatie van digitale 

hulpmiddelen; Twitter, 

Facebook, chat, YouTube etc 

2011-

2014 

MO 
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4. Financiën 

 

4.1 Businesscase 

4.1.1 Sense of urgency 

Een goede dienstverlening bouwt op het fundament van de e-overheid. Het fundament 

van de e-overheid geeft anderzijds de richting aan voor een daarop aansluitende 

organisatie- en ict-inrichting van de gemeente. Dienstverlening, organisatie en ict zijn 

dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elke nieuwe verandering in gemeentelijke 

taken door veranderend beleid of wetswijziging kent zowel dienstverlenings-, als 

organisatie en ict-aspecten. 

Er zijn maatschappelijke, technologische en organisatorische ontwikkelingen die 

geleid hebben tot dit meerjarige beleidsplan. De noodzaak van dit beleid en deze 

aanpak komt voort zowel externe als interne impulsen: 

 Afgelopen juni 2011 is door de Algemene ledenvergadering van de VNG een 

akkoord gegeven voor het i-NUP. Dit is de opvolger van het NUP (2007 – 2010) 

en kent een verplichtend karakter. De uitvoering van het i-NUP programma heeft 

tot doel heeft de dienstverlening te verbeteren en de administratieve last terug te 

dringen. 

 Daarnaast is de Archiefregeling 2010 vastgesteld (vanuit de Archiefwet 1995) die 

deels nieuwe eisen oplegt aan de wijze waarop overheidsorganisaties blijvend 

hun informatievoorziening moeten vormgeven. 

 Intern zijn recent nieuwe beleidskaders opgesteld (Hillegom 2.0) waarin de 

gemeentelijke organisatie een duidelijke koers kiest. Zowel het gewenste gedrag 

als de nieuwe werkwijze moet vertaald en ondersteund worden in bijpassende 

middelen. 

 Tevens ondersteunen de investeringen de ambities om een regie-gemeente te 

zijn. In de rol van regisserende gemeente besteedt Hillegom taken uit waarbij 

over de diverse samenwerkingsvormen heen op het specialistische gebied van de 

informatievoorziening coördinatie en sturing nodig is. 

Het is belangrijk nu de investeringen in ICT en IV te doen, om aan het eind van de 

beleidsperiode de vruchten ervan te kunnen plukken. 

 

Argumenten: 

1. Verbetering dienstverlening 

Uitvoering van de in het plan genoemde projecten draagt bij aan de interne 

informatie en gegevenshuishouding. Het betreft een kwaliteitsverbetering 

waardoor het klantcontactcentrum, de interne medewerker, management en 

bestuur beter ondersteund worden. Uitvoering leidt tot verbetering van de 

dienstverlening en is nodig voor een efficiënte elektronische dienstverlening. Dit 

is een onderdeel van het Collegewerkprogramma. 
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2. Landelijke ontwikkelingen 

Het belang van de ontwikkelingen ‘Concept Antwoord’ en NUP in zijn 

algemeenheid wordt door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Kwaliteits Instituut Nederlandse 

Gemeente en vele grote en kleine gemeenten onderschreven. Dit geeft dit streven 

het nodige gewicht en moreel verplichtend karakter. Om aansluiting te vinden bij 

deze landelijke ontwikkelingen zijn extra investeringen nodig. Dit wordt 

ondersteund door het besluit om over te gaan tot voorfinanciering zoals in de 

septembercirculaire opgenomen (zie hieronder). 

3. Wettelijke verplichting 

A. Het Stelsel van BasisRegistraties (ook onderdeel van het NUP) draagt bij aan de 

verbetering van zowel interne als externe gegevensuitwisseling en koppeling met 

andere overheden. Dit stelsel leidt niet alleen tot verbetering van de 

dienstverlening van de algehele overheid, maar helpt ook bij zaken als 

fraudebestrijding en openbare veiligheid. Invoering van het Stelsel van 

BasisRegistraties is wettelijk verplicht gesteld. 

B. Het hebben van een goede, geordende en toegankelijke informatievoorziening 

is een wettelijke verplichting die voortkomt uit de Archiefwet 1995 waaraan de 

gemeente blijvend moet voldoen. De gemeente is verplicht die informatie 

duurzaam te bewaren die nodig is om haar handelen te verantwoorden. Om aan 

deze wettelijke verplichting te blijven voldoen moet het digitaal archief verbeterd 

worden. 

4.1.2 Risico’s 

We signaleren op voorhand de hierna volgende kritische succes factoren 

 Organisatiecultuur: digitaal werken en sturing op informatievoorziening en ICT 

vereisen ieders inzet en commitment. 

 Onvoldoende beschikbare middelen: met name beschikbaarheid van de 

medewerkers is een aandachtspunt. Er zijn maar enkele schouders waarop dit 

plan rust… 

 Gebrek aan expertise: soms complexe materie waarbij nu voorzien wordt dat 

deskundigheid nog niet in huis is. Leidt tot noodzaak van opleiden of inkopen 

van noodzakelijke kennis. 

 Externe ontwikkelingen zoals (nieuwe of wijziging in bestaande) 

dienstverleningsovereenkomsten en samenwerkingsvormen kunnen leiden tot 

koerswijziging of temporisering van het traject. 

4.1.3 Baten 

Uitvoering van dit plan levert het volgende op: 

 Verbetering kwaliteit van (met name elektronische) dienstverlening,  

 Vermindering administratieve lasten,  

 Optimalisering bedrijfsvoering en inverdieneffecten, 

 (blijven) Voldoen aan wetgeving,   

 Basis voor verdere digitale ontwikkelingen. 
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4.1.4. Meetbaarheid  

De voortgang en realisatie van het plan wordt zichtbaar door: 

 tijdig en volledig aan te kunnen sluiten op de landelijke voorzieningen,  

 (geautomatiseerde) gegevensuitwisseling in- en extern op orde te krijgen en  

houden,  

 het verschijnen van een papierloos kantoor, 

 verkrijgen van toestemming van GS voor het overgaan van een analoge (papieren) 

naar een digitale archiefomgeving,  

 zichtbare verbetering van informatie naar burger via de website. 

 

4.2 Investeringsvoorstel 

4.2.1 Begroting  

Van de in hoofdstuk 4 genoemde projecten is een deel nog niet gedekt binnen de 

jaarplannen automatisering en informatievoorziening of het dienstverleningsprogramma 

KEK. Het gaat om de volgende activiteiten: 

 

Investeringen 2012   

projectmatig werken ondersteuning bij projectmatig werken 

wegwerken analoge 

achterstanden 

minimaliseren dossiers paternosterkasten, selectie en 

inventarisatie 1990 - 2010 

zaak-/procesgericht 

werken, digitale 

dossiervorming 

- Herontwerp van processen naar GEMMA-richtlijnen, o.a. 

statusmomenten en generieke bedrijfsprocessen. 

- Workflowmanagement 

- Voorzieningen voor digitale documenten en beheren van 

documentaire informatie, optimalisatie DMS/RMA 

I-governance: regie op 

externe 

Informatievoorziening (IV) 

Opzetten en uitvoeren van IV governance voor externe 

informatiebronnen waarvoor Hillegom bevoegd gezag is met 

uitbestedingspartners Cocensus, Milieudienst, Regionaal 

Archief Leiden. 

Ook waar Hillegom nauw bij betrokken is Veiligheidsregio, 

ISD Bollen 

digitale archivering - machtiging substitutie 

- voorzieningen voor digitaal archiveren, optimalisatie 

DMS/RMA 

participatie en interactie digitaal platform om samen te werken met externe partners; 

Pleio, Yammer, Dropbox … 

bouwvergunningen digitaal 2de deel van project: gescande dossiers ter inzage / 

bestelling op website  

P.M. 1e dl loopt en omvat importeren van gescande dossiers in 

Decos tbv intern gebruik 

social media experimenteren, onderzoek en implementatie van digitale 

hulpmiddelen; Twitter, Facebook, chat, YouTube etc 
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  Investeringen 2013   

basisregistratiestelsel basisregistratiestelsel naar  landelijke model: modernisering 

GBA - BRP 

voorbereiding en kennisontwikkeling, projectinitiatie  

digitaal behandelen en 

besluiten 

Generieke voorzieningen voor behandelen en besluiten, o.a. 

elektronische handtekening en sjablonen 

 

 
 Investeringen 2014   

basisregistratiestelsel basisregistratiestelsel naar  landelijke model: modernisering 

GBA - BRP 

project-uitvoering 

 

Het uitvoeren van deze projecten brengt voor de komende jaren de volgende 

investeringen met zich mee: 

 

 Incidenteel Structureel 

2012 € 144.000            € 7.500 

2013 € 106.250 € 6.563 

2014 € 37.500  Geen extra lasten 

 

 

4.2.2 Dekking  

In de meerjarenbegroting 2012-2015 (concept tot vaststelling door de raad op 3 

november 2011) dalen de reserves tot een minimum. Tenzij oud beleid wordt ingeruild 

voor nieuw beleid is hier geen dekkingsruimte voor grote nieuwe activiteiten. 

We stellen voor de kosten te dekken uit het begrotingsresultaat.   

De gemeente Hillegom vindt gedeeltelijke compensatie (ca € 22.500,- per jaar) hiervoor 

via de Algemene Uitkering. 
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Bijlage 1 - Gemeenschappelijk begrippenkader  

 

Begrip Proces 

Theorie Als definitie van een proces wordt gegeven een systematische reeks 

bewerkingen, verricht ter verkrijging van een omschreven resultaat. 

Betekenis voor 

Hillegom 

Voor Hillegom is deze term onvoldoende specifiek en kan daarom 

beter worden vermeden. Refererend aan de GEMMA procesarchitectuur 

worden de hierna volgende termen gebruikt. 

Domein Werkproces 

 

Begrip Bedrijfsproces 

Theorie Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die binnen 

één organisatie wordt uitgevoerd met als doel om een (combinatie 

van) dienst(en) te leveren aan een burger, bedrijf of andere 

organisatie. (volgens GEMMA procesarchitectuur)  

Bv. Het bedrijfsproces “vergunningen‟ 

Domein Business 

 

Begrip Werkproces 

Theorie Een geordende reeks van processtappen die binnen één 

organisatorische eenheid binnen een organisatie wordt uitgevoerd met 

als doel een specifieke bijdrage (prestatie) te leveren aan een dienst 

die uiteindelijke zal worden geleverd aan een burger, een bedrijf of 

een andere organisatie. (volgens GEMMA procesarchitectuur)  

Bv. Het werkproces “omgevingsvergunning‟ 

Domein Werkproces 

 

Begrip Processtap 

Theorie Een geordende reeks handelingen die ononderbroken wordt 

uitgevoerd door één mens of machine binnen één bedrijfsfunctie 

(eenheid van tijd, plaats en handelen). (volgens GEMMA 

procesarchitectuur) 

Bv. De processtap “intake - registreren zaak‟ 

Domein Werkproces, Applicaties 

 

Begrip Handeling 

Theorie Kleinst mogelijke eenheid van werk, uitgevoerd door één persoon of 

machine op één plek op één moment. (volgens GEMMA 

procesarchitectuur)  

bv. De handeling “vul hier het zaaknummer in‟ 

Domein Werkproces, Applicaties 
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Begrip Applicatie 

Theorie Programmatuur (software) gericht op ondersteuning van één of 

meerdere werkprocessen 

Betekenis voor 

Hillegom 

Binnen applicaties worden gegevens vastgelegd en verwerkt met als 

doel het leveren van een bepaald product of dienst. 

Domein Applicaties 

 

Begrip Applicatielandschap 

Theorie Het totaal aan beschikbare applicaties die worden gebruikt ter 

ondersteuning van het werk. 

Betekenis voor 

Hillegom 

Het Hillegomse applicatielandschap bestaat uit veelal zelfstandig 

opererende eenheden. Voorbeelden zijn:  

- een applicatie voor de financiële administratie (Decade),  

- een losstaand Document management Systeem (Decos) en  

- een aparte applicatie voor vergunningverlening en handhaving 

(Squit-XO). 

Dit is van oudsher (verzuiling)  zo ontstaan. Het Hillegomse 

applicatielandschap heeft dus veel weg van de Zeeuwse eilanden en 

mist structuur en samenhang. 

Ook leveranciers (en softwareontwikkelaars) moeten die omslag 

maken. 

Domein Applicaties, Informatie, Werkproces 

 

Begrip Infrastructuur 

Theorie Binnen de ICT wordt het woord infrastructuur gebruikt voor de 

verzameling voorzieningen die nodig is voor het transport van analoge 

en digitale gegevens (data). Hieronder vallen alle fysieke en technische 

middelen die het elektronische signaal (als gegevensdrager), 

verplaatsen, verdelen en routeren. 

Betekenis voor 

Hillegom 

Alle hardware die nodig is om een signaal of gegevens te 

transporteren valt dus onder infrastructuur.  

Maar ook software die bepaalde gegevens wel of niet doorstuurt naar 

externe afnemers of interne applicaties valt dus onder infrastructuur. 

Servers waarop die software draait (hardware én operating systems) is 

daarmee infrastructuur. 

Zelfs een scherm aan de balie, waar digitale informatie voor de 

medewerker zichtbaar wordt gemaakt is een onderdeel van de 

infrastructuur. 

Domein Techniek, Applicaties 

 

Begrip Open Standaarden 
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Theorie Kenmerkend voor open standaarden is dat er geen barrières zijn aan 

het gebruik van de standaarden door ICT-gebruikers en -aanbieders. 

Open standaarden staan tegenover gesloten standaarden die wel 

(potentiële) barrières kennen.  

Een standaard is volledig ‘open’ als: 

- De standaard is goedgekeurd en zal worden gehandhaafd door 

een non-profit organisatie, en de lopende ontwikkeling gebeurt 

op basis van een open besluitvormingsprocedure die 

toegankelijk is voor alle belanghebbende partijen (consensus of 

meerderheidsbeschikking enz.);  

- De standaard is gepubliceerd en over het specificatiedocument 

van de standaard kan vrijelijk worden beschikt of het is te 

verkrijgen tegen een nominale bijdrage. Het moet voor eenieder 

mogelijk zijn om het te kopiëren, beschikbaar te stellen en te 

gebruiken om niet of tegen een nominale prijs;  

- Het intellectuele eigendom – met betrekking tot mogelijk 

aanwezige patenten – van (delen) van de standaard is 

onherroepelijk ter beschikking gesteld op een ‘royalty-free’ 

basis;  

- Er zijn geen beperkingen omtrent het hergebruik van de 

standaard.  

Naast openheid geldt nog een aantal aanvullende criteria voor de 

opname van een standaard op de lijsten. 

Bron: noiv.nl 

Betekenis voor 

Hillegom 

Zonder het te weten past Hillegom al diverse openstandaarden toe. 

Veel van die standaarden zitten op het technisch vlak. Denk aan 

netwerk- en Internet standaarden. 

Daarnaast zijn wij als overheidsinstantie verplicht bij aanschaf van een 

ICT-dienst of -product, te kiezen voor één van de open standaarden of 

uit te leggen waarom we afwijken van de z.g. 'pas toe of leg uit'-lijst. 

Het 'pas toe of leg uit'-principe houdt in dat keuze voor de open 

standaard tot onoverkomelijke problemen zou leiden. Een dergelijke 

keuze moet in het jaarverslag verantwoord worden. 

Hillegom is verplicht om meer moeite te doen om open standaarden 

daadwerkelijk in te voeren en toe te passen. Dit kan in beginsel leiden 

tot extra investeringen. 

Domein Business, Techniek, Applicaties 

 

Begrip Open Source 

Theorie Open source beschrijft de praktijk die in productie en ontwikkeling 

vrije toegang geeft tot de bronmaterialen (de source) van het 

eindproduct. 

Betekenis voor Hoewel de term Open Source tegenwoordig breed wordt toegepast 
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Hillegom beperken we ons hier tot de betekenis voor software ontwikkeling. 

Het gaat er daarbij om dat de broncode van programmatuur 

beschikbaar is en in veel gevallen naar eigen behoefte aangepast kan 

worden. Hierdoor kan elke gebruiker zelf (laten) controleren of de 

programmatuur werkelijk voldoet aan alle eisen en specificaties en op 

die wijze een bijdrage leveren aan het verbeteren van die 

programmatuur. 

Open Source programmatuur is hierbij in de meeste gevallen vrij 

(gratis) beschikbaar. 

Open Source wordt vaak verward met Open Standaarden. 

Hillegom heeft vooralsnog geen voorkeur uitgesproken voor Open 

Source. 

Voor bepaalde toepassingen zoals bestandscompressie (7ZIP) en de 

website (Linux) komt Open Source programmatuur wel voor. Hierbij 

spelen vooral aspecten als installatie- en gebruiksgemak en financieel 

voordeel. 

Open Source programmatuur wordt over het algemeen als goed en 

zeer betrouwbaar ervaren. 

Domein Applicaties 

 

Begrip Scannen 

Theorie Scannen betekent letterlijk een afbeelding digitaal opslaan. 

Betekenis voor 

Hillegom 

Dit betekent voor Hillegom dat bij scannen van documenten alleen de 

digitale weergave van het document wordt vastgelegd. Om 

documenten later terug te vinden, wordt metadata toegevoegd. Er 

worden geen gegevens uit het document zelf gehaald en vastgelegd. 

In geval van een offerte of aanbieding leggen we dus wel vast wie die 

offerte heeft gestuurd en wanneer (metadata) maar het bedrag van de 

aanbieding (inhoudelijke gegevens) niet. 

Domein Techniek 

 

Begrip Digitaliseren 

Theorie Wanneer informatie daadwerkelijk wordt omgezet zodat deze voor 

computers leesbaar of interpreteerbaar wordt, spreken we van 

digitaliseren. 

Betekenis voor 

Hillegom 

Ingekomen post wordt gescand en digitaal opgeslagen. Middels OCR 

programmatuur kunnen deze digitale bestanden (afbeeldingen 

eigenlijk) worden omgezet naar tekst (cijfers en letters). Hierdoor kan 

men op tekst zoeken in deze bestanden. Deze tekst heeft voor de 

computer echter nog geen enkele betekenis. 

Domein Techniek, Applicaties 
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Begrip Automatiseren 

Theorie Onder automatiseren verstaan we het zodanig veranderen van een 

procedure, een proces of apparatuur, dat de daarbij vereiste 

handelingen of werkzaamheden automatisch worden verricht. 

Betekenis voor 

Hillegom 

Veel organisaties, ook Hillegom, waren erop gericht oplossingen te 

zoeken in ‘het automatiseren’ (lees: het kopen en in gebruik nemen 

van aplicaties). Daarbij werd nogal eens voorbijgegaan aan 

bovenstaand uitgangspunt, namelijk dat eerst de bestaande 

procedures en processen in beeld moeten zijn gebracht.  

Pas daarna kan men onderzoeken welke stappen automatisch 

uitgevoerd kunnen worden en welke aanpassingen op andere plaatsen 

in het proces nodig zijn. Tot slot moet bekeken worden of, en in welke 

mate, hulpmiddelen (applicaties) hierbij nuttig en noodzakelijk zijn.  

Een voorbeeld hierbij is de programmatuur voor vergunningverlenning 

en handhaving. Onder druk van wet- en regelgeving dient Hillegom 

hiervoor software in huis te hebben. Deze is er ook gekomen, maar 

zonder dat daarbij alle processen, afspraken en randvoorwaarden 

voldoende in beeld waren gebracht. 

Domein Werkproces 

 

Begrip Systeem 

Theorie Een systeem omvat alle onderling verbonden elementen van een 

organisatie waarmee de verwezenlijking van een doelstelling wordt 

beoogd. 

Betekenis voor 

Hillegom 

Bij de term systeem denken we snel aan computers, servers en allerlei 

techniek er omheen.  

Een systeem is echter veel breder. Het is een stelsel van afspraken dat 

nodig is om een bepaald resultaat te behalen of product te leveren. 

Daarbij kunnen er diverse hulpmiddelen zijn om het systeem te 

ondersteunen. Een voorbeeld: het verzenden van brieven verloopt 

volgens een helder en duidelijk systeem. De postkar is daarbij een 

hulpmiddel. 

Domein Werkproces, Business 

 

Begrip Methodiek 

Theorie Een methodiek is het toepassen van een vaste denk- en werkwijze 

voor het oplossen van een wetenschappelijk- of  praktijkprobleem. 

Betekenis voor 

Hillegom 

In Hillegom worden de termen systeem en methodiek soms door 

elkaar gebruikt. Een methodiek is daarbij vooral gericht op de 

oplossing van het probleem, waarbij het systeem veel meer de 

samenwerking in de omgeving van het probleem in beeld brengt. 

Domein Werkproces 
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Begrip Functioneel Applicatiebeheer 

Theorie Het applicatiebeheer is verantwoordelijk voor het  instandhouden van 

de programmatuur waarmee de functionaliteit van een applicatie wordt 

gerealiseerd en van de gegevensverzamelingen waarop die 

programmatuur bewerkingen uitvoert. 

Betekenis voor 

Hillegom 

In Hillegom is afgesproken dat het functioneel beheer dicht op het 

werk wordt belegd. De functioneel beheerder kent immers de 

werkprocessen, de wettelijke kaders en randvoorwaarden. Het is aan 

de functioneel beheerder om de applicatie zodanig in te richten dat 

deze het werkproces optimaal ondersteund. Hieronder vallen 

werkzaamheden als: 

- Aanmaken nieuwe medewerkers 

- Documenten beheer (sjablonen) 

- Aanpassen rechten binnen de applicatie 

- Bepalen of en wanneer er updates geplaatst moeten worden. 

De functioneel applicatiebeheerder onderhoud hiervoor contacten met 

zowel de gebruikers als de technisch beheerder. 

Daarnaast heeft de functioneel beheer een rol in de bewaking van de 

kwaliteit van gegevens die binnen de applicatie worden verzameld, 

verwerkt en opgeslagen. 

Functioneel Applicatiebeheer wordt ook wel Functioneel Beheer 

genoemd. 

Domein Business, Applicatie 

 

Begrip Technisch Applicatiebeheer 

Theorie Hoewel geen eenduidige definitie bestaat, kan men onder technisch 

beheer verstaan het beheer van alle applicatie specifieke infrastructuur 

zoals programmatuur,  databases en koppelingen (met andere 

applicaties). Technisch Applicatiebeheer bewaakt zaken als 

beschikbaarheid en prestaties (performance), verwerken van updates 

en verzorgt de uitrol naar de werkplekken. 

Betekenis voor 

Hillegom 

In Hillegom wordt geen scheiding gemaakt tussen technisch beheer en 

technisch applicatiebeheer. Alle technisch beheer valt hierdoor onder 

het ICT-domein.    

Domein Applicatie, Techniek 

 

Begrip Gegevens 

Theorie Gegevens worden gedefinieerd als feiten of begrippen, weergegeven in 

de vorm die geschikt is voor het communiceren, interpreteren en 

verwerken tot informatie, hetzij door de mens, hetzij door 

automatische middelen, dan wel door beide 
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Betekenis voor 

Hillegom 

Gegevens (in de kleinste vorm) worden op één of andere wijze 

vastgelegd. Dit kan zijn in applicaties, documenten (brieven), of 

andere systemen. De interpretatie van een verzameling aan gegevens 

kan leiden tot informatie, het nemen van een bepaalde beslissing, of 

totstandkoming van een product of dienst. 

Domein Informatie, Applicaties 

 

Begrip Gegevensbeheer 

Theorie Gegevensbeheer is het beheren van het gebruik en de toepassing van 

de in (informatie)systemen voorkomende gegevens. Hieronder valt ook 

het actueel houden van datamodellen en doorvoeren van aanpassingen 

volgens afgesproken procedures en richtlijnen, het zorg dragen voor 

de toepassing van richtlijnen en modellen bij het projectmatig 

implementeren en onderhouden van systemen en ten slotte het 

ontwikkelen, onderhouden en aanscherpen van te hanteren procedures 

en richtlijnen voor gebruik en beheer van gegevens. 

Betekenis voor 

Hillegom 

In Hillegom is een gegevensbeheerder aangesteld. Deze functie richt 

zich met name op de totstandkoming en kwaliteitszorg van 

basisregistraties (nu nog alleen BAG). Daarnaast dient structureel 

gegevensbeheer over de breedte van de volledige organisatie opgezet 

te worden. 

Domein Informatie 

 

Begrip Informatie 

Theorie Zodra de mens betekenis toekent aan gegevens door middel van 

afspraken omtrent de vorm waarin deze gegevens worden 

gepresenteerd, spreekt men van informatie. 

Betekenis voor 

Hillegom 

Informatie wordt normaal gesproken vastgelegd in documenten 

(brieven, notities, verslagen). Het doel daarvan is deze informatie vast 

te leggen, te delen, kenbaar te maken of uit te wisselen. 

Domein Werkproces, Applicaties 

 

Begrip Informatievoorziening 

Theorie Informatievoorziening is het geheel van middelen en 

activiteiten gericht op het verzamelen, verwerken, verstrekken van 

gegevens en het ontvangen van informatie.  

Betekenis voor 

Hillegom 

 

Domein Informatie 

 

Begrip Informatiebeheer 

Theorie Informatiebeheer is een containerbegrip dat het geheel van 
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informatievoorziening en het feitelijk beheer van archiefbescheiden 

omvat. 

Betekenis voor 

Hillegom 

Hillegom kent een Document Management Systeem waarbinnen 

documenten (post, beleidsstukken, voorstellen, verslagen) centraal 

opgeslagen en gearchiveerd kunnen worden. De (technische) inrichting 

hiervan wordt centraal uitgevoerd. Ook toepassings- en 

gebruiksregels worden centraal en veelal in het kader van Archiefwet 

opgesteld en gecommuniceerd.  

Teneinde een kwaliteitsslag te maken is het besef ontstaan dat ook 

aan de bron (vaak door de medewerkers zelf) een bijdrage moet 

worden geleverd en dat met ‘documenten’ meer bedoeld wordt dan 

brieven. 

Domein Informatie 

 

Begrip Document 

Theorie Betekenisvolle, samenhangende groep gegevens die als eenheid een 

functie vervullen ter overdracht van informatie, vastlegging van een 

toestand of recht, of ter verandering van een rechtstoestand. Een 

document is in duurzame vorm vastgelegd op een informatiedrager, 

leesbaar door de mens en bij bepaalde schrijfwijzen ook door de 

machine. 

Betekenis voor 

Hillegom 

Wij zijn geneigd te denken dat documenten uitsluitend een papieren 

vorm kennen. Andere vormen zijn bijvoorbeeld: 

- Een digitaal Word of PDF document 

- E-mail berichten 

- Gegevensbestanden en gegevensverzamelingen die in 

applicaties zijn opgeslagen. 

Vanwege het verschillende karakter van deze vormen, wordt ook vaak 

anders omgegaan met zaken als opslag, bewaring, bescherming, 

archivering en vernietiging. Daarnaast wordt documenten vaak dubbel 

opgeslagen (digitaal, scan + papier). 

Domein Informatie 

 

Begrip Archiefstuk 

Theorie Document, ongeacht zijn vorm, naar zijn aard bestemd om te berusten 

onder de persoon, groep personen of organisatie die het heeft 

ontvangen of opgemaakt uit hoofde van zijn of haar activiteiten, zijn 

of haar taken of ter handhaving van zijn of haar rechten. 

Betekenis voor 

Hillegom 

Nauwelijks verschil met document zelf? 

Domein Informatie 
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Begrip Archief 

Theorie Verzameling van alle documenten, die door een persoon, groep 

personen of instelling worden opgemaakt en ontvangen bij het 

vervullen van hun taken of beschermen van hun rechten. Kenmerk is 

dat het document (archiefstuk) geen doel is op zich maar een 

administratief bijproduct. 

Betekenis voor 

Hillegom 

 

Domein Informatie 
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Bijlage 2 – Huidige en gewenste applicatielandschap en architectuur 

 

 Zie hiervoor het adviesrapport Architectuur Quickscan (Enable-U, 23-08-2011) 
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BIJLAGE 3 - De ontwikkeling van informatievoorziening en ICT conform het 

INK-model 

 

Het INK-model beschrijft de volgende 5 ontwikkelingsfasen voor organisaties: 

1. Activiteit georiënteerd;  

In deze fase staat vakmanschap centraal. De organisatie is nog een functionele 

hiërarchie. Men reageert erg ad hoc op situaties en denkt in losse producten. Van echt 

beleid en strategie is geen sprake.  

2. Proces georiënteerd;  

In deze fase wordt de organisatie gekanteld en staan de processen die leiden tot de 

producten centraal. De afzonderlijke stappen liggen in werkprocessen vast. Processen 

worden verbeterd op basis van evaluaties.  

3. Systeem georiënteerd;  

In deze fase wordt op alle niveaus systematisch gewerkt aan de verbetering van de 

organisatie. Stafdiensten worden getransformeerd naar facilitaire voorzieningen. Ook de 

dwarsverbanden tussen de verschillende processen worden onderwerp van sturing. 

Klantfocus is dominant voor het beleid. De één-loket benadering is te zien als 

transformatie richting systeemoriëntatie.  

4. Keten georiënteerd;  

Samen met partners in de keten wordt gestreefd naar maximale toegevoegde waarde. 

Besturingssystemen worden met elkaar verbonden en innovatie staat hierbij voorop. Hier 

gaat men bijvoorbeeld werken aan pro-actieve dienstverlening: die plaats in de keten 

identificeren waar de klant het makkelijkst bediend kan worden, hetgeen niet altijd het 

(eigen) loket is.  

5. Excelleren en transformeren;  

De organisatie heeft het proces van continu verbeteren verankerd in zowel de 

organisatiestructuur als cultuur. Er is sprake van client - empowerment: de organisatie 

heeft de regie over het klantproces weer teruggegeven aan de klant. Een lange termijn 

visie vormt de basis voor het starten van nieuwe activiteiten. Resultaatgebieden in het 

INK-managementmodel  

 

Hieronder een beknopte samenvatting van de INK-ontwikkelingsfasen toegespitst op  

informatievoorziening en ICT 6: 

 

FASE 1 

In eerste instantie worden afzonderlijke processen, meestal binnen een afdeling 

geautomatiseerd. In fase 1 is er geen sprake van een ICT- strategie, wordt geen gebruik 

gemaakt van gegevensstandaarden en is de organisatie in hoge mate ‘eiland-

geautomatiseerd’. Immers, men heeft een sterk intern perspectief, gericht op het zo 

                                            
6 Alliantie Vitaal Bestuur (2003), Handleiding positiebepaling op het gebied van informatievoorziening en 

ICT, publieke sector - http://www.scribd.com/doc/5629026/Zenc-handleiding-positiebepaling-

informatievoorziening 31-05-2011 

http://www.scribd.com/doc/5629026/Zenc-handleiding-positiebepaling-informatievoorziening
http://www.scribd.com/doc/5629026/Zenc-handleiding-positiebepaling-informatievoorziening
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goed mogelijk verrichten van de dagelijkse taken en activiteiten, en gebruikt daarbij 

losse applicaties. Veel publieke organisaties, zowel op lokaal, regionaal als nationaal 

niveau bevinden zich (anno 2003) nog in deze fase.  

Kenmerken: 

 informatievoorziening speelt op strategisch niveau geen belangrijke rol, 

 losse initiatieven en ontwikkelingen op het terrein van de 

informatievoorziening, 

 een overkoepelende visie op de toekomst is er niet, 

 geen vastgelegd informatiebeleid, 

 iedere afdeling c.q. dienst bepaalt zelf de eigen informatievoorziening, 

 geen gegevensmanagement en geen gegevensuitwisseling, 

 eiland-automatisering.  

 

FASE 2 

Naarmate de informatisering verder groeit, blijkt het afdelingsperspectief steeds meer te 

knellen. Informatiesystemen die voor één afzonderlijke afdeling zijn ontwikkeld, blijken 

informatie te bevatten die ook voor andere afdelingen relevant zijn. De oplossing 

hiervoor wordt gevonden in het ‘gegevensgericht automatiseren’ waarbij men redeneert 

vanuit het gegevensgebruik en waarbij men de totale organisatie op het 

gegevensgebruik analyseert. Informatievoorziening in fase 2 gaat uit van 

gegevensgerichte toepassingen. De afzonderlijke eilanden worden gekoppeld, men deelt 

gegevens breed in de organisatie en stuurt op de samenhang van de verschillende 

functionaliteiten. Computernetwerken verbinden de verschillende afdelingen. De 

informatievoorziening wordt gezien als een gemeenschappelijk middel waar alle 

afdelingen binnen de organisatie (of dienst) gebruik van (kunnen) maken. 

Kenmerken: 

 informatiestrategie vastgesteld door het management, 

 organisatie (bestuurlijke doelen) & informatievoorziening op elkaar afgestemd,  

 verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening is duidelijk belegd, 

periodieke rapportages over de informatievoorziening, en periodiek kijken naar 

de behoeften van de organisatie die voortvloeien uit de bedrijfsprocessen, 

 vastgesteld informatiebeleidsplan, 

 afdelingen committeren zich aan ‘gemeenschappelijke’ standaarden en 

organisatie afspraken, 

 gecoördineerde aanschaf van applicaties en afstemming met hardware, 

 organisatiebreed datamodel en afspraken voor gemeenschappelijk gebruik van 

gegevens, 

 organisatiebrede en processpecifieke applicaties en een set van 

gemeenschappelijke databases.  
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FASE 3 

Niet alleen afdelingen onderling maar ook organisaties die actief zijn binnen een sector 

(gezondheid, sociale zorg, vastgoed, e.d.) blijken tot op zekere hoogte met dezelfde 

informatie te werken. Er dienen dus informatie-infrastructuren tot stand te komen die 

elk van deze sectoren faciliteren in het uitwisselen van informatie. Fase 3 wordt dan ook 

gekenmerkt door samenwerking op strategisch niveau met directe ketenpartners in de 

informatieketen. Het informatiebeleid is op die samenwerking afgestemd (dus niet 

slechts een intern gerichte blik zoals in fase 1 en 2, maar ook over de grenzen van de 

organisatie heen), er zijn gegevensstandaards die door partijen in de informatieketen 

worden gebruikt en de omgeving bepaalt in hoge mate de (ICT-)strategie van de 

organisatie. Er is periodiek overleg met de directe ketenpartners met als doel de 

totstandkoming van de relevante standaards.  

N.B. Met directe ketenpartners bedoelen we diensten die met andere diensten of regionale organisaties 

informatie uitwisselen en/of samen afspraken moeten maken omtrent informatievoorziening, 

bijvoorbeeld  Burgerzaken - Sociale Dienst, CWI - sociale dienst - reïntegratiebedrijf,  of Openbare 

Orde - politie - brandweer - GG&GD.  

Kenmerken: 

 de informatiestrategie van de organisatie draagt–voor zover gewenst – bij aan de 

informatiestrategie van de directe ketenpartners,  

 de keten is nog beperkt tot samenwerkingspartners waar op operationeel niveau 

het meest intensief mee wordt samengewerkt, de directe ketenpartners, 

 vastgelegd in het informatiebeleid van de diverse organisaties, 

 technische infrastructuur afgestemd op ketenpartners, 

 informatie-uitwisseling over de grenzen van de organisatie heen en afstemming 

via structureel overleg met de verantwoordelijken van de directe ketenpartners, 

 gebruik van gegevensmodellen, gestandaardiseerde gegevensdefinities en 

gebruik basisadministraties. 

 

FASE 4 

De laatste jaren is veel werk gemaakt van sectorale samenwerking op het terrein van 

informatie-infrastructuren. Recentelijk zien we steeds meer intersectorale 

samenwerking ontstaan. Immers, bepaalde informatie is zo fundamenteel dat die 

informatie door verschillende sectoren dient te worden gedeeld. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan adresgegevens (BAG) en de waardepaling van onroerend goed (WOZ), 

algemene bedrijfsinformatie (NHR) en gegevens over ruimte (BGT). Intersectorale 

informatie zal op termijn veel meer via computers worden uit gewisseld waarbij de 

sectorale netwerken online met elkaar verbonden zijn. Men werkt met alle ketenpartners 

samen in de informatieketen en zoekt aansluiting bij nationale standaards. Gegevens 

worden gestroomlijnd (men gebruikt authentieke registraties) en voor 

gegevensuitwisseling wordt gewerkt met verwijsindexen. Beveiliging en privacy 

spelen hierbij een steeds crucialere rol. 

Kenmerken: 

 Organisatiestrategie en informatiestrategie zijn volledig in lijn met elkaar, 
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 organisaties (en processen) zijn bijna volledig transparant,  

 verantwoordingsinformatie wordt aan klant en maatschappij verstrekt met behulp 

van ICT via nationale infrastructuren, 

 organisaties zijn netwerkorganisaties geworden, 

 technische infrastructuur gebaseerd op open standaarden en informatie-

infrastructuur is basis voor uitwisseling tussen alle partners in de keten, 

 gegevens worden beheerd door de burger zelf (in persoonlijke digitale kluizen), 

gegevensdefinities op niveau van de informatieketen afgestemd en koppelen 

tussen alle partijen mogelijk, 

 keteninformatisering.  

 

Voor de Nederlandse situatie is het onwaarschijnlijk dat overheidsorganisaties zich qua 

ontwikkeling al in de vierde fase van het INK-managementmodel bevinden. Qua 

bewustwording en strategische richting wil men daar wel al vaak heen. Bestuurders 

hebben deze fase in hun strategie opgenomen, terwijl de organisatie waaronder de 

informatievoorziening dit nog niet kan ondersteunen. 

 

Ook bij de resultaatgebieden van het INK-model is een vijftal ontwikkelingsfasen op het 

gebied van informatievoorziening te onderscheiden:  

1. Gegevens beschikbaar. Er wordt gemeten welke resultaten er zijn en deze 

informatie wordt vastgehouden.  

2. Trend in ontwikkeling. Men houdt gegevens over resultaten systematisch bij 

(vaste meetmomenten) en men kan daarom ook trends zien.  

3. Prestatie ten opzichte van doelstellingen. Men registreert niet alleen de trend in 

de resultaatontwikkeling, maar vergelijkt deze ook met expliciet, vooraf 

geformuleerde doelstellingen.  

4. Vergelijking met soortgelijke organisaties. Men gebruikt de benchmark: een set 

van gegevens van prestaties van vergelijkbare organisaties, zodat men kan zien 

in hoeverre de eigen prestaties ‘knap’ zijn ten opzichte van de vergelijkbare 

organisaties.  

5. Vergelijking met excellente organisatie . De eigen organisatie heeft een andere 

organisatie op het oog als ‘rol-model’. Die excellente organisatie wordt het 

ijkpunt voor de eigen organisatie (de lat ligt nu op het hoogste niveau). 
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Bijlage 4 - Kaders Informatievoorziening 

Kaders zijn de wettelijk vastgestelde verplichtingen waarbij de gemeente geen keus 

heeft.  Uitgangspunt 3 - flexibele ICT, open standaarden, toekomstbestendig - van de 

‘visie IV & ICT ‘ bevestigt de toepassing en het volgen van de wettelijke en landelijk 

opgelegde kaders. De kaders op informatievoorziening vanuit overheidsbeleid zijn: 

 

 Hillegom werkt volgens de wet. ‘Compliance’: gaat over het kennen van de regels, het 

toepassen van de regels, en het bewijzen dat volgens de regels is gehandeld. 

Belangrijke wetgeving op het gebied van informatievoorziening en ICT is opgenomen 

in:  

- Algemene Wet Bestuursrecht  

- Archiefwet 1995 en Archiefregeling 2010 

- Auteurswet (Europese richtlijn copyrightbescherming) 

- Burgerlijk Wetboek 

- Databankenwet 

- Wet Bescherming Persoonsgegevens 

- Wet Elektronische Handtekeningen en Besluit en Regeling 

Indirect vind je verplichtingen voor informatievoorziening en ICT daarnaast ook terug 

in wetgeving voor diverse beleidsterreinen / taakvelden. 

 

 Hillegom sluit aan op landelijke e-overheidvoorzieningen  

Zoals genoemd in NUP: basisregistraties, overheidsservicebus, vastgestelde 

standaarden (StUF, NEN 3610 etc)  

Wettelijk voorgeschreven 

ZIE: EGEM, GEMMA kernprincipes en thema’s (april 2009) – thema 5 aansluiten op e-

overheidsvoorzieningen 

 

 Hillegom gebruikt eenduidige definities en formats van gegevens  

Landelijke richtlijn 

ZIE: EGEM, GEMMA kernprincipes en thema’s (april 2009) – thema 2. Ontsluiting en 

gebruik van basisgegevens. 

 

 In de Hillegomse informatiearchitectuur zijn data en functionaliteit gescheiden en 

wordt data één maal opgeslagen  

Landelijke richtlijn (GEMMA bedrijfsarchitectuur / basisregistraties)  

ZIE: EGEM, GEMMA kernprincipes en thema’s (april 2009) – thema 7 groei naar 

serviceoriëntatie 

 

 Hillegom gebruikt open standaarden en verantwoordt afwijkingen via een ‘pas toe-

of-leg uit’-lijst 

Landelijke richtlijn 
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ZIE Ministerie van Economische Zaken, Nederland Open in Verbinding. Een actieplan 

voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) 

publieke sector (Den Haag 2007) 

 

Het Collegewerkprogramma 2010 -2014 bevat twee onderdelen die richting geven aan 

de ontwikkeling van IV en ICT, namelijk onderdeel  

 16 Communicatie / burgerparticipatie – tijdig, actief en modern en  

 19 Organisatieontwikkeling – de gemeentelijke organisatie toekomstbestendig 

maken en inrichten als regie gemeente 

Beiden uit het programma Inwoner en Bestuur. Hieronder zijn de betreffende kaders 

beknopt samengevat. 

 

Kaders vanuit de organisatievisie Hillegom 2.0 (samenvatting nov 2010) zijn: 

Regisserende gemeente 

 We richten ons primair op het ontwikkelen van beleid en op het sturen en 

coördineren van de uitvoering ervan. Dit betekent dat er aan ons hoge eisen worden 

gesteld op het gebied van creatieve beleidsontwikkeling, bestuurlijke regie en het 

coördineren van beleidsvorming processen.  

 Daar waar mogelijk besteden we onze taken uit, maar ook taken die we in eigen 

beheer uitvoeren, pakken we op dezelfde wijze – regisserend – op.  

  Uitgangspunten hierbij zijn:  

- We werken met heldere doelen en resultaten  

- We sturen op tijd, geld en kwaliteit 

- Er is een scheiding tussen beleid en uitvoering 

- Er is een scheiding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 

- Er is een scheiding tussen klant- en leveringsgeoriënteerd 

 

Toekomstbestendig en flexibel 

 We zijn een toekomstbestendige organisatie.  

 Onze bestuurskern is compact en professioneel.  

 We spelen flexibel in op de eisen die aan ons gesteld worden.  

 We maken gebruik van eigentijdse middelen en opereren als netwerk- en 

informatie organisatie. Hierbij gaat het vooral om de manier van samenwerken.  

 Medewerkers delen kennis met elkaar, leren van elkaar en werken samen met 

inwoner, bedrijven, bestuur of collega aan de oplossing van vraagstukken die 

voorliggen. Integraal, efficiënt en met de burger als uitgangspunt. 

 

Vraaggestuurd 

Deze manier van werken vraagt een andere manier van aansturing. We zijn veel meer een 

vraaggestuurde organisatie. Dat wil zeggen dat er altijd een vraag ten grondslag aan een 

activiteit ligt en dat de vraag voor alle partijen helder is. Dit ongeacht uit welke hoek de 

vraag komt – inwoner, bedrijf, wethouder, interne klant, management, hogere overheid.  

De nadruk ligt op het helder krijgen van de vraag voordat we ermee aan de slag gaan. 

Het uitgangspunt dat hieraan ten grondslag ligt, is dat initiatieven gekanaliseerd worden 

en voortgang krijgen als het tot een ‘opdracht’ komt.   
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Kaders vanuit het dienstverleningsprogramma KEK (projectvoorstel 2009) zijn: 

1. Rechtstreeks contact en interactie met onze burgers staat centraal in onze 

dienstverlening. (Direct klantcontact wordt hoog gewaardeerd door inwoners). 

2. Hillegom gaat servicenormen afspreken met burgers maar ook met regionale 

uitvoeringspartijen en buurgemeenten. Hillegom volgt hiermee de landelijke 

ontwikkelingen. 

3. Alle afdelingen hebben contact met inwoners en dus met een bepaalde vorm van 

dienstverlening. Voor alle afdelingen moet duidelijk zijn aan welke concrete normen 

moet worden voldaan als het gaat om afhandeltijden, termijnen van afdoening. 

4. De gemeente moet goed, eenvoudig en eenduidig bereikbaar en beschikbaar zijn. 

5. De gemeentelijke informatievoorziening moet goed geregeld zijn. 

 

Landelijk kader e-dienstverlening: 

De BurgerServiceCode is een gedragscode voor de overheid ontwikkeld door 

burger@overheid (tegenwoordig Burgerlink) en gaat over de vormgeving van elektronische 

dienstverlening. De BurgerServiceCode (BSC) telt 10 kwaliteitsnormen voor de digitale relatie 

tussen burger en overheid. Zo weet de burger wat hij mag verwachten, en de overheid wat 

haar te doen staat. De BSC is niet verplicht voor overheidsorganisaties; het is een 

gedragscode die overheden vrijwillig kunnen volgen. 

Zie: http://www.burgerlink.nl/Documenten/burgerservicecode/burgerservicecode.html (30 

mei 2011) 

1. Keuzevrijheid contactkanaal: balie, post, fax, telefoon, e-mail, internet  

2. Vindbare overheidsproducten: de burger wordt niet van het kastje naar de muur 

gestuurd. 

3. Begrijpelijke voorzieningen: rechten en plichten van burgers zijn inzichtelijk. 

4. Persoonlijke informatieservice: informatie op maat, persoonlijke internetpagina. 

5. Gemakkelijke dienstverlening: de burger hoeft nog maar een keer gegevens aan te 

leveren. 

6. Transparante werkwijzen: openheid en heldere procedures. 

7. Digitale betrouwbaarheid: vertrouwelijkheid gegevens, zorgvuldige archivering. 

8. Ontvankelijk bestuur: de overheid herstelt fouten en leert van klachten  

9. Verantwoordelijk beheer: de burger kan prestaties van overheden vergelijken, 

controleren en beoordelen. 

10. Actieve betrokkenheid: de overheid bevordert participatie en zelfwerkzaamheid van 

burgers. 

http://www.burger.overheid.nl/wat_wij_doen/burgerservicecode
http://www.burgerlink.nl/
http://www.burgerlink.nl/Documenten/burgerservicecode/burgerservicecode.html


Beleidsplan IV en ICT 2011-2014 – Raadsversie 1.1 
55 

BIJLAGE 5 – Groepering van projecten naar ‘noodzaak’ 

 

Een project kan gestart worden vanuit de volgende achterliggende beweegredenen: 

Landelijke Ontwikkeling (LO) 

Aansluiten op ontwikkeling van de e-overheid conform het rijksprogramma i-NUP waarin 

opgenomen GEMMA, het Antwoord© en open standaarden 

 

Noodzaak Nr. lijn werkgroepnaam omvat / resultaat planning 

LO  3-1 3. IV op orde Bedrijfsgegevens-

model 

opzetten bedrijfsgegevensmodel en 

bijhorende zakensysteem 

(zakenmagazijn, integratie 

DSP/ZTC). 

Q1 2012 

LO  

( & CWP 

5-19)  

4-1 4. digitale 

dienstverlening 

website 

verbeteren: 

persoonsgebon-

den informeren 

portaal voor de klant tbv 

informatieverstrekking en burger 

als eigenaar van zijn gegevens; 

mijnoverheid.nl / mijngemeente.nl 

/ 2e fase PIP (KeK) 

2013 

LO 

(& CWP 5-

19) 

4-2 4. digitale 

dienstverlening 

website 

verbeteren: 

werkstromen 

automatiseren 

productendienstencatalogus met e-

formulieren en e-betalen (KeK) 

2012 -

2014 

LO  

(& CWP 5-

19) 

4-3 4. digitale 

dienstverlening 

klantcontact 

digitaal en 

kanaalintegratie  

ondersteuning frontoffice (kanalen 

telefonie, balie, mail en post) bij 

afhandeling vragen en registratie 

klantcontact; VAC, FAQ, 

terugbelnotitie, inzage 

basisgegevens en 

persoonsgebonden informatie etc 

(KeK) 

2012-

2014 

 

Wettelijke Verplichting (WV) 

Realisatie van het basisregistratiestelsel, Archiefwet 1995 etc. 

 

Noodzaak Nr. lijn werkgroepnaam omvat / resultaat planning 

WV 

(&LO) 

1-1 1. ICT op orde basisregistratie-

stelsel 

basisregistratiestelsel naar  

landelijke model:  BGT 

voorbereiding en 

kennisontwikkeling, projectinitiatie 

en -uitvoering 

2012 - 

2013 

WV 

(&LO) 

1-2 1. ICT op orde basisregistratie-

stelsel 

basisregistratiestelsel naar  

landelijke model: WOZ 

voorbereiding en 

kennisontwikkeling, projectinitiatie 

en -uitvoering (i.s.m. cocensus) 

2012 
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WV 

(&LO) 

1-3 1. ICT op orde basisregistratie-

stelsel 

basisregistratiestelsel naar  

landelijke model: modernisering 

GBA & BRP 

voorbereiding en 

kennisontwikkeling, projectinitiatie 

en -uitvoering 

2012 - 

2015 

WV 

(&LO) 

1-4 1. ICT op orde Basisregistratie-

stelsel 

werken met basisgegevens Q1 2012 

WV 

(&LO) 

1-5 1. ICT op orde Basisregistratie-

stelsel 

gegevensuitwisseling / webservices 2012 

WV 

(&LO) 

1-6 1. ICT op orde Basisregistratie-

stelsel 

gegevensuitwisseling 2014 

WV 2-1 2. digitaal 

werken 

digitaal 

behandelen  

Generieke voorzieningen voor 

behandelen en besluiten, o.a. 

elektronische handtekening en 

sjablonen 

2012 

WV 3-2 3. IV op orde wegwerken 

analoge 

achterstanden 

minimaliseren dossiers 

paternosterkasten, selectie en 

inventarisatie 1990 - 2010 

2012 

WV 3-3 3. IV op orde wegwerken 

analoge 

achterstanden 

-bewerking en vervolgens 

overbrenging archief 1927-1990 en 

'- overbrenging bouwvergunningen 

1905 - 2010 

2012 

WV 3-6 3. IV op orde digitale 

archivering 

- machtiging substitutie 

'- voorzieningen voor digitaal 

archiveren, optimalisatie DMS/RMA 

2012 

WV 

LO  

3-4 3. IV op orde zaak-

/procesgericht 

werken, digitale 

dossiervorming 

'- Workflowmanagement 

'- Voorzieningen voor digitale 

documenten en beheren van 

documentaire informatie, 

optimalisatie DMS/RMA 

> Q2 

2012-

2013 

WV 

(& CWP 5-

19) 

3-5 3. IV op orde I-governance: 

regie op externe 

IV 

Opzetten en uitvoeren van IV 

governance voor externe 

informatiebronnen waarvoor 

Hillegom bevoegd gezag is met 

uitbestedingspartners Cocensus,  

En waar Hillegom nauw bij 

betrokken is Veiligheidsregio, ISD 

BollenMilieudienst, Regionaal 

Archief Leiden. 

2012-

2014 
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College Werkprogramma 2010 – 2014 (CWP),  

Programma 5 Inwoner en bestuur,  

de onderdelen 16 Communicatie / burgerparticipatie – tijdig, actief en modern en 19 

Organisatieontwikkeling – de gemeentelijke organisatie toekomstbestendig maken en 

inrichten als regie gemeente 

 

Noodzaak Nr. lijn werkgroepnaam omvat / resultaat planning 

CWP 5-16 

(& MO) 

4-4 4. digitale 

dienstverlening 

participatie en 

interactie 

digitaal platform om samen te 

werken met externe 

belanghebbenden, tbv interactief 

beleid 

2012 - 

2013 

CWP 5-19 2-2 2. digitaal 

werken 

projectmatig 

werken 

ondersteuning bij projectmatig 

werken, om resultaatgericht werken 

in nieuwe organisatie te verbeteren 

2011 -

2012 

CWP 5-19 2-4 2. digitaal 

werken 

Sturen op feiten ontwikkelen dashboard, 

meetinstrumentarium voor DT en 

teamleiders, om resultaatgericht 

werken in nieuwe organisatie te 

verbeteren 

2012-

2014 

CWP 5-19 2-7 2. digitaal 

werken 

SSP - P&O digitaal Nieuw P-beleid bij 

organisatieontwikkeling, dus 

nieuwe software voor 

medewerkersportaal voor allerlei P-

zaken en persoonlijke informatie 

met managementfuncties 

2012-

2013 

CWP 5-19 4-5 4. digitale 

dienstverlening 

Bouwvergunnin-

gen digitaal 

2de deel van project: gescande 

dossiers ter inzage / bestelling op 

website 

P.M. 1e dl loopt en omvat 

importeren van gescande dossiers 

in Decos tbv intern gebruik 

2012 
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Organisatie Ambitie (OA) 

ontwikkelingen noodzakelijk voor een efficiëntere bedrijfsvoering 

 

Noodzaak Nr. lijn werkgroepnaam omvat / resultaat planning 

OA 2-8 2. digitaal 

werken 

SSP - verbetering 

omgevings-

vergunning 

Proces automatiseren en verbinden 

componenten OLO - Decos - 

SquitXO  

(- BAG/GBA) 

2011-

2012 

OA  2-5 2. digitaal 

werken 

SSP - financiën 

digitaal 

e-facturering en digitaal intern 

afhandelen 

2011-

2013 

OA  2-6 2. digitaal 

werken 

SSP - financiën 

digitaal 

vervanging Decade; onderzoek, 

projectinitiatie en -uitvoering 

2013-

2014 

 

Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) 

 

Noodzaak Nr. lijn werkgroepnaam omvat / resultaat planning 

MO 2-3 2. digitaal 

werken 

Raad / College 

digitaal 

digitaal besturen, onderzoek en 

ontwikkeling. 

raadsinformatiesysteem  

2012-

2014 

MO 4-6 4. digitale 

dienstverlening 

social media experimenteren, onderzoek en 

implementatie van digitale 

hulpmiddelen; Twitter, Facebook, 

chat, YouTube etc 

2011-

2014 

 


