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3K’s en 2G’s

 Kwetsbaarheid

 Kwaliteit

 MeerKosten

 Gemeentelijke kleur

 Grip

Te realiseren door, onder andere, de inzet van automatisering



Toelichting op

 De manier van werken en de keuzen

 Het proces en tijdpad

 ….



Onderliggend model

Bedrijfsdomein,
‘business’

Strategisch
(richten)

Tactisch
(inrichten)

Operationeel
(verrichten)

Automatisering,
ICT

Informatisering,
communicatie

I&A



I&A en de Bedrijfsdomeinen

 I&A is geen doel maar een middel

 I&A ondersteunt de Bedrijfsdomeinen

 I&A beheert de generieke systemen

 I&A bepaalt de kaders

 I&A maakt ‘het’ mogelijk, regelt dat ‘het’ kan en dat ‘het’ 
werkt

 Bedrijfsdomeinen hebben de processystemen

 Bedrijfsdomeinen bepalen hoe de processen verlopen en 
(in principe) met welke systemen

 

 

 

 



 “Werken alsof we samengevoegd zijn”, samenzitten

 Koppelingen en gegevensuitwisselingen

 Generieke processen en systemen

(de systemen die iedereen gebruikt)

 Zaaksystemen

 Documentaire systemen

 Websites

 …

 Van vier naar één midoffice
 Inventarisatie (nu) – richting (Kw4)– start implementaties (Kw1)

I&A:
harmoniseren en standaardiseren



Bedrijfsdomeinen:
harmoniseren en standaardiseren

 Van circa 800 applicaties naar circa 200 in 2020

 Bedrijfsdomeinen fuseren van vier naar één 
(gastheer)

 In principe geen nieuwe oplossingen maar 
bestaande oplossingen

 Professionele keuze (1 dec.) op basis van criteria:

 Functionaliteit en processen

 Kwaliteit en visie

 Kosten en koppelingen in het grote geheel

 Opleiding en implementatie

 Contracten en financiën



Bedrijfsdomeinen:
Processen  applicaties

 “Wat leveren we aan producten en 
diensten?”

 “Hoe doen we dat?”

 “Met welke systemen?”

 BD-en samen met I&A

 BD-en over de processen en inhoud 
en ‘proces-applicaties’

 I&A over kaders, generieke deel, 
koppelingen, systemen en applicaties



De komende maanden

 2015 okt. Kwartiermakers bekend

 2015 dec. Keuzen voor gastheergemeenten

 2016 jan. Plannen voor samengaan

 2016 jan. – mrt … BUCH-Midoffice fase 1 en verder

 2016 apr. – okt/nov Samenvoegen, migreren, testen

 2016 nov. Afronden, operationeel

Plan “B”: dat wat nu werkt pas opheffen als het nieuwe werkt



BUCH 
Bedrijfsplan

Ambities

Bedrijfsplan

 Kernapplicaties harmoniseren

 Het Nieuwe Werken

 Dienstverlening, ‘verleiden’ tot digitaal en 
contact waar het moet

 Digitalisering

 Digitalisering

Niet alles is klaar per 1 januari 2017

Wél een werkende situatie, continuïteit voor de 
dienstverlening (balie, telefoon, website)

BUCH 
Informatiebeleid



Reële verwachtingen 

 Wat gaat de burger er van merken?

 De verbouwing loopt, de winkel is open

 diensten en producten worden geleverd

 Plan “B”

 de huidige systemen

 Welke deadlines?

 December/januari – maart/april – november

 Tijdig informeren

 Kosten

 Voor zover nu bekend geen rare zaken, alertheid blijft geboden. 




