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INLEIDING 

 

De verhouding tussen overheid en samenleving verandert. Van gemeenten wordt 

verwacht dat zij steeds meer en beter aansluiting vinden bij de maatschappelijke vraag 

en initiatieven van burgers en bedrijven. De traditionele overheidsrol, van bepaler en 

uitvoerder van beleid volstaat niet meer. Dienstverlening moet sneller, digitaal waar het 

kan en persoonlijk waar nodig. Gemeentelijke dienstverlening moet hierop inspelen en 

zich tegelijkertijd conformeren aan nieuwe wet- en regelgeving.  

 

Vanuit de Rijksoverheid zijn de afgelopen jaren diverse richtinggevende programma’s 

ontwikkeld. Het IBP 2012-2015 heeft aangehaakt op EGEM-I, “Sturen op Antwoord” en 

iNUP. In 2015 is vanuit VNG/KING de Digitale Agenda 2020 opgesteld, hierin zijn de 

ambities voor gemeenten beschreven om ingericht te zijn op de informatiesamenleving 

2020. Daarbij komt duidelijk naar voren dat informatie een bron is voor vernieuwing, een 

strategisch middel voor dienstverlening en een basis voor de bedrijfsvoering. 

 

Voor de gemeente Woudenberg is het geen vraag maar een gegeven dat samenwerking 

op het terrein van informatisering en automatisering in de regio noodzakelijk is om de 

gewenste visie op dienstverlening en organisatieontwikkeling te bereiken en het (blijven) 

leveren van kwalitatief hoogwaardige (e-)dienstverlening, het verbeteren van continuïteit 

en innoveren tegen aanvaardbare kosten. 

 

Met een op haar taak toegeruste informatiehuishouding kan de gemeente haar ambities 

(blijven) waarmaken. Elk uur van de dag verwachten inwoners, instellingen en bedrijven 

immers een beroep te kunnen doen op gemeentelijke dienstverlening via meerdere 

kanalen. Dit vraagt om een organisatie die de basis op orde heeft en gebruik kan maken 

van beschikbare informatie en technische mogelijkheden. 

 

Door de toenemende digitalisering is het zorgvuldig cq veilig omgaan met de informatie 

en gegevens van burgers en organisaties  voor gemeenten van groot belang. Een 

betrouwbare, beschikbare en correcte informatiehuishouding is essentieel voor de 

dienstverlening.  

Dit informatiebeleidsplan geeft richting aan en inzicht in de verschillende componenten 

van de informatiehuishouding en de samenhang hiervan.  

Horizontaal Verbinden 

De informatievoorziening zoals we die nu kennen ontwikkelt van afdelingsgericht 

(verticaal) naar steeds meer organisatie- en ketengericht (horizontaal). Vanuit I&A 

streven we een integrale benadering van informatievraagstukken na.  

 

We richten het informatielandschap in vanuit het perspectief van onze inwoners, 

ondernemers en organisaties. Voor hen bestaan afdelingen over het algemeen niet, zij 

doen zaken met een organisatie. Daarom richten we het zo in dat bij ons 

klantcontactcentrum (KCC) en de website(s) van de organisatie relevante informatie kan 

worden gegeven.  
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1. VISIE OP SAMENWERKEN, DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING 

 

De afgelopen jaren is gewerkt aan verbetering van de ICT basis (techniek en beheer), 

I&A dienstverlening, herinrichten van het applicatielandschap, digitaal werken en het 

verbeteren van de informatieveiligheid.  

Op al deze terreinen neemt de complexiteit toe. De beoogde I&A-samenwerking met de 

gemeente Barneveld is er niet gekomen waardoor bovengenoemde aandachtsgebieden 

zelfstandig zijn doorontwikkeld.  

 

Uitgangspunt daarbij is om de I-visie en -strategie in lijn te brengen met de visie op 

dienstverlening en voor te sorteren op een mogelijke gemeentelijke I&A-samenwerking. 

 

 

1.1 SAMENWERKEN 

 

In juni 2016 is bestuurlijk vastgesteld dat de voorgenomen samenwerking met Barneveld 

niet wordt doorgezet. Het college van de gemeente Barneveld heeft besloten de 

samenwerking te beëindigen en zelfstandig verder te gaan. Het verkenningsteam ICT 

BSW heeft opdracht gekregen om de ontvlechting en herinrichting van Informatisering en 

Automatisering te realiseren. 

 

Dit heeft tot gevolg dat de computers van de gemeente moeten verhuizen naar 

Woudenberg of een alternatieve locatie. Bij voorkeur een gemeentelijke partner die ons 

schaalvoordeel oplevert en de bedrijfscontinuiteit kan verbeteren.  

 

Waarom samenwerken? 

De opgaven en uitdagingen waar gemeenten voor staan op het gebied van 

informatisering en automatisering nemen door diverse (landelijke) ontwikkelingen qua 

complexiteit toe. 

 

De schaalgrootte van de gemeente, het ambitieniveau van de dienstverlening, de 

organisatieontwikkeling  die we voor ogen hebben en de complexiteit van informatisering 

maakt dat samenwerken op I&A-vlak noodzakelijk is om de gewenste visie op 

dienstverlening en organisatieontwikkeling te realiseren.  

Daarnaast zijn er ook doelen op het gebied van I&A zelf, zoals het kunnen (en blijven) 

leveren van kwalitatief hoogwaardige (e-)dienstverlening en het verminderen van de 

kwetsbaarheid in bedrijfsvoering.  

 

Voorwaarde voor samenwerking 

Samenwerken op de ‘harde’ ICT-onderwerpen is noodzakelijk om uiteindelijk ook 

gezamenlijk I-vraagstukken op te kunnen pakken. Vanuit onze visie op dienstverlening 

willen we samenwerken op basis van gelijkwaardigheid.  

 

De laatste jaren heeft de gemeente ingezet op het doorontwikkelen van het 

informatielandschap en tegelijkertijd informatieveiligheid ‘by design’ op de agenda te 
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plaatsen, daarmee hebben we de basis op orde en kunnen we dit gegeven met 

vertrouwen inzetten als ons vertrekpunt naar een succesvolle samenwerking. 

 

Fasering 

De organiseren van de I&A-samenwerking geschiedt in fasen. Samenwerken op het 

gebied van Automatisering (A) is de eerste focus. In eerste instantie wordt gewerkt aan 

een gemeenschappelijke technische infrastructuur en de bijbehorende ‘A’-diensten en 

producten.  

 

Stip op de horizon is een volledige samenwerking op I&A, dus inclusief samenwerking ten 

behoeve van Informatisering. Dit biedt voor de gemeente kansen om met meer 

resources ingewikkelde vraagstukken als de omgevingswet op te pakken. 

 

 

1.2 DIENSTVERLENING 

 

Klanten willen antwoord op maat van de overheid. Ze willen contact met een 

medewerker die meedenkt en die zowel in de eigen gemeente als daarbuiten de 

mogelijkheden kent. Die behoefte geldt vooral bij complexe vragen waarbij de klant vaak 

meerdere (overheids)diensten nodig heeft.  

 

Digitalisering en persoonlijk contact 

De maatschappij is grotendeels gedigitaliseerd. Klanten verwachten steeds meer van de 

gemeente dat zij de dienstverlening digitaal inricht. Deze behoefte geldt vooral voor 

eenvoudige producten; de klant verwacht dat deze diensten digitaal beschikbaar zijn.  

 

Inwoners van de gemeente Woudenberg wijken af van dit landelijke beeld, er is 

verhoudingsgewijs meer behoefte aan persoonlijk contact. Dit is terug te lezen in het 

Klanttevredenheidsonderzoek 2016. Een deel van de inwoners handelt standaard vragen 

inderdaad liever online af en bij complexe vragen zoeken zij persoonlijk en telefonisch 

contact.  

 

Intern zoeken we naar een goede balans tussen het standaardiseren van processen en 

het leveren van maatwerk. Daarnaast zoeken we de balans tussen het uitvoeren van 

landelijke en lokale ambities en de beschikbare budgetten. 

 

Samenwerking met andere partijen  

De gemeente is een schakel in een keten. Daarom werken we zoveel mogelijk samen 

met andere organisaties betrokken in die keten. 

 

Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’, veranderende rollen 

In 2020 zijn de initiatieven van burgers medebepalend voor de inzet en rol van de 

overheid. Als overheid organiseren we dit integraal en begrijpelijk voor burgers. Dit 

vraagt een andere rol van de gemeente.  
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Het gaat steeds meer om het vinden van nieuwe verhoudingen met burgers, bedrijven en 

organisaties die elkaar als gelijkwaardige partners beschouwen. Daarvoor is een nieuwe 

organisatievorm ‘de netwerkgemeente’, gekozen. Het doel is om samen met anderen 

beter, slimmer, sneller maatschappelijke doelen te (kunnen) bereiken.  

 

 

1.3 BEDRIJFSVOERING 

 

Een doorlopend project is de modernisering van bedrijfsvoering. De afgelopen jaren zijn 

een aantal kernapplicaties vervangen of staan op de nominatie om vervangen te worden. 

Dit doen we om de informatisering vanuit de dienstverlening te optimaliseren én om 

effectief en efficiënt de beschikbare budgetten in te zetten. 

Deze ontwikkelingen betekenen voor de afdelingen, teams en de organisatie als geheel, 

veranderingen die in relatief korte tijd invloed krijgen op de manier waarop we invulling 

geven aan dienstverlening en bedrijfsvoering.  

De doelstellingen zijn afzonderlijk in uitvoeringsplan beschreven, de uitgangspunten zijn 

generiek van aard. Er wordt consequent ingezet op standaardisatie, uniformiteit en 

informatieveiligheid waarbij het benodigde kennisniveau van medewerkers zo breed 

mogelijk kan worden benut tussen verschillende informatiesystemen.  

Op deze wijze willen we bereiken dat binnen de organisatie voldoende draagvlak bestaat 

om het doorontwikkelen van de informatiehuishouding te laten slagen en de visie op de 

bedrijfsvoering maximaal te ondersteunen. 

 

 

1.4 NIEUWE LANDELIJKE WETGEVING 

 

Wetgeving is altijd in beweging. Hieronder worden een aantal belangrijke wijzigingen in 

de wetgeving toegelicht.  

 

 Wet voor het hergebruik van overheidsinformatie.  

Sinds 2015 kan iedereen een verzoek om hergebruik doen aan een 

overheidsinstelling. De wet gaat verder dan de Wob en staat hergebruik van 

informatie toe voor andere doeleinden dan waar die informatie in eerste instantie 

voor was bestemd.  

Informatie die de overheid aanlevert dient machinaal leesbaar te zijn, waardoor 

de informatie geschikt wordt voor hergebruik. Onder overheidsinformatie valt alle 

informatie die overheidsinstanties produceren, verzamelen of waar ze voor 

betalen. 

 Nieuwe wet elektronisch bestuurlijk verkeer per 01-01-2018.  

Deze nieuwe wet geeft burgers en ondernemers het recht op elektronisch 

afhandelen van zaken met gemeente. Alle wettelijke voorgeschreven 

bekendmakingen/kennisgevingen worden verplicht digitaal gepubliceerd.  
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 De Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 in werking treedt, integreert 26 

wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving en heeft als uitgangspunt: 

minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven, lokaal maatwerk 

en vertrouwen. Deze wet heeft grote invloed op hoe de gemeente diensten 

verleent en samenwerkt met inwoners, ondernemers en organisaties.  

 

 

1.5 STRATEGIE INFORMATIEVOORZIENING 

In de periode 2015-2016 zijn vanuit het informatiemanagement alle kernapplicaties van 

de gemeente overwegend in lijn gebracht met de architectuur zoals die binnen het 

applicatielandschap wordt gehanteerd.  

Architectuur zorgt onder meer voor: 

 Voorkomen van onnodige afhankelijkheden met verschillende leveranciers die 

allemaal een eigen belang en (door)ontwikkelsnelheid hebben. 

 Minimaliseren aanspreekpunten support, SLA’s, overzichtelijk contractbeheer. 

 Beperken complexiteit van de onderliggende techniek en infrastructuur. 

 Kennis en ervaring die binnen de eigen organisatie wordt opgedaan is breder 

inzetbaar (je hoeft niet voor elke oplossing een bijbehorend opleidingsprogramma 

te onderhouden.  

 Het is ‘minder ingrijpend’ vanwege diverse koppelvlakken tussen informatie-

systemen om je informatievoorziening aan te passen aan externe ontwikkelingen. 

 Doordat er meer samenhang is in het applicatielandschap is het eenvoudiger 

organisatie brede visie te ontwikkelen op het gebied van informatievoorziening. 

 Oplossingen moeten aansluiten op informatieveiligheid. 

Deze strategie geeft ruimte om invulling te kunnen geven aan het streven naar 

verregaande digitale dienstverlening en zaakgericht werken zonder dat de complexiteit 

tussen diverse informatiesystemen de gemeente boven het hoofd groeit.  

Het consequent inrichten van het applicatielandschap (en daarbij zo veel mogelijk 

gebruik te maken van standaard processen) geeft ook een goede basis voor 

managementinformatie waardoor eenvoudiger inzicht verkregen wordt hoe de organisatie 

presteert.  
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2. LANDELIJKE EN GEMEENTELIJKE ONTWIKKELINGEN 

 

Aan een gemeente wordt voortdurend gevraagd om flexibel en adaptief te zijn als nieuwe 

eisen worden gesteld vanuit de landelijke overheid. Dit kan betrekking hebben 

informatisering én bijvoorbeeld op de beveiliging hiervan.  

 

De komende twee jaar moet de gemeente zich onder meer voorbereiden op de 

‘omgevingswet’ en ‘operatie BRP’. In de volgende paragraaf wordt hier verder op 

ingegaan. 

 

Op technisch vlak zijn er uitdagingen om de werkplek zoals we die de afgelopen jaren 

hebben gebruikt beter te laten aansluiten op Het Nieuwe Werken in Woudenberg. Dit zal 

invulling geven aan de behoefte om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken en heeft 

impact op de manier waarop we communiceren. Denk hierbij aan telefonie (vast en 

mobiel), gebruik van video en chat (als alternatief voor e-mail). 

 

 

2.1. DIGITALE AGENDA 2020 

 

Vanuit de behoefte van de gemeente heeft dit IBP een horizon gekregen die in 2018 ligt 

maar inhoudelijk werpt het z’n schaduw vooruit. Dit sluit aan op gemeentelijke 

ontwikkelingen in z’n algemeenheid.  

Hiervoor is door VNG/KING de Digitale Agenda 2020 opgesteld. Deze agenda is opgesteld 

omdat de manier waarop mensen en organisaties met elkaar omgaan de laatste jaren 

ingrijpend is veranderd. Van gemeenten wordt immers een dienstverlening verwacht die 

niet alleen aansluit op de bestaande informatiesamenleving, maar óók op toekomstige 

ontwikkelingen.  

Doelstellingen Digitale Agenda 2020 zijn op het gebied van: 

 Informatiebeveiliging en privacy 

 Datagedreven werken 

 Optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur 

 Gemeentelijk samenwerken  

 Dienstverlening aan inwoners en ondernemers 

 Innovatie en onderzoek 

Deze doelstellingen geven invulling aan de ambities van gemeenten om klaar te zijn voor 

de informatiesamenleving medio 2020.  

Als we kijken naar de 2de doelstelling: ‘datagedreven werken', dan willen we als 

gemeente veel meer gebruik maken van afgeleide data. Tegenwoordig wordt veel data 

automatisch gegenereerd tijdens het gebruik van internet, sociale media, mobiele 

telefoons en diverse applicaties.  
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De vraag is dan hoe wij als gemeente de juiste informatie uit deze data naar boven 

kunnen halen en hoe we deze kunnen gebruiken ten behoeve van interne processen, 

bedrijfsvoering en het verbeteren van dienstverlening. 

 

Informatiesamenleving 

Ten aanzien van de wijze waarop inwoners en de gemeente met elkaar omgaan is door 

ontwikkelingen in de informatietechnologie veel veranderd. Zowel communicatie als 

transacties verlopen steeds vaker digitaal en informatie is steeds eenvoudiger 

beschikbaar.  

 

Door deze ontwikkelingen verandert ook de verwachting van inwoners en ondernemers 

ten aanzien van gemeentelijke (digitale) dienstverlening. Informatie is dan een bron voor 

vernieuwing, een strategisch middel voor dienstverlening en ook een basis voor de 

bedrijfsvoering. Daarbij willen we als gemeente zo open en transparant mogelijk zijn 

voor de inwoners én een betrouwbare partner zijn binnen de participatiemaatschappij.  

 

Massaal digitaal, maatwerk lokaal  

Als gemeente moeten we zo veel mogelijk inzetten op digitalisering van 

basisvoorzieningen, standaarden en producten. Hierdoor kunnen we aansluiten op 

standaard oplossingen die het mogelijk maken om de primaire processen ‘lean en mean’ 

in te richten. Het maatwerk krijgt dan de ‘couleur locale’ waarmee we ons kunnen 

onderscheiden op dat wat ons bestaansrecht als gemeente benadrukt.  

 

Omgevingswet 

De Omgevingswet, die op het moment van schrijven van dit plan naar verwachting in het 

voorjaar van 2019 in werking treedt, integreert 26 wetten op het gebied van de fysieke 

leefomgeving en heeft als uitgangspunt: minder en overzichtelijke regels, meer ruimte 

voor initiatieven, lokaal maatwerk en vertrouwen. 
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Burgers, bedrijven en overheden zijn betrokken bij de uitvoering van de Omgevingswet. 

Door de toenemende integraliteit neemt de noodzaak van gegevensuitwisseling tussen de 

diverse partijen toe.  

Tot 2024 wordt gewerkt aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO 

ondersteunt de informatie-uitwisseling met ketenpartners, maar ook de processen voor 

planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving bij de overheid. Bestaande 

voorzieningen, werkwijzen en standaarden worden waar mogelijk gebruikt. Het stelsel 

van verbonden databronnen, die processen met informatie gaan voeden, speelt ook hier 

ook een belangrijke rol. 

Door online inzicht te bieden, kunnen burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties 

en overheden alle beschikbare informatie ophalen. Met één klik op de kaart is de juiste 

informatie over een bepaald gebied beschikbaar voor de gebruiker. 

De gemeente zal moeten investeren in nieuwe IT-voorzieningen: onder andere een web 

portaal (voor toegang tot het DSO), een landelijke registratie van omgevingsdocumenten 

(voor inzicht in geldende regels), het Informatiehuis Ruimte en een gegevenscatalogus 

met een overzicht van diensten die via het stelsel worden geboden.   

 

Operatie BRP 

Behalve de omgevingswet is er nog een groot project op komst. De gemeente krijgt te 

maken met de invoering van de Basisregistratie Personen (BRP).  

Alle gemeenten in Nederland gaan over van de GBA (Gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens) naar de BRP. De wet Basisregistratie Personen is de grondslag voor 

het stelsel voor de registratie van persoonsgegevens in Nederland. Een aantal onderdelen 

van deze wet kan pas uitgevoerd worden als de Basisregistratie Personen (BRP) gereed 

is.  

De BRP is een volledig digitale voorziening die persoonsgegevens bevat van alle inwoners 

van Nederland en van personen die niet in Nederland wonen maar wel een relatie met de 

Nederlandse overheid hebben. 

Operatie BRP geeft invulling aan de realisatie van het centrale deel van de digitale 

voorziening. Bij de uitvoering van Operatie BRP werkt het ministerie BZK nauw samen 

met de VNG, de NVVB, KING, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en Stichting ICTU. 

Operatie BRP is dus een overkoepelende naam voor een aantal partners die 

samenwerken om de komst van de BRP te realiseren.  

Voor de invoering van de BRP moeten we verschillende veranderingen gelijktijdig 

doorvoeren: in gebruik nemen nieuwe programmatuur, migreren van gegevens en (zo 

nodig) het invoeren van nieuwe werkwijzen. 

De invoering van nieuwe software heeft ook impact op de informatiearchitectuur van de 

gemeente. Aandachtspunten hierbij zijn de impact op binnengemeentelijke leveringen en 

het zaakgericht werken.  
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2.2. ICT TRENDS 

 

Werken onder architectuur 

Om onze informatievoorziening zo efficiënt mogelijk in te richten moeten we onder meer 

voorkomen dat er te veel kwetsbaarheden ontstaan in het onderliggende 

applicatielandschap. Kwetsbaarheden kunnen ontstaan doordat leveranciers 

onafhankelijk van elkaar invulling geven aan doorontwikkeling van hun 

informatiesystemen. Dit kan gevolgen hebben voor koppelingen met andere 

informatiesystemen.  

Een diversiteit aan leveranciers heeft ook gevolgen voor het beheermodel (zie paragraaf 

3.2). Met de beperkte middelen van de gemeente willen we de beheercapaciteit zo breed 

mogelijk inzetten en personele afhankelijkheden te beperken. 

Daarom streven we naar applicaties die technisch, functioneel en qua visie, eenduidig 

worden doorontwikkeld.  

Door de informatiemanager in een vroeg stadium te betrekken bij 

informatievraagstukken wordt afgewogen of de gewenste functionaliteit al dan niet in 

huis is of onderdeel is (of kan worden) van een generieke oplossing die organisatiebreed 

gebruikt kan worden.  

Het is daarom nodig om te weten welke applicaties er binnen de organisatie aanwezig 

zijn, door wie, hoe en waarom ze gebruikt worden. Door vervolgens deze applicaties te 

verbinden met bedrijfsprocessen kunnen we de waarde vaststellen (primair / secundair / 

verticaal / horizontaal).  

Er blijft ruimte om de afweging te maken voor vakspecifieke functionaliteiten. 

Door consequent keuzes te maken en het applicatielandschap te ontdoen van onnodige 

applicaties, kan veel tijd en geld bespaard worden bij outsourcing van beheertaken en 

het voorkomen van maatwerk. Het gevolg is wel dat de organisatie kiest voor het 

integrale belang en de lokale belangen hieraan ondergeschikt maakt.  

 

Doelstellingen 

 Doelstelling voor de gemeente: het verlagen van de kwetsbaarheid (technisch 

en organisatorisch), strategische wendbaarheid en de kosten. 

 Doelstelling voor I&A: het verlagen van complexiteit binnen het 

applicatielandschap en beperken van kosten voor externe expertise. 

 

Richtlijnen 

 De gemeente verzorgt organisatiebreed informatiemanagement door inzicht te 

hebben in applicaties en het gebruik ervan in bedrijfsprocessen. 

 Bij het vaststellen van functionele wensen wordt I&A vroegtijdig betrokken, 

wordt eerst gekeken naar wat al beschikbaar is en wat de mogelijkheden 

hiervan zijn. 

 Bij de aanschaf van nieuwe applicaties wordt in beginsel gekozen voor 

standaardfunctionaliteit (alleen bij hoge uitzondering maatwerk). 

 Er worden zo min mogelijk overlappende functionaliteiten gebruikt. 
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Consequenties 

 De beste oplossing voor een team/afdeling kan ondergeschikt zijn aan de 

beste oplossing voor de organisatie. 

 Applicaties/oplossingen kunnen komen te vervallen, wat invloed heeft op de 

werkzaamheden van medewerkers. 

 

Cloudwerken 

Cloudwerken is een ontwikkeling die de komende jaren geïntegreerd gaat worden met 

lokale infrastructuur en bijbehorende voorzieningen zoals backup-, restore- en uitwijk-

scenario’s.  

Welke gevolgen heeft dit voor bijvoorbeeld infrastructuur, beheer, leveranciers, 

bedrijfscontinuïteit? Informatieveiligheid is belangrijk, waar wordt data opgeslagen, wie 

heeft hier toegang toe? Is een gebruikersovereenkomst noodzakelijk?  

Werken in de cloud biedt infrastructureel en qua beheer voordelen. Beheer is meer 

gericht op standaarden waardoor specialistische kennis minder vaak noodzakelijk is. De 

oplossing zelf is (bijna) altijd een standaardoplossing waaraan de gemeente zich 

conformeert.  

Cloudwerken biedt voordelen én heeft scherpe kantjes. We willen niet in een spagaat 

terechtkomen met verschillende informatiesystemen en leveranciers waarbij de ene 

leverancier alles in de cloud zet en de andere nog niet zo ver is. Het informatielandschap 

en onderliggende/gekoppelde gegevens kunnen daardoor fysiek gefragmenteerd raken 

waardoor de gemeente niet meer ‘in control’ is op beschikbaarheid, consistentie en 

informatieveiligheid.  

 

Conclusie voor nu is om over te stappen naar de cloud op het moment dat er een goed 

beheersbare, veilige omgeving kan worden aangeboden. 

 

 

Overige noemenswaardige trends 

  

4G en 5G mobiele verbindingen bieden veel bandbreedte waardoor deze oplossingen 

interessant worden voor bijvoorbeeld uitwijkscenario’s, Het Nieuwe Werken in 

Woudenberg of het decentraliseren van dienstverlening. 

Big data is een verzameling van gegevens van diverse herkomst en samenstelling, 

bijvoorbeeld gecombineerde data met een hele hoge verversingsfrequentie (bijvoorbeeld 

verkeermetingen) en meer statische gegevens (aantal auto’s van inwoners bepaalde wijk 

/ aantal parkeerplekken). Voor de gebruikelijke databasemanagementsystemen is deze 

hoeveelheid te groot en te complex qua samenstelling.  

Bij Big Data kunnen we ook denken aan bijvoorbeeld beeldmateriaal of aan apparaten die 

zelf data verzamelen, opslaan en uitwisselen (het zogenaamde Internet of Things - IoT). 

Steeds meer sensordata komt beschikbaar, bijvoorbeeld met betrekking tot verkeer. 

Deze data bevat een schat aan informatie en is toepasbaar voor diverse doeleinden. 
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Open data, Open data is een relatief nieuw begrip dat de beschikbaarheid van gegevens 

beschrijft. Gegevens die onder deze noemer beschikbaar worden gesteld kunnen worden 

hergebruikt met minimale beperkingen in de licentie- en gebruiksvoorwaarden. Het stelt 

hoge eisen aan de betrouwbaarheid van gegevens. 

Smart City is een manier om het leven in de stad (en uiteindelijk ook kleinere 

woonkernen) efficiënter te maken. Hierdoor kunnen we onze samenleving slimmer 

inrichten waardoor sommige problemen makkelijker kunnen worden opgelost. 

Bijvoorbeeld bereikbaarheid of parkeerproblemen waardoor automobilisten lang op zoek 

zijn naar een parkeerplek, dit heeft milieutechnisch nadelen maar ook de leefbaarheid in 

bepaalde wijken kan onder druk komen te staan. 

Social Media maakt al enige tijd deel uit van de communicatiemiddelen die de gemeente 

inzet. De vraag ‘Wat moeten we met sociale media?’ heeft plaatsgemaakt voor ‘Hoe 

zetten we sociale media in?’. De social Media strategie van de gemeente wordt 

momenteel (maart 2017) vernieuwd. 

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) draagt op landelijk niveau bij aan de 

realisatie van een samenhangende digitale dienstverlening die inwoners, instellingen en 

bedrijven mogen verwachten. Door gebruik te maken van generieke voorzieningen wordt 

de dienstverlening op een andere en betere manier georganiseerd waardoor het geheel 

efficiënter wordt. 

Cybercrime en privacy, gemeenten zijn verantwoordelijk voor het op orde hebben van 

hun informatieveiligheid in het algemeen en informatiebeveiliging in het bijzonder. Dit 

mogen inwoners, bedrijven en ketenpartners van de gemeente ook verwachten. Daarbij 

willen we verder kijken dan de eigen organisatie, we hebben er als collectief immers 

belang bij dat alle gemeenten en alle (keten)partners informatieveiligheid op orde 

hebben. (zie verder paragraaf 3.1) 

 

 

2.3. ORGANISATIECULTUUR 

De huidige werkwijze van de gemeentelijke organisatie wordt in belangrijke mate 

bepaald door de cultuur. Om dit te kunnen vaststellen is ten behoeve van het IBP 2012-

2014 gebruik gemaakt van een quickscan bij het MT gebaseerd op het cultuurmodel van 

Robert Quinn. De afbeelding links zoals deze eerder is vastgesteld en de afbeelding 

rechts waar we naar toe willen. 

De cultuur van de gemeente Woudenberg kenmerkt zich als een familiecultuur, waarbij 

de nadruk licht op het vriendelijk met elkaar omgaan, flexibiliteit in afspraken en 

loyaliteit aan de organisatie.  
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De komende jaren zal de gemeente zich naar een adhocratie cultuur doorontwikkelen die 

zich kenmerkt door: 

 een creatieve werkomgeving,  

 leiders die zich als innovator manifesteren,  

 ruimte voor experimenteren en innoveren,  

 toonaangevend willen zijn,  

 flexibel in houding en gedrag met ruimte voor een individualistische aanpak 

Vanuit het informatiemanagement vertaalt zich dit in het doorbreken van eilandauto-

matisering, waarbij afdelingen vergaande autonomie hadden in de keuzes vanuit 

informatiemanagement én weinig zicht hadden op organisatiebrede vraagstukken. 

Adhocratie biedt ruimte om buiten de grenzen van de eigen afdeling te zoeken naar 

oplossingen en meerwaarde. 

Beperkende factor is de omvang van de organisatie en de beschikbare expertise. De 

mooiste oplossing is niet altijd de beste oplossing als de factoren stabiliteit en 

beheersbaarheid worden meegenomen in de besluitvorming. Samenwerking met een 

grotere gemeente biedt voordelen als de visie op informatievoorziening overeenkomt. 

 

2.5. POLITIEKE KOERS GEMEENTE 

Het college is de opdrachtgever van de organisatie. Alle doelstellingen vanuit de 

organisatie zijn, naast de uitvoering van de landelijke wetgeving en provinciale 

wetgeving, gericht op het uitvoeren en behalen van de in het college en raad genomen 

doelstellingen en besluiten.  

Om richting te kunnen geven aan de gewenste organisatieontwikkeling, is de bestuurlijke 

visie op het dorp Woudenberg leidend. Het gemeentebestuur doet hierover uitspraken in 

de Toekomstvisie Woudenberg 2030 en in het Coalitieprogramma 2014-2017. In deze 

documenten is de bestuurlijke visie op de Woudenbergse samenleving verwoord: 

 Woudenberg als agrarisch en bedrijvig dorp; 
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 Woudenberg als klein, hecht, zorgzaam en pluriform dorp; 

 Woudenberg als dorp waar het levendig en prettig wonen is; 

 Woudenberg als duurzaam dorp waar ruimte, rust en groen volop te vinden zijn. 

Het Coalitieprogramma Woudenberg 2014-2018 van GBW en CDA heeft als titel “Samen 

Woudenberg, Samen Leven” en is gebaseerd op een aantal leidende principes: 

 de gemeente is betrouwbaar, open en initiatiefrijk.  

 de gemeente maakt zich sterk voor een samenleving die kansen biedt aan 

iedereen en waarin iedereen mee kan doen; 

 de gemeente spant zich, samen met de inwoners, in voor een groene, sociale en 

veilige woon- en leefomgeving, waarbij gezamenlijk gezocht wordt naar duurzame 

oplossingen; 

 het gemeentebestuur hecht er waarde aan dat Woudenberg een financieel 

gezonde gemeente is.   

Informatie komt steeds breder en transparanter ter beschikking. Kennisdelen en 

organiseren worden daarmee essentieel anders dan vroeger: breder, sneller en slimmer.  

De rol van de overheid verandert. Het gaat niet meer om de optimale regievoering op 

bijvoorbeeld de levering van diensten, maar om het (uit-)vinden van de nieuwe 

verhoudingen met burgers, bedrijven en instellingen. Wij, als overheid, sluiten daarop 

aan. Daarvoor hebben we een nieuwe organisatievorm gekozen; de netwerkgemeente. 

Het doel van een netwerkgemeente is om samen met anderen beter, slimmer, sneller 

maatschappelijke doelen te bereiken. De koers die wij volgen is dat wij een 

netwerkgemeente zijn die maximaal samenwerkt met inwoners, ondernemers, 

maatschappelijke organisaties en partners in de regio en meebeweegt met de vragen die 

zich voordoen in de samenleving. 

In de ‘netwerksamenleving’ bepalen de partners (burger, bedrijf, instelling, collectief, 

overheid) gezamenlijk en in telkens wisselende samenstelling, welke rol de overheid 

vervult: overheidsparticipatie. 
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3. I&A ONTWIKKELINGEN 

Het werkveld van I&A omvat het raakvlak van bedrijfsvoering en ICT, per definitie een 

spanningsveld tussen vraag en aanbod. Voor het maken van verstandige keuzes 

waarmee we als organisatie de komende jaren vooruit kunnen is overzicht nodig. 

Overzicht op de ontwikkelingen rond informatiebehoefte, de gevolgen hiervan met 

betrekking tot informatieveiligheid, beheercapaciteit, landelijke ontwikkelingen, 

afhankelijkheden van derden, IT-trends, etc. 

Zowel binnen als buiten de gemeente zijn momenteel veel van de genoemde 

ontwikkelingen actueel die invloed hebben op de keuzes die gemaakt moeten worden. 

Het vraagt om planmatige aanpak van I&A vraagstukken waarbij de uitdaging is trouw te 

blijven aan de uitgangspunten zoals beschreven in de samenvatting van dit IBP en niet 

toe te geven aan korte termijnoplossingen. 

 

 

3.1 INFORMATIEVELIGHEID 

 

Het proces om te komen tot informatieveiligheid is gericht op bescherming van 

gemeentelijke informatie. Om dit doel te halen gebruikt de gemeente de BIG (Baseline 

Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten). Deze (strategische) BIG omvat de 

bedrijfsvoeringsprocessen, onderliggende informatiesystemen en informatie van de 

gemeente in de meest brede zin van het woord. 

 

Gedurende 2016 zijn er meerdere sessies gehouden om tot een risico-inventarisatie en 

evaluatie (RI&E) te komen ten aanzien van de gemeentelijke informatiehuishouding. Als 

onderdeel van deze RI&E is een zogenaamde ‘gap analyse’ uitgevoerd.  

Hierbij is het verschil in kaart gebracht tussen het vastgestelde 

informatiebeveiligingsbeleid en de huidige situatie. Tijdens dit onderzoek, waarbij 

medewerkers uit verschillende delen van de organisatie waren betrokken, is een ‘foto’ 

gemaakt van de gemeentelijke informatiehuishouding. Hierbij is de focus gelegd op de 

kansen en de risico’s ten aanzien van de veiligheid van gemeentelijke 

informatieprocessen. 

 

Een onderdeel dat, opmerkelijk genoeg, bijna geheel ontbreekt in de Baseline 

Informatiebeveiliging is de houding en het gedrag van medewerkers. Omdat deze factor 

een voorwaardelijke en doorslaggevende rol heeft in het verkrijgen van daadwerkelijke 

informatieveiligheid, heeft dit aspect in het onderzoek bijzondere aandacht gekregen.  

Op dit gebied is dan ook een aantal aandachtpunten naar voren gekomen. 

Verbeterpunten zijn Bijvoorbeeld autorisatie, wachtwoordbeleid, naleven van de 

cleandesk policy en het aanspreken van onbekenden in de beveiligde zone.  

 

In de actielijst die voortkomt uit de GAP-analyse worden alle geconstateerde verschillen 

uit deze ‘nul meting’ geprioriteerd waardoor een hanteerbare en compacte lijst 

verbeterpunten overblijft die de gemeente daadwerkelijk kan en wil gaan uitvoeren. 
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De Baseline informatiebeveiliging bestaat uit ruim 300 maatregelen waarvan op dit 

moment ongeveer 50% is geïmplementeerd. Dit is, landelijk gezien, een gemiddelde 

score voor de fase waarin de gemeente zich nu bevindt. 

 

 
 

In het vierde kwartaal 2016 is op basis van prioritering een selectie gemaakt van de 

verbetermaatregelen die de gemeente de komende periode gaat en kan gaan oppakken. 

Deze set met verbetermaatregelen wordt vastgelegd in het Actieplan Informatieveiligheid 

en wordt onder regie van de CISO (chief information security officer)  uitgevoerd.  

 

Bovenstaande afbeelding laat zien wat de impact is van de verbetermaatregelen, van 

50% naar ongeveer 70% in augustus 2017. Monitoring van de voortgang vindt plaats in 

het informatieveiligheidsoverleg. 

 

ENSIA  

De invoering van ENSIA betekent dat alle gemeenten vanaf juli 2017 werken met één 

verantwoordingstool voor informatieveiligheid. Met ENSIA krijgt het gemeentebestuur 

meer inzicht in de stand van zaken van de informatieveiligheid, kan het beter sturen op 

informatieveiligheid en kan het verantwoording afleggen aan de gemeenteraad.  

  

Voorheen waren er losstaande  audits en verantwoording voor Basisregistratie Personen 

(BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), 

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie 

(BGT) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwi).  Met ENSIA legt 

een gemeente in één keer verantwoording af over informatieveiligheid. De 

verantwoording sluit aan bij de gemeentelijke P&C-cyclus en is in lijn met de Baseline 
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Informatieveiligheid Nederlandse Gemeenten (BIG). ENSIA is een initiatief van de VNG 

en de ministeries van BZK, I&M en SZW. 

 

 

3.2 STURING / INRICHTEN I&A 

 

De afgelopen jaren (2015-2016) is vanuit het project ‘I&A op orde’ de pragmatische, 

afdeling gerichte, aanpak verschoven naar een meer gestructureerde en organisatiebrede 

aanpak. Vanuit deze beweging is ingezet op het verbeteren van de sturing en 

verantwoordelijkheden rond kernapplicaties die het primaire proces ondersteunen.  

 

Alle kernapplicaties hebben formeel een eigenaar en functioneelbeheerder gekregen. De 

eigenaar van een applicatie is verantwoordelijk voor de oplossing en laat zich door de 

functioneel beheerder informeren vanuit de gebruikersorganisatie. Dit kan betrekking 

hebben op het dagelijkse gebruik maar ook op wensen ten behoeve van aanvullende 

functionaliteit.  

 

Bij complexe vraagstukken laat de eigenaar zich aanvullend informeren door de 

budgethouder I&A, informatiemanager en vakinhoudelijk specialist (die zonodig extern 

wordt ingehuurd). 

 

 

 
 

Functioneel beheer speelt dus een sleutelrol als schakelvlak tussen werkvloer en 

applicatie eigenaar. 

 

Onderstaande kerntaken worden door functioneel applicatiebeheer uitgevoerd: 
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 Inventariseren en vertalen van de wensen van gebruikers; 

 Functioneel inrichten van de werkomgeving van de gebruikers; 

 Gegevensbeheerder; 

 Aanspreekpunt voor dagelijkse ondersteuning en trainingen; 

 Onderhouden documentatie; 

 Onderhouden van contacten met leveranciers en collega functioneel beheerders; 

 Testen, vrijgeven nieuwe functionaliteit. 

 

Tegenhanger van de functioneel beheerder is de technisch beheerder. Deze functie wordt 

door de gemeente overwegend uitbesteed vanwege het specialistische kennisniveau. Dit 

uitbesteden kan gedaan worden aan de applicatieleverancier of aan een externe collega 

vanuit gemeentelijke samenwerking. 

 

Ook op strategisch en tactisch niveau heeft de gemeente stappen gemaakt door het 

applicatielandschap onder achitectuur opnieuw in te richten. Het applicatielandschap is 

geharmoniseerd, gerationaliseerd en geconsolideeerd. Doordat deze ontwikkelingen in 

een relatief korte periode zijn doorgevoerd kunnen we nu, grotendeels ontdaan van 

onnodige complexiteit en afhankelijkheden, doorontwikkelen om de samenhang in de 

informatiehuishouding te borgen en een impuls te kunnen geven aan de verdere 

digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening. Denk hierbij aan gemeentelijke 

samenwerking, bedrijfsinformatie, zaakgericht werken en aansluiten op MijnOverheid.nl. 
 
 

3.3 REGIEVOERING I&A 

 

Regievoering (verrichten) en governance ((in)richten) zijn belangrijk omdat de gemeente 

steeds meer met verschillende partners gaat samen werken. Hierdoor moeten we grip 

houden op individuele zaken maar ook op procesvoering, ketensamenwerking, 

informatievoorziening en de samenhang hiervan.  

Onderstaande punten zijn een leidraad om sturing te geven aan de eigen I&A organisatie 

en fungeren als vertrekpunt voor I&A-samenwerking met derden. 

 Communiceren, vertrouwen, respecteren, verbinden, geven en nemen. 

 Draagvlak creëren bij de stakeholders vanuit een gedeelde visie, ambitie en 

doelen. 

 Werken onder architectuur, de beste oplossing ten behoeve van een specifiek 

vraagstuk is niet altijd geschikt vanuit een organisatiebelang. 

 I&A op orde, zowel intern als bij de mogelijke externe partij. Samenwerken met 

(te) grote verschillen in visie en organisatorische volwassenheid is geen goede 

basis. 

 Op welke prestatie-indicatoren spreek je elkaar aan? 

 Duidelijke afspraken maken over verantwoordelijkheden en (bij samenwerking) 

verdeelsleutels in het geval van kosten. 

 Zorg voor duidelijke rollen en (financiële) verantwoordelijkheden. 
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Doelstelling samenwerking 

 Doelstelling voor de gemeente is een samenwerking die meerwaarde oplevert, 

waar we regie op hebben en de basis vormt voor zelfstandig blijven in onze 

dienstverlening. 

 Doelstelling voor de I&A organisatie is sturing op outsourcing van automatisering 

en samenwerking ten aanzien van informatisering en informatieveiligheid. 

 

Richtlijnen 

Ketenpartners/leveranciers voldoen aan de volgende richtlijnen: 

 Gemeenschappelijke visie op de digitale agenda 2020. 

 Bij een samenwerkingsverband wordt een formele overeenkomst aangegaan 

waarin tenminste de volgende elementen zijn opgenomen: 

o aanwezigheid exit strategie t.a.v. gegevens, 

o verantwoordelijkheden (eigenaarschap) voor gegevens zijn inzichtelijk, 

o informatiestromen zijn inzichtelijk, 

o planning en control gegevens met betrekking tot kosten en kwaliteit van 

de dienstverlening, 

o financiële rechten en plichten. 

 Ketenpartner/leverancier voldoet aan vigerende wetgeving (Archiefwet, 

informatiebeveiliging en Wet bescherming persoonsgegevens). 

Consequenties 

 We hanteren een standaard Service Level Agreement (SLA) waarin richtlijnen / 

beleid terugkomen. 

 De beheerder van de SLA wordt opgeleid om kennis te krijgen over 

informatiebeleid. 

 De eigen I&A-organisatie kan ge-audit worden door de samenwerkende partij en 

zo nodig hierop acties moeten uitzetten. 

 

 


