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Geachte raadsleden,

Met voorliggende raadsinformatiebrief informeren wij u over:
o het masterplan Digitale Transitie 2Ot9-2027;
. de resultaten van de voortgangsrapportage van de geo-samenwerking tussen de

gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert (LNRW-gemeenten) in het Expertise
Centrum Geo (ECGeo).

1. Masterplan Digitale Transitie

In de raadsvergadering van 26 september 2018 heeft uw raad ingestemd met het advies om voor de
periode 20t9-202L het masterplan Digitale Transitie 2Ot9-2027 op te stellen. Dit plan is een vervolg
op het masterplan informatiearchitectuur 2Ot6-2OtB. Het plan is opgesteld vanuit de volgende
ambitie:

"De gemeente Weert kan optimaal meebewegen met alle relevante ontwikkelingen en trends in de
samenleving, kan anticiperen op verwachtingen en kan aansluiten op nieuwe kansen die ontstaan.
Gemeente Weert werkt open en transparant: werkt als één efficiënte overheid en volgens het
uitgangspunt massaal digitaal - maatwerk lokaal".

Hiermee wil de gemeente Weert meer grip krijgen op de ontwikkelingen en daarin op het gebied van
ICT en de informatievoorziening de juiste keuzes kunnen maken. Trends en ontwikkelingen
'overkomen'de gemeente niet omdat de basis goed wordt beheerd, de noodzakelijke techniek
beschikbaar is, er voldoende kennis is om deze te gebruiken en we in staat zijn tijdig en onderbouwd
bij te sturen.

Doelstelling van het programma
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De doelstelling van het programma is afgeleid van cle ambitie en betreft 5 kernpunten. Deze worden
hieronder kort toegelicht. Een uitgebreide beschrijving van de doelstellingen vindt u terug in het
masterplan, als bijlage toegevoegd aan deze brief.

1. Optimaal meebewegen

De informatiesamenleving verandert snel. De gemeente zal hier op in moeten spelen om onzekerheden
over de toekomst zo klein mogelijk te houden. Veranderingen zijn complex en de technologie
ontwikkeit zich razencisnei. De uiLdaging iigt in iiei voigen van,ieze oniwikkeiingen en dit v,¡aai-

mogelijk te vertalen naar toepassingen voor de gemeente. Weert investeert in een adequaat
sturingsinformatiesysteem en cle organisatie gaat datagedreven werken. Om als organisatie mee te
kunnen gaan in de ontwikkelingen zijn digitale vaardigheden steeds belangrijker.

2, Nieuwe kansen pakken

De gemeente Weert richt zich op vernieuwing en volgt de technologische ontwikkelingen die deze
vernieuwing ondersteunt. Nieuwe technieken worden toegepast als deze een belangrijke toegevoegde
waarde hebben voor de (digitale) dienstverlening en de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.
Partners zoals andere gemeenten, Common Ground (zie paragraaf 1.1.) en marktpartijen zijn de
partijen waarmee in samenwerkingen, in bijvoorbeeld co-creatie, oplossingen kunnen worden
gerealiseerd.

3. Open en transParant

Dc gcmccntc Weert neemt positie in de informatiesamenleving, zorgt voor een transparante werkwijze
en stelt data beschikbaar aan inwoners en bedrijven. Deze open houding maakt het voor inwoners en

bedrijven mogelijk actief deel te nemen bij de aanpak van gemeentelijke vraagstukken. Bovendien
sluit dit aan bij de ambities van de Omgevingswet voor transparante procedures en een gelijkwaardige
informatiepositie voor alle betrokkenen in het proces.

4. Efficiënte overheid

De efficiënte gemeente maakt maximaal gebruik van de beschikbare informatie en door het delen en

openstellen van gegevens wordt lnformatie efl'iciènl uilgewisseld. Het op deze nranier inriclrten van
informatiestromen zorgt er voor dat werken in ketens beter verloopt. De toenemende complexiteit van
de ICT omgeving wordt zo goed mogelijk beheerd door onder architectuur veranderingen door te
voeren.

5. Massaal digitaal, maatwerk lokaal

Gemeenten streven naar één efficiënte, open en transparante overheid. Het streven is om diensten die
voor alle gemeenten hetzelfde zijn collectief te organiseren. Dat scheelt geld en tijd en door dezelfde
dienstverlening op uniforme wijze aan te bieden wordt het voor inwoners en bedrijven ook makkelijker
Dit doen gemeenten ook samen met uitvoeringsorganisaties om de gemeenschappelijke
dienstverlening verbeteren. Dienstverlening verloopt vanuit het perspectief van inwoners of bedrijven
op een logische en samenhangende wijze.

Aanpak
Onder het masterplan worden binnen de thema's verschillende projecten gestart. Een initiële planning
is opgenomen in het masterplan. In 2019 zijn vooral de afronding van de werkzaamheden opgepakt uit
het masterplan Informatie architectuur. In het laatste kwartaal van dit jaar zijn de voorbereidingen
opgestart voor het project Stuur Informatie Systeem. Het opzetten van een dergelijk systeem heeft tot
doel beter te kunnen sturen op de bedrijfsvoering en de dienstverlening en dat bijdraagt aan een
wendbare organisatie. ln 2O2O worden vervolgens een aantal projecten opgestart.

Informatiebeveiliging en beheer



Vanuit het masterplan informatie architectuur is een veilig fundament voor digitale dienstverlening
gelegd. In het masterplan Digitale transitie wordt hierop verder gebouwd en vormt
informatiebeveiliging en privacy een integraal onderdeel van de uit te voeren projecten. Speciale
aandacht is er ook voor het in beheer nemen van de (ICT) toepassingen die voortkomen uit de
projecten.

Informatiebijeen komst.
De gemeenteraad wordt een presentatie over het masterplan aangeboden in de informatiebijeenkomst
van januari 2020.

1.1. Uitgelicht: Common Ground

Zoals bij de doelstellingen is aangegeven biedt de door gemeenten geïnitieerde samenwerking in
Common Ground kansen voor de gemeente Weeft. De ontwikkeling in de digitale wereld gaat erg snel,
en daarmee ook de behoefte in het gebruik van data op nieuwe manieren. Door reeds aanwezige data
anders aan te spreken en te combineren met andere data levert dat nieuwe inzichten op en geeft
antwoord op vraagstukken waar we voorheen geen antwoord op konden geven.

Nu wordt in 90olo van de programma's gebruik gemaakt van een eigen slecht toegankelijke
gegevensset of je moet flink betalen om hiermee te mogen koppelen. Common Ground is een initiatief
om de data los te koppelen van een programma, waardoor deze ook (op een veilige manier)
toegankelijk gesteld kan worden voor andere doeleinden. Data wordt bevraagd bij de bron, in plaats
van ze veelvuldig te kopiëren en op te slaan.

Gemeenten hebben dus een níeuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het
uitwisselen van gegevens. Het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het namelijk lastig om
snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. Dat
staat uiteindelijk de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening in de weg. Vanuit die behoefte is
Common Ground ontstaan. Door op een andere manier om te gaan met gegevens vindt hier een
hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening plaats. Common Ground is de plaats waar
gemeenten, VNG en marktpartijen samen werken aan toepassingen op basis van deze vernieuwde
i nformatievoorzien i ng.

2. Ontwikkelingen ECGeo

Een belangrijke pijler in de gemeentelijke informatievoorziening en in de thema's van het masterplan
vormt de geografische informatie. Het Expertise Centrum GEO (ECGeo) is voor het beheer en de
ontwikkeling van deze informatie onze partner.

Achtergrond
De samenwerkingsorganisatie ECGeo is in april 2018 ontstaan doorde ondertekening van de
bestuursovereenkomst voor ECGeo. Door samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering kunnen de
LNRW-gemeenten de uitvoering laten voldoen aan de eisen die vanuit wetgeving en de gemeentelijke
processen gesteld worden: kwalitatief hoogwaardig, efficiënt, snel, innovatief, robuust, regionaal
uniform en met continuiteit.

Sinds 2012 werken de LNRW-gemeenten samen aan de realisatie en het beheervan de Basisregistratie
Grootschalige Topografie (BGT). De kwaliteitsverbetering staat daarbij centraal. De geo-medewerkers
van de LNRW-gemeenten werken vanaf 20t7, 2 dagen samen vanuit gemeentehuis Heythuysen.
Hierdoor kon kwaf itatief beter en efficiënter gewerkt worden aan het in beheer nemen van de BGT,
kregen de medewerkers een intensieve rol bij de uitwerking van het bedrijfsplan ECGeo en is meer
begrip ontstaan voor verschillen en mogelijkheden om deze verschillen te overbruggen.

Doel van de samenwerking



Door bundeling van kennis en kunde uit de gemeenten in één gespecialiseerd expertisecentrum gericht
op de geografische taakuitvoering, kan de uitvoering voldoen en blijven voldoen aan de eisen die
vanuit wetgeving en de gemeentelijke processen gesteld worden: kwalitatief hoogwaardig, efficiënt,
snel, innovatief, robuust, regionaal uniform en met contlnuÏtelt. De samenwerking zorgt dat
gemeentelijke processen optimaal ondersteund worden door toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige
ruimtelijke informatie tegen beperkte meerkosten.

Samenwerkingsvorm
De vier gemeenten hebben de gemeente Leudal aangewezen als uitvoerend partner. De uitvoerend
partner is opdrachtnemer voor de uitvoering van de geo-werkzaamheden en zorgt in dit kader voor de
functlonele aansturing, het gastheerschap vuor centrale lruisvestilrg en administratieve, financiêle,
juridische en HRM-ondersteuning. Voor de functionele aansturing is per 1 maart 2018 een geo-
coördinator voor 0,6 fte aangesteld. De geo-medewerkers zijn in dienst gebleven van hun werkgever
en zijn voor het deel van hun werkzaamheden dat zij aan geografische taken besteden, gedetacheerd
aan de gemeente Leudal. Kwaliteitsverbetering en voorkomen van kwetsbaarheid staan centraal. De
primaire reden voor de geo-samenwerking is daardoor geen kostenbesparing.

Voortgangsrapportage
Bij de besluitvorming over de samenwerking hebben de colleges gevraagd aan de uitvoerend partner
(gemeente Leudal) om twee keer per jaar een strategische rapportage te leveren over de voortgang en
realisatie van doelstellingen. De reikwijdte en diepgang van de rapportage is tezamen met
medewerkers en oncternemingsraden bepaald. De resultaten van de strategische rapportage zijn
positief; het realiseren van de doelstellingen is op koers. De gegevenskwaliteit is goed, innovaties
hebben goede opbrengsten, producten en diensten zijn gestandaardiseerd en medewerkers en klanten
zijn over het algemeen tevreden. Een aantal verbeterpunten zijn geformuleerd aan de hand van deze
rapportage. De algemene tendens binnen ECGeo is positief, samenwerking wordt actief opgezocht en
medewerkers zien kansen om verderte groeien in diens vakgebied. Begrotingstechnisch blijft ECGeo

binnen budget en worden ontwikkelprojecten met de verantwoordelijke Afdelingshoofden geïnitieerd
om extra groei/ professionaliteit te faciliteren. ECGeo werkt nog aan een verbetering van haar
governance en P&C, we leren hierbij van andere samenwerkingsverbanden zoals ICT NML.

Vervolg
Eind 2019 wordt de tweede strategische rapportage opgesteld en tevens de eind evaluatie ECGeo.

Daarmee wordt onder meer gekeken naar het toekomstperspectief, de gekozen organisatievorm,
juridisch construct, locatie van centrale huisvesting, governance en de financiële verdeelsleutel. Aan de
hand hiervan wordt op deze punten een advies opgesteld aan de LNRW ofl hoe ECGeo gecontinueerd
dient te worden.

Met vriendelijke g roet,
bu en wethouders,

M.l. Meertens
gemeentesecretaris

Masterplan Digitale Transitie 2OL9 -202t
Oplegnotitie Strateg ische voortgangsrappoftage
Strateg ische voortga ngsra pportage en verbeteracties

A.A.M.M.
oulse;ie
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Oplegnotitie Strategische Rapportage 

 

 

Steller 

Maarten van Sambeek – Expertise Centrum Geo 

 

Onderwerp 

Voortgang strategische rapportage ECGeo na Q2 2019 

 

Voorstel 

 

 Ter info 

o Ter besluitvorming 

o Bespreekpunt 

 

Ter informatie :  

Gevraagd wordt om kennis te nemen van de strategische rapportage met in het kort de volgende 

hoofdlijnen: 

Nr. Doelstelling  Actie 

1 
Robuuste en kwalitatieve 

informatievoorziening 

  

2 Innovatie   

3.1 Uniforme producten  Processen uniformeren volgens planning 

3,2 Uniforme processen   

4.1 Reactievermogen - reactietermijn   

4.2 Reactievermogen klanttevredenheid 

 Werken aan standaardisering waardoor 

producten sneller en hoogwaardiger van 

kwaliteit geleverd kunnen worden. 

5 Collectieve voorzieningen 
 Naar schatting blijft ECGeo binnen de 

begroting 2019 

6 Achtervang  Nieuwe efficiënte virtuele werkplek realiseren 

7 Personele bijdrage door LNRW 
 Extra capaciteit gegevensbeheer aanwenden 

in 2019 

8.1 
Personele bijdrage ECGeo – inzet 

gemeenten 

  

8.2 
Personele bijdrage ECGeo – 

wendbaarheid 

 Standaardiseren van ad hoc projecten en 

vragen 

9 Medewerker tevredenheid  (dec 2018)   
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Algemeen: 

 

De algemene tendens binnen ECGeo is positief, samenwerking wordt actief opgezocht en 

medewerkers zien kansen om verder te groeien in diens vakgebied. Begrotingstechnisch blijft 

ECGeo binnen budget en worden ontwikkelprojecten met de hoofden geïnitieerd om extra 

groei/ professionaliteit te faciliteren. ECGeo werkt nog aan een verbetering van haar 

governance waardoor we worden bijgestaan door andere samenwerkingsverbanden zoals 

ICT NML, zij hebben eerder met dit bijltje geslagen. 

 

 

Document tot stand gekomen met: 

 

Accountmanagers ECGeo LNRW 

Hoofden bedrijfsvoering ECGeo LNRW 

 

 

Bijlagen : 

 

Strategische Rapportage ECGeo 1- 2019 
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1. Inleiding 
 
 
Het Programma Digitale Transitie 2019-2021 (PDT) is het vervolg van het Masterplan 
Informatie Architectuur. In de periode 2016-2018 is het Masterplan Informatie 
architectuur uitgevoerd. De aanleiding van dit programma is gelegen in het 
bestuurprogramma 2014-2018, het Telengy onderzoek ‘Quickscan en 
informatievoorziening’ (19-3-2015) en het rekenkameronderzoek ‘ICT gemeente Weert’ 
(11-05-2015). 
 
Het masterplan richtte zich vooral op verbeteren van de organisatie van de 
informatievoorziening en de digitale dienstverlening. Belangrijkste resultaten na 
uitvoering van het plan zijn onder andere: 
 

1. Advies inrichting I-organisatie 
2. Veilig verbindingen 
3. Veilig gebruik van mobile devices 
4. Zaakgericht werken met DJUMA 
5. Kennismaken en gebruiken van nieuwe technieken en methoden (zoals  

analytics, Scrum) 
 
Hiermee is de basis gelegd om als gemeente te kunnen anticiperen op ontwikkelingen 
waarbij ICT en informatiemanagement een belangrijke rol spelen. Om de resultaten uit 
het masterplan informatiearchitectuur te kunnen borgen en in te spelen op nieuwe 
ontwikkelingen wordt voor de komende jaren opnieuw een programmatische aanpak 
ingezet. Deze aanpak wordt in dit programmaplan beschreven. 
 

1.1  Leeswijzer 
 
Met dit programmaplan wordt aangehaakt bij de visie, missie en strategie van de 
gemeente Weert en de overheidsstrategie op het onderwerp digitalisering. Dit leidt tot de 
formulering van de ambitie van het programma Digitale Transitie. Dit wordt beschreven 
in hoofdstuk 2. 
In hoofdstuk 3 wordt de doelstelling beschreven van het programma. Een nadere 
toelichting op de doelstelling voor 2019-2021 op basis van de geformuleerde ambitie 
wordt in hoofdstuk 4 uiteengezet.  
De programmaopzet in vijf hoofdthema’s is terug te vinden in hoofdstuk 5.  
De uitvoering van het programma in de verschillende projecten wordt beschreven in 
hoofdstuk 6. 
Hoofdstuk 7 bevat de programma organisatie en de te hanteren projectstructuur, gevolgd 
door de planning van de verschillende onderdelen van het programma in hoofdstuk 8.  
In hoofdstuk 9 wordt het aspect communicatie toegelicht. Tenslotte bevat hoofdstuk 10 
op hoofdlijnen de financiële paragraaf van dit programma. 
 

2. Visie Missie Strategie 
 
 
De gemeente Weert wil  er voor zorg dragen dat het goed wonen en 
werken is voor  haar inwoners. Een gemeente waar ruimte is voor 
bedrijvigheid en waar het ook goed vertoeven is om te ontspannen 
en recreëren.  In het coalitieprogramma “Weert koerst op verbinding 
2018-2022” worden negen  thema’s beschreven. Deze thema’s 
geven de richting aan die de gemeente aanhoudt voor nu en in de 
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toekomst. Hierbij richt de gemeente zich op het behouden en verder ontwikkelen van 
Weert als een aantrekkelijke gemeente voor alle generaties, rekening houdend met de 
demografische trend vergrijzing en ontgroening. 
 
Informatie is een cruciaal bedrijfsmiddel geworden. Gemeenten zetten ICT in als 
strategisch middel om maatschappelijke doelstellingen te bereiken en de (digitale) 
dienstverlening te verbeteren. Hierbij moeten inwoners kunnen vertrouwen op de 
kwaliteit van de informatie, deze moet actueel en betrouwbaar zijn. Inwoners en 
bedrijven verwachten een goede en betrouwbare dienstverlening die passen bij hun 
verwachtingen. De kwaliteit en flexibiliteit van de dienstverlening neemt toe door 
digitalisering en sluit hierdoor beter aan op de individuele wensen en behoeften van 
inwoners. De dienstverlening verloopt digitaal waar het kan en er is sprake van 
maatwerk waar nodig. ICT ondersteunt de veranderende rol van de gemeente als 
ondersteuner en participant in de samenleving. De hierbij horende ICT-vraagstukken 
worden telkens beoordeeld naar de toegevoegde waarde voor de gemeente en de 
gemeentelijke organisatie, met de juiste inzet van gemeenschapsgelden.  
Voor de gemeente Weert is het de uitdaging om optimaal mee te bewegen met alle 
(voorgaande interne en externe) ontwikkelingen en trends in de samenleving, te 
anticiperen op bijgestelde verwachtingen en aan te sluiten op nieuwe kansen die 
ontstaan. De digitaliseringsstrategie van het Rijk en de Digitale Agenda 2020 (DA2020) 
van de VNG spelen in op al die veranderingen en bieden hulp bij het krijgen van inzicht 
en hulp in de uitvoering door middel van handvatten. Deze inzichten en handvatten zijn 
er in de vorm van verkenningen, instrumenten en producten. Thema’s in DA2020 die aan 
bod komen hierin zijn: 
 

• Innovatie  
• Dienstverlening & Bedrijfsvoering 
• Collectieve Infrastructuur & Inkoop 
• Stuurinformatie 
• Informatiebeveiliging & Privacy 

 
Deze verschillende thema’s leiden tot de ambitie van de Digitale Agenda 2020 met als 
speerpunten – inclusie, het borgen van grondrechten en publieke waarden, het 
bevorderen van innovatie en het (door)ontwikkelen van veilige, toegankelijke en 
begrijpelijke dienstverlening aan burgers en ondernemers.  Vertaald naar de gemeente 
Weert is dit de volgende ambitie: 
 
“De gemeente Weert kan optimaal meebewegen met alle relevante ontwikkelingen en 
trends in de samenleving, kan anticiperen op verwachtingen en kan aansluiten op nieuwe 
kansen die ontstaan. Gemeente Weert werkt open en transparant: werkt als één 
efficiënte overheid en volgens het uitgangspunt massaal digitaal - maatwerk lokaal” 
 
  
Hiermee wil de gemeente Weert meer grip krijgen op de ontwikkelingen en daarin op het 
gebied van ICT en de informatievoorziening de juiste keuzes kunnen maken. Trends en 
ontwikkelingen ‘overkomen’ de gemeente niet omdat de basis goed wordt beheerd, de 
noodzakelijke techniek beschikbaar is, er voldoende kennis is om deze te gebruiken en 
we in staat zijn tijdig en onderbouwd bij te sturen.   
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3. Doelstelling programma 
 
Met de in hoofdstuk 2 beschreven ambitie speelt de gemeente in op de 
informatiesamenleving. De samenleving verandert onder invloed van technologie en 
digitalisering. Datagedreven sturing, op internet aangesloten apparaten (Internet of 
Things: IOT) en robotisering zullen veranderingen te weeg brengen in hoe wij omgaan 
met informatie in de samenleving. Het gebruik van informatie en technologie helpt 
gemeenten efficiënter te functioneren en biedt kansen om vraagstukken op o.a. het 
gebied van de openbare ruimte, het sociaal domein en openbare veiligheid op 
innovatieve wijze aan te pakken en daarbij beter aan te sluiten bij de verwachtingen van 
inwoners. 
 
De gemeente streeft er naar te werken als een efficiënte overheid door te innoveren en 
de processen en de informatievoorziening te standaardiseren. Hiermee wordt Weert 
voorbereid op de aansluiting bij de digitale ontwikkelingen van bijvoorbeeld de 
Omgevingswet en is in staat innovaties door te voeren bij de digitale dienstverlening. De 
gemeente Weert maakt daarbij gebruik van collectieve i-voorzieningen. Gemeenten 
dragen vanuit hun expertise bij aan de ontwikkeling van deze voorzieningen en worden 
door het afnemen van de collectief ontwikkelde voorzieningen ontzorgt.   
 
De in het voorgaande masterplan ontwikkelde digitale infrastructuur wordt uitgebreid. Dit 
gebeurt zodanig dat aangesloten kan worden bij de landelijke generiek digitale 
infrastructuur. Hiermee kan de gemeente de dienstverlening verder inrichten. 
Uitgangspunt is dat bij generieke digitale dienstverlening aangesloten wordt bij de 
landelijke voorzieningen (massaal digitaal) zodat maatwerk lokaal mogelijk wordt.  
 
Al deze ontwikkelingen bieden kansen voor de gemeente en haar inwoners maar er zijn 
ook enkele aandachtspunten. Die zijn vooral gelegen in de afweging tussen wanneer er 
sprake kan zijn van digitaal contact (massaal digitaal) en wanneer sprake moet zijn van 
menselijk contact (maatwerk lokaal). Daarnaast moet voortdurend de balans gezocht 
worden tussen efficiënte dienstverlening en de privacy van onze inwoners. 
 
Om als gemeente Weert aan deze ambitie te voldoen en daarmee tevens voorbereid  te 
zijn op de toekomstige ontwikkeling zullen projecten worden uitgevoerd. Door  de 
projecten in dit programma zal uitvoering worden gegeven aan de ontwikkelingen die op 
de gemeente Weert afkomt conform de ambities van DA2020 en de digitale agenda van 
de overheid. De uitvoering en financiering van de projecten zullen in dit programma 
worden geborgd. 
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4. Doelstelling 2019-2021 
 
 

1. Optimaal meebewegen  

 
De informatiesamenleving verandert snel. De gemeente zal hier op in moeten spelen om 
onzekerheden over de toekomst zo klein mogelijk te houden. Veranderingen zijn complex 
en de technologie ontwikkelt zich razendsnel. De uitdaging ligt in het duiden en volgen 
van deze ontwikkelingen en dit te vertalen naar het belang en de toegevoegde waarde 
voor de gemeente. Het programma wordt ingezet om te komen tot een evenwichtig 
projectportfolio voor de uitvoering van de projecten die hier uit voortkomen. Om bij de 
beweging optimaal te kunnen sturen is sturingsinformatie essentieel. Weert investeert in 
een adequaat sturingsinformatiesysteem en de organisatie ontwikkelt kennis om data te 
gebruiken in een datalab. Om als organisatie mee te kunnen gaan in de ontwikkelingen 
zijn digitale vaardigheden steeds belangrijker. 
 
Met deze doelstelling richten we ons op: 

• Waarborgen van flexibiliteit m.b.t. de ICT-infrastructuur, het 
applicatielandschap en gegevenshuishouding; 

• Ontwikkelen van cloudstrategie en regievoering voor meer flexibiliteit in de 
ICT omgeving; 

• Het inzetten van digitale hulpmiddelen voor het ondersteunen van 
samenwerking en een platform voor participatie met inwoners, bedrijven en 
ketenpartners; 

• Het inrichten van een sturingsinformatiesysteem; 
• Kennis opdoen over en het organiseren van datagedreven werken; 
• Het digivaardig maken van de organisatie: vaardigheden van de medewerkers 

om digitaal te werken; 
• Het opzetten en onderhouden van een projectportfolio voor regie op de 

uitvoering van de projecten en te kunnen sturen op de samenhang tussen de 
verschillende bedrijfsvoeringprojecten. 

 
 

2. Nieuwe kansen pakken 

De gemeente Weert richt zich op vernieuwing en volgt de technologische ontwikkelingen 
die deze vernieuwing ondersteunt.  De organisatie wordt extern gericht en met 
experimenten wordt innovatie gestimuleerd. Succesvolle experimenten leiden tot nieuwe 
oplossingen maar laat ook ruimte om te leren van de minder succesvolle experimenten. 
Het verkennen van de technologische ontwikkelingen wordt opgepakt naar vermogen en 
dient een belangrijke toegevoegde waarde te hebben voor de (digitale) dienstverlening 
en de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Partners zoals andere gemeenten, 
Common Ground en marktpartijen zijn de partijen waarmee in samenwerkingen, in 
bijvoorbeeld co-creatie, oplossingen kunnen worden gerealiseerd. 
 
Met deze doelstelling richt de gemeente zich op: 
 

• Het eigen maken van nieuwe manieren van ontwikkelen en implementeren 
door bijvoorbeeld gamification, design thinking, ontwikkelmethoden als 
design sprints, scrum; 

• Onderzoeken van zinvolle inzet blockchain en Robot Process Automation 
(RPA) bij arbeidsintensieve en repeterende werkzaamheden; 

• Datagedreven werken: gebruik maken van gemeentelijke data en data uit 
de stad voor betere sturing, dienstverlening en nieuwe toepassingen; 
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• Smartcity concept: Een slimme stad waarbij informatietechnologie en het 
Internet of Things (IOT) gebruikt worden om de stad te beheren en te 
besturen. 

 
 

3. Open en transparant  

De gemeente Weert neemt positie in de informatiesamenleving, zorgt voor een 
transparante werkwijze en stelt data beschikbaar aan inwoners en bedrijven. Deze open 
houding maakt het voor inwoners en bedrijven mogelijk actief deel te nemen  bij de 
aanpak van gemeentelijke vraagstukken. Bovendien sluit dit aan bij de ambities van de 
Omgevingswet voor transparante procedures en een gelijkwaardige informatiepositie 
voor alle betrokkenen in het proces. Beschikbaar gestelde open data kan daarnaast 
nuttig zijn voor het ontwikkelen van dienstverlening op gebieden  waar de gemeente  
geen rol wil of kan vervullen.   
 
Met deze doelstelling richt het programma zich op: 
 

• Het beschikbaar stellen van open data: focus op de rol en betekenis van 
open data binnen de lokale overheid; 

• Anticiperen op de WOO (Wet Open Overheid).: Het wetsvoorstel stelt 
regels op over toegankelijkheid en regelt openbaarheid van publieke 
informatie voor burgers; 

• Duurzame toegankelijkheid digitale archieven in o.a. het E-depot. 
 
 

4. Efficiënte overheid 

De efficiënte gemeente maakt maximaal gebruik van de beschikbare informatie en door 
het delen en openstellen van gegevens wordt informatie efficiënt uitgewisseld. Het op 
deze manier inrichten van informatiestromen zorgt er voor dat werken in ketens beter 
verloopt.  Medewerkers hebben voldoende digitale vaardigheden en werken in lean 
processen waarin relevante informatie actueel en tijdig beschikbaar is. Daar waar 
mogelijk worden administratie processen vereenvoudigd door de repeterende taken te 
automatiseren (robotiseren). De toenemende complexiteit van de ICT omgeving wordt zo 
goed mogelijk beheerd door onder architectuur veranderingen door te voeren. 
 
Met deze doelstelling richt het programma zich op: 
 

• Vereenvoudigen van administratieve processen door repeterende taken te 
robotiseren en minder foutgevoelig te maken; 

• Terugdringen van complexiteit door standaardisatie en het saneren van 
applicaties in het applicatielandschap; 

• Opleiden en instrueren van medewerkers over digitale vaardigheden; 
• Bevorderen van de gegevenskwaliteit Basisinformatie op orde; 
• Inrichten en invoeren van een informatie kwaliteitsbeheersysteem ook 

m.b.t. informatiebeveiliging en privacy. 
 
 

5. Massaal digitaal, maatwerk lokaal 

Gemeenten streven naar één efficiënte, open en transparante overheid. Het streven is 
om diensten die voor alle gemeenten hetzelfde zijn collectief te organiseren. Dat scheelt 
geld en tijd en door dezelfde dienstverlening op dezelfde manier aan te bieden wordt het 
voor burgers en bedrijven ook makkelijker. Dit doen gemeenten ook samen met 
uitvoeringsorganisaties om de gemeenschappelijke dienstverlening verbeteren.  



 

Masterplan Digitale Transitie 2019-2021 

 

Masterplan Digitale Transitie 
9

Dienstverlening verloopt vanuit het perspectief van inwoners of bedrijven op een logische 
en samenhangende wijze. Daarbij worden de mogelijkheden onderzocht de werkwijzen in 
de dienstverlening te standaardiseren.  
 
Met deze doelstelling richt het programma zich op: 
 

• Op basis van de huidige stand van zaken ontwikkelen van de online 
dienstverlening;  

• Digitale identificatie met een app mogelijk maken; 
• Digitale ondertekening mogelijk maken; 
• Volgen en duiden principes van Common Ground en deze overnemen in de 

Weerter informatie architectuur. Indien mogelijk ook participeren in Common 
Ground projecten; 

• Aansluiting op de generieke digitale infrastructuur (GDI) van de overheid. De 
Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) bestaat uit digitale producten, 
standaarden en voorzieningen waarmee overheidsorganisaties hun primaire 
processen gaan inrichten.   
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5. Programma opzet 
 
 

Het programma richt zich naast de eerder genoemde ambitie van de gemeente Weert op 
de thema’s uit de Digitale Agenda 2020 en de Digitaliseringsstrategie van het Rijk, 
waarin alle genoemde ontwikkelingen een plek krijgen in zogenaamde thema’s. 
 
In onderstaand schema is de richting geschetst voor een nieuw programma: een 
programma dat uitvoering geeft aan de ambities van de DA2020 en de 
digitaliseringsstrategie van het Rijk. De in- en externe ontwikkelingen die komende jaren 
op de gemeente Weert afkomen hebben hierin een plek gekregen, waarbij sturing op 
informatiebeveiliging en beheer continue aanwezig moet zijn. Enerzijds richt het 
programma zich op hetgeen voor de eigen organisatie op orde moet zijn (de onderkant 
van het schema is vooral gericht op de interne organisatie), anderzijds richt het 
programma zich op nieuwe innovatieve ontwikkelingen waardoor een daadwerkelijke 
verandering gecreëerd gaat worden voor de in- en externe organisatie ( bovenkant van 
het schema richt zich vooral op de omgeving van de organisatie). Alle thema’s en 
onderwerpen zijn met elkaar verbonden en hebben invloed op elkaar.  
 
Naast deze thema’s is borging van het Masterplan Informatiearchitectuur essentieel. De 
door dit plan ingezette veranderingen zullen verder uitgevoerd worden. Het is van belang 
dat de gerealiseerde doelen worden geborgd en daar waar deze nog niet volledig zijn 
geïmplementeerd dit alsnog te doen. Alle  openstaande acties zullen in 2019 worden 
afgerond en, waar noodzakelijk, een vervolg krijgen in het programma Digitale Transitie.  
  
De vijf thema’s kennen meerdere aandachtsgebieden waar middels projecten gewerkt 
wordt aan het realiseren van de gestelde doelen. Over deze “Schijf van Vijf” zal borging 
van het Masterplan Informatiearchitectuur plaatsvinden. 
 

 
Figuur 1 Programmathema's gebaseerd op DA2020 
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6. Projectenoverzicht 
 
Onderstaand volgt een overzicht van projecten die worden uitgevoerd binnen het 
programma.  
 
Thema Innovatie 
Projecten  
Blockchain Blockchain is een nieuwe manier om data op te slaan op het 

internet, op een veilige en betrouwbare wijze. De techniek 
kan o.a. gebruikt worden in combinatie met applicaties. Het 
wordt ook wel aangeduid als een grootboek met informatie.  
Dit kan informatie zijn over geldtransacties, afspraken 
tussen partijen of contracten. Mogelijk biedt een dergelijke 
techniek  voor gemeentelijke organisaties een betrouwbare 
en veilige manier voor het verwerken van administratieve 
transacties. Momenteel wordt een pilot uitgevoerd voor de 
administratieve afhandeling van de kledingdag voor kinderen 
in armoede. 
 
Resultaat: Uitsluitsel over toepasbaarheid blockchain 
toepassingen.  
 

Elektronische handtekening en 

waarmerken 

Informatie wordt steeds vaker digitaal uitgewisseld. Om de 
zekerheid te bieden dat informatie authentiek en 
betrouwbaar is, zal een oplossing worden geïmplementeerd 
voor digitaal ondertekenen en waarmerken van documenten. 
 
Resultaat: Aanvulling in Djuma zaaksysteem voor plaatsen 
digitale handtekening en digitaal waarmerken van 
documenten 
 

RPA toepassingen Automatiseren van routinematige handelingen door een 
(software) robot (Robot Process Automation RPA) zoals het 
realtime uitwisselen van data tussen systemen. Wordt 
momenteel toegepast als een automatische koppeling tussen 
een Vergunningensysteem (VTH) en het zaaksysteem. 
 
Resultaat: Robotsoftware geïnstalleerd. Toepassing 
zaakkoppeling tussen Djuma en VTH applicatie. Voorstellen 
voor meerdere RPA toepassingen. 
 

Invoering Djumalitics Data analyse toepassen in zaakgericht werken voor reductie 
van handmatige werkzaamheden, toepassen autoclassificatie 
van o.a. inkomende post. Het toepassen van de techniek 
biedt perspectief voor het inzetten van chatbots in het KCC 
en het automatisch afhandelen van routinematige zaken. 
 
Resultaat: Automatische herkenning en toewijzing aan 
behandelaars van inkomende stukken. 
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Thema Dienstverlening en bedrijfsvoering 
Projecten  

Samenwerkingsplatform Platform bieden voor (digitaal) samenwerken binnen de 
Office365 omgeving. Het systeem biedt mogelijkheden voor 
gezamenlijk werken aan documenten, beveiligd delen van 
documenten en informatie met collega’s, partners èn 
inwoners. Het systeem is gekoppeld aan zaken en processen 
in het zaaksysteem Djuma. 
 
Resultaat:  

Geïntegreerde Office365 omgeving met zaaksysteem voor 
veilig samenwerken binnen de organisatie en met partners.   
 

Unified communications 

 

Aanvullend in het samenwerkingsplatform wordt hiermee 
voorzien in een communicatieplatform voor de organisatie. 
Dit systeem integreert vaste en mobiele telefonie en kent 
mogelijke uitbreidingen met interne chatfuncties, 
aanwezigheidsinformatie, webvergaderingen, 
videoconferencing e.d. 
 
Resultaat:  

Integratie van vast en mobiel, inclusief mogelijkheden voor 
conferencecalls en chatfunctie. Onderzoek naar 
wenselijkheid overige functionaliteiten. 
 

Kwaliteitssysteem 

 

De dienstverlening is afhankelijk van een goede afstemming 
tussen de afdelingen en de gebruikte informatie. Om de 
kwaliteit van de geleverde dienstverlening te borgen is het 
noodzakelijk om werkzaamheden en afspraken vast te 
leggen in processen en procedures, werkinstructies, 
definities en richtlijnen. Al deze elementen vormen het 
Kwaliteit Systeem Gemeente Weert. Het KS zorgt voor 
borging van werkzaamheden en de kwaliteitseisen rond 
informatiebeheer en zal zodoende bijdragen aan de kwaliteit 
van de dienstverlening. Dit project richt zich op het verder 
inrichten van het kwaliteitssysteem.  
 
Resultaat:  

Kwaliteitssysteem op orde, processen en procedures 
ingericht, bekend en operationeel. 
 

Persoonlijke Internet Pagina 

(PIP) 

 

Implementeren van een PIP voor inwoners en bedrijven voor 
het verstrekken van informatie over lopende aanvragen en 
upload mogelijkheden voor de inwoner. Het is een digitaal 
en persoonlijk loket als onderdeel van de gemeentelijke 
website, 24/7 beschikbaar. 
 
Resultaat: PIP geïmplementeerd en in gebruik genomen 
voor diensten en producten van de gemeente. Andere op PIP 
lijkende oplossingen en MijnOverheid zo veel als mogelijk 
toegankelijk via deze PIP.  
 

Digitale archieven op orde 

 

De digitale informatie moet duurzaam en toegankelijk 
worden gearchiveerd om gemakkelijk gevonden en 
geraadpleegd te worden. Dit project richt zich op de 
ontwikkeling van de digitale archieffunctie binnen de 
gemeente en de middelen die daar bij horen (zoals e-depot). 
  
Resultaat: Duurzame toegankelijkheid van digitale 
informatie voor de interne bedrijfsvoering, de 
verantwoording aan de raad en de inwoners en voor het 
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vastleggen van de geschiedenis van de gemeente.  
Informatie wordt duurzaam en toegankelijk gearchiveerd in 
een informatiesysteem voor raadpleging. 
 

eID middelen 

 

Bij de digitale dienstverlening wordt o.a. Digid gebruikt. Er 
vindt een ontwikkeling plaats naar verschillende nieuwe 
middelen voor digitale identificatie die beter passen bij de 
digitale producten die de overheid ontwikkelt. Onderzoek 
naar en mogelijke invoering van dergelijke middelen vindt 
hier plaats.  
 
Resultaat: Keuze voor eID middel en toepassing in de 
digitale dienstverlening. 
 

Koppeling GO Djuma 

 

Realisatie koppeling tussen GemeenteOplossingen  (GO) 
voor Raad en College en de bestuurlijke processen in het 
zaaksysteem Djuma voor verbetering digitaal 
vergadersysteem.  
 
Resultaat: Laatste fase koppeling tussen GO en Djuma 
gerealiseerd voor volledig digitaal vergaderen. 
 

Optimaliseren MOR 

 

Op basis van een klantreis rond de Melding Openbare Ruimte 
(MOR) worden verdere verbeteringen door gevoerd.  
 
Resultaat: Optimaal meldingenproces voor inwoners, de 
organisatie en uitvoerders met een optimaal 
meldingenformulier voor de inwoner, efficiënte procesgang 
en doorgeleiding naar uitvoerders.  
 

Digitaliseren Parkeren 

 

Dit project omvat de digitalisering van de aanvraag van 
parkeervergunning i.c.m. digitaal toezicht en handhaven. 
  
Resultaat: Digitale parkeerbalie. 
 

Optimaliseren Subsidieproces Op basis van een klantreis rond het subsidieproces worden 
verdere verbeteringen door gevoerd.  
 
Resultaat: Subsidie volgsysteem ingericht met zaakgericht 
werken in het Djuma zaaksysteem. 
 

Ontwikkelagenda digitale 

dienstverlening 

Ondersteuning voor de ontwikkelagenda (digitale) 
dienstverlening. De ambitie is dat inwoners en ondernemers 
tevreden zijn over onze dienstverlening en dat zij 
gemakkelijk zaken kunnen doen met de gemeente. Het 
contact met inwoners en ondernemers verplaatst 
grotendeels naar online kanalen, zoals de website en sociale 
media. En ook de producten en diensten zijn zoveel mogelijk 
digitaal aan te vragen. Het digitale kanaal wordt naar de 
toekomst toe daarom steeds belangrijker. Eenvoudige 
‘transacties’ gaan steeds meer digitaal plaatsvinden. Nieuwe 
communicatiemiddelen zoals een chatfunctie via de website 
kunnen worden ingezet.  De processen en systemen worden 
daar waar mogelijk geoptimaliseerd.  
 
Resultaat: Resultaten ontwikkelagenda publiekszaken 
2019-2021 m.b.t. digitale dienstverlening. 
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Thema Collectieve infrastructuur en inkoop 
Projecten  
Common ground Ontwikkeling van de nieuwe informatie architectuur van de 

gemeentelijke overheid. Gedurende de looptijd van het 
programma wordt bekeken bij welke ontwikkelingen de 
gemeente aanhaakt en welke gemeentelijke projecten 
hieruit volgen. 
  
Resultaat: Onderzoek naar toepassingen voor de gemeente 
Weert, advies over inzet toepassingen en invoeringsplan / 
transitieplan. 
 

Omgevingswet DSO Bijdrage aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De 
activiteiten en projecten over dit onderwerp zullen met het 
programma invoering Omgevingswet nauw worden 
afgestemd. De informatiekundige wensen en eisen vanuit 
het programma Omgevingswet zullen hierin leading zin.  
 
Resultaat: resultaten volgen de doelstellingen uit het 
programma Omgevingswet. 
 

Wet open overheid / open data Met het Wetsvoorstel Open Overheid (Woo) zal de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. Deze wet 
verplicht overheden en semi-overheden om informatie die 
openbaar is, rechtstreeks toegankelijk te maken. Opvragen 
met een Wob-verzoek is dan niet meer nodig. Dit project 
richt zich op de aansluiting bij de landelijke voorziening in dit 
kader en heeft een relatie met het project ‘digitale archieven 
op orde’. 
 
Resultaat: Aansluiting op landelijke voorziening. Voldoen 
aan wet- en regelgeving. 
 

GDI Na een analyse van de bouwstenen binnen de Generieke 
Digitale Infrastructuur (GDI, nieuwe naam: Wet Digitale 
Overheid) worden (deel)projecten geformuleerd, voor zover 
deze nog niet zijn opgenomen in andere projecten uit dit 
programma. De bouwstenen betreffen o.a. de 
basisregistraties, eID middelen, webrichtlijnen e.d. 
 
Resultaat: Geïmplementeerde (landelijke) bouwstenen. 
 

DIS GEO (geografische 

informatie) 

 

“Doorontwikkeling in Samenhang”  (GEO) basisregistraties 
met de ontwikkeling van een samenhangende 
objectenregistratie. Een samenhangende objectenregistratie 
is één centraal georganiseerde uniforme registratie met 
daarin basisgegevens over objecten in de fysieke 
werkelijkheid. Daaronder worden objecten verstaan die in 
het terrein zichtbaar zijn, zoals gebouwen, wegen, water, 
spoorlijnen en bomen, terreindelen, aangevuld met enkele 
(administratieve) objecten als woonplaatsen, 
gemeentegrenzen en openbare ruimten. 
 
Resultaat: Geïntegreerde objectenregistratie 
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Thema Stuurinformatie 

Projecten  
Sturings Informatie Systeem Het werken met stuurinformatie geeft inzicht in de 

ontwikkeling en prestaties van processen, mensen, 
middelen, kapitaal en kennis om de organisatie te 
beheersen, (bij) te sturen en te ontwikkelen. Dit past bij de 
keuze voor integraal management, zoals die door de 
organisatie is gemaakt.  
In dit project lopen er 2 sporen, namelijk spoor 1 ‘Roadmap 
template stuurinformatie’ en spoor 2 ‘Business Intelligence 
(BI) -tool’, d.w.z. een ICT oplossing met een applicatie 
conform een zogenaamde BI-architectuur.  
 
Resultaat:  

1. Generieke aanpak vraagstukken stuurinformatie.  
2. Selectie en ingebruikname generieke BI applicatie. 
 

Inrichting datalab en 

datagedreven werken 

Met een sturingsinformatiesysteem zet de gemeente een 
stap naar meer Datagedreven werken. Datagedreven werken 
dient verder ingebed te worden in de organisatie. Als 
organisatievorm wordt gekozen voor de inrichting van een 
datalab, waarin het datalab niet moet worden gezien als een 
organisatie eenheid maar als een werkwijze in een 
multidisciplinair team dat zich bezig houdt met 
datavraagstukken. 
 
Resultaat: Introductie werkwijze datagedreven werken met 
een datalab. 
 

Datamanagement en 

gegevenskwaliteit 

Slechte datakwaliteit zorgt voor veel inefficiency en hoge 
kosten. Deze kosten kunnen grotendeels voorkomen 
worden. Goede datakwaliteit helpt ook om uitwisseling van 
gegevens mogelijk te maken en betere verantwoordings- en 
sturingsinformatie  mogelijk te maken. En de datakwaliteit 
moet op orde zijn om datagedreven te kunnen werken. 
Het doel van dit project is de instrumenten te verbeteren om 
de datakwaliteit op orde te krijgen en te houden. Het gaat 
hierbij om het beleggen van rollen en taken maar ook de 
technische hulpmiddelen en aan het toepassen van 
standaarden door de organisatie. 
 
Resultaat: Data op orde, de processen voor 
gegevensmanagement ingeregeld. 
 

 
 

  
Thema Informatiebeveiliging en Privacy 
Projecten  
IAM Identity Governance & Administration (IAM) richt zich op de 

registratie en levenscyclus van de gebruikers en hun 
toegangsrechten. Access management oftewel 
toegangsbeheer is het mechanisme (technische oplossing) 
om een juist gebruik van toegangsrechten af te dwingen 
(authenticatie, eenmalige aanmelding, enz.). Dit is een 
technisch project i.s.m. ICTNML, tevens gericht op de juiste 
procesgang en draagt bij aan juist en geautoriseerd gebruik 
van applicaties en gegevens. 
 
Resultaat: Ingericht IAM systeem en processen 
toegangsbeheer. 
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Bedrijfscontinuïteitsplan Een bedrijfscontinuïteitsplan beschermt de organisatie tegen 
grote en kleine onderbrekingen. De toenemende 
digitalisering maakt de gemeente meer afhankelijk van ICT 
systemen. Dit project richt zich op de opstelling van het plan 
concernbreed en de maatregelen voor het opvolgen van het 
plan bij uitval van systemen.  
 
Resultaat: Bedrijfscontinuïteitsplan en ingerichte processen 
en procedures. 
 

ICTNML 2.0 Dit betreft de modernisering van de ICT infrastructuur. 
Project uitgevoerd door ICTNML. Afstemming met de 
projecten uit het programma is noodzakelijk. 
 
Projecten in dit kader zijn randvoorwaardelijk voor het 
programma. 
 

GGI De Gemeenschappelijke Gemeentelijke Infrastructuur (GGI) 
is een veilige, samenhangende digitale infrastructuur 
waardoor samenwerken tussen gemeenten en andere 
overheden beter, veiliger en gemakkelijker wordt. Met GGI 
wordt toegewerkt naar een gemeentelijke community cloud. 
Projecten betreffen de ICT infrastructuur en zullen in hoge 
mate door (en in samenspraak met) ICTNML worden 
uitgevoerd. 
 
Projecten in dit kader zijn randvoorwaardelijk voor het 
programma. 
 

 
 
 
Thema Borgen Masterplan Informatiearchitectuur 
Projecten  
Optimalisatie Djuma: 

Klant Contact Systeem 
Projectdocumentatie  
Zivver veilig mailen 

Optimaliseren van processen met de inzet van Djuma. 

Conversie JOIN Overzetten zaakinformatie en documenten oud zaaksysteem 
JOIN naar Djuma zaaksysteem 

Mijn overheid Aansluiting van het zaaksysteem op MijnOverheid, Lopende 
Zaken en de Berichtenbox 

Koppelingen Djuma: 
Stratech (schulddienstverlening) 
Mitel telefooncentrale 
BAG (adres & gebouwen gegevens) 
Leerplichtadministratie 

Nog te leggen koppelingen. 

  

Resultaat bij dit thema: Optimaal gebruik van het 
zaaksysteem in de bedrijfsvoering en verbeterde 
dienstverlening met optimaal gebruik van het 
klantcontactsysteem en MijnOverheid. 
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7. Programma Organisatie 

7.1 Opdrachtgever / opdrachtnemer  

Voor de uitvoering van het programmaplan heeft de programmamanager het 
mandaat voor de beslissingen  over ICT en de informatievoorziening voor zover het 
thema’s betreffen binnen het programmaplan.  
 
Voor de ‘going concern’ zaken, de I-organisatie, de visie en strategie m.b.t. de 
gemeentelijke informatievoorziening ligt dit mandaat bij het afdelingshoofd 
Informatie. Afdelingshoofd en programmamanager stemmen daar waar sprake is 
van overlap  in nauw overleg met elkaar af. 
 
De programmamanager wordt in opdracht van de concerndirecteur direct 
aangestuurd door het afdelingshoofd Informatie. De bestuurlijk opdrachtgever is 
burgemeester Jos Heijmans, ambtelijk opdrachtgever concerndirecteur Kees Joosten 
en ambtelijk opdrachtnemer programmamanager Marco van Dijk.  
 

 
Figuur 2 programma organisatie 
 
De bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever, het afdelingshoofd Informatie en de 
programmamanager vormen de stuurgroep. Aan de stuurgroep wordt 1x per 3 
maanden de voortgang gerapporteerd. Indien er aanleiding toe is kan elk lid van de 
stuurgroep een stuurgroepvergadering beleggen. 

7.2 Programmateam  

Het programmateam is de organisatorische en strategische spil van het proces. Het 
programmateam bewaakt bovendien de inhoudelijke acties uit de projecten en hun 
onderlinge samenhang. Voorzitter van het programmateam is de programmamanager. 
Verder maken deel uit van dit team: 
  

• Informatiemanager 
• I-adviseur 
• Expert informatiebeheer  
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• Concerncontroler 
• (Technisch) Projectleider 
• Businessverantwoordelijke /  businessprojectleider (zie par. 7.3) 

 
Op basis van actuele thema’s en voor zover noodzakelijk voor de voortgang van de  
programma’s wordt het programmateam aangevuld met: 

• CISO, FG, PO 
• Functioneel / gegevensbeheerder 
• Zaaktypebeheerder 
• Vertegenwoordiging vanuit de vakafdeling 
• A-adviseur ICTNML 

 
Het programmateam komt minimaal 1x per 2 weken bij elkaar. 
 
 

7.3 Projectstructuur 
 
Per thema is een primair budget gesteld waarop gestuurd kan worden. Alle doelen die in 
dit plan worden beschreven zullen middels projecten worden gerealiseerd. Hiervoor wordt 
een overall projectenoverzicht opgesteld. 
Een project kan alleen maar bestaan indien er een ambtelijk opdrachtgever is vanuit het  
DT of CMT, een business projectleider (BPL) en een Technisch Projectleider (TPL) 
aangewezen en een projectbudget vanuit het themabudget is toegewezen. 
 
Opdracht 

Elk project kent een duidelijk opdracht met heldere doelen en op te leveren resultaten, 
een startdatum en een gewenste einddatum. Tevens zal een geschatte, globale 
resourceplanning inclusief urenplanning worden gemaakt. Deze opdracht kan in 
samenwerking met de I-adviseur worden opgesteld. 
 
Business Projectleider (BPL) 

Elk project heeft een BPL, die het aanspreekpunt is voor de technisch projectleider. De 
BPL is de vertegenwoordiger van de afnemer/opdrachtgever in het project met 
vakinhoudelijke kennis.  
 
Technisch Projectleider (TPL) 

De technische projectleider coördineert de dagelijkse werkzaamheden en zal de 
projectplanning inclusief resourceplanning doen. De technisch projectleider is ook 
budgetverantwoordelijk voor het gedeelte dat aan zijn project is toegewezen. Een TPL 
kan zowel intern als extern worden toegewezen. 
 
Informatiebeveiliging & Privacy 

In elk project zal aandacht zijn voor informatiebeveiliging en privacy. Waar nodig zal een 
privacy impact analyse (PIA) gedaan worden en getoetst worden of de op te leveren 
resultaten voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). Hiervoor zal 
in elke projectdefinitie verplicht een paragraaf Informatiebeveiliging & Privacy 
opgenomen worden. 
 
Beheer 

Om de resultaten van een project, op te leveren producten, goed te kunnen overdragen 
zal in de projectdefinitie van elk project een verplichte paragraaf Beheer opgenomen 
worden. In deze paragraaf wordt beschreven wat aan het eind van het project wordt 
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overgedragen aan de opdrachtgever en hoe het beheer in de organisatie wordt ingebed 
om zodoende continuïteit te waarborgen. 
 
Rapportage 

Voor de maandelijkse rapportage aan de opdrachtgever zal gebruik gemaakt worden van 
themabladen. Hierin wordt  een verkorte weergave gegeven van de projecten per thema  
en hun status. Meer gedetailleerde informatie wordt vastgelegd in de afzonderlijke 
projectbladen die door de betreffende projectleiders worden beheerd. De themabladen 
worden beheerd door het programmateam. 
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8. Planning 

 
De planning omvat de projecten in de verschillende thema’s die deels parallel lopen.  
Deze globale planning wordt per project in projectplannen verder gedetailleerd 
uitgewerkt.   
 

 

Planning Masterplan Digitale Transitie

okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug

Blockchain

Digitaal waarmerken

RPA

Djumalitics

Samenwerkingsomgeving#

Unified communications

Kwaliteitssysteem

Persoonlijke Internet Pagina

Digitale archieven op orde

eID middelen

Koppeling GO Djuma

Optimaliseren MOR

Digitaliseren Parkeren

Optimaliseren Subsidieproces 

Ontwikkelagenda digitale 

dienstverlening

Orientatie Common Ground

Omgevingswet DSO

WOO

GDI Bouwstenen

DIS GEO

Stuur informatie systeem

Datalab

Datakwaliteit

IAM

Bedrijfscontinuiteitsplan

ICTNML 2.0

GGI

Optimalisatie Djuma:

Klant Contact Systeem

Projectdocumentatie X X X

Zivver veilig mailen X X

eWaarmerken en ondertekening X X

Subsidies X X

Conversie JOIN

Mijn overheid X X X

Koppelingen Djuma:

Stratech

Mitel telefooncentrale X

BAG koppeling

Leerplichtadministratie X X X

Uitstellen

# inclusief onderwerp "opslaan niet zaakgerichte informatie"

Thema Projecten
2020 2021

Innovatie

Dienstverlening & 

Bedrijfsvoering 

Collectieve 

Infrastructuur

& Inkoop 

Borgen Masterplan 

Informatie-

architectuur

Stuurinformatie

Informatiebeveiliging

& privacy 
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9. Communicatie  
 
Het programma wordt uitgevoerd langs de verschillende lijnen in actieplannen en 
projecten. Belangrijk hierbij is om op de juiste momenten met de juiste doelgroepen te 
communiceren. De communicatie is in eerste instantie gericht op de interne organisatie 
en op het bestuur (college en gemeenteraad) en zal zich voornamelijk richten op het    
programmaplan, de projecten en andere activiteiten uit dit plan. De implementaties van 
oplossingen (ICT oplossingen, applicaties, veranderende processen en procedures e.d.) 
krijgen extra aandacht voor wat betreft de communicatie omdat deze voor medewerkers 
kunnen leiden veranderingen in de werksituatie. In de gevallen waar de implementatie de 
dienstverlening aan inwoners en organisaties raakt, zal hierover langs de gebruikelijke 
kanalen worden gecommuniceerd. 
 

9.1 Communicatieplan  

Er zal een communicatieplan worden opgesteld over dit programma. Dit plan geeft met 
name antwoord op de vraag wanneer en de wijze waarop over het plan wordt 
gecommuniceerd. Bovendien zal elk projectplan een communicatieparagraaf worden 
opgenomen. In het communicatieplan worden de volgende onderdelen opgenomen: 
  

• Kernboodschap:  
Er wordt een kernboodschap geformuleerd over dit programmaplan als vervolg op 
het masterplan informatie architectuur. Centraal staat dat gewerkt wordt aan 
digitaliseren, het verbeteren en efficiënter maken van systemen en processen van 
uit een klantgericht perspectief. 
De boodschap is vooral gericht op het informeren en het activeren van 
medewerkers om de betrokkenheid en het draagvlak voor de veranderingen te 
vergroten.    

• De te onderscheiden doelgroepen: 
Bijv. medewerkers, inwoners, bestuur, samenwerkingspartners 

• De planning van communicatiemomenten in een communicatiekalender 
• De kanalen en middelen die worden ingezet, passend bij de kernboodschap en de 

projecten. 
• Het doel van de communicatie en de manier van communiceren. 

 
Bovenstaande zal met medewerking van de communicatiemedewerkers verder worden 
uitgewerkt. Voor communicatiemiddelen is budget gereserveerd in de 
programmabegroting. 
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10. Financiën  
 

Voor de uitvoering van het programmaplan is in 2018  door de gemeenteraad een budget 
beschikbaar gesteld voor de jaren 2019-2021. Het budget bestaat uit het restant van het 
Masterplan informatie architectuur, aangevuld met beschikbaar gesteld exploitatiebudget 
voor het jaar 2019 en 2020. 
 
Het budget wordt ingezet voor de ondersteuningskosten bij de uitvoering van het 
programmaplan en de inzet van de programmamanager. Daarnaast is er budget 
beschikbaar voor investeringen in ICT middelen en/of applicaties in het kader van dit 
plan.  
 
Onderstaande tabel geeft het overzicht van de primaire begroting van het 
programmaplan. 
 

  2019 2020 2021   Totaal 

Innovatie   80.000 80.000 160.000 

Dienstverlening en bedrijfsvoering   80.000 83.500 163.500 

Samenwerking   50.000 50.000 100.000 

Stuurinformatie 10.000 120.000 30.000 160.000 

Beveiliging   7.500 45.000 52.500 

Borgen masterplan 230.000 0 0 230.000 

        

Communicatie 5.000 7.500 7.500 20.000 

Programmamanager 2019/2021 64.000 100.000 100.000 264.000 

        

Subtotaal 309.000 445.000 396.000   1.150.000 

        

(Digitale) dienstverlening    112.000 
  112.000 

Telefonie 10.000 120.000 130.000 

        

Totaal 319.000 677.000 396.000   1.392.000 
 
Tabel 1 Primaire begroting programma Digitale Transitie 
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1 Inleiding 

 

1.1 Achtergrond 

Het Expertise Centrum Geo (ECGeo), ondergebracht bij de gemeente Leudal, verzorgt voor 

de gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert (LNRW-gemeenten) de uitvoering 

van de geografische werkzaamheden. Het ECGeo heeft de ambitie om gemeentelijke 

processen optimaal te ondersteunen. Dit gebeurt door het aanbieden en onderhouden van 

toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige ruimtelijke informatie tegen beperkte meerkosten. 

 

1.2 Doel van deze voortgangsrapportage 

Bij de oprichting van ECGeo zijn doelstellingen door de colleges van B&W benoemd. Deze 

zijn verwoord in het Bedrijfsplan Expertise Centrum Geo en de (Bestuurs)overeenkomst 

ambtelijke Geo-samenwerking LNRW. Daarnaast zijn door de portefeuillehouders, 

ondernemingsraden en medewerkers specifieke aandachtspunten benoemd, evenals door 

de wetgever verplichtingen opgelegd. In deze rapportage zijn de doelstellingen, 

aandachtspunten en verplichtingen vertaald in indicatoren. Tweemaal per jaar rapporteert 

ECGeo over de voortgang hiervan. Eind 2019 is er een brede evaluatie gepland waarvoor 

de voortgangsrapportage ook input geeft. 

 

1.3 Status voortgangsrapportage 

Voorliggende versie betreft het format en de uitwerking van de indicatoren.  

De voortgangsrapportage doorloopt het volgende proces:  

1. De geo-coördinator bereidt twee keer per jaar tezamen met de geo-medewerkers 

en de OR-leden de voortgangsrapportage voor.  

2. In april en oktober zet de geo-coördinator de concept rapportage op de agenda 

van het Partneroverleg.  

3. Een aangescherpte versie van de concept rapportage wordt in mei en november 

besproken tijdens het Hoofdenoverleg.  

4. De rapportages worden in september en in februari van het volgend jaar besproken 

in het gezamenlijk overleg van portefeuillehouders van de vier gemeenten, tezamen 

met een raadsinformatiebrief. Instemming van de versie van februari vindt plaats door 

de colleges, vaststelling vindt plaats door het gezamenlijke secretarissenoverleg.  
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2 Voortgang doelstellingen en verbetermaatregelen 

In deze paragraaf is gerapporteerd op de beoogde doelstellingen ter rapportage. 

2.1 Doelstelling 1: Robuuste en kwalitatieve informatievoorziening 

De gegevens die de LNRW-gemeenten registreren over ruimtelijke objecten zijn hoogwaardig; 

door samenwerking kunnen we een kwaliteitsniveau van geografische informatie 

garanderen, zodat we deze gegevens betrouwbaar kunnen inzetten voor onze huidige en 

toekomstige gemeentelijke processen.  

Aanleiding: Bedrijfsplan, paragraaf 2.2 

Indicator 1 

Oordeel uit vastgestelde ENSIA rapportage voor de BGT per gemeente: 

 Rood: Alle gemeenten < 80% van het maximum te behalen punten; 

 Oranje: Overig 

 Groen: Alle gemeenten > 90% van het maximum te behalen punten; 

Status 

Alle gemeente hebben de Ensia rapportage volledig ingevuld inclusief 

verbetermaatregelen. Het gemiddelde betreft 100% 

Indicator 2 

Gemiddelde percentage kwaliteit BGT voor de 4 gemeenten tezamen in kwaliteitsdashboard 

het Kadaster.  

 Rood: <85% 

 Oranje: > 85% en < 95% 

 Groen: > 95% 

Status 

De kwaliteit wordt gewaardeerd door het kadaster, daarbij scooort de BGT van de 

gemeenten het volgende:  

Leudal:99,5% 

Nederweert: 99,8% 

Roermond: 99,9% 

Weert: 99,9% 

Gemiddelde LNRW: 99,7 

Landelijk gemiddelde: 99,5 

Verbetermaatregel Verantwoordelijke Termijn 

nvt   
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2.2 Doelstelling 2: Innovatie 

Bij nieuwe ontwikkelingen, producten en technologieën maken we optimaal gebruik van 

geografische informatie. Slimme toepassingen van geografische informatie elders in het land 

kunnen we door de samenwerking kwalitatief hoogwaardig, snel en efficiënt overnemen voor 

onze eigen gemeentelijke processen. Door het beschikbaar stellen van slimme geo-

voorzieningen aan onze collega’s, kan geografische informatie direct gebruikt worden door 

medewerkers in het primaire proces. 

Aanleiding: Bedrijfsplan, paragraaf 2.2 

Indicator 1 

Om innovatie te bewerkstelligen is de ECGeo roadmap opgezet en vastgesteld door de 

hoofden bedrijfsvoering. Op basis hiervan wordt gekeken of de beoogde innovatie wordt 

behaald. 

 Rood: Er is nauwelijks vooruitgang te melden in de roadmap. Meer dan 3 projecten 

lopen vertraging op of worden niet opgestart. 

 Oranje: Er is vooruitgang te melden in de roadmap. Alle projecten lopen op schema 

met hier en daar een kritieke vertraging. 

 Groen: Er is vooruitgang te melden in de roadmap. Alle projecten lopen op schema 

met hier en daar een acceptabele vertraging. 

Status 

Doorontwikkeling van ECGeo en de bijbehorende projecten gaan volgens plan. De 

huidige ICT inrichting beïnvloed de voortgang op negatieve wijze, echter door een 

pro-actieve samenwerking met ICT NML zijn maatregelen genomen om innovatie 

volgens de roadmap te borgen. 

Verbetermaatregel Verantwoordelijke Termijn 

Nieuwe Virtuele werkplek voor de ECGeo 

collega’s om efficiency te borgen. 

Maarten van Sambeek Q4 2019 
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2.3 Doelstelling 3: Uniformiteit 

Onze externe klanten merken geen verschil als zij in een andere gemeente zijn; door 

samenwerking met ervaren projectontwikkelaars, aannemers, Kadaster en andere regionale, 

provinciale en landelijke partijen één uniform uitvoeringsniveau. Maatwerk voor één of enkele 

opdrachtgevers is mogelijk binnen de samenwerking. Standaardiseren / uniformeren vindt 

plaats op het niveau van producten, processen en werkwijzen. 

Aanleiding: Bedrijfsplan, paragraaf 2.2 en definitief collegebesluit vorming ECGeo (maart-april 2018) 

Indicator 1 

Uiterlijk 2018 worden producten uniform geleverd conform de beschrijving in de PDC. 

 Rood: PDC is nog niet volledig. 

 Oranje: PDC is volledig, er zijn openstaande verbetermaatregelen op productniveau. 

 Groen: PDC is volledig, er wordt volledig gewerkt conform de PDC 

Status 

De PDC is volledig opgesteld en producten worden zo veel mogelijk volgens het PDC 

geleverd. Her en der worden producten nog op een andere wijze geleverd door 

specifieke wensen van de aanvrager of gebrek aan 1 ICT werkomgeving. 

Indicator 2 

Processen om te komen tot de verplicht af te nemen producten uit de PDC zijn eind 2020 

volledig uniform. 

 Rood: Uniformering van processen loopt achterstand op; 

 Oranje: Er zijn enkele processen geüniformeerd, uniformering achter op schema; 

 Groen: Er zijn enkele processen geüniformeerd, uniformering op schema; 

Status 

De processen Landmeten, applicatiebeheer, advies zijn geüniformeerd en worden 

continue verbeterd middels de PDCA methode van Deming. Voor 2019 jaar staan de 

processen gegevensbeheer en verstrekken nog op de planning om te verbeteren. 

Verbetermaatregel Verantwoordelijke Termijn 

Volgens planning de processen verbeteren. Maarten van Sambeek 2019 

1 Virtuele werkomgeving gereed hebben Maarten van Sambeek 2019 
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2.4 Doelstelling 4: Reactievermogen 

Urgente vragen moeten snel en kwalitatief goed behandeld worden; door de beschikking over 

meerdere medewerkers met kennis van zaken is er minder afhankelijkheid van die ene 

medewerker die door vakantie of ziekte afwezig kan zijn 

Aanleiding: Bedrijfsplan, paragraaf 2.2 

Indicator 1 

Binnen in de PDC gestelde termijnen beantwoorde vragen: 

 Rood: 0% – 60% 

 Oranje: 60% – 80% 

 Groen: 80% – 100% 

Status 

Hoewel ECGeo nog veel vragen afhandelt via e-mail en daardoor reactietermijn moeilijk 

te meten is, is geschat dat minimaal 80% van de gevallen binnen de gestelde tijd wordt 

beantwoord.  

Indicator 2 

Gemiddelde waardering van de afnemers zoals jaarlijks blijkt uit de klanttevredenheid enquête 

op een schaal van 1 t/m 5. 

De gemiddelde beoordeling van de klanten neemt niet af t.o.v. het jaar ervoor 

 Rood: Meer dan 0,5 lager  

 Oranje: het cijfer van afgelopen jaar is maximaal 0,5 punt lager 

 Groen: het punt is hoger 

Status 

Algemene klant tevredenheid december 2018: 

 

Deelname: 35 interne klanten van de LNRW gemeenten 

 

Verbetermaatregel Verantwoordelijke Termijn 

Meer processen uniformeren en werken aan 

standaardisering waardoor producten sneller 

en hoogwaardiger van kwaliteit geleverd 

kunnen worden. 

Maarten van Sambeek 2019 
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2.5 Doelstelling 5: Collectieve voorzieningen 

De kosten voor het beheren van geografische informatie zijn acceptabel; voorzieningen die 

we als vier gemeenten eerst individueel hadden of individueel zouden aanschaffen als we 

niet samenwerkten, worden efficiënter aangeschaft en samen beheert. 

Aanleiding: Bedrijfsplan, paragraaf 2.2 

Indicator 1 

Ontlasten door collectief ontzorgen bij aanschaf en beheer. 

 Rood: 0 voorzieningen collectief gerealiseerd in het afgelopen jaar; 

 Oranje: 1 tot 3 voorzieningen collectief gerealiseerd in het afgelopen jaar; 

 Groen:  > 3 voorzieningen collectief gerealiseerd in het afgelopen jaar; 

Status 

Voorzieningen die collectief zijn gerealiseerd zijn  

1. ENSIA rapportage 

2. Signalering en kartering 

3. Proces ‘verstrekken’ 

Indicator 2 

Realisatie van de collectieve producten vindt plaats binnen de vastgestelde begroting. 

 Rood: Realisatie bedroeg meer dan 105% van de begrote uitgaven; 

 Oranje: Realisatie bedroeg tussen 100 en 105% van de begrote uitgaven; 

 Groen:  Realisatie bedroeg niet meer dan de begrote uitgaven; 

Status 

Geschatte realisatie 2019 blijft binnen de vastgestelde begroting. De onderliggende 

post coordinatie valt hoger uit, door een grote groei binnen ECGeo. De kosten voor 

inhuur zijn hoger vanwege een grotere vraag van de gemeenten ten opzichte van de 

Structurele bezetting, De Projectkosten vallen vooralsnog lager uit. 

Verbetermaatregel Verantwoordelijke Termijn 

nvt   

 Leudal Nederweert Roermond Weert Totaal 

Te factureren aan ECGeo € 129.875 € 47.865  

 

€ 450.590  

 

€ 237.229 € 865.559 

Te factureren aan 

Gemeenten (einde jaar 

verwachting) 

€ 267.000 € 225.000 € 649.000 € 578.000 € 1.719.000 
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2.6 Doelstelling 6: Achtervang 

(Tijdelijk) uitval van medewerkers leidt niet tot het achterblijven van productie. Door de 

samenwerking is er meer personeel ter beschikking, zodat de continuïteit van de 

taakuitvoering is geborgd. 

Aanleiding: Bedrijfsplan, paragraaf 2.2 

Indicator 1 

Ieder product kan minimaal door 2 medewerkers geleverd worden. 

 Rood: Achtervang is voor het grootste deel van de producten niet geregeld. 

 Oranje: Achtervang is voor de meeste producten in de individuele werkprogramma’s 

vastgelegd. 

 Groen: Achtervang voor ieder product is in de individuele werkprogramma’s 

vastgelegd. 

Status 

Voor bepaalde specialismen is er nog geen achtervang geregeld. Dit betreft zaken 

die niet verplicht zijn af te nemen en momenteel door 1 a 2 gemeenten worden 

afgenomen. Nu de bezetting op orde is, is er een opleidingsprogramma gestart om 

iemand op te leiden tot een robuuste achtervang. Tevens dient achtervang 

gemakkelijker te realiseren zijn zodra er 1 ICT werkomgeving is gerealiseerd. 

Verbetermaatregel Verantwoordelijke Termijn 

ICT werkplekken worden uniform gemaakt. ICT 

NML zal een werkplek in overleg met ECGeo 

bewerkstelligen voor de LNRW ECGeo 

medewerkers. 

Maarten van Sambeek Q4 2019 
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2.7 Doelstelling 7: Personele bijdrage door LNRW 

Gemeenten dragen met de levering van capaciteit bij aan de geo-samenwerking. 

Aanleiding: verzoek van portefeuillehouders in gezamenlijk overleg (12-4-2018) en besluitvorming in definitief 

collegebesluit vorming ECGeo (maart-april 2018) 

Indicator 1 

Percentage van ingebrachte capaciteit door de LNRW gemeenten t.o.v. het totaal aantal 

gerealiseerde uren voor de LNRW gemeenten. 

 Rood: < 60% 

 Oranje: 60-80% 

 Groen: > 80% 

Status 

Ingebrachte capaciteit door de LNRW gemeenten t/m Q2: 8122 uur 

totaal aantal gerealiseerde uren voor de LNRW gemeenten t/m Q2 10360 uur 

Ingehuurde capaciteit door ECGeo t/m Q2: 2238 uur 

(8122/10360) x 100 = 78,4% 

NB: door goede afspraken met leveranciers wordt er goedkoop ingekocht. Inhuren is kosten 

technisch geen risico. 

Verbetermaatregel Verantwoordelijke Termijn 

Extra capaciteit op gegevensbeheer 

aanwenden via Gemeente Weert  

Maarten van Sambeek Q4 2019 
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2.8 Doelstelling 8: Personele bijdrage ECGeo 

ECGeo levert capaciteit die gemeenten ramen in het uitvoeringsprogramma. Daarbij gaat 

ECGeo flexibel om met de wens van de klant. 

Aanleiding: Uitvoeringsprogramma 2018 

Indicator 1 

Percentage van het totaal aantal gerealiseerde uren voor individuele producten voor de 

LNRW gemeenten t.o.v. het totaal geraamde aantal uren door de LNRW gemeenten in de 

uitvoeringsprogramma’s. 

 Rood: < 60% 

 Oranje: 60-80% 

 Groen: > 80% 

Status 

Totaal geraamde aantal uren door de LNRW gemeenten in de 

uitvoeringsprogramma’s:  18.169.  

totaal aantal gerealiseerde uren voor individuele producten voor de LNRW 

gemeenten: 15.652 (einde jaar verwachting)(15.652/18.169)x 100 = 86% 

De resterende 14 % is verklaarbaar door achterblijven van de mutatiesignalering die is 

uitgesteld tot Q4 vanwege benodigd vooronderzoek. 

Indicator 2 

ECGeo kan nieuwe vragen/ verzoeken wendbaar aannemen. 

 Rood: Te weinig 

 Oranje: Ruimte voor verbetering 

 Groen: Voldoende / goed 

Status 

ECGeo kan projectmatig nieuwe wensen oppakken die niet in de vigerende PDC 

waren opgenomen. Door flexibele raamcontracten en inzet van projectleiders is 

ECGeo in staat in te spelen op nieuwe projecten. Doordat dit relatief verse 

ontwikkelingen zijn, laat de reactiesnelheid hierop nog te wensen over. 

Verbetermaatregel Verantwoordelijke Termijn 

Standaardiseren van ad-hoc projecten en 

vragen 

Maarten van Sambeek Q4 2019 
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2.9 Doelstelling 9: Medewerkerstevredenheid 

ECGeo is een organisatie waarvoor geo-medewerkers graag werken. 

Aanleiding: Bedrijfsplan, paragraaf 2.2 

Indicator 1 

Waardering van de geo-medewerkers over ECGeo, met in bijzonder aandacht voor de 

werkplek en werksfeer en de ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden. Uit de halfjaarlijkse 

tevredenheidsonderzoeken onder de geo-medewerkers, blijkt de gemiddelde waardering 

uitgedrukt in een cijfer van 1 (laag) tot 5 (hoog).  

 Rood: Meer dan 0,5 lager  

 Oranje: het cijfer van afgelopen jaar is maximaal 0,5 punt lager 

 Groen: het punt is hoger 

Status 

 

 

Deelname: 14 collega’s van ECGeo in december 2018 

Verbetermaatregel Verantwoordelijke Termijn 

-   
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Ondertekening 

ALDUS VASTGESTELD DOOR 

 

Hoofd bedrijfsvoering van de gemeente Leudal  

Datum:  

Leon Jeurninck  


