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Leeswijzer 
 

Voor u ligt een onderzoek naar het informatiebeleid van de provincie. Het gaat om een 

verkennend onderzoek. Voor de Rekenkamer is dit een onderwerp dat buiten het normale 

onderzoeksspectrum ligt. Normaliter toetsen wij immers het gevoerde beleid op effectiviteit 

en efficiency. Dit onderzoeksonderwerp ligt meer op het terrein van de bedrijfsvoering.  

De reden om als Rekenkamer toch voor een dergelijk verkennend onderzoek te kiezen is 

tweeërlei. Allereerst zijn de middelen die in een overheidsorganisatie gemoeid zijn met 

automatisering en informatisering zeer aanzienlijk en daarmee ook de financiële risico’s. Niet 

alleen met de aanschaf van systemen maar ook met beheer en onderhoud zijn aanzienlijke 

kosten gemoeid.  

Daarnaast is er in toenemende mate ook een beleidsmatige en bestuurlijke component aan 

informatiebeleid. Het stadium dat computers vooral veredelde typemachines waren ligt 

alweer bijna twee decennia achter ons. Steeds meer krijgen overheidsorganisaties, ook 

provincies, te maken met complexe automatiserings- en informatiseringsvraagstukken die een 

directe relatie hebben met wettelijke taken en beleidsvraagstukken. 

Tenslotte wordt het belang van informatiebeleid gegeven deze ontwikkelingen steeds groter. 

De provincie transformeert namelijk steeds meer van een uitvoerende organisatie naar een 

informatieverwerkende organisatie. Overheden en organisaties vormen onderling steeds meer 

digitale netwerken.  

 

De resultaten van het onderzoek geven we in twee deelrapporten weer. Deel 1 is de 

bestuurlijke samenvatting van het onderzoek. Daarin worden de aanleiding, het doel, de 

vraagstelling en de aanpak van het onderzoek beschreven. Op hoofdlijnen worden daarin de 

drie onderzochte aspecten van het informatiebeleid beschreven, namelijk het beleid, de 

organisatie en de uitvoering. Vervolgens zijn de conclusies op een rij gezet en worden de naar 

aanleiding van die conclusies geformuleerde aanbevelingen beschreven. Tot slot zijn in deel 1 

de bestuurlijke reactie van het college van gedeputeerde staten en het nawoord van de 

Rekenkamer Zeeland opgenomen. 

 

In deel 2 geven wij de onderzoeksresultaten uitgebreid weer. Per hoofdstuk zijn de drie 

onderzochte aspecten, beleid, organisatie en uitvoering, uitgewerkt. In ieder hoofdstuk wordt 

de driedeling meetlat, praktijk en oordeel gevolgd. In de bijlagen treft u onder meer een 

begrippenlijst aan, om het - in een rapport als dit onontbeerlijke - gebruikte vakjargon toe te 

lichten. 
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1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

De Rekenkamer Zeeland heeft in haar onderzoeksprogramma 2008-2011 opgenomen om in 

2011 de bedrijfsvoering van de provincie tot onderwerp van onderzoek te maken. Informatie- 

en communicatietechnologie (ICT) is inmiddels niet meer weg te denken uit de 

bedrijfsprocessen bij overheden en het bedrijfsleven. Omdat het gebruik van ICT ook bij de 

provincie Zeeland zowel in geld als menskracht de afgelopen jaren een steeds belangrijker 

onderdeel is gaan uitmaken van de bedrijfsvoering is ervoor gekozen een apart deelonderzoek 

naar de opzet en uitvoering van het informatiebeleid uit te voeren. Bij de start van het 

deelonderzoek lag er geen concrete aanleiding om het onderzoek te focussen op specifieke 

onderwerpen uit het informatiebeleidsveld. Daarom is gekozen voor een gefaseerde aanpak 

waarbij in eerste instantie een brede schouw wordt gehouden, die een globale indruk moet 

geven over waar het goed gaat en waar aanleiding is om nader onderzoek uit te voeren. Het 

belangrijkste doel van het dit onderzoek is daarmee het verkennen van het nut om op het vlak 

van het provinciale ICT-beleid op specifieke onderdelen nader (rekenkamer)onderzoek te 

doen. De conclusies zijn daardoor vooral vanuit dit perspectief geformuleerd. 

1.1.1 Informatiebeleid als centraal element in bedr ijfsvoering 
Informatiebeleid vormt de basis voor het nemen van beslissingen op ICT-gebied. Het beleid 

omvat de doelen, middelen, wegen en prioriteiten om informatievoorziening te ontwikkelen 

en te beheren. Met andere woorden in het informatiebeleid worden het wie, wat, waar, 

wanneer en waarmee voor alle elementen van de informatievoorziening en de samenhang 

ertussen, vastgelegd. 

 

Provincies zijn in essentie steeds meer informatieverwerkende en informatieproducerende 

organisaties. De meeste medewerkers houden zich bezig met het verzamelen, verwerken, 

beheren en analyseren van informatie. De output van de provinciale organisatie heeft over het 

algemeen ook steeds meer een informatiekarakter. De provincie maakt onder meer 

beleidsdocumenten, beschikkingen, kaarten, bestekken en contracten. Nog maar weinig 

provinciale diensten en producten hebben een fysiek karakter, zoals het werk van de 

sluiswachter en de kantonnier.  

Doordat de provincie veel meer dan 'vroeger' het geval was informatie verwerkt, bewerkt en 

produceert neemt het belang van ondersteunende technologieën zoals ICT toe. ICT is niet 

alleen meer een middel om de bedrijfsvoering efficiënter en effectiever te maken of om de 

dienstverlening aan de klanten van de provincie te verbeteren. Het ontwikkelt zich ook steeds 

meer als een wettelijke verplichting in relatie tot de kern van het provinciale takenpakket. 

Steeds meer wet- en regelgeving vereisen een goed functionerende ICT-component. Zo is in de 
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periode 2007 – 2011 het aantal taken met een wettelijke verplichting ten aanzien van de 

inrichting en het gebruik van ICT bij de provincie toegenomen van 2 naar 12 taken.
1
  

 

 
Figuur 1 Deze figuur illustreert schematisch de veelheid aan verschillende basisregistraties en de 

complexe relaties tussen de verschillende basisregistraties. 

Bron: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur (PETRA) 

                                                           

1
  Het gaat dan onder andere om de volgende wetten en regelingen: Wet ruimtelijk ordening (Wro; 

voorheen DURP Digitale Uitwisseling van Ruimtelijke Processen), Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo; Omgevingsloket Online), EU dienstenrichtlijn (Antwoord voor Bedrijven), 

Europese richtlijn Inspire (infrastructuur voor ruimtelijk e informatie, geo-informatie), Wet 

kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb), Wet gemeentelijk 

basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA), Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet 

BAG), Handelsregisterwet 2007 (NHR), Basisregistratie Kadaster/Topografie (BRK/BRT), 

Basisregistratie Ondergrond (BRO), Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION; kabels 

en leidingen), Basisregistraties Grootschalige Topografie (BGT) en het Besluit Risico's Zware 

Ongevallen (BRZO; Risicokaart). 
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Het Rijk stuurt via diverse programma’s en projecten op het realiseren van meer 

samenwerking en samenhang tussen overheden aan aan de hand van de mogelijkheden die de 

ICT inmiddels biedt. Daarbij wordt onder andere gestreefd naar een landelijk dekkend stelsel 

van basisregistraties (zie figuur 1), waarbij overheden verplicht worden elkaars 

basisregistraties als enige betrouwbare bron te accepteren en te gebruiken. Ook hebben de 

provincies in een bestuursakkoord tussen het Rijk, Interprovinciaal overleg (IPO), Vereniging 

Nederlandse Gemeenten (VNG) en Unie van Waterschappen beloofd om gemeenten in staat 

te stellen om namens hen als loket op te treden. Dit is alleen mogelijk indien de 

informatiestromen en de communicatie tussen de provincie en andere overheden door middel 

van het gebruik van ICT goed is opgezet.  

 

 
Figuur 2 Schematische weergave van de maatschappelijke context waarbinnen de provincie 

opereert. Bron: PETRA 

 

Vraagstelling 

Gegeven de belangen die verbonden zijn met het goed functioneren van de 

informatievoorziening is een professionele opzet en uitvoering van het informatiebeleid 

onontbeerlijk geworden. De vraag of een en ander bij de provincie voldoende professioneel is 

opgepakt vormt daarmee de kernvraag van dit onderzoek. 
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1.2 Aanpak 

Bij het beoordelen van de opzet en uitvoering van het provinciale informatiebeleid is gebruik 

gemaakt van een eenvoudig referentiemodel. Dit model richt zich op drie aspecten die met 

elkaar in balans moeten zijn: 

1. Beleid: voor een professionele opzet en uitvoering dient de provincie te werken met 

een beleidskader dat richtinggevend is voor de uitdagingen die de provincie op het 

vlak van de informatievoorziening dient aan te gaan. 

2. Organisatie: vervolgens dient de organisatie erop ingericht te zijn om het beleid goed 

te kunnen uitvoeren. Er moeten voldoende mensen zijn met de juiste expertises die 

over voldoende middelen kunnen beschikken. Daarnaast dienen er mechanismen te 

functioneren die er voor zorgen dat: 

a. besluitvorming over de informatievoorziening zorgvuldig kan plaatsvinden en 

de juiste prioriteiten worden gesteld; 

b. de ICT zowel bedrijfszeker als efficiënt kan functioneren. 

3. Uitvoering: dit alles dient zich te vertalen in de resultaten van het informatiebeleid en 

de organisatie van de ICT in termen van de realisatie van beleidsdoelen, een goed 

werkende infrastructuur, tevreden gebruikers, projecten die op tijd en binnen budget 

worden uitgevoerd en geen onverwachte grote tegenvallers.  

 

De drie aspecten hangen in belangrijke mate samen. Zonder beleid is de organisatie stuurloos. 

Zonder voldoende mensen en middelen kan het beleid niet worden uitgevoerd en zijn de 

resultaten navenant.  

 

De opzet van de rapportage volgt deze driedeling. Alle drie de aspecten zijn uitgewerkt in een 

apart hoofdstuk. 

 

Per hoofdstuk is vervolgens de volgende driedeling toegepast : 

1. De meetlat: wat hopen we te vinden? In dit onderdeel is het toetsingskader 

beschreven waaraan de situatie bij de provincie zal worden afgemeten. Het 

toetsingskader kan op zichzelf aanleiding voor discussie en meningsverschillen zijn. Het 

zou mooi zijn als iedereen kan instemmen met het gehanteerde toetsingskader, maar 

in de praktijk blijkt dat veel van wat er fout gaat vaak is terug te leiden tot 

verschillende opvattingen binnen de organisatie over wat wel en niet 

nastrevenswaardig is. Het bespreekbaar maken van deze verschillen beschouwen wij 

op zichzelf ook als een doel van het onderzoek. Het toetsingskader is daarom bewust 

apart weergegeven, zodat de hier geformuleerde normen ook apart kunnen worden 

besproken. 

2. De praktijk: welke feiten kunnen worden geconstateerd? Dit deel omvat feitelijke 

constateringen en de verklaringen die door de geïnterviewden in de organisatie voor 

die constateringen zijn gegeven. In principe zou door het goed toepassen van hoor en 
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wederhoor geen verschil van inzicht mogen bestaan over de gedane constateringen in 

deze paragrafen. 

3. Het oordeel: wat vinden we daarvan? In deze paragraaf wordt steeds het verband 

gelegd tussen de meetlat en de praktijk. Daarbij hechten we een waardeoordeel aan 

het verschil tussen beide. Als de constateringen niet overeenstemmen met de eisen uit 

het gehanteerde toetsingskader wil dat niet meteen zeggen dat het oordeel negatief 

zal zijn. Bij het vormen van het oordeel wordt rekening gehouden met aspecten als: 

a. eventuele verklaringen voor de afwijking; 

b. het risico en de schade die de provincie loopt en de inspanningen die nodig zijn 

om wel aan het criterium te kunnen voldoen. 

Door haar aard is de beoordeling een waardeoordeel van de onderzoekers, gebaseerd 

op eigen expertise en ervaringen. De beoordeling is dan ook puur voor rekening van de 

onderzoekers. 

 

De gegevens op basis waarvan de conclusies zijn getrokken, zijn verzameld aan de hand van 

een serie interviews die in januari en februari 2011 door de externe onderzoeker en de 

Rekenkamer zijn gehouden met diverse sleutelfunctionarissen van de provincie. Daarnaast is 

documentonderzoek uitgevoerd, specifiek gericht op het verzamelen van concrete informatie 

over de feitelijke situatie. Daartoe is onder andere een steekproef van projectdossiers 

doorgenomen.  

 

Een conceptversie van de rapportage, specifiek gericht op het verifiëren van de 

constateringen, is op 7 april 2011 besproken met een ambtelijke vertegenwoordiging onder 

leiding van de provinciesecretaris, de heer Verdult. 
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2. Informatiebeleid vertoont witte vlekken 
 

2.1 Meetlat: kenmerken van informatiebeleid 

Bij het beoordelen van het informatiebeleid van de provincie hebben wij de volgende criteria 

gehanteerd. Deze criteria geven een interpretatie van wat heden ten dage van beleid dat een 

overheidsorganisatie op informatiegebied voert, verwacht mag worden: 

• Er is een eenduidig en overkoepelend informatiebeleid opgesteld, dat richtinggevende 

uitspraken bevat die als kader kunnen dienen voor beslissingen die betrekking hebben 

op investeringen in ICT en de inrichting van de informatiefunctie. Het beleid is als 

zodanig in ieder geval expliciet door GS bekrachtigd. 

• Het informatiebeleid is van buiten naar binnen opgezet: Informatiebeleid 

ondersteunt de strategische beleidsopgave waarvoor de provincie staat. Idealiter is 

het beleid daarom minimaal gebaseerd op een analyse van - in chronologische 

volgorde -: 

1.  de uitdagingen en ontwikkelingen waarvoor de provincie staat; 

2. de doelgroepen (intern en extern) die zij wenst te bedienen en de producten 

en diensten die de provincie daarvoor wenst te leveren; 

3. de processen die nodig zijn om deze producten en diensten te leveren; 

4. de systemen en registraties die nodig zijn om deze processen te faciliteren; 

5. de infrastructuur die nodig is om de benodigde systemen goed te laten 

werken; 

6. de daaruit voortkomende verschillen tussen de huidige en de gewenste 

situatie;  

7. de projecten die men zich voorneemt om de bestaande situatie in lijn te 

brengen met de gewenste situatie. 

• Het informatiebeleid heeft een adequaat bereik: De uitspraken in het beleid 

omvatten minimaal de manier waarop de provincie met haar informatievoorziening 

denkt in te spelen op de belangrijkste ontwikkelingen waarmee de provincie in de 

beleidsperiode geconfronteerd wordt. De ontwikkeling waaraan we dan specifiek 

denken zijn onder andere: 

o Aansluiting op het strategisch beleid van de provincie zoals verwoord in het 

collegeprogramma en diverse beleidsnota’s, waaronder het 

dienstverleningsbeleid. 

o Wijzigingen in het takenpakket van de provincie en de wettelijke 

ontwikkelingen waarop de provincie zich dient in te stellen (onder andere de 

basisregistraties GBA, BAG en GBT en Nationaal uitvoeringsprogramma 



 

Informatiebeleid in een veranderende tijd 

Rapport van bevindingen 

Pagina 11 van 52 

dienstverlening en e-overheid (NUP)
2
, Interbestuurlijk toezicht (IBT), Wabo, 

jeugdzorg et cetera).  

o Ontwikkelingen rondom samenwerkingsverbanden waarin de provincie 

participeert of overweegt te participeren, zoals het Regionaal 

Veiligheidsorgaan Zeeland (ROVZ) of een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). 

o Wijzigingen in de bedrijfsvoering van de provinciale organisatie (onder andere 

Het Nieuwe Werken (HNW), zaakgericht werken, reorganisaties). 

o Technologische ontwikkelingen (onder andere open source, cloud computing, 

web 2.0 et cetera). 

•  Het informatiebeleid bevat SMART+C-doelstellingen
3
: Het beleid bevat 

richtinggevende uitspraken over de wijze waarop de informatievoorziening zich binnen 

de provinciale organisatie dient te ontwikkelen binnen een afgebakende meerjarige 

periode. Deze uitspraken zijn zodanig geformuleerd dat in ieder geval 

investeringsbeslissingen op het vlak van ICT en bedrijfsvoering eraan getoetst kunnen 

worden en er ook flankerend beleid en uitvoeringsprogramma’s mee gestuurd kunnen 

worden. Beleidsdocumenten zijn soms op een hoog abstractieniveau geformuleerd. In 

dat geval dient er minimaal aangegeven te zijn hoe en wanneer een uitwerking in een 

uitvoeringsprogramma of andere vorm van concretisering kan worden verwacht. 

• Het informatiebeleid is realiseerbaar: Het beleid biedt ook concrete 

aanknopingspunten over hoe de provincie haar doelstellingen denkt te gaan realiseren 

en met name ook te financieren. Dit kan zowel in de vorm van het benoemen van 

projecten en/of uitvoeringsprogramma’s met bijbehorende budgetten als in de vorm 

van procedureafspraken, waarin is aangekondigd wanneer nader uitgewerkte plannen 

en besluitvorming hierover kunnen worden verwacht. 

• In het informatiebeleid ligt de nadruk op samenhang en delen: Over het algemeen is 

de trend in het informatiebeleid dat organisaties in het algemeen en 

overheidsorganisaties in het bijzonder, daar waar mogelijk overgaan op 

organisatiebrede generieke systemen en het gebruik van generieke kernbestanden 

met basisgegevens die voor de gehele organisatie relevant zijn. Daarmee wil men ook 

het aantal stand alone applicaties en de daarbij behorende licentie- en beheerkosten 

minimaliseren. De ontwikkelingen rondom de e-overheid
4
 stimuleren deze manier van 

inrichten van de informatiefunctie. Het belang van samenhang (zowel intern als met 

de rest van de overheid) en het werken onder architectuur neemt daardoor ook toe. In 

het informatiebeleid zou een dergelijke tendens ook terug te vinden moeten zijn. 

                                                           

2
 Zie bijlage 2 voor de programma's en projecten die hieronder vallen. 

3
  SMART+C is een breed gebruikte afkorting voor Specifiek, Afgestemd, Meetbaar, Realistisch, 

Tijdgebonden en Consistent en omvat daarmee de belangrijkste eisen die aan een goede doelstelling 

gesteld kunnen worden. 
4
  Het doel van e-overheid is dat overheden informatie snel en vlekkeloos kunnen uitwisselen, zodat de 

dienstverlening aan burgers beter wordt (zie: www.e-overheid.nl)  
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2.2 Constateringen met betrekking tot het informatiebeleid: 

beperkte uitwerking en ‘witte vlekken’. 

2.2.1 Beleidskader is weinig SMART 
Het informatiebeleid van de provincie is gebaseerd op de nota ‘Doorverbinden: beleidskader 

voor de digitale dienstverlening 2008-2011’, die is vastgesteld op 23 september 2008 door GS. 

In deze nota is een inventarisatie gemaakt van enkele interne en externe ontwikkelingen die 

eind 2007 en begin 2008 speelden. Tevens zijn de voor het informatiebeleid relevante ambities 

uit het collegeprogramma 2007-2011 ‘Nieuwe Verbindingen’ verwerkt.  

De nota bevat echter weinig SMART gemaakte doelstellingen of enige financiële kaders. 

Uitwerking van de nota wordt op verschillende plekken wel aangekondigd in een aantal 

uitvoeringsprogramma’s waaronder: 

• het ‘Uitvoeringsprogramma Digitale Media 2008-2011’; 

• een implementatiestrategie voor open source software, aangekondigd om in 2009 

uitgewerkt te worden; 

• het uitvoeringsprogramma Digitale Dienstverlening en/of jaarplan Digitale 

Dienstverlening; 

• het GIS-uitvoeringsprogramma; 

• het verder ontwikkelen en beheren van een op de Nederlandse Overheid Referentie 

Architectuur (NORA) gebaseerde informatiearchitectuur. 

 

Het karakter van de beleidsnota is vooral beschrijvend en informerend. De nota zelf heeft 

weinig waarde als kader waaraan ander beleid en/of investeringsbeslissingen kunnen worden 

getoetst, waardoor voor het belangrijkste deel moet worden teruggevallen op de 

aangekondigde uitvoeringsprogramma’s en nader uit te werken beleidsnotities op onderdelen. 

Het is dan ook maar zeer beperkt mogelijk om anno 2011 aan de hand van het document 

‘Doorverbinden’ te controleren of de beleidsvoornemens ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. 

Onduidelijk is of de in de nota beschreven doelstellingen van het Rijk één op één ook gelden 

als beleidsdoelstelling van de provincie. Voorbeelden zijn de 25% doelstelling voor 

administratieve lastenverlichting en de geldigheid van de burgerservicecode als toetsingskader 

voor de provinciale dienstverlening. De provincie heeft een aantal van de minder duidelijk 

geformuleerde doelstellingen in andere beleidscontexten wel verder uitgewerkt. Zo zijn er 

kwaliteitsnormen vastgesteld
5
 en wordt de administratieve lastenverlichting wel degelijk 

nagestreefd en gemeten. 

                                                           

5
  GS hebben op 14 december 2010 de conceptbasistekst voor een kwaliteitshandvest vastgesteld en 

ingestemd met de uitgangspunten voor monitoring en compensatie (documentnummer 10037535). 

Sinds medio maart 2011 is het 'Kwaliteitshandvest Provincie Zeeland. Kwaliteit en transparantie van 

de provinciale dienstverlening' beschikbaar via de website (ZEE1100302). Monitoring informatie zal 

in ieder geval jaarlijks gepubliceerd worden in het algemeen jaarverslag. 
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2.2.2 Apart dienstverleningsbeleid ontbreekt 
Opvallend is ook dat het ICT-beleid niet kan voortbouwen op een duidelijke 

dienstverleningsvisie van de provincie. De provincie heeft geen apart beleid vastgesteld over 

hoe men haar (interne en externe) doelgroepen wenst te benaderen. Toch zijn juist de 

uitgangspunten van een dienstverleningsbeleid in hoge mate bepalend voor onder andere de 

volgende aspecten die het ICT-beleid en de daarbij behorende ICT-infrastructuur bepalen: 

• De vraag in hoeverre de provincie haar klanten zelf wil bedienen of gebruik wenst te 

maken van gemeenten. In het NUP hebben de provincies beloofd om ‘gemeenten in 

staat te stellen om namens hen op te treden als loket’ (zie bijlage 3). Op dit moment is 

niet duidelijk hoe de provincie Zeeland invulling denkt te geven aan deze belofte. De 

keuzen zijn wel direct bepalend voor de mate waarin de provincie zelf moet investeren 

in de ontwikkeling van (digitale) loketten en koppelingen met andere overheden. 

• De vraag in hoeverre de provincie gebruik wenst te maken van de digitale loketten van 

derden zoals het Omgevingsloket Online (OLO), ruimtelijkeplannen.nl en 

mijn.overheid.nl en in hoeverre dat investeren in een eigen omgevingsloket, GIS-loket 

of mijn.zeeland.nl overbodig maakt. 

De dienstverleningsvisie in de context van het provinciale takenpakket is extra relevant omdat 

juist in de komende jaren de kans groot is dat het volume aan klantcontacten en transacties zal 

afnemen. Investeringen in ICT en klantcontactcentra (KCC’s) dienen in dat licht extra kritisch te 

worden bezien, omdat zij minder snel rendabel zullen zijn.  

2.2.3 Uitvoeringsprogramma’s beperkt maar concreet 
Inmiddels kan geconcludeerd worden dat van de in 2008 aangekondigde 

uitvoeringsprogramma’s alleen het GIS-uitvoeringsprogramma 2008-2012 als zodanig is 

opgeleverd. Het GIS-uitvoeringsprogramma 2008-2012 is vastgesteld in juni 2008. In dit 

document zijn duidelijke keuzen gemaakt en uitgewerkt in SMART-doelstellingen. 

 

Het uitvoeringsprogramma e-Dienstverlening bestaat niet als apart beleidsdocument. Wel zijn 

er diverse nota’s opgesteld in het kader van het programma e-Dienstverlening die ieder voor 

zich duidelijke keuzen en financiële kaders bevatten op onderwerpen uit het programma (zie 

paragraaf 2.2.4).  

 

De uitvoeringsprogramma’s of uitwerkingen van het digitale mediabeleid, het open source 

beleid en de informatiearchitectuur zijn nog niet opgeleverd en hoeven, aldus de betrokkenen, 

vooralsnog ook niet meer verwacht te worden. 

2.2.4 Het uitvoeringsprogramma e-Dienstverlening: N adruk op 
digitalisering documentstromen 

De doelstellingen en ambities van het uitvoeringsprogramma e-Dienstverlening zijn onder 

andere af te leiden uit de volgende documenten: 
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• Memo van PriceWaterhouseCoopers (PWC): Visie e-Dienstverlening en plateaus, d.d. 

15 april 2008. Vastgesteld door GS op 23 september 2008 (gelijk met de beleidsnota 

‘Doorverbinden’). 

• ‘Implementatie e-Dienstverlening fase A1 Provincie Zeeland’, PWC en projectgroep 

e-Dienstverlening Zeeland, 9 juni 2008. 

• Diverse memo’s en nota’s met prioriteiten in het e-Dienstverleningsprogramma en de 

daarbij behorende toewijzing van middelen o.a. gedateerd op 18 november 2008 en 

25 november 2008. 

Het eerste dat opvalt uit de verschillende beleidsstukken, die tezamen het 

uitvoeringsprogramma e-Dienstverlening omvatten, is dat zij zich vooral richten op het 

digitaliseren van de documentstromen en de inzet van basisregistraties. De e-Dienstverlening 

heeft daarbij niet zozeer betrekking op de dienstverlening aan de externe klanten van de 

provincie als wel aan de eigen medewerkers. Uitgangspunt is dat de provincie eerst intern haar 

processen gedigitaliseerd dient te hebben voordat met succes de externe dienstverlening kan 

worden verbeterd. 

2.2.5 GIS-uitvoeringsprogramma 2008-2012: Concreet maar relatief 
op zichzelf staand 

Het GIS-uitvoeringsprogramma beschrijft de doelstellingen en ambities van de provincie op het 

vlak van de geo-informatie. Geo-informatie omvat alle gedigitaliseerde kaarten en de 

informatie die aan die digitale kaarten via ICT te koppelen is.  

  

 

De wettelijke geobasisregistraties moeten integraal 

onderdeel gaan uitmaken van de basisvoorziening 

geo-informatie Nederland en van het landelijke 

stelsel van authentieke basisregistraties. Het gaat 

hierbij om:  

1. Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT);  

2. Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG;  

3. Basisregistratie Kadaster / Topografie (BRK en 

BRT);  

4. Basisregistratie Ondergrond (BRO).  

 

 

 

Figuur 3 Basisvoorziening geo-informatie Nederland (bron: PETRA) 

 

In het uitvoeringsprogramma Geo-informatie is op basis van een scenarioanalyse - die rekening 

houdt met zowel wettelijke, technische als organisatorische ontwikkelingen - een 
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uitvoeringsniveau bepaald (i.c. scenario 2
6
). Alhoewel de niet-gekozen scenario’s ook uitvoerig 

worden behandeld, bevat het uitvoeringsprogramma de nodige concrete aanknopingspunten 

op basis waarvan gestuurd kan worden. Het domein van deze nota beperkt zich tot hetgeen de 

werkeenheid ICT/GIS van de directie RMW onder haar beheer heeft. De werkeenheid werkt 

echter wel voor de hele provinciale organisatie. De financiële en formatieve claims hebben dan 

ook vooral betrekking op de inzet van dit cluster. De relatie met het overkoepelende 

informatiebeleid van de provincie is niet terug te vinden. De GIS-functie lijkt daarmee in veel 

opzichten nog steeds een op zichzelf staande en ontwikkelende tak van het informatiebeleid. 

 

Het is ons niet duidelijk geworden of met het vaststellen van het uitvoeringsprogramma ook 

de middelen zijn toegekend conform de financiële onderbouwing voor scenario 2 (bijlage 2 van 

het GIS-uitvoeringsprogramma). Er worden in deze bijlage namelijk ook middelen geclaimd 

voor scenario 3, dat een hoger en daarmee duurder ambitieniveau impliceert.  

2.2.6 Uitvoeringsprogramma Digitale Media 2008-2011  is nooit 
gestart 

Het in de beleidsnota ‘Doorverbinden’ aangekondigde uitvoeringsprogramma Digitale Media 

2008-2011 is nooit gestart en er is ook nooit een plan voor opgezet. Wel zijn de producten uit 

het uitvoeringsprogramma 2004-2007 opgeleverd en in beheer genomen. ‘Een vervolg bleek 

niet nodig’ aldus één van de betrokkenen. 

2.2.7 Open source beleid vooral impliciet en zeer b eperkt 
Het in de nota ‘Doorverbinden’ aangekondigde open source beleid is niet uitgewerkt in een 

nota of invoeringsstrategie. Bij nieuwe investeringsbeslissingen worden programma’s van 

eisen wel zo opgesteld dat ook leveranciers van open source oplossingen mee kunnen dingen. 

Dit is zelfs gebeurd met hulp van het speciaal hiervoor opgezette nationale programma 

Nederland Open in Verbinding (NOiV). Daarnaast zijn pilots gestart waarin op kleine schaal met 

bepaalde open source oplossingen is gewerkt. De conclusies uit de pilots waren negatief: 

‘vooral niet aan beginnen’. In de praktijk is het daarom voor bedrijfskritische toepassingen nog 

niet voorgekomen dat een open source oplossing de voorkeur heeft gekregen boven een 

oplossing van leveranciers die meer traditionele oplossingen aanbieden. De trend lijkt meer de 

andere kant op te gaan. Een van de weinige open source hulpmiddelen die de provincie 

hanteerde, de zogenaamde Flamingo Viewer, wordt voor professionele afnemers van geo-

informatie losgelaten ten gunste van presentatiesoftware (een zgn. 'viewer') van een 

leverancier die niet met open source software werkt. De ondersteuning van het gebruik van 

                                                           

6
  Scenario 2 betekent voldoen aan huidige en toekomstige wetgeving, investeren in uitvoering van het 

actieprogramma, investeren in technische maatregelen en realiseren samenwerking met externe 

partners conform toekomstige wetgeving (INSPIRE). Samenwerking die verder gaat dan deze 

toekomstige wetgeving wordt in scenario 2 niet ingevuld.  
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deze open source viewer door burgers wordt overgelaten aan het Gemeenschappelijke Beheer 

Organisatie-provincies (GBO; onderdeel van het IPO), zodat de provincie Zeeland zelf geen 

verantwoordelijkheden meer houdt in het beheer. Voor zover bekend is het voornemen om 

het open source beleid in een apart beleidsdocument of uitvoeringsprogramma verder uit te 

werken inmiddels losgelaten. 

2.2.8 Geen eigen informatiearchitectuur 
De provincie beschikt per april 2011 nog niet over een eigen eenduidige informatiearchitectuur 

als referentiekader voor bijvoorbeeld het beoordelen van investeringsbeslissingen voor 

nieuwe ICT-initiatieven. De provincie kent ook niet de functie van informatiearchitect. Het 

informatiebeleid ‘Doorverbinden’ stelt dat de provincie de principes van de Nationale 

Referentie Architectuur (NORA) gaat gebruiken als uitgangspunt voor de ontwikkelingen 

binnen de eigen organisatie om er zo zeker van te zijn dat die ontwikkelingen passen binnen de 

e-overheid als geheel (zie pagina 5-6 van het beleidsdocument ‘Doorverbinden’).  

 
Figuur 4  NORA Architectuurraamwerk voor bedrijfsinrichting (bron: PETRA) 

 

Inmiddels zijn 25 sleutelfunctionarissen op cursus geweest om de principes van het werken 

onder architectuur tot zich te nemen. Landelijk is de NORA specifiek voor de provincies 

uitgewerkt in een variant die Provinciale Enterprise Referentie Architectuur (PETRA) heet. Het 

voornemen bestaat dat de provincie zich aan deze standaard gaat conformeren. Er is 
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daarnaast een overzicht in omloop van provinciebrede ICT-productstandaarden
7
. Dit overzicht 

heeft echter geen specifieke status.  

De accountant voert met enige regelmaat zogenoemde EDP-audits uit.
8
 Een EDP-audit is een 

beoordeling van 'Electronic Data Processing' oftewel een controle die betrekking heeft op 

geautomatiseerde gegevensbestanden en een beoordeling omvat van de 

informaticahulpmiddelen (de toepassingen, besturingssystemen en apparatuur). 

2.2.9 Witte vlekken in het beleid 
De beleidsnota’s en de genoemde uitvoeringsprogramma’s die daaruit zijn voortgekomen, 

dekken een groot aantal aspecten af. Uit deze beleidsplannen is echter nog niet af te leiden 

hoe de provincie denkt om te gaan met een aantal ontwikkelingen die van grote invloed 

kunnen zijn op de inrichting van het informatiebeleid en de daarmee gemoeid zijnde 

investeringen. Er heeft onder andere nog geen besluitvorming plaatsgevonden over de 

volgende vraagstukken met ingrijpende consequenties voor de informatievoorziening: 

• In hoeverre de provincie een eigen klant contact centrum (KCC) wenst op te zetten, 

zoals bij veel overheden inmiddels standaard is. 

• Hoe de provincie denkt om te gaan met de uitspraak in het NUP-bestuursakkoord uit 

2008 over het voornemen om de gemeenten in staat te stellen als loket namens de 

provincie op te treden. 

• In hoeverre de provincie gebruik wil maken van de digitale loketten van derden - als 

alternatief voor het investeren in het eigen digitale loket - voor het bedienen van haar 

doelgroepen. Actueel zijn bijvoorbeeld mijn.overheid.nl voor het doorgeven van 

statusinformatie en bekendmakingen, het omgevingsloket online voor (onder andere 

statusinformatie over) vergunningverlening en ruimtelijkeplannen.nl voor het 

raadplegen van bestemmingsplannen en structuurplannen. 

• In hoeverre het afbouwen en uitplaatsen van taken - zoals de vergunningverlening en 

handhaving in het kader van de Wabo en de subsidieverlening aan kleine initiatieven - 

invloed heeft op het karakter en de opzet van de provinciale informatievoorziening.  

• In hoeverre de provincie zich wenst te profileren als shared service provider voor het 

aanbieden van computercapaciteit voor andere (semi-)overheden in de provincie (het 

zgn. 'hosten' van de ICT) en in hoeverre de provincie haar ICT daar ook voor wil 

aanpassen. 

• In hoeverre de provincie door samenwerking op interprovinciaal (IPO en de 

samenwerking met de zuidelijke provincies) en op regionaal niveau (bijvoorbeeld met 

het waterschap) andere prioriteiten zou moeten gaan leggen. 

                                                           

7
  Provinciebrede ICT-productstandaarden 2010 Versie 1.0, 21 januari 2010.  

8
  Bevindingen EDP-audit 2008 (Deloitte, 15 mei 2009). Bevindingen IT Audit Provincie Zeeland - 

concept (2010). 
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• In hoeverre het opkomende belang van interbestuurlijk toezicht van invloed is op de 

informatiehuishouding van de provincie. 

• In hoeverre nieuwe werkwijzen zoals zaakgericht werken en Het Nieuwe Werken van 

invloed zijn op de eisen die aan de informatiehuishouding gesteld moeten worden.  

Dat de provincie in haar informatiebeleid nog geen rekening heeft gehouden met een aantal 

van deze genoemde ontwikkelingen is deels te verklaren door de recente datum waarop deze 

ontwikkelingen actueel zijn geworden en de onduidelijkheid die er in veel gevallen nog bestaat 

over de consequenties van dergelijk ontwikkelingen voor de provincie. 

 

2.3 Oordeel: verdere professionalisering beleid mogelijk en 

wenselijk 

De provincie bevindt zich in een proces van professionalisering van de informatiefunctie en het 

informatiebeleid. In dit proces heeft men wel de nodige voortgang weten te boeken, maar is 

men nog lang niet bij het einde. Het bewustzijn leeft dat de samenhang tussen 

informatiesystemen onderling en tussen informatievoorziening en beleid steeds belangrijker 

wordt. Men lijkt er echter nog niet goed in te slagen om boven de materie uit te stijgen en de 

informatievoorziening als geheel te beschouwen. Deze impressie wordt opgewekt door de 

volgende constateringen: 

• Het van kracht zijnde beleidsdocument 'Doorverbinden' maakt de indruk de 

verschillende onderdelen wel te benoemen, maar er verder weinig mee te doen voor 

wat betreft het aanbrengen van samenhang of het stellen van kaders. 

• In de nota wordt vooral een aantal nieuwe zaken beschreven zonder dat er een 

analyse aan ten grondslag heeft gelegen of de huidige taken adequaat worden 

ondersteund met de huidige ICT. 

• De opstellers van het informatiebeleid lijken standaard achter de landelijk gedicteerde 

trends aan te lopen (open source, NUP, digitalisering, et cetera), zonder dat er sprake 

is van een serieuze afweging of en hoever de provincie in de verschillende trends 

wenst mee te gaan. Dit wreekt zich in de uitvoering, wanneer blijkt dat bepaalde 

overgenomen voornemens nauwelijks van de grond lijken te komen. 

• Het werken onder architectuur wordt wel als belangrijk ervaren. Medewerkers worden 

gestimuleerd om zich hierin te verdiepen. Er is echter geen vastgestelde provinciale 

architectuur, waarin alle uitgangspunten en standaarden die de provincie hanteert zijn 

beschreven. Ook beschikt de provincie niet over de functie van informatiearchitect. 

Ter vergelijking: de provincie Flevoland heeft als kleinste provincie al de beschikking 

over minimaal 3 fte aan architecten. 

• Daar waar het beleid wel goed is uitgewerkt, is een en ander vooral door de 

mogelijkheden van technologie bepaald en niet zozeer door de behoefte van de 

provinciale organisatie of de Zeeuwse samenleving. 
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• De relatie tussen kosten van het informatiebeleid en wat de provincie ermee probeert 

te bereiken ontbreekt veelal. 

 

Omdat de consequenties van veel ontwikkelingen op dit moment nog moeilijk in te schatten 

zijn, worden veel beleidskeuzen ten aanzien van ICT gebaseerd op de veronderstelling dat in 

de kerntaken en werkwijze van de provincie niet veel zal veranderen. Dit is echter 

onwaarschijnlijk, gegeven de ontwikkelingen waarop provincies momenteel een antwoord 

moeten vinden. 

 

Veel van de ontwikkelingen die relevant zijn voor het informatiebeleid en de daaruit 

voortvloeiende investeringen en inspanningen van de organisatie hebben te maken met hoe 

de provincie wenst om te gaan met haar klanten. Juist op dit punt heeft de provincie geen 

uitgesproken beleid of visie. Wij beschouwen dit als een gemis voor de provincie. 
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3. Organisatie: relatief krap bemeten 
 

3.1 Wat verwachten we te vinden: een organisatie die is toegesneden 

op de uitvoering van het informatiebeleid 

De organisatie van de informatiefuncties moet in principe toegesneden zijn op het uitvoeren 

van het informatiebeleid van de provincie. Daarbij onderkennen wij de volgende aspecten: 

• Er zijn voldoende mensen en middelen om de beleidsopgave te kunnen realiseren. 

• Er is een effectieve en duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden, budgetten en 

bevoegdheden om een beleidsopgave te kunnen realiseren. 

• Er is een hoge mate van concentratie van de ICT-expertise en een onderscheid van 

functies, zo mogelijk gebaseerd op een professionele standaard zoals ITIL en BiSL. 

• De provincie werkt met zodanige besluitvormingsprocedures dat een zorgvuldige 

afweging van alle relevante belangen en argumenten gewaarborgd is. 

• De provincie gebruikt zodanige systemen en procedures dat een effectieve en 

efficiënte uitvoering kan worden geborgd. 

3.2 Constateringen   

3.2.1 Formatie en kosten relatief beperkt 
Om een oordeel te vormen over de omvang van de formatie en de kosten van de 

informatievoorziening is gebruik gemaakt van de gegevens uit de overhead benchmark van het 

adviesbureau Berenschot. De provincie Zeeland heeft in 2009 samen met alle andere 

provincies meegedaan aan deze benchmark.
9
 De cijfers hebben betrekking op het 

meetmoment 1 januari 2009.  

Volgens de benchmark heeft de provincie Zeeland een aanzienlijk lagere formatie voor 

Informatisering en Automatisering (I&A)-ondersteuning dan de meeste andere provincies 

(3,1% versus 4,9%). Ook de automatiseringskosten per fte zijn aanzienlijk lager dan bij de 

andere provincies (-58%). Het I&A-gerelateerde personeel had op het meetmoment wel een 

marginaal hoger gemiddeld salaris (2%). Ook de kosten van uitbesteding voor de provincie als 

geheel waren aanzienlijk lager dan bij andere provincies. 

Bij deze cijfers kunnen een aantal kanttekeningen worden geplaatst. Ten eerste is de overhead 

als geheel bij de provincie Zeeland wel hoger dan gemiddeld. Daarnaast is het niet geheel 

duidelijk wat wel en niet is toegerekend aan de formatie van het cluster I&A ten opzichte van 

andere provincies. Zo zit een aantal I&A-taken bij andere afdelingen zoals de documentaire 

                                                           

9
  Vergelijkend onderzoek ambtelijk apparaat provincies. Rapportage Provincie Zeeland. (Berenschot, 

januari 2010). 
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informatievoorziening (DIV) bij de afdeling Informatieverzorging & Documentatie (I&D) bij de 

directie SBO. Het cluster ICT/GIS valt onder de afdeling Bedrijfsvoering bij de directie Ruimte, 

Milieu en Water (RMW). Het cluster ICT/I&A valt onder de centrale stafafdeling Personeel, 

Organisatie en Informatie (POI; zie paragraaf 3.2.2). 

 
Figuur 5 Organigram provincie Zeeland 

 

Daarnaast is het totale aantal medewerkers, en dus ook medewerkers I&A hoog als men dit 

vergelijkt met de omvang van de provincie in aantallen inwoners. De provincie heeft 

verhoudingsgewijs 55% meer medewerkers op het primaire proces.  



 

Informatiebeleid in een veranderende tijd 

Rapport van bevindingen 

Pagina 22 van 52 

De beschikbare cijfers geven geen aanleiding om nader onderzoek te doen naar de omvang 

van de organisatie en de beschikbare budgetten vanuit een efficiency perspectief. Eerder moet 

worden geconcludeerd dat de krappe formatie en middelen mogelijk een knelpunt vormen om 

op een vergelijkbaar niveau als andere provincies invulling te geven aan het informatiebeleid. 

3.2.2 Inrichting organisatie informatiefunctie  
De provincie werkt met meer dan 1400 verschillende (versies van) applicaties. Ongeveer 93 

daarvan worden als meer organisatiebrede informatiesystemen
10

 centraal beheerd. Van deze 

93 worden er 31 gebruikt door de directie RMW, 28 door de directie E&M, 1 door de directie 

SBO en 27 hebben een algemeen of ondersteunend karakter. Van 6 systemen was onbekend 

of niet aangegeven voor wie ze worden beheerd. In totaal draaien alle systemen op meer dan 

120 binnen de organisatie beheerde servers. 

 

De afdeling POI biedt als één van de twee centrale stafafdelingen (de andere stafafdeling is 

Financieel-Economische Zaken) plaats aan het cluster Informatisering & Automatisering. Het 

cluster beheert de gemeenschappelijke ICT-infrastructuur van de provincie en trekt het 

opstellen van het informatiebeleid. Het cluster omvat ook de centrale servicedesk. De opbouw 

van het cluster is als volgt: 

 

Clustercoördinator I&A 1 fte  

Senior beleidsmedewerker 1 fte (beleid, IPO-contacten, aanbestedingen, PSA’s, projecten) 

Medewerkers servicedesk 4 fte (waarvan 1 fte printerpark) 

Backofficemedewerkers 4 fte (netwerk, security & innovaties, serverpark, desktops) 

Database beheerders (Oracle) 3 fte (backups, technisch beheer SQL-rapportages, et cetera) 

Totaal 13 fte  

 

In het kader van de bezuinigingen zal 0,8 fte servicedesk verdwijnen en komt de formatie te 

liggen rond de 12 fte. 

De opbouw en taakverdeling van het cluster volgt niet de lijnen van de breed geaccepteerde 

ITIL-standaard. Alleen de servicedesk werkt op onderdelen in de geest van de ITIL-standaard. 

Op verzoek van de accountant zijn ook rondom het beheer van het financiële systeem Coda 

een aantal ITIL-principes toegepast. 

Bij de directie SBO is de afdeling Informatieverzorging en Documentatie (I&D) ondergebracht. 

Deze afdeling is onder andere verantwoordelijk voor het digitaliseren van alle 

documentstromen en de invoering van diverse onderdelen uit het Nationaal 

Uitvoeringsprogramma (NUP). De formatie voor de postbehandeling is volgens de Berenschot 

                                                           

10 
 Gebaseerd op overzicht ‘Informatiesystemen volgens Mavin' februari 2009 (Excel spreadsheet). 
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benchmark aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van de provincies tezamen (i.c. 90% hoger 

dan gemiddeld). Sinds de invoering van het digitaliseren van de documentstromen is de 

formatie gekrompen. De medewerkers in deze afdeling beheren zowel de papieren 

documentstromen als ook de digitale documentstromen. Door de dubbele uitvoering van de 

documentstromen (op papier en digitaal) is er naar alle waarschijnlijkheid ruimte voor verdere 

inkrimping van de formatie. Vooruitlopend op een volledige overstap naar digitale 

documentstromen zijn de vaste medewerkers al omgeschoold en ingezet op de digitalisering, 

terwijl de papieren documentstromen voor een belangrijk deel met tijdelijke krachten worden 

verwerkt.  

Het hoofd bedrijfsvoering van de directie SBO is programmamanager van het programma 

e-Dienstverlening. 

Het overgrote deel van het functioneel applicatiebeheer, inclusief de bijbehorende helpdesks, 

zitten bij vakafdelingen. Dit geldt onder andere voor geo-informatie (directie RMW) , het 

financiële systeem Coda (stafafdeling FEZ) en het systeem Corsa (afdeling I&D). De provincie 

kent hierdoor vier verschillende ICT-gerelateerde helpdesks, die ieder ondersteuning bieden 

voor verschillende applicaties. Door de verspreiding van de helpdeskfuncties is er ook geen 

eenduidigheid over bereikbaarheid en vervanging. Alleen bij de centrale servicedesk lijkt dit 

afdoende geregeld. Het beperkte aantal meldingen (geschat op 4,5 geregistreerde meldingen 

per dag voor alle helpdesks tezamen, zie paragraaf 4.2.5) roept de vraag op of verdere 

samenvoeging van de helpdesks niet wenselijk is. 

Zoals ook al eerder is vermeld kent de provincie geen aparte functie voor 

informatiearchitecten. Het opstellen van in de nota ‘Doorverbinden’ voorgenomen ‘project 

start architecturen’ (PSA’s) en het toetsen van investeringsvoornemens aan de inpasbaarheid 

in het grotere geheel van de provinciale informatiehuishouding en de e-overheid in het 

algemeen lijkt daardoor niet geborgd.  

In het kader van de voorgenomen reorganisatie worden in diverse werkgroepen 

mogelijkheden onderzocht om een nog verdergaande concentratie van bedrijfsvoeringstaken 

inclusief informatievoorzieningstaken te realiseren. 

3.2.3 Besluitvorming en afstemming vooral door tech niek bepaald 
De budgetten voor de uitvoering van het informatiebeleid zijn verspreid over zowel de 

vakafdelingen van de directies SBO, RMW en E&M als de centrale ICT-clusters bij de 

stafafdeling POI. De vakafdelingen zijn verantwoordelijk voor de financiering van de eigen 

vakspecifieke systemen. De centrale clusters beheren de financiën voor een belangrijk deel van 

de generieke systemen en de infrastructuur die organisatiebreed beschikbaar moeten zijn.  

Afstemming over informatiebeleid gerelateerde vraagstukken vindt plaats in het zogenoemde 

Functioneel Overleg Digitale Dienstverlening (FODD). In het FODD hebben medewerkers zitting 
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uit alle directies die vanuit hun functie veel met ICT te maken hebben. Het is daarmee vooral 

een overleg van ICT-ers met minder borging vanuit de ‘business’. Het FODD heeft geen 

zelfstandige bevoegdheden om bijvoorbeeld ICT-gerelateerde investerings- en 

beleidsvoornemens te toetsen. 

Daarnaast kent de provincie een bedrijfvoeringsoverleg (BVO). Het BVO fungeert in de praktijk 

als een escalatieniveau (met andere woorden het niveau waarop men knopen doorhakt) in het 

geval men er in het FODD niet uit komt. Daarnaast worden in het BVO de 

managementrapportages (maraps) van de verschillende directies besproken, waarmee tevens 

de voortgang van de verschillende informatiseringsprojecten wordt gevolgd. Formeel beslist 

het directieteam (DT) over ICT-gerelateerde aangelegenheden die de afdelingen overstijgen en 

heeft het BVO alleen een adviesfunctie voor het DT. Feitelijk zal het DT niet beslissen zonder 

eerst het BVO te hebben geraadpleegd. 

Planning en verantwoording over projecten en programma’s vindt in principe plaats via de 

jaarplannen en maraps van de afdelingen. Verantwoording op het niveau van het 

informatiebeleidsplan als geheel of op het niveau van uitvoeringsprogramma’s is daardoor 

onderontwikkeld en komt hooguit incidenteel voor. 

Indien een investeringsbeslissing wordt genomen over bijvoorbeeld de vervanging van een 

legacysysteem, dan ligt het primaat in principe bij de vakafdeling die primair werkt met het 

legacysysteem. Investeringsbeslissingen kunnen in principe zonder toets aan het centrale ICT-

beleid door de vakafdeling plaatsvinden. In de praktijk is het cluster I&A bij POI meestal wel via 

de informele contacten op de hoogte van op stapel staande beslissingen. Staat een potentiële 

nieuwe investering haaks op het informatiebeleid, dan kan formeel alleen door escalatie via 

het DT geprobeerd worden de vakafdeling op andere gedachten te brengen. 

De provincie kent geen aparte structuur om gebruikers te betrekken bij aan het 

informatiebeleid gerelateerde kwesties. Alleen rondom het financiële programma Coda is er 

een periodiek gebruikersoverleg opgezet vanuit de apart voor dit systeem opgezette helpdesk. 

3.2.4 Financiering niet structureel genoeg 
Er wordt op de meeste investeringen in informatiesystemen niet afgeschreven. De provincie 

heeft het beleid om alleen investeringen boven de € 250.000 te activeren. Dit om 

‘administratieve rompslomp’ te voorkomen. Daarnaast is het principieel beleid van de 

provincie om zo min mogelijk kosten (van zowel beleidsprogramma’s als ondersteunende 

taken) structureel vast te leggen en zo veel mogelijk incidenteel te financieren. Dit is mede 

ingegeven om bij nieuwe investeringen bewust een heroverweging te kunnen uitvoeren. In het 

verleden werd in principe begroot op basis van een ideaalcomplex waarbij 25% van de 

hardware en kantoorautomatisering jaarlijks kon worden vervangen. Door de groei van het 

areaal werkt deze omslagmethode niet meer en moet feitelijk voor een steeds groter deel van 

de vervangingsinvesteringen apart budget worden aangevraagd. Doordat het structurele 
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budget maar in beperkte mate is meegegroeid met de omvang van de informatievoorziening 

dreigt een steeds groter probleem voor de financiering van zowel vervangingsinvesteringen als 

van innoverende initiatieven. 

3.2.5 Projectmatig werken bij ICT-projecten is onde rontwikkeld 
In het informatiebeleidsdocument ‘Doorverbinden’ staat dat de provincie ICT-projecten wil 

aanpakken conform de PRINCE2-methode voor projectmanagement. Zeven principes vormen 

de basis van PRINCE2. Ze vormen de maatstaf waarlangs een project gelegd kan worden om te 

kunnen vaststellen of het volgens PRINCE2 wordt gemanaged of niet. 

 

Uit de documentatie over recente projecten krijgen wij het beeld dat deze methodiek niet of 

niet consequent wordt toegepast en nog lang geen gemeengoed is. Alleen in de contracten en 

documentatie van sommige leveranciers worden bepaalde elementen uit de Prince2-methode 

teruggevonden als manier om de afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 

professioneel te organiseren.  

Daarnaast geldt dat, conform de voorschriften uit de NORA, een project start architectuur 

(PSA) dient te worden opgesteld. Een PSA is in principe een vertaling van de algemene 

architectuurprincipes en -modellen naar projectspecifieke richtlijnen. Het doel van een PSA is 

om een project een concrete, relevante en praktisch realiseerbare scope mee te geven zodat 

het projectresultaat past in het grotere geheel van de provinciale informatie-infrastructuur. 

Omdat de provincie nog geen eigen afgebakende architectuur kent, zouden 

projectvoornemens in ieder geval in een PSA getoetst moeten worden c.q. in lijn moeten 

worden gebracht met uitgangspunten voor de NORA of de PETRA. Bij het documentonderzoek 

van een aantal projectdossiers hebben wij geen concrete PSA’s gevonden.  
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Figuur 6  Dit schema toont de plaats van een project start architectuur in een ontwikkelproces, 

bijvoorbeeld de projectfasering ten behoeve van het tot stand komen van een 

softwareapplicatie. (bron: Shared Service Centre ICT Erasmus Universiteit) 

De diverse bedrijfsvoeringssystemen van de provincie maken het moeilijk voor projectleiders 

om te sturen op personele inzet en kosten. Alhoewel de provincie gebruik maakt van een 

urenregistratiesysteem (Sagitta) kan er geen automatisch verband worden gelegd met 

projectbudgetten in het financiële systeem Coda. Feitelijk vindt er alleen eenmaal per jaar een 

overheveling plaats van uren uit het urenregistratiesysteem naar het financiële systeem ten 

behoeve van het opstellen van de jaarrekening (toeschrijven van uren aan 

beleidsprogramma's). Het sturen op inzet en kosten van projecten is daardoor omslachtig en 

vindt maar in beperkte mate plaats. 

3.3 Oordeel: wat vinden we van de wijze waarop de provincie één en 

ander heeft georganiseerd 

Het algemene oordeel is dat de ICT-organisatie van de provincie een relatief degelijke indruk 

maakt, maar verder kan professionaliseren in de wijze waarop de informatiefunctie is 

georganiseerd.  

De provincie heeft door het samenvoegen van het Functioneel Overleg (FO) DIV, ICT en GEO in 

het Functioneel Overleg Digitale Dienstverlening (FODD) een stap gemaakt naar een 

afstemmingsstructuur die meer is toegesneden op de toenemende samenhang in het 

informatie- en applicatielandschap. In de nieuwe reorganisatievoornemens worden de 

mogelijkheden om de ICT-expertise nog verder te concentreren bewust meegenomen. 

Besluitvorming over ICT-gerelateerde veranderingen en investeringen kan binnen de huidige 

sectorale organisatiestructuur nog plaatsvinden in afwijking van het informatiebeleid. De 
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directies zijn relatief autonoom. Gegeven het feit dat er meer dan 1400 (versies van) 

applicaties in omloop zijn, geeft al aan dat veel investeringsbeslissingen buiten het zicht en 

medeweten van het I&A-cluster worden genomen. Met de invoering van het 

besturingssysteem Windows 7 op korte termijn op alle werkplekken wordt overigens 

geprobeerd het applicatiebestand aanzienlijk op te schonen. 

De provincie lijkt zich niet aan haar eigen voornemens te houden voor wat betreft het gebruik 

van de Prince2-methode om ICT-implementatietrajecten beheersbaar te houden. Ook de toets 

aan architectuurprincipes lijkt niet afdoende geborgd. Alhoewel de Prince2-methode niet als 

essentieel hoeft te worden beschouwd voor een geslaagde uitvoering van projecten, is het wel 

wenselijk dat de provincie één methode kiest en dan ook daadwerkelijk gebruikt. De 

ervaringen met ICT-projecten bij de overheid zijn zodanig dat een consequent doorgevoerde 

professionele(re) projectmatige aanpak geen overbodige luxe is. 
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4. Uitvoering: wat wijst de praktijk uit 
 

4.1 Wat hopen we te vinden bij de uitvoering van het beleid 

De volgende criteria zijn gebruikt bij het beoordelen van de uitvoering: 

1. De in het beleid voorgenomen acties en projecten voor de implementatie van 

nieuwe ICT-investeringen worden conform de beleidsvoornemens ook opgepakt.  

2. Projecten worden conform plan en binnen tijd en budget geïmplementeerd en 

opgeleverd. Er is met andere woorden nauwelijks sprake van onvoorziene 

tegenvallers. 

3. De investeringen in de informatievoorziening worden zodanig gebruikt dat de 

verhouding tussen investering en gebruik verantwoord genoemd kan worden. 

4. De gebruikers zijn tevreden over het gebruik en de ondersteuning. 

5. De verantwoording over de uitvoering geeft een adequaat beeld over de staat van 

de uitvoering. 

4.2 Constateringen met betrekking tot de uitvoering 

Om een oordeel te kunnen vormen over de prestaties op het vlak van informatiebeleid en de 

uitvoering daarvan zijn, daar waar mogelijk binnen de beperkte verkennende opzet van het 

onderzoek, gegevens verzameld over prestaties. Dit heeft geleid tot constateringen over de in 

4.1 genoemde criteria.  

4.2.1 Mate waarin beleid wordt gerealiseerd: voorne mens lijken niet 
altijd even hard 

De voornemens uit de beleidsvisie ‘Doorverbinden’ zijn uitgewerkt in het programma 

e-Dienstverlening (2008-2011) en het GIS-uitvoeringsprogramma 2008-2012. Een aantal 

aangekondigde uitvoeringsprogramma’s en uitwerkingen van het beleid is echter niet 

opgeleverd. Dit geldt met name voor het uitvoeringsprogramma Digitale Media 2008-2011, het 

open source beleid van de provincie en de informatiearchitectuur. Min of meer ongemerkt (i.c. 

zonder formele beslissing) is er vanaf gezien om deze producten in de beleidsperiode op te 

leveren. Andere voornemens als het werken met de projectmanagementmethode Prince2 en 

project start architecturen (PSA) lijken ook niet zo’n prioriteit te hebben (zie 3.2.4. over 

projectmatig werken). De indruk wordt daarmee gewekt dat maar beperkt en indirect op het 

beleidskader ‘Doorverbinden’ wordt gestuurd. Het beleidskader vervult daarmee niet de rol 

die ervan verwacht mag worden. De in de planning- & controlcyclus en de meeste 

kwaliteitssystemen gewenste sturingsketen (vaak ook wel aangeduid als de ‘plan-do-check-act’ 

cyclus) functioneert daardoor maar beperkt en in ieder geval niet op het niveau van het 

oorspronkelijke beleidsdocument. 
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4.2.2 De provincie scoort relatief goed op het real iseren van haar 
NUP-doelstellingen.  

De mate waarin de provincie in staat is om de doelstellingen uit het NUP-bestuursakkoord te 

realiseren is relatief goed te noemen.
11

 Conform de zelf opgegeven stand per 21 juni 2010 

heeft de provincie 20 van de 46 doelstellingen al gerealiseerd, ten opzichte van de 18 die de 

provincies gezamenlijk gemiddeld hebben opgepakt. Aan 11 van de 46 doelstellingen was de 

provincie in juni 2010 nog niet begonnen tegenover bijna 18 gemiddeld bij alle provincies 

tezamen. Aandachtspunten voor de provincie zijn: het gebruik van de basisregistraties 

Kadaster, Nieuw Handelsregister en Adressen en Gebouwen (BAG), de gemeenschappelijke 

machtigingsvoorziening, het gebruik van de terugmeldvoorziening Digimelding en het gebruik 

van de Gemeenschappelijke Ontsluiting Basisregistraties (GOB). De redenen waarom bepaalde 

doelstellingen nog niet zijn opgepakt, liggen voor een deel buiten de provinciale invloedsfeer. 

Het niet halen van verschillende in het NUP gestelde deadlines hoeft wat ons betreft daarom 

niet direct als een zorgpunt of diskwalificatie te worden opgevat. 

 

Op het vlak van de e-dienstverlening staat de website van de provincie al langere tijd 

bovenaan in de ranglijst van provinciale websites van Overheid.nl Monitor met 69,59% van de 

maximaal haalbare score. De provincie stelt er een eer in om de lijst van provincies in dit 

opzicht te blijven aanvoeren. De prioriteiten die worden gesteld zijn hier ook specifiek op 

gericht. 

4.2.3 Beheersbaarheid projecten lijkt op orde 
De provincie heeft op het vlak van de ICT de afgelopen 3 jaar 59 aanbestedingen gedaan die 

gezien hun omvang aanbestedingsplichtig waren (2008: 17, 2009: 21 en 2010: 21). Daarmee 

was in totaal € 6,5 miljoen aan investeringen gemoeid. Op basis van deze getallen schatten wij 

dat er minimaal even zoveel ICT (implementatie)projecten zijn geweest. Van de 59 

aanbestedingen is 29% van de aanbestedingen niet volledig conform de openbare provinciale 

aanbestedingsprocedure gedaan. Bij het overgrote deel daarvan is een in het 

aanbestedingsbeleid geformuleerde procedure gevolgd waarin met instemming van GS kan 

worden afgezien van een openbare aanbesteding
12

. 

                                                           

11 
 Gebaseerd op onder andere het overzicht ‘Resultaatscores per 22 januari 2010 bijgewerkt Zeeland 

21 juni 2010’ (excel spreadsheet). 
12

  Bron: Overzicht aanbestedingen ICT periode 2008-2010 (Excel spreadsheet, aangeleverd door POI). 
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Tabel 2 ICT aanbestedingen periode 2008-2010 (bedragen in €) 

Directie/Afdeling 2008 2009 2010 

Afd. POI 1.509.304 1.667.614 1.182.645 

Dir. RMW 243.862 214.919 164.338 

Afd. FEZ 165.945 194.240 194.240 

Afd. I&D 287.602 178.920 90.334 

Afd. POI, cluster ASPI 91.876 89.365 88.737 

Dir. E&M 40.925 42.437 59.450 

Totaal 2.339.513 2.387.495 1.779.744 
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Figuur 7  ICT-aanbestedingen 2010 per directie/afdeling in percentages 

 

Uit het globale onderzoek zijn geen aanwijzingen gekomen dat er sprake is van onvoorziene 

overschrijdingen van de aanbestedingsbudgetten. Opgemerkt dient te worden dat gegeven de 

beperkte opzet van de globale verkenning ook niet veel tijd is besteed aan het opsporen van 

eventuele overschrijdingen bij de 59 aanbestedingsprojecten. Het is binnen de opzet van het 

onderzoek ook niet mogelijk gebleken te constateren dat er regelmatig overschrijdingen 

plaatsvinden van de begrote capaciteit van medewerkers op projecten. De provincie houdt één 

en ander niet zodanig bij dat er door projectleiders en of management makkelijk op gestuurd 

kan worden. Een uitdraai van de geplande uren en gerealiseerde uren op alle te boeken 

project- en activiteitencodes over 2010 laat zien dat er eerder sprake is van een 

onderbesteding, dan van systematische overschrijdingen
13

.  

 

Ook een analyse op een kostenoverzicht uit het financiële systeem Coda laat zien dat er op de 

ICT-gerelateerde activiteitencodes vaker sprake is van een overschot dan van een 

overschrijding ten opzichte van de begroting. 

 

                                                           

13
  Bron: Jaaroverzicht 2010 geplande en gerealiseerde uren per activiteit. 
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Tabel 3 ICT-gerelateerde kosten 2008-2011 (in €) 

Jaar Uitgaven Saldo %  Opmerking 

2008 6.124.675 199.661 3,8% onderbesteding 

2009 5.362.991 255.243 5,0% onderbesteding 

2010 5.963.803 -/- 66.562 -1,1% overschrijding 

2011 7.949.385 p.m.  (begroot) 

 

De tabel laat zien dat in 2008 en 2009 minder is uitgegeven aan ICT-gerelateerde activiteiten 

dan was begroot (respectievelijk 3,8% en 5,0%). In 2010 is er per saldo 1,1% meer uitgegeven 

dan begroot. De grootste overschrijdingen komen voor op activiteitencodes die te maken 

hebben met GIS en met het digitaliseren van de documentstromen. Uitgaven die zijn 

weergegeven bij 2011 zijn de begrote uitgaven. De stijging van deze uitgaven is vooral toe te 

rekenen aan de reservering die is gemaakt voor de vervanging van het 

documentmanagementsysteem (DMS) Corsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8 ICT-gerelateerde kosten ramingen versus uitgaven (waarbij uitgaven 2011 pm). 
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4.2.4 Invoering digitalisering documentstromen als geval apart 
In het globale onderzoek is één bijzonder ICT-gerelateerd project naar voren gekomen, waarbij 

geconstateerd kan worden dat de implementatie en uitvoering op een manier verloopt en is 

verlopen die in de toekomst beter kan worden vermeden. Het gaat hierbij om de invoering van 

het documentmanagementsysteem Corsa en zijn opvolger.  

De provincie is sinds 2002 bezig met het invoeren van een DMS en anno 2011 kan de 

organisatie er nog steeds niet organisatiebreed mee werken
14

. Sinds 2006 worden wel alle 

documenten die de organisatie binnenkomen en uitgaan gescand en opgeslagen in het DMS. 

De afdeling Informatie en Documentatie (I&D) werkt mede daardoor nog steeds met een 

zodanige grote formatie dat deze afdeling in de Berenschot benchmark bijna twee maal groter 

is dan in vergelijking tot andere provincies verwacht mag worden.
15

  

Uit de interviews hebben wij begrepen dat niet meer dan circa 40 à 50 van de meer dan 700 

medewerkers van de provincie actief gebruik maken van het huidige DMS. Het gebruik wordt 

met name om technische redenen niet actief gestimuleerd. De reden hiervoor is dat, indien te 

veel mensen tegelijk gebruik maken van het systeem, het risico te groot is dat het systeem 

vastloopt. Daarnaast wordt door de vakspecialisten getwijfeld aan de betrouwbaarheid. Er zijn 

te veel voorbeelden waaruit blijkt dat zoekvragen niet tot de gewenste resultaten leiden en 

dat het systeem niet consistent is in de prestatie met betrekking tot het terugvinden van 

documenten. Deze problemen zijn onderkend en hebben ertoe geleid dat de provincie het 

huidige systeem gaat verlaten en een aanbestedingstraject is gestart voor een nieuw systeem. 

Gevolg is wel dat de provincie inmiddels al meerdere jaren niet één maar twee inhoudelijk 

identieke documentstromen faciliteert: een fysieke en een digitale documentstroom. Alle 

binnenkomende documenten worden na digitalisering door middel van scannen nog steeds 

ook fysiek verspreid en opgeslagen. Er vindt nog geen substitutie plaats. De provincie doet 

daardoor vooralsnog onnodig dubbel werk en heeft daardoor vooralsnog aanzienlijk hogere 

kosten dan strikt nodig is voor de bedrijfsvoering.  

Vanwege de aard van de problematiek en de omvang van de met de aanschaf van een nieuw 

DMS gemoeide investeringen heeft deze casus bijzondere aandacht (zie ook § 4.3.3). Diverse 

interne en externe partijen hebben audits uitgevoerd op het proces.
16

 De aanbevelingen uit 

                                                           

14
  De provincie werkt al sinds circa 1995 naar tevredenheid met een postregistratiesysteem. Door de 

uitbouw van dit systeem met een digitale opslagmodule (DMS) voor de geregistreerde stukken is de 

performance ondanks vele beloften van de leverancier teruggelopen en heeft de provincie in 2008 

besloten om op een nieuw systeem over te gaan, dat wel kan voldoen aan de eisen van deze tijd. 
15

  In de ‘bijlage 2B Cijferbijlage overhead provincie Zeeland’ bij het Berenschot benchmarkrapport staat 

dat de functie ‘postverzorging en repro’ 90% meer formatie heeft dan het benchmarkgemiddelde 

voor de provincies als groep. 
16

  Zie o.a. de nota ‘Digitaal Dienstverlenen: van Paraplu naar Programma, Eindrapportage audit 

Besluitvormingsproces e-Dienstverlening Provincie Zeeland’, d.d. 13 oktober 2009 door het 
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deze audits worden ter harte genomen met het oog op het voorkomen van vergelijkbare 

onfortuinlijke trajecten in de toekomst. Uit de gesprekken komt naar voren dat daar, waar de 

betrokkenen de beperkingen van hun eigen expertise ervaren, er tijdig externe expertise bij 

wordt betrokken. Daarnaast durft men tijdig de steven te wenden, indien een bepaalde koers 

te risicovol lijkt. Wij beschouwen dit als tekenen van een groeiend professionalisme. De casus 

van de invoering van het DMS beschouwen wij daardoor als een ongelukkig incident, waarvan 

de provincie heeft geleerd.  

4.2.5 Gebruik van voorzieningen soms zeer marginaal  
Om een indruk te krijgen van het gebruik van ICT-voorzieningen is van een aantal 

voorzieningen gebruiksgegevens verzameld. Tijdens de gesprekken zijn de volgende 

voorbeelden naar voren gekomen: 

• Het DMS Corsa is door technische beperkingen maar van nut voor een relatief kleine 

groep medewerkers en kan ook niet volledig worden vertrouwd. Daartegenover staat 

dat wel alle documentstromen dubbel worden uitgevoerd, namelijk op papier en 

digitaal (zie ook paragraaf 4.2.3). Er is relatief onnodig veel personeel nodig om beide 

stromen in goede banen te leiden. 

• De aansluiting op het landelijke bedrijvenloket ‘Antwoord© voor Bedrijven’ heeft 

welgeteld nog geen enkele vraag van een (buitenlands) bedrijf opgeleverd. 

• Het aantal raadplegingen van de GBA-Verstrekkingen (GBA-V) is - naar wij hebben 

vernomen - zeer beperkt. 

Alhoewel de laatste twee investeringen gedaan zijn op basis van een wettelijke plicht tot 

aansluiting, was het beperkte gebruik tot op zekere hoogte wel te voorzien.  

 

Het beperkte gebruik roept wel de vraag op of in de investeringsafwegingen voldoende 

rekening is gehouden met het te verwachten gebruik. 

 

Het gebruik van het GIS-systeem is relatief groot. 

4.2.6 Gebruikerstevredenheid toont wisselend beeld 
Tijdens het onderzoek is bij diverse geïnterviewden gepolst hoe de ICT-ondersteuning en het 

ICT-gebruik worden ervaren. Daarnaast is gekeken of uit de klachten en meldingen bij de 

verschillende helpdesks aanwijzingen af te leiden zijn over de gebruikerservaringen. De 

reacties van geïnterviewden geven niet de indruk dat de gebruiksvriendelijkheid van de ICT-

voorzieningen en de ICT-ondersteuning bij de provincie een bijzonder probleem vormen. Er 

zijn soms wel wanklanken te horen, maar die lijken vooralsnog (gegeven de beperkte manier 

                                                                                                                                                                          

Auditteam e-Dienstverlening en de ‘Quick scan Documentaire Informatievoorziening Provincie 

Zeeland ‘Je gaat het pas zien als je het door hebt” van PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. 

Amsterdam, 16 januari 2008. 
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van onderzoeken) niet buitensporig in aard en omvang voor een organisatie als de provincie 

Zeeland. 

 

De analyse van de geregistreerde meldingen van de servicedesk laten het volgende beeld zien: 

 

Tabel 4 Meldingen servicedesks 

Afgemelde meldingen servicedesk 2008 2009 2010 

Aantal meldingen 1.341 919 938 

Gemiddelde behandeltermijn in dagen 22,37 43,27 59,27 

Afgehandeld binnen dag 19,1% 14,7% 13,4% 

Afgehandeld binnen week 32,1% 28,6% 28,5% 

Afgehandeld binnen maand 29,2% 26,6% 22,9% 

Afhandeling meer dan een maand 19,6% 30,3% 35,2% 

 

Het gemiddelde aantal geregistreerde meldingen ligt onder de 4 per werkdag. Bij deze cijfers 

dient opgemerkt te worden dat de servicedesk alleen meldingen registreert die niet meteen 

kunnen worden opgelost of waarvan het noteren van de oplossing van nut kan zijn voor de 

kennisdeling binnen de servicedesk. De termijn waarop een verzoek of melding aan de 

servicedesk in het systeem wordt afgemeld is sinds 2008 gestegen van 22 dagen naar meer 

dan bijna 60 dagen in 2010. Het aantal verzoeken dat binnen één dag kan worden afgewikkeld 

is gedaald van 19% in 2008 naar circa 13% in 201. Daartegenover staat dat het aantal 

meldingen dat meer dan een maand openstaat in 2010 is gegroeid tot meer dan een derde van 

alle verzoeken en meldingen. De servicedeskgegevens roepen de vraag op waarom de 

behandeltermijnen toenemen. Gevraagd naar een reactie geeft de clustercoördinator aan dat 

de toename wel klopt, maar dat een en ander deels te maken heeft met de manier waarop de 

afdeling de registratie gebruikt. De registratie dient meer als geheugen over wat er gedaan 

moet worden en gedaan is dan als instrument om te sturen op afhandeltijden. De oplopende 

gemiddelde afhandeltermijnen worden door de servicedesk nog niet als verontrustend 

ervaren.  
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Figuur 9 Afgehandelde meldingen servicedesk 2008-2011 

 

De Corsa Helpdesk heeft in 2010 circa 183 geregistreerde meldingen en vragen verwerkt. Dat 

komt neer op minder dan één verzoek of vraag per werkdag. Het overgrote deel bestaat uit 

herinstalleringsverzoeken van Corsa en het installeren van Corsa op pc’s van nieuwe 

medewerkers.  

 

De geo-informatie helpdesk heeft over een periode van vijf maanden tot februari 2011 32 

klachten, opmerkingen (samen 18) en wensen of vragen (samen 14) geregistreerd.  

 

De helpdesk van Coda wordt in de regel meerdere malen per dag benaderd. Ook hier geldt dat 

alleen zaken worden geregistreerd op een actielijst die niet meteen kunnen worden opgelost. 

Het gaat hierbij om minder dan één melding per werkdag.  

4.3 Oordeel over de uitvoering 

4.3.1 Algemeen beeld niet zorgwekkend 
Het algemene beeld dat uit het verkennende onderzoek naar voren komt is dat de uitvoering 

bij de provincie geen al te grote zorgpunten kent (met uitzondering van het DMS-project). 

Beleidsdoelstellingen met betrekking tot de invoering van het NUP lijken relatief voortvarend 

te worden gehaald en, waar het niet lukt, is dat voor een belangrijk deel te wijten aan 

oorzaken die buiten de invloedsfeer van de provincie liggen. Projecten en activiteiten 

overschrijden niet structureel het beschikbare budget. Het aantal klachten en meldingen is 

beperkt en, voor zover zij zich hebben uitgesproken, zijn medewerkers redelijk tevreden over 

de dienstverlening. De constateringen met betrekking tot de uitvoering roepen echter de 

volgende aandachtspunten op: 
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4.3.2 Sluiten van de beleidscyclus voorkomt dat bel eid papieren 
tijger wordt 

Zoals in paragraaf 4.2.1 is geconstateerd, is de provincie niet consistent in het uitvoeren van 

hetgeen men zich voorneemt. Dit hoeft in beginsel niet erg te zijn als voortschrijdend inzicht 

tot betere beleidskeuzen leidt. Het plan ‘Doorverbinden’ leende zich door zijn opzet niet voor 

sturing en evaluatie. De sturingsketen ofwel feedbackloop in de beleidscyclus lijkt daarmee 

niet gesloten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10 De plan-do-check-act cirkel is een vorm van feedbackloop die kenmerkend is voor veel 

kwaliteitssystemen en beleidscycli. Monitoring van de resultaten (check) moet leiden tot 

bijsturing (act) als er verschillen zijn tussen datgene wat gepland is (plan) en datgene wat 

uitgevoerd is (do). 

 

Doordat de feedbackloop op het beleid niet gesloten is, is nooit bewust besloten om van 

bepaalde onderdelen uit het oorspronkelijke beleidsplan af te zien. De status van het 

beleidsplan als richtinggevend kader in de organisatie is daardoor zwak. Het verdient 

aanbeveling het beleidsplan beter in te bedden in de planning- & controlcyclus zodat het nut 

ervan voor de organisatie kan toenemen. De provincie werkt met managementrapportages 

(maraps) op het niveau van organisatieonderdelen. Het zicht op het realiseren van 

beleidsdoelen uit meer organisatiebrede beleidsnota’s, zoals het beleidskader voor het 

informatiebeleid, lijkt daardoor te vertroebelen. Men moet relatief veel moeite doen om op 

basis van de gegevens uit de verschillende maraps een beeld te reconstrueren over de 

beleidsdoelstellingen versus de realisatie. 

4.3.3 Invoering DMS als testcase 
Ondanks de constatering dat de provincie nauwelijks gebruik maakt van de voorgenomen 

methode van projectmanagement Prince2 en de managementinformatie met betrekking tot 

ICT-projecten nog niet optimaal is, zijn er maar weinig voorbeelden van projecten die 

beheersmatig uit de hand zijn gelopen. Alleen de invoering van het DMS Corsa en de 

aanbesteding van een opvolger voor dit systeem vormen hierop een uitzondering. Vanwege 
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het bijzondere karakter en de ingrijpendheid van dit traject op de organisatie is het 

gerechtvaardigd om het project apart te beschouwen. 

 

De wijze waarop de provincie het traject oorspronkelijk heeft opgepakt is voor verbetering 

vatbaar. De organisatie heeft dit echter ook zelf onderkend. Door het betrekken van externe 

expertise op de belangrijke momenten is geprobeerd het project weer in goede banen te 

leiden. De tijdelijke opschorting van de nieuwe aanbesteding zien wij dan ook als een teken 

van een zich professionaliserende ICT-organisatie. 

 

Het werken met een gebrekkig DMS dat op afzienbare termijn vervangen gaat worden, roept 

een aantal vragen op. Het beheer en gebruik van het systeem vragen aanzienlijke 

inspanningen en investeringen van de provinciale organisatie. Deze inspanningen lijken op het 

eerste gezicht weggegooid geld. De organisatie mag en kan immers nog niet volledig 

vertrouwen op de in het DMS opgeslagen informatie. Alles wat erin is opgenomen moet 

uiteindelijk worden geconverteerd naar het nieuwe systeem. Deze omzetting zal naar 

verwachting ook arbeidsintensief zijn. Bovendien zullen, zolang de provincie nog geen formele 

toestemming tot substitutie heeft verkregen van de archiefinspectie
17

, alle documenten ook in 

fysieke vorm opgeslagen moeten blijven. Zover wij hebben kunnen waarnemen is substitutie 

nog lang niet aan de orde. Daarnaast is het vrijwel zeker dat de documenten die nu worden 

gescand niet onder de substitutieregeling zullen mogen vallen. Substitutie vereist namelijk dat 

de omzetting plaatsvindt volgens een - vooraf - goedgekeurde procedure, die de kans op 

verschillen tussen het originele en digitale document feitelijk moet uitsluiten. De kans is reëel 

dat de provincie de archiefinspectie niet kan overtuigen van de degelijkheid van de procedures 

in het verleden, waardoor de reeds gescande archieven niet voor substitutie in aanmerking 

komen, tenzij ze opnieuw worden gescand volgens de procedure op basis waarvan men alsnog 

substitutie heeft gekregen.  

 

De provincie had er ook voor kunnen kiezen te stoppen met scannen totdat de techniek zich 

betrouwbaar genoeg heeft getoond. Ook kan men alsnog overwegen om alleen die 

documenten te digitaliseren waarvan men meteen de vruchten kan plukken en waarmee dus 

direct efficiencywinsten geboekt kunnen worden. Voor de overige taken en processen, waar 

men nog steeds voornamelijk werkt op basis van de papieren documentstromen, kan dan 

overwogen worden alleen de afgesloten dossiers (de statische archieven) te digitaliseren 

indien men het belangrijk genoeg vindt dat deze ook in de toekomst via het nieuwe systeem 

digitaal ontsloten moeten kunnen worden.  

                                                           

17
  Nader uitgezocht moet worden of de provinciale archiefinspectie deze substitutie mag verlenen aan 

de provinciale organisatie of dat er teruggevallen moet worden op een landelijke inspectiedienst. 
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4.3.5 Gebruikersondersteuning in verhouding tot aan tal meldingen? 
De provincie heeft vier verschillende helpdesks voor het faciliteren van gebruikers van 

ICT-voorzieningen. Gegeven de omvang van de organisatie is dit nogal ruim bemeten. Het kan 

daarom mogelijk voordeel bieden als de ondersteuning verder wordt geclusterd en de 

provincie haar functioneel beheer meer baseert op standaarden in de sector zoals BiSL. 



 

 

Bijlagen 
 



 

Informatiebeleid in een veranderende tijd 

Rapport van bevindingen 

 

Pagina 40 van 52 

Geïnterviewde personen 

 

J. van Bochhove Coördinator GIS/ICT RMW 

C.J. van Gilst  Hoofd afdeling POI 

A.O.P. Guikema  Hoofd afdeling Bestuur 

W. Meijer  Hoofd afdeling Verkeer & Vervoer 

A. Roelse   Coördinator ICT 

P.M. Sperling  Senior beleidsmedewerker ICT 

L.J.M. Verdult  provinciesecretaris/directeur SBO  

C.A. de Visser  Beleidsmedewerker kwaliteitszorg RMW  

R. Wildschut Hoofd afdeling Bedrijfsvoering SBO en programmamanager 

e-Dienstverlening 



 

Informatiebeleid in een veranderende tijd 

Rapport van bevindingen 

 

Pagina 41 van 52 

NUP Programma's en projecten 

 

Op deze pagina vindt u een overzicht van organisaties, projecten en programma’s die een 

bijdrage leveren aan de totstandkoming van de elektronische overheid (www.e-overheid.nl). 

 

 

• Antwoord© 

• Antwoord voor bedrijven 

• Baseline digitale 

informatiehuishouding  

• Basisregistratie Adressen (BAG)  

• Basisregistratie Bodem en Ondergrond 

(BRO) 

• Basisregistratie Gebouwen (BAG) 

• Basisregistratie Grootschalige 

Topografie (BGT) 

• Basisregistratie inkomen (BRI)  

• Basisregistratie Kadaster 

• Basisregistratie Lonen 

arbeidsverhoudingen en uitkeringen 

(BLAU)  

• Basisregistratie onroerende zaken  

• Basisregistratie voertuigen 

• Bekendmakingen 

• Burger Service Nummer (BSN)  

• Decentrale regelgeving 

• Dienstenrichtlijn 

• DigiD 

• DigiD Machtigen 

• Digikoppeling 

• Digimelding 

• Diginetwerk 

• Digipoort 

• Digitaal Klantdossier (DKD) 

• Digitale uitwisseling in Ruimtelijke 

processen (DURP) 

• Digitale werkomgeving rijksdienst 

(DWR) 

• eHerkenning voor bedrijven 

• e-Inspecties 

• Elektronisch kinddossier (EKD) 

• Elektronisch Ondernemingsdossier 

(EOD) 

• Elektronisch patientendossier (EPD) 

• Gemeenschappelijke Machtiging- en 

Vertegenwoordigingsvoorziening 

(GMV) 

• Gemeenschappelijke Ontsluiting 

Basisregistraties (GOB) 

• Gemeentelijke basisregistratie 

personen (GBA)  

• GEmeentelijke Model Architectuur 

(GEMMA) 

• GovUnited 

• Grootschalige Topografie 

• Haagse ring 

• Handelsregister 

• ICTU 

• Informatieknooppunt Cybercrime 

• Internetspiegel 

• Interprovinciaal Overleg (IPO) 

• Kwaliteitsinstituut Nederlandse 

Gemeenten (KING) 

• Model Architectuur Rijksdienst (MARIJ) 

• Modernisering GBA 

• MijnOverheid.nl 

• Nederland Open in Verbinding (NOiV) 

• Nederlandse Overheid Referentie 

Architectuur (NORA) 

• Nummers in het handelsregister 

• Omgevingsvergunning 

• Overheidsbrede zoekdienst 

• Provinciale Referentie Architectuur 

(Petra) 
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• Randvoorwaarden modernisering 

Burgerlijke Stand (RmBS) 

• Regelhulp 

• Registratie niet ingezetenen (RNI) 

• RENOIR 

• Rijkspas 

• Risicokaart 

• Samenwerkende Catalogi 

• Slim geregeld goed verbonden (SGGV) 

• Stelsel van Basisregistraties 

• TenderNed 

• Vergunningen op internet 

• Verwijsindex Risicojongeren (VIR) 

• Verzuimloket 

• Waterschapshuis 

• Waterschaps Informatie & Logisch 

Model Architectuur (WILMA) 

• Webrichtlijnen 

• Welstand Transparant  

• Wet kenbaarheid publiekrechtelijke 

beperkingen (WKPB) 

• Wet maatschappelijke ondersteuning 

(WMO) 

 

 

- Webrichtlijnen 

- Samenwerkende Catalogi 

- Antwoord voor bedrijven 

- MijnOverheid.nl 

- Antwoord© 

 

 

- DigiD burger 

- DigiD Machtigen: een ander uw 

zaken laten regelen 

- eHerkenning voor Bedrijven 

Burgerservicenummer (BSN) 

- Digikoppeling 

- Digimelding 

- Gemeenschappelijke Ontsluiting 

Basisregistraties (GOB) 

- Dienstenloket 

- Omgevingsloket 

- Digitaal Klantdossier werk en 

inkomen (DKD) 

- Regelhulp en digitalisering WMO 

- Verwijsindex risico's jeugdigen 

- 1 loket voor verzuim en voortijdig 

schoolverlaten 

- Basisregistratie Grootschalige 

Topografie (BGT) 

- Kadaster 

- Topografie 

- Basisregistratie Adressen en 

Gebouwen (BAG) 

- Handelsregister (NHR) 

- Registratie Niet Ingezetenen (RNI) 

- Gemeentelijke Basisregistratie 

Personen (GBA) 

- Nederland Open in Verbinding 

(NOiV) 
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NUP-kaart Dienstenloket 
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NUP-kaart Omgevingsvergunning 
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Begrippenlijst 

 

Applicatie 

Een applicatie (letterlijk: toepassing) is een computerprogramma dat is bedoeld om door de 

gebruiker direct te worden gebruikt. Dit in tegenstelling tot een servertaak of andere taken die 

door een besturingssysteem in de achtergrond worden uitgevoerd.  

Een veelgebruikte analogie om het verschil te verduidelijken is de relatie tussen verlichting 

(applicatie) en een elektriciteitscentrale (taken). De elektriciteitscentrale dient er voor om 

stroom te produceren, een handeling die in zichzelf geen nut voor een gebruiker heeft. Pas als 

deze stroom wordt gebruikt, voor bijvoorbeeld verlichting, heeft de gebruiker er iets aan.  

Voorbeeld van applicaties zijn tekstverwerking en e-mail (Word, Outlook, et cetera). 

 

BISL 

BISL is een standaard voor het inrichten van het functioneel beheer (Business Information 

Services Library) en houdt zich bezig met het beheren van de informatievoorziening in een 

organisatie. De bedrijfsapplicaties worden gebruikt door de gebruikersorganisatie en moeten 

eventueel aan veranderende eisen worden aangepast. Het beschrijven van deze wijzigingen, 

het (laten) doorvoeren van de voorgestelde wijzigingen en het controleren van de wijzigingen 

behoort tot het takenpakket van functioneel beheer. 

 

Cloud computing 

Cloud computing is het via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, 

software en gegevens, ongeveer zoals stroom uit het elektriciteitsnet. De cloud (Nederlands: 

wolk) staat voor het internet en de delen en acties van de applicatie die niet op de machine 

van de gebruiker plaatsvinden. De gebruiker hoeft op deze manier geen eigenaar meer te zijn 

van de gebruikte hard- en software en is niet verantwoordelijk voor het onderhoud. De details 

van de informatietechnologische infrastructuur worden aan het oog onttrokken en de 

gebruiker beschikt over een “eigen”, in omvang en mogelijkheden schaalbare, virtuele 

infrastructuur (bron: Nederland Open in Verbinding; NiOV). 

 

Documentmanagementsysteem (DMS) 

Een documentmanagementsysteem (DMS) of documentbeheersysteem is over het algemeen 

een database waarin beschrijvende kenmerken (metadata) van documenten worden 

opgeslagen en makkelijk zijn terug te vinden zijn aan de hand van de kenmerken zoals auteur, 

naam, omschrijving, datum, categorie en status. De documenten zelf kunnen ook in de 

database worden opgeslagen, of op een beveiligde (netwerk) locatie, die via de database 

toegankelijk is. Documentbeheersystemen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om 

documenten elektronisch op te slaan opdat de organisatie daarmee - mits ze voldoet aan 

strikte voorwaarden - kan voldoen aan wet- en regelgeving, zoals: ISO 9001 certificering, 

Archiefwet, Seveso I en II, et cetera. Een voorbeeld van een DMS is Corsa. 
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Escalatie 

Hiërarchische escalatie wil zeggen dat er een verticaal beroep - gebaseerd op de hiërarchie in 

de organisatie - wordt gedaan op de organisatie, omdat de bevoegdheid om een noodzakelijke 

beslissing te nemen niet aanwezig is.  

Een andere vorm van escalatie is 'functionele escalatie'. Hierbij wordt een horizontaal beroep 

gedaan op de organisatie om meer gedetailleerde kennis of expertise ter beschikking te stellen 

(bron: ITIL® Foundation). 

 

Gemeentelijke Basisadministratie-Verstrekkingen (GBA-V) 

GBA-V is de centrale component in het GBA-stelstel. Alle gegevens uit de gemeentelijke 

basisadministraties zijn ondergebracht in één centrale, landelijke database, GBA-V en bevat 

alle persoonslijsten die in de GBA zijn ingeschreven. GBA-V wordt geactualiseerd door de 

gemeentelijke GBA systemen. Deze sturen een volledig nieuwe "persoonslijst" naar GBA-V 

zodra één of meer van de gegevens op een persoonslijst wijzigt. Een online service zorgt voor 

de verstrekking vanuit GBA-V van de huidige volledige gegevensset (voor zover geautoriseerd) 

aan afnemers. (Bron: Ministerie van BZK). 

 

Genootschap voor Informatie Architecten (GIA) 

Het Genootschap voor Informatie Architecten (GIA; de beroepsvereniging voor professionals 

op het gebied van informatiearchitectuur) definieert een informatiearchitect als degene die 

aan de productiefactor Informatie werkt en de informatie architectuur maakt en/of bijhoudt.  

 

Geografisch informatiesysteem (GIS) 

Een geografisch informatiesysteem (meestal afgekort tot: GIS) is een informatiesysteem 

waarmee (ruimtelijke) gegevens of informatie over geografische objecten, zogeheten geo-

informatie kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en 

gepresenteerd. 

 

Het Nieuwe Werken (HNW) 

Het Nieuwe Werken is een pakket aan principes en richtlijnen voor een veranderstrategie om 

werken effectiever, efficiënter maar ook plezieriger te maken voor zowel de organisatie als de 

medewerker. Het gaat daarbij vooral om een verandering van cultuur en mentaliteit, waarbij 

de nieuwste technologieën helpen om de verbindingen tussen mensen te leveren. De 

belangrijkste uitgangspunten bij Het Nieuwe Werken zijn: 

- De medewerker en niet de systemen staan centraal. Mensen bepalen in grote mate zelf 

waar, wanneer, hoe en met wie ze werken. 

- Werken aan de hand van thema’s is het uitgangspunt en niet de grenzen van organisatie. 

De organisatie wordt rond de thema’s gevormd (Binnenlands Bestuur, 12 november 2009). 
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Informatiearchitectuur 

De informatiearchitectuur beschrijft de inhoudelijke relaties en de onderlinge samenhang 

tussen toepassingen en gegevensverzamelingen. Hiermee worden de relaties met informatie 

en communicatie als bedrijfsmiddelen/productiefactoren van een organisatie inzichtelijk. De 

informatiearchitectuur is daarmee een onderdeel van de informatievoorziening binnen een 

organisatie. Er is niet een algemeen erkende definitie voor het begrip informatiearchitectuur. 

Andere, gerelateerde termen voor het begrip informatiearchitectuur zijn digitale architectuur 

en architectuur van de informatievoorziening. De informatiearchitectuur wordt opgesteld door 

een informatiekundige in de rol van informatiearchitect. 

 

Infrastructuur 

Onder infrastructuur wordt - in termen van ICT - de verzameling voorzieningen verstaan, 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. 

 

INK-model 

De visie achter het INK-model heeft betrekking op het continu streven naar het balanceren 

tussen diverse belanghebbenden van de organisatie, het balanceren tussen de resultaten en 

de inspanningen die gedaan moeten worden om die resultaten te behalen en het voortdurend 

werken aan (kwalitatieve) groei. Dit, om – in een veranderende omgeving met veranderende 

eisen en wensen – blijvend goede prestaties neer te zetten. Bron: Instituut Nederlandse 

Kwaliteit 

 

ITIL 

ITIL is een standaard voor het inrichten van het technisch beheer (Information Technology 

Infrastructure Library) en is ontwikkeld als een referentiekader voor het inrichten van de 

beheerprocessen binnen een ICT-organisatie. Het richt zich op het instandhouden, beheren en 

onderhoud van de IT-infrastructuur. De IT-infrastructuur is de basis waarop applicaties kunnen 

draaien en bestaat uit het netwerk, de computers en operating systems en overige 

randapparatuur. 

 

Legacy-systemen 

Met de term 'legacy systemen' worden informatiesystemen aangeduid die kernprocessen van 

organisaties ondersteunen en die al lange tijd draaien, verouderd zijn, niet voldoen aan de 

huidige standaard, maar nog niet gemist kunnen worden binnen het bedrijf. Het woord 'legacy' 

verwijst naar een 'erfenis'. 
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Mijn.overheid.nl 

MijnOverheid is ieders persoonlijke website voor overheidszaken. Burgers kunnen hier zien 

hoe ze zijn geregistreerd bij de overheid (GBA, Kadaster, UWV, RDW), berichten van de 

overheid ontvangen en overzicht houden over hun zaken met de overheid (zoals de 

afhandeling van een vergunningsaanvraag). 

 

Nederland Open in Verbinding 

Programmabureau Nederland Open in Verbinding (NOiV) ondersteunt overheden bij de 

uitvoering van het kabinetsbeleid voor open standaarden en open source software, zoals 

vastgelegd in het actieplan 'Nederland Open in Verbinding'.  

Organisaties kunnen alleen effectief (in wisselende samenstelling) met elkaar samenwerken als 

zij afspraken maken over de inrichting van die samenwerking en de wijze waarop gegevens 

worden uitgewisseld. Interoperabiliteit, dat wil zeggen het vermogen van 

(informatie)systemen om op elektronische wijze gegevens en informatie te kunnen uitwisselen 

binnen en tussen organisaties, tussen bedrijven en overheden en burgers en overheden en 

overheden onderling is dan ook een noodzakelijke voorwaarde voor het bereiken van deze 

maatschappelijke doelen. In dat kader heeft de Tweede Kamer aangegeven het gebruik van 

open standaarden en open source software door de overheid en de (semi-) publieke sectoren 

belangrijk te vinden, en het toenmalige kabinet (Balkenende 4) gevraagd hiervoor een 

actieplan op te stellen.  

 

Omgevingsloket Online (OLO) 

Het Omgevingsloket Online is een website van het ministerie van I&M, in samenwerking met 

de VNG en het IPO, waar particulieren en bedrijven digitaal een complete 

omgevingsvergunning kunnen aanvragen en de behandeling van de ingediende aanvraag 

kunnen volgen (www.omgevingsloket.nl)  

 

Open source software 

Open source software onderscheidt zich van niet open source software (verder gesloten 

software te noemen) op slechts één juridisch aspect: de broncode is open en beschikbaar. De 

broncode is de tekst waarin de software origineel is geschreven. Software wordt als 'open' 

beschouwd als de broncode gelezen, aangepast en verspreid mag worden. Beschikbaarheid 

betekent dat iedereen de code gratis of tegen een nominaal bedrag kan verkrijgen. Open 

source software is op alle andere aspecten (technische, organisatorisch of beheersmatig) niet 

te onderscheiden van andere software. Wel wordt het samenwerken van 

softwareontwikkeling sterk gestimuleerd omdat de broncode met iedereen gedeeld kan 

worden. Een voorbeeld van open source software is OpenOffice voor kantoorautomatisering 

(bron: Nederland Open in Verbinding; NiOV). 
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PRojects IN Controlled Environments (PRINCE) 

PRINCE2 is een gestructureerde methode voor projectmanagement. Deze methode is gericht 

op het management, de besturing en de organisatie van een project. PRINCE2 is ontwikkeld en 

wordt onderhouden door de Britse semi-overheidsorganisatie Office of Government Commerce 

(OGC). 

 

Project Start Architectuur (PSA) 

PSA staat voor Project Start Architectuur. De PSA is de vertaling van de algemene 

architectuurprincipes en -modellen naar projectspecifieke richtlijnen. De algemene 

architectuur wordt als het ware toegesneden op de specifieke problematiek van het project. 

Hierdoor geeft de PSA een heel concreet en doelgericht kader aan waarbinnen het project 

moet worden uitgevoerd. Het doel van de PSA is om een project een concrete, relevante en 

praktisch realiseerbare scope mee te geven zodat het projectresultaat past in het grotere 

geheel van de organisatie. De PSA wordt gemaakt aan het begin van het project. De PSA wordt 

opgesteld in samenwerking tussen de architecten en het projectteam. Samen met een Plan 

van Aanpak vormt de PSA het startdocument voor het project.  

 

Ruimtelijkeplannen.nl 

Sinds 1 januari 2010 zijn overheden op grond van de Wet ruimtelijke ordening verplicht 

nieuwe ruimtelijke plannen te digitaliseren en te ontsluiten via RO-Online. RO-Online maakt 

via de website www.ruimtelijkeplannen.nl de plannen toegankelijk. Daarnaast kunnen 

overheden op basis van vrijwilligheid ook bestaande plannen publiceren. Op termijn zullen alle 

ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die 

afkomstig zijn van gemeenten, provincies en het rijk, via deze website voor iedereen 

beschikbaar komen. De website is een samenwerking van het ministerie van I&M, VNG, IPO, 

Kadaster en Geonovum. 

 

Shared services 

Shared services zijn te definiëren als het concentreren van gelijksoortige activiteiten waarvoor 

eenzelfde competentie of expertise nodig is, in een zelfstandige organisatie. Het doel is te 

streven naar evenwicht tussen de schaalvoordelen van gecentraliseerde organisaties en de 

flexibiliteit van kleine organisaties.  

 

Structured Query Language (SQL) 

SQL is een gestandaardiseerde "taal" die gebruikt kan worden voor taken zoals het bevragen 

en het aanpassen van gegevens in een relationele databank. 
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Stand alone applicaties 

Stand alone applicaties zijn computerprogramma's die zelfstandig op een computer kunnen 

draaien, zonder dat ze daarbij gegevens van een andere computer nodig hebben. De gegevens 

worden dus ook niet gedeeld tussen verschillende gebruikers op verschillende computers. 

 

Substitutie 

Substitutie moet worden aangevraagd bij de archiefinspectie indien een overheidsorganisatie 

documenten in een ander formaat wenst te archiveren (meestal digitaal) dat het formaat van 

de bron (meestal papier). Na substitutie mag de overheidsorganisatie het oorspronkelijke 

brondocument formeel niet meer bewaren. 

 

Web 2.0 

Web 2.0 verwijst naar de 2
e
 fase van het internet, waarbij iedereen informatie toevoegt naar 

eigen wens. Directe voorbeelden hiervan zijn sociale netwerksites, maar ook een videosite als 

You Tube wordt hiertoe gerekend (bron: Nederland Open in Verbinding; NiOV). 

 

Workflow management 

Workflow management is de beheersing van werkstromen, ofwel de beweging van informatie, 

vaak met geautomatiseerde middelen. Workflow management zorgt ervoor dat de juiste 

informatie, volgens de regels van het bedrijf, op inzichtelijke en efficiënte wijze van de ene 

afdeling naar de andere afdeling gaat. 

Workflow systemen waarborgen het juiste verloop van een order, klacht of andere taak binnen 

een bedrijf door deze eerst in deeltaken op te splitsen en vervolgens in de juiste volgorde door 

de desbetreffende afdelingen te laten behandelen en accorderen. De status en het traject van 

een taak zijn daardoor op ieder moment inzichtelijk. 

 

Zaakgericht werken 

Bij zaakgericht werken staat het werkproces (de 'zaak') centraal en wordt het werkproces waar 

mogelijk elektronisch ondersteund. Er wordt gekeken vanuit de dienstverlening aan de burgers 

en de bedrijven. Op een identieke wijze moet elke klant zijn afzonderlijke zaak kunnen volgen. 

Bovendien kunnen de doorlooptijden beter bewaakt worden en wordt de interne 

bedrijfsvoering beter bewaakt door middel van volgens een vast stramien opgestelde 

managementrapportages. Ook is er voor objecten een effectievere handhaving mogelijk: via 

het zaakgericht werken is het heel gemakkelijk te achterhalen welke zaken er allemaal spelen 

rond één object (pand).  

Ter illustratie een voorbeeld: Als een fabrieksuitbreiding van de firma Jansen zou bestaan uit 

een hinderwetvergunning, een energiebesparingsubsidie en een bestemmingsplanwijziging, 

dan valt deze zaak uiteen in verschillende (aan elkaar gerelateerde) zaken. Zowel de 'klantzaak' 

(de uitbreiding) als de drie afzonderlijke 'productzaken' worden gevolgd tot het moment dat 

de hele zaak gesloten wordt (en dus gearchiveerd). Als het passend is in de situatie kan aan de 
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klantzaak een medewerker worden gekoppeld, die als aanspreekpunt fungeert. Deze wikkelt 

de klantzaak af (en voert dus ook een stukje regie) terwijl elke productzaak zelfstandig door de 

juiste medewerkers kan worden behandeld.  




