
Masterplan Informatie architectuur

de hele dag informatie managen



Aanleiding

• RapportTelengy(QuickscanICT & Informatievoorziening) & onderzoek Rekenkamer (ICT gemeente Weert)

• Bepaal de ontwikkelrichting

• Visie (ambitie)

• Benoem ontwikkelingen

• Organiseer de informatievoorziening

• I-organisatie(bemensing, kosten, budgetten en verplichtingen)

• Prioriteer acties en projecten

• Concretiseren en realiseren ‘Anders Werken’

• Digitale Dienstverlening



Aan de slag

• AndreGronsveld

• Sanne Schwarte

• Gesprekken medewerkers

• Bureau onderzoek

• Contacten met leveranciers



Visie

Weertis een levendige en ondernemende stad. Een stad met een kwalitatief hoogwaardig woon- en leefklimaat en een grote sociale samenhang. Een 

stad met vitaliteit en een ruime, gevarieerde werkgelegenheid waarin het voor alle groeperingen uit de samenleving prettig leven is. Een stad met 

goede voorzieningen op het terrein van onderwijs, sport, kunst en cultuur, vrije tijd, zorg en welzijn, een royaal scala aan accommodaties, een grote 

gemeenschapszin en een rijk verenigingsleven. Een stad die door haar ligging goed bereikbaar is en een groen karakter heeft. Een stad die 

verantwoord innovatie inzet en transparant en kostenbewust functioneert.



Visie op informatie - architectuur

 (Digitale) informatie altijd en overal beschikbaar als essentieel middel om te komen tot adequate interne- en externe 

dienstverlening en verantwoorde keuzes

Deambitie van de gemeente is door hetstandaardiserenvan processen informatieeenmaligvast te leggen (de bron) enmeervoudigte gebruiken. 

Daarmee is verregaande veiligegeautomatiseerdeondersteuningplaats- en tijdonafhankelijkmogelijk met verhoging van  kwaliteit, effectiviteit en 

efficiëntie voor burgers en ketenpartners.



Twee sporen

Op basis van de onderzoeksresultaten zijn twee sporen gedefinieerd om de visie en de 

ambities vorm te kunnen geven.

• Organisatie informatiearchitectuur

De organisatie verantwoordelijk voor de informatiearchitectuur israndvoorwaardelijkvoor de 

realisatie van het tweede spoor namelijk de informatievoorziening

• Informatievoorziening

• Digitale dienstverlening

• Anders werken



Digitale Dienstverlening

• Volledig geautomatiseerd werken (papier arm werken, efficiency winst)

• Processen optimaliseren

• Zaaksysteem inrichten

• Cultuur

• Substitutie

• Veiligheid

• Doorlooptijd van standaardprocessen verminderen

• Minder personeel voor archivering en DIV

• Beëindiging analoog archief







Anders Werken

• Governance;  o.a. sturing, coördinatie en verantwoording;

• Tijd en plaats; wie, doet wat, werkt waar en wanneer;

• Bereikbaarheid;

• Beschikbaarheid van informatie voor de gemeente en door de gemeente;

• Middelen;

• MobileDevices

• Intranet
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