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1 INLEIDING 
 

We leven in een sterk veranderend maatschappelijk landschap,met een maatschappij die andere 

wensen en eisen stelt aan de dienstverlening door overheidsinstanties. De overheid, en gemeenten in 

het bijzonder, als meest herkenbare ingang voor 

overheidsvragen1, moet hierop anticiperen. Dit 

vraagt een andere houding van de organisatie. Er 

kan niet langer gedacht worden in afdelingen en 

het producten aanbod. In plaats daarvan moeten 

we leren denken in processen en ketens. Met de 

klantvraag en maatschappelijke ontwikkelingen 

als uitgangspunt, kan dan gekeken worden welk 

type organisatie nodig is om op een efficiënte en 

effectieve wijze uitvoering te geven aan onze 

taken als gemeente. Pas dan zal ook duidelijk zijn 

op welke wijze de processen en de  

informatievoorziening ingericht kunnen worden 

en kan dit herleid worden naar een 

maatschappelijk relevante bijdrage. 
  Figuur 1: Samenhang Dienstverlening en Informatievoorziening 

 

Is dit nieuw? Nee. Al geruime tijd wordt vanuit het Rijk druk uitgeoefend om te standaardiseren en 

wordt het proces- en zaakgericht werken gestimuleerd. Met programma’s als OL2000, AndereOverheid, 

Egem-i, Antwoord©, NUP etc wordt ondertussen gewerkt aan de basis informatiearchitectuur om het 

gemeenten mogelijk te maken een betere (e-)dienstverlening te realiseren. Dit BIP 2.0 is dan ook het 

vervolg op het “ Informatieplan 2005 – 2009” en het “Realisatieplan E-overheidsvoorzieningen”. Het 

kijkt vooruit en geeft kaders voor een goede invulling van de informatievoorzieningsfuncties binnen de 

gemeente, in relatie tot de organisatieontwikkeling, bedrijfsvoering en dienstverlening.  

 

De samenhang tussen de verandering van “ aanbodgericht → vraaggericht” , van “ denken in taken → 

denken in processen en ketens” en de groei van een “ automatiseringsomgeving → 

informatiseringsomgeving” is hierbij lang niet altijd duidelijk. In de praktijk leidt dit tot veel op zich 

staande projecten, die, zonder duidelijke sturing, op de organisatie afgevuurd worden.  

 

In het voor u liggende document, BIP 2.0, zal daarom veel nadruk liggen op het “waarom”, het 

“waartoe”  en de samenhang in de verschillende ontwikkelingen. 

 

                                                           
1
 Antwoord© 
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1.1 Waarom een bedrijfsinformatieplan 

Voor de dienstverlening en de bedrijfsvoering is de organisatie afhankelijk van een goede 

informatievoorziening en ondersteuning van  ICT. De informatievoorziening en de daarbij toegepaste ICT 

zijn van cruciaal belang voor de prestaties van de gemeente Dalfsen. Zonder adequaat opgezette 

informatievoorziening en de juiste ICT kan Dalfsen haar ambities niet waarmaken. Daarbij wordt de 

gemeente geconfronteerd met ontwikkelingen die binnen de gehele overheid spelen en die zich richten 

op de realisatie van de elektronische overheid. De moderne burger verwacht van de gemeente zeven 

dagen per week, 24 uur per dag geïntegreerde, interactieve dienstverlening via meerdere kanalen. Ook 

verwacht de burger een transparante overheid die besluiten op proactieve wijze openbaar maakt, 

verantwoording aflegt en interactieve beleidsvorming ondersteunt. Dit alles vraagt om een moderne 

gemeentelijke organisatie waarbij op een efficiënte wijze gebruik wordt gemaakt van beschikbare 

middelen en de mogelijkheden die informatietechnologie biedt. De technologische ontwikkelingen en 

het verder digitalisering van documenten en processen bieden de gemeente de kans om de 

dienstverlening en de interne bedrijfsvoering efficiënter te maken. 

 

De kritische succesfactor bij het efficiënter maken van de dienstverlening en de bedrijfsvoering, is het 

stroomlijnen van interne werkprocessen en het ondersteunen van deze processen met de beschikbare 

informatiemiddelen. Steeds meer werkprocessen reiken verder dan de muren van één afdeling of zelfs 

van de organisatie en grijpen multidisciplinair in elkaar. Bijvoorbeeld in het sociale domein, waar veel 

samengewerkt wordt met ketenpartners. Daarnaast moeten management en medewerkers leren om de 

beschikbare technologie optimaal te benutten en om klantgericht en efficiënt te werken. We komen om 

in het papier, terwijl de digitale wereld juist volop kansen biedt voor het creëren, delen en verrijken van 

informatie. Wij willen als organisatie een groei naar volwassenheid maken van activiteit- naar 

ketengericht (conform fase 3 van het Organisatie Ontwikkel model2 op het gebied van 

Informatievoorziening). De noodzaak groeit om met keten- en samenwerkingspartners toe te werken 

naar een duurzaam ingerichte en toekomstgerichte informatiehuishouding. Dit is een onderwerp dat 

van belang is voor heel de gemeentelijke organisatie. Bestuur, directie, management en medewerkers 

moeten er, ieder vanuit de eigen positie, een bijdrage aan leveren. 

 

Daarom is het van belang hiervoor beleid te ontwikkelen dat aan de ontwikkeling van de gehele 

informatievoorziening en informatietechnologie in onderlinge samenhang richting geeft en deze 

benadert als zijnde een organisatievraagstuk. Een beleid dat is geïntegreerd met het beleid op de 

bedrijfsvoering en dat duidelijk de connecties aangeeft met andere ontwikkelingen binnen en buiten de 

organisatie. 

 
Urgentie en noodzaak 

Informatie is - naast mensen en middelen - de belangrijkste grondstof voor onze werkprocessen en 

daarmee een kritische succesfactor voor ons functioneren. Want als gemeente: 

• leggen we informatie vast over samenleving en burgers; 

• kunnen we met deze informatie de klant beter en sneller van dienst zijn; 

• leggen we verantwoording af op basis van informatie; 

• gebruiken we informatie van onszelf en anderen voor het maken, uitvoeren en handhaven van beleid en wetgeving; 

• wisselen we informatie uit en stellen we informatie beschikbaar aan anderen binnen de (rijks)overheid en daarbuiten 

 

                                                           
2
 Het Organisatie Ontwikkel modelis een door de Bestuursacademie ontwikkeld model t.b.v. lagere overheden voor 

organisatieontwikkeling en sturing. Het model is afgeleid van het INK-model. 
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1.2 Doelstelling BIP 2.0 

Het BIP 2.0 richt zich op het maken van keuzes voor: 

 

1. het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen die vereisen dat informatie voor iedereen 

inzichtelijk, toegankelijk en gestructureerd beschikbaar is; 

2. de inzet van Informatievoorziening als communicatiemiddel, ingezet om de betrokkenheid van 

burgers en maatschappelijke instanties te vergroten bij het besturen van de gemeente 

(inwonersparticipatie en interactieve beleidsvorming); 

3. het ontsluiten en beschikbaar stellen van digitale Bestuurlijke informatie; 

4. de inzet van Informatievoorziening als strategisch middel, ingezet bij de realisatie van vraaggerichte 

publieksdienstverlening (mensgericht, snel, zeker en toegankelijk) 

5. het optimaal ondersteunen van alle klantcontacten door informatievoorziening; 

6. Informatievoorziening die ervoor zorgt dat de inwoner (en medewerker) 24 uur per dag producten 

en diensten digitaal kan aanvragen en de status van de afhandeling kan volgen; 

7. het verder digitalisering en zaakgericht werken om de informatievoorziening en bedrijfsvoering te 

verbeteren; 

8. de inzet van Informatievoorziening als sturingsinstrument voor management en college; 

9. de inzet van informatievoorziening als middel om de organisatiedoelstellingen te realiseren; 

10. aansluiting bij landelijke e-Overheid programma’s en op de gemeentelijke informatiearchitectuur 

(GEMMA); 

11. eenmalige opslag en meervoudige gebruik van gegevens en digitale informatie; 

12. nauwe samenwerking op ICT gebied met buurgemeenten; 

13. de inzet van informatievoorziening als middel om de bedrijfsvoering efficiënter te maken. 
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2 LEESWIJZER 
 

Voor u ligt het “ BIP 2.0”, oftewel het Bedrijfsinformatieplan 2.0. Waarom 2.0? Omdat het voortborduurt 

op het “ Realisatieplan E-overheidsvoorzieningen” uit 2009, waarmee de aanzet is gegeven om te komen 

tot een goede basis informatiearchitectuur. Met dit BIP heeft een herijking van de nog lopende 

projecten plaatsgevonden en is gekeken hoe de samenhang tussen de verschillende projecten en de 

bedrijfsvoering inzichtelijker gemaakt kon worden. 

 

In hoofdstuk 3 wordt beschreven wat onze ambitie is, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Dit is het 

vertrekpunt voor het informatiebeleid, omdat het een duidelijke richting geeft aan de organisatie. 

Hierbij moeten we natuurlijk rekening houden met de ontwikkelingen (hoofdstuk 4) en de kaders en 

keuzes (hoofdstuk 5). In hoofdstuk 6 leest u de concrete vertaling van beleid naar uitvoering. 
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3 VISIE EN AMBITIE 
(WAT WILLEN WE) 

 

Het hebben van visie en ambitie bepaalt je richting. Voor de organisatie geeft het duidelijkheid over het 

te volgen pad en over hoe de organisatie invulling kan geven aan het realiseren van deze visie/ ambitie. 

In dit hoofdstuk zullen verschillende visies en uitgesproken ambities de revue passeren. Doel hiervan is 

dat hiermee duidelijk wordt hoe de organisatie zich de komende jaren zal ontwikkelen. De vraag die 

hiermee opgeroepen wordt, is hoe informatievoorziening ondersteunend kan zijn in het realiseren van 

de doelstellingen die in de visies en ambities worden benoemd.  

3.1 Overheidsbrede visie op dienstverlening
3
 

Onder de benaming "dienstverlening: samen doen" heeft de Bestuurlijke Regiegroep dienstverlening en 

e-overheid een overheidsbrede visie op dienstverlening vastgesteld. Deze visie is opgesteld onder 

andere naar aanleiding van de aanbevelingen uit een evaluatie eind vorig jaar. De visie is een verbreding 

van de eerder vastgestelde gemeentelijke visie 'Dienstverlening draait om mensen'. 

 

In de overheidsbrede visie hebben de gezamenlijke overheden 6 ambities geformuleerd waaraan hun 

dienstverlening in 2020 moet voldoen: 

 

1. De vraag van burgers, bedrijven en instellingen staat centraal in ons handelen 

2. Wij zorgen ervoor dat burgers, bedrijven en instellingen hun zaken snel en zeker kunnen 

regelen. 

3. Wij vallen burgers, bedrijven en instellingen niet lastig met de verschillen tussen onze 

organisaties: wij opereren als één overheid. 

4. Wij stellen geen overbodige vragen. Gegevens die in basisregistraties zijn opgenomen en 

informatie die binnen onze eigen organisatie beschikbaar is vragen wij niet nogmaals. 

5. Wij zijn transparant en aanspreekbaar 

6. Wij richten onze dienstverlening zo efficiënt mogelijk in, met inachtneming van de behoeften 

van burgers, bedrijven en instellingen. 

 

3.2 Visie op dienstverlening gemeente Dalfsen 

In februari 2009 heeft de gemeente Dalfsen haar visie op dienstverlening vastgesteld. Met deze visie, die 

aansluit bij het Antwoord© concept, heeft Dalfsen aangegeven een dienstverlenende organisatie te 

willen zijn en als zodanig ook herkend te willen worden. De dienstverleningsprocessen moeten 

transparant, efficiënt en effectief worden ingericht, waarbij de fysieke, telefonische en digitale 

dienstverleningskanalen elkaar versterken. Via elk kanaal moeten inwoners en bedrijven een 

begrijpelijk, betrouwbaar en eenvoudig antwoord op hun vraag krijgen.  Ook de gemeente Dalfsen ziet 

dat er een verschuiving plaats vindt van het fysieke kanaal naar telefonie en e-dienstverlening. Het 

versterken van deze kanalen zal ook de inwoners en bedrijven in de buitengebieden een betere 

dienstverlening bieden. 

 

Het college en management zorgt dat de randvoorwaarden om dit te realiseren aanwezig zijn. De 

realisatie van een KCC
4
 en de implementatie van de NUP

5
 bouwstenen dragen hiertoe direct bij. 

                                                           
3
 Voor de volledige versie van “ Overheidsbrede visie op dienstverlening” zie bijlage 

4
 Klant Contact Centrum 
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3.3 Bestuurlijke ambitie 

De afgelopen periode zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd om antwoord te geven op vragen als de 

bestuurskracht van de gemeente of de mogelijkheden voor regionale samenwerking. Bij deze 

onderzoeken stond veelal een vraag centraal: “ kunnen we de komende ontwikkelingen in ons eentje 

aan”. 

 

In het kader van de bestuurlijke constellatie
6
 heeft het college een verkenning gedaan naar de 

mogelijkheden van samenwerking en hierbij een voorkeursscenario uitgesproken. Hierbij zijn ook de 

resultaten van het bestuurskrachtonderzoek
7
, dat in september 2011 is afgerond, meegenomen. 

Concluderend heeft het college het volgende gesteld: 

 

• Een bestuurlijke fusie met Ommen wordt niet uitgesloten, mits er oriëntatie is op en samenwerking met 

‘Zwolle’) 

• Een fusie met Hardenberg wordt uitgesloten 

• Over de zin van een gehele of gedeeltelijke ambtelijke fusie (met wie dan ook) bestaat grote twijfel 

• Bedrijfsvoering uitvoeren met partners 

• Voorkeur naar SSC (Shared Services) model met Staphorst en Zwartewaterland, waarbij het de 

nadrukkelijke wens is om aan te sluiten bij Zwolle, Kampen en de provincie Overijssel 

  

In december 2011 heeft de gemeenteraad van Dalfsen ingestemd met de visie op de bestuurlijke 

constellatie met de kanttekening dat bij de samenwerking ook met Hardenberg en Ommen het gesprek 

aangegaan moet worden. 

3.4 Ambitie organisatie 

De afgelopen periode is met verschillende onderzoeken gekeken naar het functioneren van de 

organisatie en de (mogelijke) ontwikkelrichting. Geconstateerd is dat Dalfsen het goed doet en er goed 

voor staat. Er is echter ook geconstateerd dat, willen we het goed blijven doen, we moeten kijken naar 

de invloed van de veranderende maatschappij op onze organisatie en de mogelijkheid moeten 

onderzoeken om met samenwerkingspartners deze ontwikkelingen op te pakken. Het bestuur heeft 

hierbij een duidelijke voorkeur uitgesproken (zie voorgaande paragraaf). 

 

In de “ Visie directie organisatie 2010 – 2014” en in het “ Directieplan 2012” worden de ontwikkelingen 

voor de komende jaren geschetst en de rol die de organisatie hierbij heeft. De directie heeft hierin 

gesteld dat: 

 

• De dienstverlening op het huidige, hoge niveau gehouden moet worden 

• De werkprocessen slimmer ingericht moeten worden, teneinde de bedrijfsvoering efficiënter te maken 

• Er samengewerkt moet worden met buurgemeenten op de arbeidsmarkt om de 3K’s te borgen (kwaliteit 

behouden, kwetsbaarheid beperken en kosten beheersen) 

• Het HRM beleid in moet spelen op de speerpunten opleiding, werving&selectie en beloning 

                                                                                                                                                                                           
5
 Nationaal UitvoeringsProgramma. Programma vanuit de VNG waarmee de basisvoorzieningen voor realisatie e-

dienstverlening worden gestimuleerd 
6
 “Sterker Dichtbij” Een strategische verkenning naar de bestuurlijke toekomst van de gemeente Dalfsen, 10 

oktober 2011, Dalfsen 
7
 “De bestuurskracht van de gemeente Dalfsen: rapport van Bevindingen”, 7 september 2011, Partners+Pröpper 



 

BIP 2.0 9 

 

4 ONTWIKKELINGEN 
(WAT GEBEURT ER OM ONS HEEN) 

 

Om oog te hebben voor de samenhang, zullen we in staat moeten zijn om het grote plaatje te zien, het 

maatschappelijk landschap waar wij onderdeel van uitmaken, compleet met alle vraagstukken en 

ontwikkelingen die op ons af komen. Dit is een complex beeld, dat continu verandert. Om een 

toekomstbestendig bedrijfsinformatiebeleid hierop te ontwikkelen, is het zaak de relevante 

vraagstukken en ontwikkelingen in het juiste perspectief te plaatsen en de juiste relaties te leggen met 

bestuurlijke- en ambtelijke visie en organisatieontwikkeling. 

 

In dit hoofdstuk zullen we dat landschap in kaart brengen en de verschillende vraagstukken en 

ontwikkelingen belichten en in het Dalfser perspectief plaatsen.    
 

4.1 Veranderend landschap, Informatievoorziening als organisatiestuk 

 

Maatschappij → Organisatie 

Steve Jobs, de oprichter van Apple, was een visionair als het gaat om de impact van 

informatietechnologie op de maatschappij. Zijn doel: “to make work easier”.
8
  

Informatie wordt bij elkaar gebracht en we hebben de mogelijkheid om snel en vanaf iedere plek 

toegang te hebben tot deze informatie en deze te kunnen delen. Begrippen als Internet, 

mobielbankieren, onlineshoppen of social media worden steeds meer bepalend als het gaat om 

dienstverlening, communicatie en onze manier van leven en onze manier van werken.  

 

In Dalfsen kennen onze eigen problematiek, maar merken de gevolgen van de economische crisis ook. 

We hebben als plattelandsgemeente onze eigen kenmerken en onze eigen normen, waarden en visie op 

dienstverlening, maar hebben tegelijkertijd te maken met wet- en regelgeving vanuit Den-Haag. En, ook 

onze klant wordt mondiger, wil  sneller, beter en 

transparanter geholpen en daarbij ook nog zelf kunnen 

kiezen hoe en waar vandaan. 

 

In deze nieuwe, veranderende wereld, voldoet de oude 

organisatie niet meer. Er moet steeds meer inspanning 

worden geleverd om het gewenste kwaliteitsniveau te 

kunnen blijven waarborgen. De beschikbaarheid van de 

juiste informatie wordt steeds belangrijker en met het 

ontbreken daaraan, neemt de foutkans exponentieel toe. De uitvoering van de gemeentelijke taken zal 

hiermee op termijn te complex en te duur worden. De organisatie zal daarom samenwerking moeten 

zoeken met buurgemeenten en ketenpartners en regionale partners en zo moeten veranderen dat zij 

flexibel en schaalbaar wordt en zich aan kan passen aan de veranderde maatschappij.  

                                                           
8
 “het werken makkelijker maken”  
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Organisatie ↔ Informatie en Processen 

Het mogelijke veranderingsproces naar een flexibele en schaalbare organisatie zal de nodige impact 

hebben op de organisatie. De taken en verantwoordelijkheden worden niet meer belegd in afdelingen, 

maar worden samen met kennis en expertise in teams gevormd rond processen en projecten. Deze 

teams bestaan uit personen die complementair zijn aan elkaar, als het gaat om kennis en kunde, maar 

ook als het gaat om generatiedifferentiatie. Iedere 

generatie heeft een andere intrinsieke kracht, die bij kan 

dragen aan het succes van het team.  

 

Deze andere manier van werken vraagt mogelijk een 

andere manier van aansturing en een andere manier van 

inrichting van processen en informatievoorziening.  

 

 

 

 

Informatie en Processen 

De informatie en processen in onze organisatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, immers, de 

informatie volgt (of doorloopt) het proces. De informatievoorziening en informatiesystemen moeten het 

proces hierbij zo optimaal mogelijk ondersteunen. 

Dat dit niet gewoon is, blijkt uit de vele koppelingen 

die gelegd moet worden tussen systemen om te 

zorgen dat informatie tussen systemen uitgewisseld 

kan worden. Ook in de informatievoorziening, bij 

leveranciers, wordt nog gedacht in afdelingen en 

niet zozeer in processen. 

Dit hoeft overigens geen probleem te zijn, mits we 

voor onszelf duidelijk hebben hoe we gebruik willen 

maken van de gegevens en de informatie.  

 

 

4.2 Regionale samenwerking 

We hebben in Dalfsen een lange geschiedenis als het gaat om samenwerking met buurgemeenten. Op 

verschillende beleidsterreinen weten de ambtelijke organisaties elkaar prima te vinden. Deze 

samenwerking wordt op bestuurlijk niveau gesteund en gestimuleerd. 

 

Voor wat betreft de samenwerking op ICT gebied, hebben Raad en college aangegeven het liefst de 

samenwerking aan te gaan met het samenwerkingsverband van de gemeenten Zwolle/Kampen en  de 

provincie Overijssel. Tot echter duidelijk is hoe dit in de praktijk vormgegeven kan worden, wordt de 

samenwerking in DSZ verband op praktisch niveau gecontinueerd, waarbij door Dalfsen duidelijk is 

gesteld dat op termijn aansluiting bij Zwolle/Kampen en de provincie wordt gezocht, er nu geen grote 

investeringen worden gedaan en als investering gedaan worden, deze een mogelijke ontvlechting van de 

DSZ samenwerking en/ of aansluiting bij Zwolle/Kampen/provincie niet in de weg mogen staan. 
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4.3 Landelijke ontwikkelingen 

De invloed van het veranderende landschap is voelbaar, als je daar voor openstaat. Of we daar al dan 

niet pro-actief mee aan het werk gaan, is aan ons als gemeente. Ondertussen zijn vanuit het Rijk diverse 

programma’s opgestart, met primair twee doelstellingen:  

1 het verbeteren van de dienstverlening 

2 het verbeteren van de basisvoorzieningen (infrastructureel) om te komen tot deze betere 

dienstverlening 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste programma’s toegelicht. 

 

Antwoord© 

Het Antwoord© concept levert kennis, bouwstenen, systemen en ondersteuning waarmee overheden 

hun dienstverlening kunnen verbeteren. Doel is om sneller en begrijpelijker, maar vooral ook het juiste 

antwoord te geven via verschillende kanalen. Bovendien moet informatie ook makkelijker vindbaar zijn. 

Binnen de Gemeente Dalfsen wordt het Antwoord© concept vormgegeven vanuit het KCC. Met het KCC 

willen wij herkenbaar zijn voor de burgers, bedrijven en instellingen in Dalfsen, als punt waar zij terecht 

kunnen met hun vragen. Herkenbaar, laagdrempelig en toegankelijk via ieder gewenst kanaal. 

 

Nationaal Uitvoeringsprogramma, i-NUP en Programma NUP 

In het NUP zijn werkafspraken opgenomen over de uniformering van de e-overheid. Met 19 bouwstenen 

wordt toegewerkt naar een generieke basisinfrastructuur. Deze basisinfrastructuur is nodig om te 

komen tot een betere informatievoorziening. Hiermee zal de bedrijfsvoering efficiënter worden en de 

kwaliteit en de snelheid van de dienstverlening sterk verbeteren.  

Bij het vaststellen van de werkafspraken zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Generiek: de voorziening is in meerdere sectoren toepasbaar / herbruikbaar 

• Noodzakelijk: de voorziening is noodzakelijk om de verbetering van de dienstverlening of de 

handhaving mogelijk te maken 

• T.b.v. communicatie: de voorziening is nodig om communicatie tussen burger / bedrijf en 

dienstverleners of tussen dienstverleners onderling mogelijk te maken 

• Doelmatig: de toegevoegde waarde en/of de noodzaak (voor dienstverlening, financieel, 

juridisch, technisch of anderszins) is voor alle partijen evident. 

 

De 19 bouwstenen hebben betrekking op de volgende gebieden: 

• elektronische toegang tot de overheid, 

• e-authenticatie, 

• informatienummers, 

• basisregistraties en 

• elektronische informatie-uitwisseling. 

 

Met het i-NUP of operatie NUP wordt voortgeborduurd op het Nationaal Uitvoeringsprogramma. De 

focus van operatie NUP ligt op het realiseren van de met het programma NUP beoogde resultaten, 

namelijk het realiseren van die generieke basisinfrastructuur. 

 

Dalfsen onderkent de noodzaak van de NUP bouwstenen om te komen tot een generieke 

basisinfrastructuur. Met het realisatieplan Egem-I
9
 is hier al in 2009 mee gestart. De samenhang in de 

basisinfrastructuur wordt bewaakt met de informatiearchitectuur zoals die door de gemeente is 

                                                           
9
 ‘Realisatieplan E-overheidsvoorzieningen’ Gemeente Dalfsen 2009 – 2011, 11 febr. 2009, Jan-Daem de Langen 
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opgesteld en die aansluit bij GEMMA, de GEMeentelijk Model Architectuur. Voor de invulling van de 

architectuur zijn verschillende projecten benoemd. Deze zijn opgenomen in de projectenbundel
10

. In de 

bijlage is verder een overzicht opgenomen van de iNUP projecten met de laatst bekende stand van 

zaken. 

 

Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (mGBA) 

Het programma modernisering GBA (mGBA) werkt aan de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP 

draagt bij aan de dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsorganisaties en maakt deel uit van 

het stelsel van basisregistraties. Op termijn vervangt de BRP de huidige gemeentelijke 

basisadministraties (GBA). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over 

personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met 

de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezeten'. Het doel van de BRP is om kwalitatief hoogwaardige 

persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties en aangewezen 

instellingen en personen. 

De invoering van  de mGBA zal vanaf 2013 vorm krijgen en moet in 2016 zijn afgerond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernisering GBA is een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Het programma werkt nauw samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de 

Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens 

en Reisdocumenten (BPR), Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en Stichting ICTU voor 

afstemming met gerelateerde projecten en programma’s. 

 

                                                           
10

 Zie bijlage 



 

BIP 2.0 13 

 

Andere belangrijke programma’s 

 

Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) 

Het doel van de realisatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is dat de hele overheid 

gebruik maakt van dezelfde basisset grootschalige topografie van Nederland. 

 

Topografie is de beschrijving van de fysieke werkelijkheid, de dingen die in het terrein fysiek aanwezig 

zijn. De BGT is een weergave van deze werkelijkheid in een digitaal bestand. Vanuit dit bestand kan de 

werkelijkheid worden gepresenteerd in de vorm van kaarten. Voor de grootschalige topografie gaat het 

om kaarten met een schaal van 1:500 tot 1:5.000. Topografie op kleinere schaal is opgenomen in de 

basisregistratie Topografie, die al operationeel is. 

 

De huidige Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN) vormt samen met een aantal andere 

bestaande registraties de basis voor de nieuwe BGT, maar de BGT voert ook een aantal verbeteringen 

door. De volgende maatschappelijke baten worden beoogd met het instellen van de BGT: 

• Betere dienstverlening aan burgers en bedrijven  

• Administratieve lastenverlichting  

• Betere samenwerking binnen de overheid  

• Kostenbesparing in ketens 

 

In 2010 is een intentieverklaring ondertekend door alle partijen die deelnemen aan de 

programmaorganisatie van de BGT. Het BGT-programma bestaat uit 3 fasen: ontwerp, realisatie en 

implementatie. Gekozen is voor een gefaseerde invoer, waarbij we op 1 januari 2016 over een BGT 

beschikken die kwalitatief minimaal gelijk is aan de huidige grootschalige kaarten. 

 

Burgerlink(Het ICTU programma Burgerlink is per 1.1.2011 afgesloten) 

Iedere overheidsorganisatie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de eigen dienstverlening, maar 

samen zijn ze dat voor de overheid als geheel. Het verbeteren van de dienstverlening van de overheid 

en het functioneren van de democratie lukt alleen met inschakeling van burgers. 

Burgerlink heeft drie kerntaken: 

•  bevorderen van servicekwaliteit door het stimuleren van het gebruik van de BurgerServiceCode 

en Kwaliteitshandvesten, 

•  meten van burgertevredenheid door het uitvoeren van landelijk onderzoek naar de afhandeling 

van levensgebeurtenissen en het ontwikkelen van lokale toepassingen daarvan, 

•  betrekken van burgers bij het verbeteren van publieke dienstverlening, openbaar bestuur en 

sociale cohesie door het ontwikkelen van e-Participatie-instrumenten en het uitreiken van de e-

Participatie Award. 

 

Een van de projecten die onder burgerlink vallen is de BurgerServiceCode. De BurgerServiceCode 

beschrijft tien kwaliteitseisen voor de relatie tussen burger en overheid in de moderne digitale 

samenleving. De code formuleert rechten van burgers en de daarbij behorende plichten van overheden. 

Zo weet de burger wat hij mag verwachten en de overheid wat haar te doen staat, de code is vanuit de 

burger geschreven. De tien punten van de BurgerServiceCode zijn: 

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

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

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

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

5. Gemakkelijke dienstverlening: de burger hoeft nog maar een keer gegevens aan te leveren. 
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6. Transparante werkwijzen: openheid en heldere procedures. 

7. Digitale betrouwbaarheid: vertrouwelijkheid gegevens, zorgvuldige archivering. 

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

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

beoordelen. 

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

 

Vijf beloften aan de burger 

Voor het jaar 2010 is de campagne de 5 beloften gestart. Dit zijn beloften die gedaan zijn vanuit de 

overheid aan de burgers om met minder regels meer te bereiken en om de digitale dienstverlening te 

verbeteren. Deze beloften bestaan uit 40 maatregelen die elke gemeente moet ingevoerd. 

 

De checklist is opgebouwd uit vijf herkenbare doelstellingen, geformuleerd als ‘5 beloften aan de 

burger': 

1. Onze dienstverlening is mensgericht. 

2. Burgers kunnen hun zaken snel en zeker regelen. 

3. Altijd de juiste deur: optimale ketensamenwerking. 

4. We vragen gegevens slechts eenmaal op. 

5. We zijn transparant en aanspreekbaar. 

 

Elke belofte bestaat uit een aantal instrumenten ter verbetering van de (digitale) dienstverlening. 

Sommige van die instrumenten zijn wettelijk verplicht; anderen zijn bestuurlijk afgesproken of om een 

andere reden van belang. 
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4.4 Thema’s informatiebeleid 

Door de deelgebieden en de gemeentelijke thema’s met elkaar te verbinden komen dienstverlening, 

organisatie en inzet van ict tot hun recht. Alle deelgebieden dragen direct of indirect bij aan de 

dienstverlening.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 5: Deelgebieden GEMMA bron: het gemeentelijk fundament 

 

 

Figuur 5 koppelt de gemeentelijke thema’s aan de deelgebieden. Hierbij gaan we uit van: 

• een frontoffice die zich richt op het klantcontact en de bijbehorende processen; 

• een midoffice die zich richt op de gemeenschappelijke processen en voorzieningen die beschikbaar 

zijn voor de gemeentelijke organisatie; 

• een backoffice die zich richt op een efficiënte inzet van mensen en middelen; 

• basisregistraties die richten op de koppelingen tussen de basisregistraties en de basisregistraties zelf 

(de samenhang tussen de basisregistraties); 

• technische architectuur die zich richt op de benodigde samenhang in de technische infrastructuur. 

frontoffice midoffice backoffice Stelsel van 

basisregistraties 

Technische infrastructuur 
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4.5 Samenhang en relevantie 

Het Antwoord© concept en het NUP hebben ieder hun eigen oorsprong
11

, maar hebben primair 

dezelfde doelstelling, namelijk een snellere en betere dienstverlening, met in 2015 als resultaat de 

gemeente als meest herkenbare toegang voor overheidsvragen. Hiervoor moet niet alleen gekeken 

worden naar het organisatorische of technische plaatje, maar moeten we een duidelijk beeld hebben 

van de samenhang en de volgordelijkheid van de uit te voeren activiteiten.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6: Architectuurplaat GEMMA en samenhang NUP. Bron: ICTU 

 

Voor Dalfsen betekent dit dat we duidelijk in beeld moeten hebben hoe de verschillende (op te starten) 

projecten bijdragen aan het door ons te realiseren einddoel, namelijk het vormen van de herkenbare 

toegangspoort voor overheidsvragen en een snelle, betrouwbare en transparante dienstverlening. Het 

Antwoord© concept vormt hier samen met de NUP bouwstenen en de mGBA  de basis toe. Het 

programma ‘Burgerlink’ en ‘Vijf beloften aan de burger’ zijn hieraan complementair, in de zin van de 

wijze van dienstverlening en wat de burger van ons mag verwachten. Met NOiV
12

 wordt het gebruik van 

open standaarden gepromoot. Het accepteren van de open standaarden door leveranciers zal direct 

bijdragen aan de verbetering van de dienstverlening door de vereenvoudiging van onder andere 

gegevensuitwisseling. Daarnaast zal het een positief effect hebben op de kostenontwikkeling van de 

totale informatiehuishouding in Dalfsen. 

                                                           
11

 Het Antwoord© vindt zijn oorsprong in 2005, door een bezoek van de toenmalig minster van bestuurlijke vernieuwing aan de 

stad New-York, waar hij zag hoe de inwoners via één centraal nummer de overheid konden bereiken. Het NUP is ontstaan in 

2007 naar aanleiding van een advies van de commissie Wallage/Postma, waarbij aangegeven wordt hoe de elektronische 

infrastructuur het best kan worden vormgegeven voor de invoer van de e-overheid. 
12

 NOiV staat voor Nederland Open in Verbinding. Een programma dat het gebruik van open standaarden promoot. 
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4.6 Informatiebeveiliging 

Het komt geregeld voor dat (overheids-)organisaties ongewild in het nieuws komen doordat de 

informatiebeveiliging niet goed heeft gefunctioneerd en daardoor al dan niet vertrouwelijke informatie 

publiek is geworden. De gemeente Dalfsen is zich bewust van het belang van informatiebeveiliging. Dit 

zal echter in een separaat plan worden uitgewerkt en maakt daarom geen onderdeel uit van dit 

bedrijfsinformatieplan. 
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5 KADERS EN KEUZES 
(WAAR MOETEN WE REKENING MEE HOUDEN) 

5.1 Architectuur 

 

Informatiearchitectuur, oftewel de samenhangende structuur van de informatievoorziening in een 

organisatie. Daarbij gaat het om informatiesystemen (applicaties), gegevens (content) en de wijze 

waarop applicaties onderling zijn gekoppeld (applicatie-integratie). Bovendien omvat de 

informatiearchitectuur de manier waarop de informatievoorziening bijdraagt aan de doelstellingen van 

de organisatie. 

 

Door een duidelijke en eenduidige informatiearchitectuur vast te stellen, wordt standaardisatie 

bevordert en wordt inzichtelijk hoe de gegevensstromen in de organisatie lopen. Doordat hierdoor een 

betere grip op de informatiehuishouding wordt gekregen, zullen we beter in staat zijn onze 

bedrijfsvoering efficiënt te organiseren. 

 

De informatiearchitectuur van Dalfsen is gebaseerd op GEMMA
13

. Uitgangspunt hierin is o.a. het 

principe van eenmalige gegevensopslag en het meervoudig gebruik, waarbij een optimale ondersteuning 

van de bedrijfsprocessen het primaire doel is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figuur 7: Informatiearchitectuur Dalfsen 

 

De Dalfser Informatiearchitectuur is leidend bij de aanschaf, implementatie en inrichting van (nieuwe) 

informatiesystemen en voor de samenwerking/ integratie met (informatiesystemen van) ketenpartners.

                                                           
13 GEMMA: De GEMeentelijk Model Architectuur  
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5.2 Proces- & Zaakgericht werken 

 

We willen als organisatie weten wie 

onze klant is en de mogelijkheid 

hebben om de klant te volgen. Hiervoor 

gaan we meer zaakgericht werken, wat 

inhoudt dat informatie rond een vraag 

(of zaak) bijeen wordt gehouden. 

Hierbij maken we gebruik van een 

zaaksysteem waarmee de gebundelde 

informatie door het proces wordt 

gestuurd. Medewerkers hebben 

hierdoor altijd alle informatie bij de 

hand en voor iedereen (managers, KCC, 

overige medewerkers en natuurlijk de 

klant zelf) is inzichtelijk waar in het 

proces de vraag zich bevindt. We 

kunnen hierdoor beter en makkelijker 

sturen in het proces, als dat nodig is, en 

we krijgen een beter inzicht in 

doorlooptijden etc. 

 

Het proces- en zaakgericht werken gaan hand in hand samen. Om zaakgericht te kunnen werken, zul je 

immers het proces in beeld moeten hebben. Deze processen worden volgens de LEAN methode 

opgepakt, wat betekent dat direct gekeken wordt hoe het bestaande proces efficiënter en slimmer kan 

worden ingericht. Verder wordt er direct gekeken waar de knip tussen frontoffice en backoffice taken in 

het proces gelegd kan worden. 
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6 VAN BELEID NAAR UITVOERING 
 (HOE GAAN WE HET DOEN EN WAT GAAN  WE DOEN) 

 

Binnen de verschillende thema’s zijn projecten benoemd die ieder bijdragen aan het realiseren van de 

uiteindelijke situatie, namelijk: een efficiënte organisatie, die zich kenmerkt door een mensgerichte, 

snelle, betrouwbare en transparante dienstverlening. 

 

6.1 Aanpak 

De uitvoering van het BIP vindt plaats vanuit het Programma Dienstverlening en in samenhang met de 

overige projecten die vanuit dit programma worden aangestuurd. Vanuit een viertal werkgroepen, die 

onder het project Informatievoorziening vallen, worden de verschillende deelprojecten multidisciplinair 

opgepakt. Iedere afdeling die hier op enige wijze bij betrokken is, zal gevraagd worden actief bij te 

dragen. Dit betekent in de praktijk dat een deelproject zowel onder het project Klantcontactcentrum als 

onder het project Informatievoorziening terug kan komen. Een voorbeeld hiervan is de selectie en 

implementatie van een Kennissysteem ten behoeve van het KCC. 

6.2 Deelprojecten 

 

Werkgroep Frontoffice 

• Digitale dienstverlening (o.a. koppeling MijnOverheid, intelligente formulieren, koppeling 

zaaksysteem) 

• Selectie en implementatie kennissysteem KCC 

• Kanaalsturing 

 

Werkgroep Midoffice 

• Binnengemeentelijk gebruik basisregistraties 

• Zaakgericht werken 

 

Werkgroep Backoffice 

• Procesgericht werken en sturen 

 

Werkgroep Basisregistraties 

• Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) 

• WOZ als basisregistratie 

• Modernisering GBA (mGBA) 

• Aansluiten en gebruik buitengemeentelijke basisregistraties 
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6.3 Planning 

Het BIP loopt van 2012 – 2016. De meeste projecten zullen binnen deze tijd zijn afgerond of onder 

worden gebracht in de lijnorganisatie. In de projectenbundel is per project aangegeven wat de planning 

is. 

6.4 Personele aspecten 

De keuzes om de deelprojecten uit te voeren zijn grotendeels al gemaakt. De benodigde inzet van 

medewerkers is echter nog niet opgenomen in de werkplannen voor komende jaren. Ditzelfde geldt 

voor de uren die medewerkers nodig hebben om (eventueel) opgeleid of geïnstrueerd te worden. Per 

deelproject zal daarom worden bekeken wat de inspanning is die van medewerkers wordt gevraagd. 

Met de betreffende afdelingshoofden zal afstemming plaatsvinden om deze inzet in de werkplannen op 

te nemen.  
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6.4 Financiële consequenties 

Voor de uitvoering van dit informatieplan zijn middelen nodig. In externe uren, maar zeker ook in gelden 

voor de aanschaf en implementatie van de juiste informatiesystemen. Voor een deel zijn deze gelden 

nog beschikbaar vanuit het realisatieplan e-overheid, daarnaast is er vanuit het gemeentefonds via een 

kasschuif constructie geld ter beschikking gesteld om de gemeenten te helpen om de basis-

informatievoorziening voor 2015 te kunnen realiseren. Hier geldt echter wel een resultaatverplichting 

en wordt er vanuit gegaan dat door deze verbeterde informatievoorziening gemeenten efficiënter 

kunnen werken en daardoor structureel kunnen besparen op de bedrijfsvoering. Dit zal gezien het 

toenemend aantal taken en de teruglopende formatie waarmee deze moeten worden uitgevoerd, in 

praktijk direct voelbaar zijn. De beschikbaar gestelde middelen zullen overigens in 2015 in een keer 

worden verrekend met de uitkering uit het gemeentefonds. 

 

In onderstaand overzicht ziet u de incidentele externe kosten en de nieuwe structurele kosten. Hierbij 

gaat het om kosten, waar dekking voor is of middelen voor gevraagd worden, en waar nu nog geen 

verplichtingen tegenover staan.  

 

                                                           
14

 Incidentele kosten betreft kapitaallasten implementatiekosten en aanschaf informatiesysteem 
15

 Bedrag is opgebouwd uit restantkrediet € 17.936,36 (0005055) en € 26.377,96 (005056) 
16

 Zie ook collegevoorstel 202 van 23.02.2012, FM.Lensen, invoer BGT: 2012>€ 73.000 2013>€ 58.000 2014>€ 33.000 
17

 In voorjaarsnota wordt gevraagd deze in 2014 beschikbaar te stellen 
18

 In de voorjaarsnota 2009 is € 34.000 structureel ter beschikking gesteld. Hiervan wordt € 8.000 ten laste gebracht van de 

egalisatiereserve riolering. Structureel beschikbaar € 26.000. Hierin zijn opgenomen: € 13.500 tbv 

Basisregistraties/gegevensmagazijn, € 3.000 voor uitbreiding Zaakgericht werken, € 500 voor ontsluiting informatie FO en € 

6000 voor de WOZ als basisregistratie. 

  nodig beschikbaar 

  incidenteel structureel incidenteel structureel 

1 Digitale dienstverlening 

- E-formulieren 

- Digitale dienstverlening 

 

- 

€ 45.000 

 

€ 10.000 

- 

 

- 

€ 45.000 

 

- 

- 

2 Kennissysteem KCC / CRM
14

 

- Informatie ontsluiten FO 

€ 100.000 € 43.500 - 

- 

- 

€ 500 

3 Kanaalsturing - - - - 

4 Binnengemeentelijk gebruik basisregistraties (BGB) 

- Midoffice  

(0005055/0005056)
15

 

- WOZ/BAG afstemming (ext.uren) 

 

 

€ 44.314 

€ 25.000 

 

 

€ 13.500 

- 

 

 

€ 44.314 

 

 

€ 13.500 

5 Zaakgericht werken 

- Zaakgericht werken 

(0002110) 

- Uitbouw Decos 

 

€ 19.500 

 

€ 10.000 

 

€ 19.500 

 

 

 

€ 3.000 

 

 

6 Proces gericht werken en sturen 

- Kwaliteitszorg 

(0002502) 

 

€ 12.500 

 

€ 46.000 

 

€ 19.890 

 

- 

7 Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT)
16

 € 164.000 - - - 

8 WOZ als basisregistratie € 47.696 € 6.000 € 47.696 € 6.000 

9 Modernisering GBA (mGBA)
17

 € 20.000 nvt - nvt 

10 Aansluiten en gebruik buitengemeentelijke 

basisregistraties 

PM - - - 

 Egem / i-NUP (4002080)
18

 - - - € 3.000 

      

 totaal € 478.010 € 129.000 € 176.400 € 26.000 
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Bijlage 1: Stand van zaken iNUP projecten 
Nr. i-NUP bouwsteen Resultaat Planning Gereed 

1. Webrichtlijnen (Drempels vrij) De gemeentelijke website voldoet per 1 januari 2015 

volledig aan de Webrichtlijnen. 

1.7.2012 prio 1  

2. MijnOverheid Aangesloten op de berichtbox van MijnOverheid. nnb  

3. MijnOverheid Het volume van het gebruik van de berichtenbox 

MijnOverheid neemt toe en bereikt een significante 

omvang. 

nnb  

4. MijnOverheid Aangesloten op de functionaliteit lopende zaken van 

MijnOverheid. 

nnb  

5. Antwoord© Aangesloten op het 14+ nummer. nnb  

6. Antwoord© Aangesloten als gebruiker en als leverancier van 

informatie op de contentvoorziening van Antwoord©. 

nee  

7. eHerkenning Aangesloten op eHerkenning. Alle eigen middelen voor 

het identificeren en autoriseren van burgers en 

bedrijven zijn uitgefaseerd. 

 gereed 

8. NHR Aangesloten op het Nieuw Handelsregister (NHR) voor 

1 juli 2044 

01/07/2014  

9. Antwoord© voor bedrijven (AvB) De gemeente zet AvB in voor dienstverlening aan 

bedrijven, vult de bibliotheek van het platform van 

AvB met alle transacties die de ondernemer bij de 

overheid kan doen en neemt daarbij de (open) 

standaarden van AvB in acht. 

 

(Alle gemeenten zijn aangesloten op Antwoord voor 

bedrijven. De aanvullende eisen kunnen nog niet 

gemeten worden) 

 

nnb  

10. BRP Aangesloten op Basisregistratie Personen (BRP) - gereed 

11. BGT Voldoen aan de nog te formuleren wettelijke plicht 

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 

01/01/2016 

(min variant) 

 

12. BLAU Voldoen aan de nog te formuleren wettelijke plicht 

Basisregistratie Lonen, Arbeidsverhoudingen en 

Uitkeringen (BLAU) 

nnb  

13. BRO Voldoen aan de wettelijke plicht Basisregistratie 

Ondergrond (BRO); aangesloten in 2012 

01/01/2013  
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Nr. i-NUP bouwsteen Resultaat Planning Gereed 

14. Gebruik Basisregistraties   deels 

15. BAG/GBA De gemeente gebruikt de BAG als bron voor de adres- 

en gebouwgegevens in de processen, systemen en 

producten. Gemeente realiseert uiterlijk per 1 

november 2011 de koppeling tussen BAG en GBA. 

- gereed 

16. BAG/WOZ De gemeente koppelt stapsgewijs de WOZ aan de BAG 

met als tussenresultaat dat bij de WOZ-beschikkingen 

(februari 2012) de gekoppelde BAG-

identificatienummers beschikbaar zijn voor externe 

communicatie. 

nnb  

17. Digikoppeling Implementatie en gebruik Digikoppeling om tenminste 

gegevens uit de BAG, GBA en NHR uit te wisselen. 

nnb  

18. Digimelding Aangesloten op Digimelding en in gebruik voor 

tenminste BAG, GBA en NHR. 

nnb  

19. Digilevering Aangesloten op Digilevering en in gebruik voor 

tenminste BAG, GBA en NHR. 

nnb  

20. Standaardisatie Gemeente maakt gebruik van de open standaarden 

(College Standaardisatie) en werkt hierbij volgens het 

principe “pas toe of leg uit”. Bij aanbestedingen van 

software krijgt, bij gelijke geschiktheid, open source de 

voorkeur. 

 continue 

  

Noot: Bij veel van de iNUP projecten is bij planning aangegeven dat hiervoor nog geen datum bekend is. 

Dit heeft te maken met nog niet uitgewerkte wet- en regelgeving of afhankelijkheid andere projecten of 

het al dan niet beschikbaar stellen van benodigde middelen.
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Bijlage 2: projectenbundel 
 
Project 1: Digitale Dienstverlening 

Beschrijving Doorontwikkeling van digitale loket website gemeente.  

Toelichting Onderdelen: 

• Webrichtlijnen (iNUP 1) 

• MijnOverheid (iNUP 2 t/m 4) 

Opdrachtgever DT 

Projectleider/ 

opdrachtnemer 

Mark Duijtshoff / Daan van Vliet 

Intern betrokkenen Werkgroep FO 

Extern betrokkenen SDU / DigiD / Ogone / GX /SIM / KPN / Decos / DocLogic 

Plan van aanpak Zie Egem-I projectplan 

Planning Doorlopend. Projectfase wordt afgerond 1/4/2013 

Invoerings- en 

exploitatiekosten 

Incidenteel / middelen beschikbaar? Ja, investeringsplan 2013.  

Structureel / middelen beschikbaar? Nee 

 

Een deel van de doorontwikkeling past qua arbeidsuren binnen de reguliere uren van de beheerders 

van de website. De doorontwikkeling van digitale formulieren is echter beperkt omdat hiervoor geen 

middelen aanwezig zijn. Ditzelfde geldt voor de koppeling naar het zaksysteem. 

 

Benodigd: incidenteel € 45.000 voor uitbreiding e-formulieren en koppeling zaaksysteem, structureel 

€ 10.000 voor doorontwikkeling digitale dienstverlening 

Stand van zaken Aanbod digitale diensten en aantal digitale aanvragen neemt gestaag toe. Voor daadwerkelijke 

efficiencyslag zal koppeling gemaakt moeten worden naar de back-office en zullen formulieren 

slimmer moeten worden ingericht. 

Risico’ s / 

afhankelijkheden 

Onderhoud formulieren is kwetsbaar bij uitval webmaster (geen achtervang). 

Doorontwikkeling formulieren kostbaar en tijdrovend. 

 

 

 
Project 2: Kennissysteem en klantvolgsysteem KCC 

Beschrijving Selectie en implementatie van een kennis- en klantvolgsysteem voor de ondersteuning van het KCC 

en de organisatie 

Toelichting Het registreren en beantwoorden van klantvragen en het ontsluiten van de klantinformatie uit de 

verschillende onderliggende systemen is niet mogelijk met de beschikbare informatiesystemen. 

Willen we toegroeien naar een volwaardig KCC, dan hebben we hiervoor een systeem nodig, dat in de 

onderliggende systemen kan kijken, en waarmee we de klantvraag kunnen registreren. 

Opdrachtgever DT 

Projectleider/ 

opdrachtnemer 

Mark Duijtshoff 

Intern betrokkenen Werkgroep FO 

Extern betrokkenen Decos(DocLogic), RoxIT(Squit), GX/SDU, Pink(Gegevensmakelaar) 

Plan van aanpak N.t.b. 

Planning • Mei / juni 2012: opstellen PvE 

• Juli / augustus 2012: uitzetten vraag bij leveranciers 

• September / oktober 2012: bepalen keuze 

• November 2012 – Maart 2013: implementatie 

Invoerings- en 

exploitatiekosten 

Incidenteel / middelen beschikbaar? Nee 

Structureel / middelen beschikbaar? Nee 

 

Begrootte kosten voor een klantcontactsysteem bedragen incidenteel € 100.000 en structureel€ 1,50 

per inwoner (totaal structureel € 1,50 x 29.000 = € 43.500). Deze bedragen zijn gebaseerd op 

gemiddelden van diverse klant contact systemen die op dit moment aangeboden worden. 

Stand van zaken Start project afhankelijk van financiering. 

Risico’ s / Als benodigde middelen niet gevonden worden, bestaat kans dat project niet gestart kan worden en 
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afhankelijkheden dat hiermee de invoer van het KCC in zijn geheel onder druk komt. 

 
Project 3: Kanaalsturing 

Beschrijving Kanaalsturing inzetten om dienstverlening te optimaliseren 

Toelichting Met het inzicht in de klantcontacten via de verschillende kanalen, wordt ook duidelijk hoe hierin 

gestuurd kan worden. Maken klanten inderdaad meer gebruik van het digitale kanaal, of geven ze de 

voorkeur aan telefonisch of fysiek contact? Wat betekent dit bedrijfsvoeringstechnisch en hoe 

kunnen we hierin sturen? 

Opdrachtgever DT 

Projectleider/ 

opdrachtnemer 

Hans van Scheepen 

Intern betrokkenen Werkgroep FO 

Extern betrokkenen GX / Sim / Decos / DocLogic 

Plan van aanpak ntb 

Planning Afhankelijk van keuze klantcontactsysteem 

Invoerings- en 

exploitatiekosten 

Incidenteel / middelen beschikbaar? Nee 

Structureel / middelen beschikbaar? Nee 

 

Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de eventuele kosten zijn. De verwachting is dat dit binnen 

de organisatie opgevangen kan worden. 

Stand van zaken Iav start project 2 

Risico’ s / 

afhankelijkheden 

Afhankelijk project 2. Indien deze niet gestart wordt, zal kanaalsturing zeer lastig worden. 

 
Project 4: Binnengemeentelijk gebruik basisregistraties (BGB) 

Beschrijving Het doel van het project is om er zorg voor te dragen dat binnen de gemeente er een eenduidig 

gebruik van het gemeentelijk adressenbestand plaatsvindt. Het adressenbestand bestaat uit 

authentieke en niet-authentieke adressen. 

 

Toelichting De scope van dit project is meerledig. In eerste instantie zal deze gericht zijn op het verplicht gebruik 

van BAG – gegevens binnen het GBA, de WOZ en de WABO.  

Het gaat hierbij om de onderstaande 4 adresgegevens: 

1. authentiekeWoonplaatsnaam (woonplaatsNaamBAG) 

2. identificatieNummerAanduiding (identificatieAOA)  

3. identificatiecodeVerblijfplaats (identificatieTGO)  

4. officieleStraatnaam (openbareRuimteNaam) 

 

In twee instantie zal deze gericht zijn op het informeren van de overige afdelingen zodat  bekend is 

dat gebruik gemaakt dient te worden van de  gegevens uit de basisregistratie indien dit van 

toepassing is. Als derde en laatste onderdeel zal de koppeling tussen de BAG - applicatie en Civision  

Makelaar Gegevensmagazijn gerealiseerd dienen te worden. 

Opdrachtgever Hans Berends 

Projectleider/ 

opdrachtnemer 

Gerben Knol 

Intern betrokkenen Werkgroep MO 

Extern betrokkenen GPR, GisKit 

Plan van aanpak Ja, nog niet definitief 

Invoerings- en 

exploitatiekosten 

Incidenteel / middelen beschikbaar? Ja, € 44.314 

Structureel / middelen beschikbaar? Ja, € 13.500 

Voor de afstemming tussen de basisregistraties BAG en WOZ wordt via de voorjaarsnota een 

aanvullend krediet gevraagd van € 25.000 

Planning 1 halfjaar 2012 

Stand van zaken Op 14 september 2011 is de 1
e
 fase afgesloten en zijn de BAG gegevens ingelezen in het GBA. Vanuit 

het GBA zijn de gegevens verstrekt aan de interne en externe afnemers.  De 2
e
 fase heeft betrekking 

op de aansluiting van de BAG-applicatie aan Civision Makelaar.  

Risico’ s / 

afhankelijkheden 

Alle bestuursorganen worden bij wet verplicht gegevens uit de basisregistraties te gebruiken bij de 

uitvoering van publiekrechtelijke taken. Alle afdelingen moeten dus op de één of andere manier 
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kunnen beschikken over de gegevens uit de basisregistraties (zogenaamde authentieke gegevens). Dit 

heeft grote gevolgen. Hierbij moet gedacht worden aan: 

• aanpassen van werkprocessen,  

• medewerkers moeten zich bewust worden van de noodzaak van een andere werkwijze, 

• applicaties moeten gevoed worden met de juiste gegevens,  

• inzage van gegevens moet mogelijk gemaakt worden,  

• aansluitingen op de landelijke voorzieningen moeten worden gerealiseerd. 

Omdat er sprake is van verplicht gebruik van de basisgegevens, worden alle bestuursorganen ook 

verplicht om bij gerede twijfel over de juistheid van authentieke gegevens dit terug te melden aan de 

betreffende bronhouder. De betreffende bronhouder start vervolgens een onderzoek naar de 

juistheid van de authentieke gegevens. 

 
Project 5: Zaakgericht werken 

Beschrijving  

Toelichting De invoering van de ‘elektronische overheid’ heeft op termijn grote gevolgen voor de wijze waarop 

de gemeente haar diensten zal aanbieden. Digitalisering van alle gegevens en documenten maakt het 

mogelijk de werkprocessen anders (zaakgericht) in te richten. Dit kan leiden tot aanzienlijke grotere 

doorloopsnelheden, toenemende efficiency, minder fouten en meer controle- en 

sturingsmogelijkheden. Dit kan een grote impact hebben op de interne bedrijfsvoering van onze 

gemeente. 

Opdrachtgever DT (Hans Berends) 

Projectleider/ 

opdrachtnemer 

Wilco Guldemond 

Intern betrokkenen Werkgroep MO, projectgroep Zaakgericht werken, bestaande uit: 

Hans Berends, verantwoordelijk directeur 

Mark Duijtshoff, stafmedewerker informatievoorziening 

Jacqueline Westerbeek, stafmedewerker Planning, Control en Kwaliteitszorg 

Heleen Karchoud, Faciltaire Zaken 

Katinka Bourgonje, medewerker Milieu & Bouwen 

Wilco Guldemond, projectleider.  

Extern betrokkenen DocLogic 

Plan van aanpak Voor 1/1/2013 is Decos ingericht als generiek zaaksysteem en wordt het hiervoor organisatiebreed 

ingezet. 

Invoerings- en 

exploitatiekosten 

In het door de raad vastgestelde Realisatieplan E-overheidsvoorzieningen 2009 – 2011 is voor het 

zaakgericht werken is aan incidentele middelen € 30.000 beschikbaar gesteld (miv 2010) en aan 

structurele middelen € 3.000,- (miv 2011). Tevens zijn er voor de uitbouw van Decos ook middelen 

beschikbaar gesteld. Van de incidenteel beschikbare gelden is nog € 19.500 beschikbaar. 

 

Verwacht wordt dat voor de invoer van het zaakgericht werken incidenteel € 20.000 nodig is. 

Verwacht wordt dat structureel, met name ten behoeve van de doorontwikkeling, € 10.000 nodig is. 

Deze bedragen zijn gebaseerd op uitgebrachte offerte door ondersteunende partij 

Planning Projectfase afgerond voor 1/1/2013 

Stand van zaken  

Risico’ s / 

afhankelijkheden 

Project 6: procesgericht werken en sturen 

 
Project 6: Procesgericht werken en sturen 

Beschrijving LEAN werken 

Toelichting In 2006 heeft het Directieteam (DT) het doel gesteld om toe te groeien naar fase 2 van het 

Overheidsontwikkel(OO)-model. Het model wordt als hulpmiddel gebruikt om een betere 

dienstverlening te realiseren. Ook ligt er een verplichting richting het Rijk met betrekking tot een 

Klant Contact Centrum (KCC). 

Verder worden door de bezuinigingen formatieplaatsen niet altijd meer ingevuld. Dit betekent dat 

hetzelfde werk met minder mensen moet worden uitgevoerd. Ook is uit het 

medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) van 2009 gebleken dat de werkdruk onder de 
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medewerkers als hoog wordt ervaren. 

 

In het directieplan 2010 staat aangegeven dat optimalisatie van de werkprocessen een belangrijk 

actiepunt is voor de organisatie. Het Directieteam heeft aangegeven dat LEAN management 

toegepast gaat worden om de kwaliteitsslag in de werkprocessen verder vorm te geven. 

 

LEAN is een managementfilosofie, die is ontwikkeld door de Japanse autofabriek Toyota. De LEAN-

filosofie gaat uit van het verhogen van de waarde voor de klant, in ons geval dus de burger, door het 

systematisch elimineren van verspillingen in het “productieproces”. Indien dit langdurig en 

consequent wordt volgehouden, leidt deze benadering tot een betere kwaliteit en lagere kosten. De 

organisatie is dan op een LEAN-topniveau, maar voor individuele werkprocessen zijn ook op korte 

termijn flinke resultaatsverbeteringen te realiseren. 

Opdrachtgever DT (Hans Berends) 

Projectleider/ 

opdrachtnemer 

Jacqueline Westerbeek 

Intern betrokkenen Werkgroep BO 

 

Intern (stuurgroep) 

Herman Zwart, secretaris-directeur 

Hans Berends, directeur Organisatie & Middelen 

Ab Goeree, directeur Ruimte & Samenleving 

Jacqueline Westerbeek, stafmedewerker Planning, Control en Kwaliteitszorg / projectleider 

(Directiestaf) 

 

Intern (kernteam) 

Per LEAN te maken werkproces wordt een kernteam van 6 à 8 medewerkers, die betrokken zijn bij 

het betreffende werkproces, samengesteld. Hierbij wordt een proceseigenaar aangewezen. 

Begeleiding vindt intern plaats door de projectleider. 

Extern betrokkenen Extern 

Het bureau LeanEnt begeleidt de organisatie bij het LEAN maken van de eerste twee werkprocessen. 

De projectleider leert het “begeleiden” gedurende de eerste twee werkprocessen van LeanEnt.  

 

Plan van aanpak Per jaar zullen twee werkprocessen LEAN gemaakt worden. Indien het in de praktijk mogelijk is, 

zullen dit meer werkprocessen worden (zie ook evaluatie). 

Omdat pas medio 2011 gestart wordt met het project, wordt vooralsnog gestart met één werkproces 

voor het jaar 2011.  

Invoerings- en 

exploitatiekosten 

Incidenteel / middelen beschikbaar? Ja, € 19.890 

Structureel / middelen beschikbaar? Nee. Voor doorontwikkeling € 46.000 begroot als jaarlijkse 

kosten, miv 2013. Voor 2012 kan volstaan worden met incidenteel beschikbare middelen. 

Planning Continue 

Stand van zaken  

Risico’ s / 

afhankelijkheden 

Project 5: Zaakgericht werken 

 
Project 7: Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) 

Beschrijving Invoeren van een Basisregistratie Grootschalige Topografie 

Toelichting De BGT is een nieuwe basisregistratie geïnitieerd door het Ministerie van I&M. en maakt onderdeel 

uit van het stelsel van basisregistraties (RSGB). 

De BGT wordt dé grootschalige kaart van Nederland waarin op een eenduidige manier alle 

beschreven objecten worden geregistreerd. De huidige GBKN komt daarmee te vervallen. 

Gemeenten, provincies, waterschappen, Prorail en enkele ministeries zijn aangewezen als 

bronhouder van aangewezen objecten. 

Opdrachtgever DT 

Projectleider/ 

opdrachtnemer 

Felix Lensen 

Intern betrokkenen Werkgroep BGT 

Extern betrokkenen Stichting GBKN; Samenwerkingsverband NW Overijssel. 
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Plan van aanpak In voorbereiding. 

Invoerings- en 

exploitatiekosten 

Incidenteel / middelen beschikbaar? Nee, invoeringskosten geraamd op € 164.000, verspreid over 

2012 - 2015 

Structureel / middelen beschikbaar? Nee.  

Planning Gefaseerde invoer, eerste fase gereed 1.1.2016 

Stand van zaken In voorbereiding 

Risico’ s / 

afhankelijkheden 

 

 
Project 8: WOZ als basisregistratie 

Beschrijving de WOZ als basisregistratie 

Toelichting 1. De WOZ als basisregistratie 

Met ingang van 1 januari 2009 wordt de WOZ als basisregistratie ingesteld. Wanneer deze wet in 

werking treedt, wijzigt de Wet WOZ, waardoor de regeling van de Basisregistratie WOZ een plaats 

krijgt in de Wet WOZ zelf. De wijzigingen van de Wet WOZ en daarmee de wijzingen voor de praktijk 

lijken beperkt. Veel uitgangspunten van de basisregistraties gelden reeds voor de WOZ-waarde. Wat 

wel leidt tot ingrijpende veranderingen voor de WOZ-werkprocessen binnen de gemeente is de 

aansluiting van de WOZ-uitvoering op het stelsel van basisregistraties. Uiteindelijk zal in de Basis-

registratie WOZ (en dus in de gemeentelijke WOZ-administratie) een eenduidige relatie vastgelegd 

moeten zijn naar de andere basisregistraties zoals het Kadaster, de GBA, het Handelsregister en 

vooral ook de BAG. De noodzaak voor deze aansluiting komt echter niet voort uit de Basisregistratie 

WOZ, maar uit de verplichting tot gebruik die is vastgelegd in de wetten voor deze andere 

basisregistraties. 

 

Als gevolg van het invoeren van het Referentiemodel voor het Stelsel van Gemeentelijk 

Basisgegevens, door de noodzaak van electronische dienstverlening en door het op elkaar aansluiten 

van werkprocessen door “service gericht software” moet de automatisering aangepast worden. Dit 

geldt zeker ook voor de WOZ-uitvoering. Om al die veranderingen aan de systemen voor de WOZ-

uitvoering in goede banen te leiden is een Sectormodel WOZ opgesteld. Dit Sectormodel is de basis 

voor de “modernisering”van de gemeentelijke WOZ-systemen.  

 

2. Gegevensuitwisseling met de Landelijke voorziening WOZ  

De huidige werkwijze is dat de gemeente zowel een bestand levert aan het Waterschap en de 

Belastingdienst, op basis van een Stuf WOZ. Voor deze gegevensuitwisseling wordt een Landelijke 

voorziening WOZ in het leven geroepen. De gemeente gaat leveren aan deze ene landelijke 

voorziening en hoeft dus niet langer afzonderlijk gegevens aan te leveren aan de Belastingdienst, aan 

het waterschap en aan het CBS. De landelijke voorziening is nog niet gereed.  

 

Wij verwachten dat begin 2012 opdracht wordt verleend voor de bouw. Als alles volgens planning 

verloopt moet het systeem rond 1 januari 2013 worden opgeleverd. In de loop van 2013 zullen dan 

alle gemeenten aansluiten op de Landelijke Voorziening WOZ. 

Wanneer alle gemeenten zijn aangesloten op de LV WOZ, komt er één loket waaruit elke afnemer van 

WOZ-gegevens de noodzakelijke gegevens geleverd krijgt. Het hebben van één landelijk loket voor de 

Basisregistratie WOZ wordt steeds belangrijker, omdat het aantal afnemers van deze basisregistratie 

groeit.  

Het feit dat in 2012 gebouwd wordt aan de Landelijke Voorziening WOZ heeft ook gevolgen voor de 

systemen van gemeenten en afnemers en dus voor de softwareleveranciers van deze systemen. Met 

name de softwareleveranciers van gemeentelijke systemen zullen in de loop van 2012 deze systemen 

geschikt moeten maken voor de communicatie met de LV WOZ, zodat gemeenten in de loop van 

2013 ook daadwerkelijk kunnen aansluiten op de LV WOZ. De systemen van de afnemers zullen iets 

later aangepast moeten zijn, om ook te kunnen profiteren van het afnemen van de WOZ-gegevens bij 

het ene landelijke loket. 

De specificaties voor de aansluiting van gemeentelijke systemen en systemen van afnemers op de LV 

WOZ zijn al beschikbaar. Deze specificatie van de inhoud van de LV WOZ ligt vast in de Catalogus 

WOZ-gegevens voor afnemers, versie 1.5. De specificaties voor de berichten die worden gebruikt 

voor de communicatie met de LV WOZ zijn vastgelegd in de Berichtcatalogus LV WOZ binnen StUF 
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woz 03.12. Verder is van belang dat deze berichten uitsluitend met gebruikmaking van de standaard 

digikoppeling uitgewisseld zullen worden.  

 

3.   Koppeling Civision met de BAG registratie / bouw en woningtoezicht. 

De uitwisseling tussen Civision en de BAG registratie en de applicatie van bouw en woningtoezicht  zal 

op een geautomatiseerde wijze plaats dienen te vinden. In het kader van het binnengemeentelijk 

gebruik van de BAG - gegevens zal de BAG - applicatie in 2012 aangesloten worden op Civision 

Makelaar zodat de BAG - gegevens geautomatiseerd aangeleverd gaan worden.   

 

Opdrachtgever DT 

Projectleider/ 

opdrachtnemer 

Gerben Knol / Henri Brouwer 

Intern betrokkenen Werkgroep Basisregistraties 

Extern betrokkenen Getronics Pink Roccade; Waarderingskamer ; Kadaster 

Plan van aanpak Ja, alleen is deze verouderd. 

Invoerings- en 

exploitatiekosten 

Incidenteel : In eerste instantie € 60.000 opgenomen. Hiervan nog € 47.696,24 beschikbaar. Nog niet 

duidelijk wat de uiteindelijke kosten zullen worden, omdat de landelijke voorziening nog gebouwd 

moet worden (door Waarderingskamer) en ook de kosten vanuit Pink hierdoor nog niet duidelijk zijn. 

Verwachting is echter dat beschikbare middelen voldoende zijn. 

 

Structureel / middelen beschikbaar? Nvt 

Planning 2012 - 2013 

Stand van zaken Het project loopt. 

Risico’ s / 

afhankelijkheden 

Oplevering software Getronics Pink Roccade, werking koppeling Giskit en Civision Makelaar. 

 
Project 9: Modernisering GBA (mGBA) 

Beschrijving Het programma modernisering GBA (mGBA) werkt aan de Basisregistratie Personen (BRP). Op termijn 

vervangt de BRP de huidige gemeentelijke basisadministraties (GBA).  

Toelichting De BRP maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties en bevat persoonsgegevens over alle 

ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort 

verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezetenen'. Het 

doel van de BRP is om kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken 

aan overheidsorganisaties en aangewezen instellingen en personen. 

Opdrachtgever Modernisering GBA is een wettelijke verplichting die vanuit het Ministerie van BZK wordt opgelegd. 

Interne opdrachtgever is de directie. 
Projectleider/ 

opdrachtnemer 

Hans van Scheepen 

Intern betrokkenen Werkgroep Basisregistraties. 

Extern betrokkenen Ministerie van Binnenlandse Zaken, bureau BPR 

Gemeente Zwartewaterland en Staphorst via de I&A Poole 

 

Plan van aanpak Binnen nu en 4 jaar moet de huidige software van de burgerzaken modules vervangen worden. 

Dalfsen oriënteert zich momenteel. Aansluiting op de mGBA zal in samenwerking met de overige DSZ 

gemeenten worden afgestemd. 
Invoerings- en 

exploitatiekosten 

Incidenteel € 20.000,= implementatiekosten (niet begroot). Structurele kosten voor de bijhouding van 

de GBA zitten al in de begroting. Via voorjaarsnota is gevraagd bedrag in 2014 beschikbaar te stellen. 

Planning 1 januari 2016 moeten alle gemeente aangesloten zijn. 

Stand van zaken De kwaliteit van de huidige GBA van Dalfsen is in 2010 beoordeeld en goed gevonden. In 2011 is de 

koppeling BAG / GBA gerealiseerd. Dit zijn randvoorwaarden voor een soepele overgang naar de 

mGBA. 

 
Risico’ s / 

afhankelijkheden 

Samenwerking op ICT gebied. DSZ of Zwolle/Kampen ? 

 
Project 10: Aansluiten en gebruik buitengemeentelijke basisregistraties 
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Beschrijving Als gemeente aansluiten op de beschikbare landelijke basisregistraties 

Toelichting Als gemeenten zijn wij bronhouder van een aantal basisregistraties. De bronhouders van deze 

basisregistraties wisselen via een zogenaamde landelijke voorziening gegevens met elkaar uit, zodat 

iedereen altijd over de juiste gegevens beschikt. Het aantal basisregistraties wordt verder uitgebreid. 

Dit project is er op gericht ervoor te zorgen dat wij als gebruiker van deze gegevens (denk hierbij bijv. 

aan de KvK gegevens) aangesloten worden op de landelijke voorziening voor de uitwisseling van deze 

gegevens. 

Opdrachtgever DT 

Projectleider/ 

opdrachtnemer 

ntb 

Intern betrokkenen Werkgroep Basisregistraties 

Extern betrokkenen Verschilt per basisregistratie 

Plan van aanpak Wordt afgestemd op invoer basisregistratie 

Invoerings- en 

exploitatiekosten 

Incidenteel / middelen beschikbaar? Nee 

Structureel / middelen beschikbaar? Nee 

Planning Afhankelijk invoering landelijke basisregistraties 

Stand van zaken  

Risico’ s / 

afhankelijkheden 

 

 


