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Management samenvatting 
 
Anno 2015 heeft de informatiehuishouding van de Avri zich ontwikkeld tot een kritische 

productiefactor. Iedereen ervaart dagelijks op allerlei terreinen dat er veel mogelijk is met ICT en 

internet en dat de afhankelijkheid van hoog beschikbare systemen en eenvoudige 

toegankelijkheid van informatie zeer groot geworden is.  

 

Doelmatige en verantwoorde investeringen zijn echter noodzakelijk om de informatiehuishouding 

in de gewenste richting te ontwikkelen. Dit vraagt van Avri een zorgvuldige afweging bij de 

prioriteitstelling en uitvoering van alle wensen en eisen op het gebied van informatievoorziening: 

het geheel aan mensen, processen, hardware, software en aanvullende middelen dat Avri in staat 

stelt om op de juiste tijd, op de juiste plaats en in de juiste vorm over de juiste informatie te 

kunnen beschikken. 

 

 

Doel 
Met dit Informatiebeleidsplan wordt richting gegeven aan de ontwikkeling van de 

informatievoorziening binnen Avri in de periode 2015-2020. Het doel van het 

informatiebeleidsplan is: Het vastleggen van de ambities en doelstellingen en het beschrijven van 

kaders voor het inrichten van de informatievoorziening, op dusdanige wijze dat dit bijdraagt aan 
het realiseren van de bedrijfsstrategie van Avri. Hiermee stelt dit Avri in staat om niet alleen nut, 

noodzaak en samenhang inzichtelijk te maken maar ook om ambities en ICT investeringen te 

kunnen beoordelen en de automatiseringsstrategie te formuleren. 

 

Visie, missie en strategie 

De visie op de informatievoorziening geeft aan waar we willen zijn eind 2020. De visie geeft het 

resultaat aan waar we naar toe werken.  

 
Onze visie op de informatievoorziening en de bijbehorende automatisering (I&A)  is 

dat we uiterlijk in 2020 betrouwbare en flexibele diensten leveren aan onze interne en 

externe klanten.   

 

We moeten constant alert zijn op ontwikkelingen. Waar mogelijk te anticiperen en waar nodig te 

reageren  door de informatievoorziening en de automatisering aan te passen. Ook moet deze 

zodanig ingericht zijn  dat deze eenvoudig schaalbaar is.  

 

Missie 

Onder de missie verstaan we de voorwaarden die we belangrijk vinden bij het toewerken naar 

onze visie in relatie tot de informatievoorziening en de automatisering. In onze missie vinden wij 

het belangrijk dat: de basis stabiel is en de informatie juist, tijdig en transparant is. 

 

Strategie 

De strategie die wordt gevolgd voor de informatievoorziening wordt primair bepaald door de 

strategie van Avri, hiervoor is gebruik gemaakt van het bestaande Beleidsplan dat loopt tot 2015. 

In de komende tijd wordt de hand gelegd aan een nieuw Strategisch Beleidsplan. Op basis van de 

inhoud van dit plan worden de doelen en ambities en het Informatiebeleidsplan in 2016 herijkt.  

Daarnaast zijn er interne ontwikkelingen die van invloed zijn op de te volgen strategie, zoals het 

toekennen van extra taken vanuit de aangesloten gemeenten, de intensivering van de 

samenwerking met andere afvalverwerkers en overige ketenpartners, het  aansluiten bij 

landelijke basisregistraties, de ontwikkeling van data analyse (van data naar informatie) en 

digitalisering.  

 

Tot slot zijn er aspecten die relevant zijn voor de opzet en uitvoering van de 

informatievoorziening, zoals ontwikkelingen bij ketenpartners, de baselines 

informatiehuishouding en informatiebeveiliging, de elektronische overheid, waarbij 

dienstverlening aan burgers en bedrijven centraal staat. Hiervoor zal Avri op het gebied van 

omgeving beheer nog nauwer moeten samenwerken met ketenpartners als gemeenten en andere 

partijen. Dat betekent dat de informatieprocessen van Avri moeten voldoen aan de geldende 
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standaarden van uitwisseling en daarbij tevens geschikt zijn voor toekomstige ontwikkelingen.  
 
Informatiehuis 

Om een goed beeld te krijgen van de informatievoorziening bij Avri is er met medewerkers uit 

alle lagen van de organisatie gesproken. In deze gesprekken kwamen tal van knelpunten naar 

voren, er is een goed beeld ontstaan van de huidige staat van de informatievoorziening. In plaats 

van deze enorme brij aan ongestructureerde wensen of knelpunten in een lijst te verwerken is de 

verkregen informatie geclusterd volgens het Informatiehuis model. 

 

Het informatiehuis kent een 7-tal strategische clusters die onderling met elkaar verbonden zijn.  

 

 

 
 

De twee fundamenten (cluster 1 en 2) en het organisatorisch cluster (cluster 7) zijn 

randvoorwaardelijk voor de realisatie van de inhoudelijke clusters (clusters 3 t/m 6). Deze 

inhoudelijke clusters vormen de kern van het huis, waarbij er een gericht is op de samenwerking 

met ketenpartners, een op de inrichting van de bedrijfsprocessen en professionalisering van Avri, 

en op het creëren van inzicht met Managementinformatie en op de ondersteuning en 

ontwikkeling van Avri medewerker. 

 

Prioritering en aanpak 

Om te komen tot een professionele inrichting van de informatievoorziening wordt op basis van 

een logische prioritering gepland. Vervolgens wordt bij de uitvoering van de werkzaamheden een 

projectmatige aanpak gehanteerd. Hierbij wordt intensief samengewerkt tussen project- en 

lijnorganisatie. 
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Planning en kosten 

De projecten en activiteiten  kennen allemaal een positie binnen een van de zeven clusters van 

het informatiehuis. De planning van de werkzaamheden binnen deze clusters ziet er op 

hoofdniveau als volgt uit: 

 

Cluster 2015 2016 2017 2018 

1. Architectuur     
2. Basis van de IV op orde     

3. Alignement tussen Avri en (keten)partners     

4. Processpecifieke inrichting     

5. Inzicht met Managementinformatie     

6. Avri medewerker 2.0     

7. Organisatie van informatievoorziening     
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Raming van de kosten voor de activiteiten binnen de clusters: 
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1. Inleiding 
 
Anno 2015 is de informatiehuishouding van Avri net zo belangrijk geworden als ontwikkelingen op 

het gebied van de afvalverwerking en openbare ruimte leefomgeving. Waar informatievoorziening 

voorheen ging over ’stekkers en apparaten’ is dit nu uitgegroeid tot een vakdiscipline die zich 

uitstrekt van elektronische dienstverlening aan burgers en bedrijven tot technische 

automatisering en het systematisch ontsluiten van bedrijfskritische informatie. Daarbij zijn de 

verwachtingen zowel binnen als buiten Avri hoog gespannen, al was het maar omdat iedereen 

dagelijks op allerlei terreinen ervaart dat er veel mogelijk is met ICT en internet. Doelmatige en 

verantwoorde investeringen zijn noodzakelijk om de informatiehuishouding in de gewenste 

richting te ontwikkelen. Dit vraagt van Avri een zorgvuldige afweging bij de prioriteitstelling en 

uitvoering van alle wensen en eisen op het gebied van informatievoorziening. 

 

Met dit Informatiebeleidsplan wordt richting gegeven aan de ontwikkeling van de 

informatievoorziening binnen Avri in de periode 2015-2020. 
 

1.1 Informatievoorziening en informatiemanagement 

In dit informatiebeleidsplan definiëren we informatievoorziening als het geheel aan mensen, 

processen, hardware, software en aanvullende middelen dat Avri in staat stelt om op de juiste 

tijd, op de juiste plaats en in de juiste vorm over de juiste informatie te kunnen beschikken. 
 
Informatievoorziening gaat enerzijds over informatie die nodig is binnen de werkprocessen, maar 

bijvoorbeeld ook over interne verantwoording en stuurinformatie (interne oriëntatie). Daarnaast 

heeft informatievoorziening betrekking op de bredere context van de (elektronische) overheid en 

andere ketenpartners en op bijvoorbeeld externe verantwoording (externe oriëntatie). 

Informatievoorziening speelt een cruciale rol binnen de bedrijfsvoering. Zoals beschreven in de 

door het MT vastgestelde Visie IA 2015 - 2020 geldt voor alle niveaus; zonder 

informatievoorziening functioneert Avri überhaupt niet. De missie die hierbij hoort is: Onze visie 

op de informatievoorziening en de bijbehorende automatisering (I&A)  is dat we 

uiterlijk in 2020 betrouwbare en flexibele diensten leveren aan onze interne en externe 

klanten.   

 
Hierbij is het van belang dat: 
 
1. De basis stabiel is:  

 Data en netwerk beveiligd zijn. 

 Data 24/7 beschikbaar en bereikbaar is. 

 De juiste capaciteit op het juiste moment op de juiste plek zit. 

 De technische infrastructuur, schaalbaar, flexibel en aanpasbaar 

 We willen geen trendsetter zijn, maar een snelle trendvolger.  
2. De informatie juist en tijdig is: 

 Volgens afspraak met de klant. 

 Volledigheid.  

 Kwaliteit en kwantiteit afgestemd is. 
3. De informatie transparant is: 

 Inzichtelijk 

 Flexibel. 

 Toegankelijk.  

 Vergelijkbaar. 

 Eenduidig. 

 Gestructureerd.  
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Informatiemanagement 

Informatiemanagement betekent het ‘managen’ of het beheren van de gehele informatie- 

voorziening. Informatiemanagement speelt vooral een belangrijke rol indien de informatie- 

behoefte van de organisatie verandert en bij wijzigingen in de informatievoorziening. 

 
Binnen Avri maken we voor informatiemanagement gebruik van het 9-vlaksmodel dat de 

samenhang beschrijft tussen de organisatie (ofwel bedrijfsprocessen), informatisering en 

automatisering. 

 

 

 

 
Figuur 1 – Het 9-vlaksmodel 

Dit model onderscheidt de volgende drie rollen op het gebied van de informatievoorziening. 
De Bedrijfsdomein kolom bevat zowel de ‘Omgeving’ gerelateerde werkgebieden als het 

werkgebied van de ondersteunende processen. De organisatie is leidend voor de inrichting van de 

informatievoorziening. In het Informatiedomein vindt de vertaalslag plaats tussen 

bedrijfsprocessen en doelstellingen naar wat daarvoor nodig is op het gebied van technologie of 

automatisering. Doordat automatisering de afgelopen jaren veel complexer is geworden en steeds 

meer ingrijpt in de bedrijfsprocessen, is deze functie steeds belangrijker geworden. 

De kolom Technologiedomein bevat de technologiecomponent van de informatievoorziening. 

Dit omvat zowel de applicaties als de technische infrastructuur waarop die applicaties werken. 
 
De kolommen bedrijfsdomein en informatiedomein vertegenwoordigen de vraagkant van de 

informatievoorziening en de kolom Technologiedomein de aanbodkant. 
 

1.2 Informatieplanning 

Informatieplanning is het planmatig richting geven aan de ontwikkeling van de informatie- 

voorziening, met als doel dat de bedrijfsstrategie optimaal wordt ondersteund. 
 
In onderstaande afbeelding is in het 9-vlaksmodel de samenhang tussen de verschillende plannen 

binnen Avri weergegeven. Het Informatiebeleidsplan bevat de strategische richting en kaders 

voor de informatievoorziening. Daarbij is het van belang om in te spelen op maatschappelijke 

ontwikkelingen en veranderende wetgeving en gebruik te maken van nieuwe technologie. Op 

basis van de strategie voor de informatievoorziening kan vervolgens de automatiseringsstrategie 

en de inrichting van de informatievoorziening op tactisch niveau worden bepaald. 
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Figuur 2 – Samenhang tussen plannen 

1.3 Doel en afbakening 

Het doel van dit Informatiebeleidsplan voor de planperiode 2015-2020 is als volgt: 

 
Het vastleggen van de ambities en doelstellingen en het beschrijven van kaders voor het inrichten 

van de informatievoorziening, op dusdanige wijze dat dit bijdraagt aan het realiseren van de 

bedrijfsstrategie van Avri. 
 
In dit Informatiebeleidsplan zijn de ambities per cluster op een globaal niveau vastgelegd. 

Verdere uitwerking volgt in het jaarlijkse informatieplan. Het Informatiebeleidsplan 2015-2020 

stelt Avri in staat om: 

 Nut, noodzaak en samenhang van de verschillende onderwerpen binnen de informatie- 

voorziening inzichtelijk te maken; 

 De gezamenlijke ambitie en temporisering te bepalen en prioriteiten te stellen voor de 

realisatie; 

 Toekomstige ICT-investeringen in samenhang te kunnen beoordelen en oppakken; 

 De automatiseringsstrategie te formuleren. 

 

1.4 Organogram Avri  
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1.5 Totstandkoming van het Informatiebeleidsplan 

Dit Informatiebeleidsplan is tot stand gekomen door een combinatie van een top-down en 

bottom-up aanpak. Op basis van ca. 25 interviews met Avri medewerkers is onderzocht wat de 

knelpunten zijn op het gebied van Informatievoorziening en hoe groot deze zijn.  

Hiernaast is gekeken naar de strategische doelstellingen van de organisatie en is bepaald hoe deze 

leiden tot doelstellingen voor de inrichting van de informatievoorziening voor de komende jaren, 

hiervoor is gebruik gemaakt van het bestaande Beleidsplan dat loopt tot 2015. In de komende 

tijd wordt de hand gelegd aan een nieuw Strategisch Beleidsplan. Op basis van de inhoud van dit 

plan worden het Doel Inspanningen netwerk (DIN) en het Informatiebeleidsplan in 2016 herijkt .  

Verder is gekeken naar relevante ontwikkelingen in de samenleving, bij de ketenpartners, bij de 

centrale overheid en welke impact deze hebben voor Avri. Tenslotte zijn de resultaten verwerkt 

in een Doelen inspanningen Netwerk (DIN), de zogenaamde bollenplaat. Nadat in de knelpunten 

en gewenste ontwikkelingen in grote lijnen inzichtelijk waren gemaakt, is de uitkomst getoetst bij 

de teamleiders die in het voortraject niet geïnterviewd waren. 

 

Een DIN is een visuele weergave van de ambities van Avri, vertaald naar Verbeter- en 

Smartdoelen en daaronder de inspanningen die daarvoor bestaan of gewenst zijn. Er worden 

lijnen getrokken tussen de inspanningen en de subdoelen, om te laten zien welke inspanning 

bijdraagt aan welk doel. Uit een DIN kan bijvoorbeeld blijken dat sommige doelen te weinig 

aandacht krijgen (of juist te veel). Ook kan in één oogopslag gezien worden of alle geleverde 

inspanningen ook echt iets bijdragen aan een doel. De DIN vindt u in bijlage 4. 

1.6 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste ontwikkelingen, behoeftes en knelpunten geschetst die 

van invloed (kunnen) zijn op de ontwikkeling van de informatievoorziening, inclusief conclusies 

en gevolgen voor Avri. Hoofdstuk 3 geeft de beleidskaders en uitgangspunten aan van de 

inrichting van de informatievoorziening. Hoofdstuk 4 vervolgens beschrijft de ambities voor Avri 

in de periode 2015-2020 zijn. In hoofdstuk 5 wordt tenslotte het proces van informatieplanning 

beschreven en wordt een inschatting gemaakt van de benodigde hoeveelheid tijd en geld. 
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2. Knelpunten en ontwikkelingen 
 
De strategie die wordt gevolgd voor de informatievoorziening wordt voor een deel bepaald door 
de missie en strategie van Avri. Maar vooral door de relevante interne behoeften, knelpunten en 

ontwikkelingen. Verder door externe ontwikkelingen in de markt te onderkennen die van invloed 

(kunnen) zijn op de te volgen strategie. De belangrijkste ontwikkelingen worden in dit hoofdstuk 

beschreven. 

 

2.1 Externe ontwikkelingen 

De ontwikkelingen op het gebied van informatisering en automatisering volgen elkaar in hoog 

tempo op. In deze paragraaf worden externe ontwikkelingen beschreven die relevant (kunnen) 

zijn voor de ontwikkeling van de informatievoorziening binnen Avri. Hierna worden de volgende 

onderwerpen behandeld: 
 Ontwikkelingen in de samenleving; 

 ICT-ontwikkelingen. 

 

2.1.1 Ontwikkelingen in de samenleving 

Binnen de samenleving is een aantal trends waar te nemen. Allereerst wordt de samenleving 

steeds digitaler. Internet is inmiddels gemeengoed geworden: 95% van de Nederlanders heeft 

toegang tot internet en is hiermee koploper in Europa. Internet is zelfs onder jongeren het meest 

populaire medium. De trend hierbij is dat huishoudens, maar ook organisaties, een steeds groter 

deel van het beschikbare budget besteden aan ICT-toepassingen. 
 
De afgelopen jaren is er nieuwe generatie internettoepassingen ontstaan die vaak geclusterd 

wordt onder de noemer Web 2.0, ook wel het ‘sociale’ internet genoemd. Mensen gebruiken het 

internet als ontmoetingsplaats om in allerlei wisselende ‘communities’ informatie uit te wisselen 

(Facebook,Instagram, Twitter, LinkedIn, etc.) en zijn daarbij niet alleen consument maar ook 

producent van informatie (bijvoorbeeld Wikipedia).  

 

Er is een volledig interactief platform ontstaan waar het online samenwerken en informatie delen 

met mensen van over de hele wereld centraal staat en dit alles op een intuïtieve, aantrekkelijke 

en laagdrempelige manier. 
 
Deze toepassingen worden niet gebruikt als vervanging van het sociale contact tussen mensen 

maar als een aanvulling daarop. Het sociale internet biedt mogelijkheden om op efficiënte wijze 

een groot netwerk van interne en externe relaties te onderhouden en snel contacten te leggen 

met nieuwe mensen. 

 
Als gevolg van de technologische ontwikkelingen zien we een nieuwe manier van werken 

ontstaan: 

 De mogelijkheid bestaat om altijd en overal online te zijn: mede hierdoor lopen werk en 

privé steeds meer in elkaar over; 
 Werken wordt flexibel en locatieonafhankelijk: werken kan thuis en onderweg, het kantoor 

dient vooral nog als ontmoetingsplaats; 

 Er wordt gebruik gemaakt van netwerken over organisatiegrenzen heen; 

 Het werken wordt steeds meer digitaal, met als meest extreme vorm het concept van 

papierarm werken (alles is volledig digitaal). 

 
De generatie die nu tot de arbeidsmarkt toetreedt, is volledig gewend om op deze manier te 

werken en zal dit ook steeds meer van een werkgever verwachten. 
 
Eén van de gevolgen van deze trends is dat de samenleving ook van de overheid – en dus van 

Avri – vraagt om steeds meer digitaal beschikbaar te zijn. De burger weet goed wat internet te 

bieden heeft en verwacht ook dat de overheid hieraan meedoet. 
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2.1.2 ICT-ontwikkelingen 

De ontwikkelingen in de ICT gaan razend snel en ook de integratie van ICT in de samenleving 

verloopt in hoog tempo. In deze paragraaf worden enkele actuele ICT-ontwikkelingen geschetst 

die relevant (kunnen) zijn voor de informatievoorziening van Avri. 
 
 
Integratie van geografische informatie met administratieve informatie  

Geografische informatie wordt steeds meer geïntegreerd met administratieve informatie. Hierbij 

kan de kaart van Avri worden gebruikt als ‘ondergrond’ om administratieve informatie (zoals 

vergunningen of projecten) of managementinformatie over een bepaald gebied te benaderen. 

Door allerlei technologische ontwikkelingen voor het inwinnen, analyseren en presenteren van 

digitale kaartinformatie wordt deze vorm van informatie steeds efficiënter, betrouwbaarder en 

goedkoper. 
 
Groei van mobiele ICT-toepassingen en draadloze netwerken 
Mobiele ICT-toepassingen worden door de steeds betere functionaliteit, hogere snelheid en lagere 

kosten steeds breder ingezet. Het is niet langer alleen een hulpmiddel voor een beperkt aantal 

geselecteerde functies, maar een onderdeel van de basisuitrusting van alle mensen. 

Hierdoor wordt het mogelijk dat alle werknemers onafhankelijk van de locatie of tijdstip toegang 

hebben tot de informatie en applicaties van Avri. Dit geldt niet alleen voor administratieve 

applicaties zoals e-mail, maar ook voor proces specifieke toepassingen zoals GIS-applicaties 

(Geografische Informatie Systemen) en de ondersteunende applicaties. Door de sterke groei van 

mobiele devices zoals de iPad, is het aantal ontwikkelde applicaties flink meegegroeid. Applicaties 

en Devices die voorheen heel specifiek voor een doel werden ontwikkeld, kunnen nu relatief 

eenvoudig vervangen worden door een in de markt ontwikkelde app die breder toepasbaar is. Zo 

zou wellicht een oplossing kunnen worden gevonden voor een gemeenschappelijke behoefte van 

Afval en IBOR voor de informatievoorziening in de afval- en zoutstrooiwagens. 

 

Datamining – Betekenis geven aan ruwe data 

Organisatie bouwen in de loop der jaren een enorm archief op, in het verleden gebeurde dit met 

name op papier, tegenwoordig hybride of alleen digitaal. Voor Avri kan dit betekenen dat ze haar 

archief heeft onder gebracht bij een Archiefbewaarder en dit archief stapsgewijs laat 

digitaliseren. De digitale dossiers worden opgeslagen in een DMS en door medewerkers gebruikt 

ter naslag. De digitale dossiers zijn OCR gescand, dat betekent dat de tekst selecteerbaar en 

daarmee indexeerbaar is. Door de tekst uit alle gescande dossiers te laten indexeren is het niet 

alleen mogelijk deze op een “Google” achtige manier te doorzoeken en hiermee zelfs informatie 

te vinden die in het verleden verkeerd gearchiveerd is. Maar ook om door relaties te leggen 

tussen woorden, data etc. Betekenis te geven aan deze ruwe data. Dit kan een schat aan 

informatie opleveren voor Avri en haar ketenpartners. 

 

Gebruik in plaats van bezit 

Waar bedrijven jarenlang hun hard- en software in eigen beheer hadden is de huidige tendens 

tegengesteld. Steeds meer bedrijven en organisaties richten zich voornamelijk op hun kerntaken 

en besteden het beheer van systemen en applicaties uit aan hierin gespecialiseerde bedrijven. De 

hard- en software staat dat ook niet bij de gebruiker maar bij de leverancier. 

 

2.2 Interne ontwikkelingen 

De interne ontwikkelingen bij Avri die hierna worden behandeld zijn: 

 Verzelfstandiging in Gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2016 

 Ontvlechting ICT Infrastructuur uit Regio Rivierenland 

 Uitbesteden van niet kerntaken. 

 

2.2.1 Verzelfstandiging in Gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2016 

Momenteel bestaat de situatie dat Avri geen zelfstandige Gemeenschappelijke Regeling is. Avri 

valt binnen de structuur van Regio Rivierenland, welke een Gemeenschappelijke Regeling is. Een 

en ander kenmerkt zich in het gegeven dat Avri geen eigen dagelijks of algemeen bestuur heeft. 

Per januari 2016 zal Avri verzelfstandigen en een Gemeenschappelijke Regeling als structuur 

hebben. Hiermee wordt Avri een openbaar lichaam met een algemeen bestuur, een dagelijks 
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bestuur en een voorzitter. Deze ontwikkeling heeft invloed op het takenpakket, de 

bedrijfsprocessen, de bevoegdheden, de verantwoordelijkheden, de rechtspositie en de 

verplichtingen van Avri. Rapportageverplichtingen worden meer en meer van belang, dit vraagt 

een goede procesinrichting van de organisatie, een aansluitende rapportage cyclus en een 

gedegen ondersteunende ICT infrastructuur. 

 

2.2.2 Ontvlechting ICT Infrastructuur uit Regio Rivierenland 

Momenteel wordt door Avri, bij de uitoefening van haar taken, gebruik gemaakt van de ICT 

infrastructuur van Regio Rivierenland. In 2016 zal ontvlechting plaatsvinden van Avri uit Regio 

Rivierenland, wat impliceert dat tevens nagedacht moet worden over de ontvlechting op het 

gebied van ICT. Hiervoor zijn twee scenario’s uitgewerkt: enerzijds het overnemen door Avri van 

de ICT omgeving van Regio Rivierenland en anderzijds het inrichten van een volstrekt nieuwe ICT 

omgeving. De tweede optie zal binnen de beleidsuitgangspunten de meest aansprekende zijn. 

Het Informatie Beleidsplan sluit immers aan bij het strategisch bedrijfsplan,beide documenten 

kijken vooruit richting 2020. De ICT omgeving van Regio Rivierenland zal niet zonder 

grootschalige investeringen aangepast kunnen worden om de komende vijf jaar Avri te kunnen 

blijven ondersteunen. Het inrichten van een volledig nieuwe ICT omgeving (gebaseerd op actuele 

technieken en besturingssystemen die zwaarder belast kunnen worden) zal de nodige flexibiliteit, 

schaalbaarheid en robuustheid beter kunnen ondersteunen. 

 

2.2.3 Uitbesteden van niet-kerntaken 
Door de grotere nadruk van de eigenaar gemeenten op de verantwoordelijkheden en taken van 

Avri (= haar bestaansrecht) en de middelen meer en meer effectief en efficiënt moeten worden 

ingezet is een ontwikkeling gaande bij Avri om zaken die niet bijdragen tot haar 

kerndoelstellingen maar wel van belang zijn voor de continuïteit van de organisatie uit te 

besteden aan partijen die de gerelateerde taken als corebusiness hebben opgepakt. Een 

voorbeeld hiervan is het technisch beheer van de ICT omgeving. Een stabiele ICT omgeving en 

een adequaat beheer hiervan is van cruciaal belang om te zorgen dat de organisatie continuïteit 

heeft. 

 

2.3 Geconstateerde interne behoeften of knelpunten bij Avri 
In een tijdsbestek van 4 weken hebben er ca. 25 interviews plaatsgevonden, uit deze gesprekken 

is veel informatie verzameld. Daarnaast heeft er een literatuurstudie plaatsgevonden op basis 

van rapporten en beleidsdocumenten. De informatie is vervolgens verzameld en geclusterd 

volgens het Informatiehuis model. In onderstaande tekst is een deel van deze informatie 

verwerkt, het deel dat op basis van een logische volgorde de hoogste prioriteit van aanpak moet 

krijgen. 
 
Cluster 1 Architectuur 

Er is behoefte aan een flexibele, integrale, schaalbare ICT Infrastructuur die aansluit bij moderne 

technieken en de Avri kan ondersteunen richting 2020. Het applicatielandschap is erg divers en 

gelijkwaardige functionaliteiten komen in meerdere systemen voor. Er is behoefte aan een 

kernapplicatielandschap, waarbij systemen data met elkaar uitwisselen waardoor het ontsluiten 

van managementinformatie eenvoudiger wordt. Afgeleid voordeel is dat deze systematiek zorgt 

voor 1 waarheid voor wat betreft de te raadplegen data. De aanloop naar de ontvlechting, die 

voor 2016 gepland staat, biedt ruime kansen voor een grondige analyse en uitfasering en/of 

integratie van overbodige applicaties. 
 
Cluster 2 Basis van de informatievoorziening op orde 

  Informatie wordt versnipperd opgeslagen op persoonlijke, project- of groepsschijven. Documenten  

  komen meervoudig terug, het is onduidelijk wat de laatste versies zijn, documenten zijn vaak  

  moeilijk terug te vinden. Er is behoefte aan centrale opslag van data, waarin documenten eenduidig  

  worden geregistreerd en duurzaam worden opgeslagen en aan een proces ondersteunend  

  zaaksysteem, zodat proces en opslag integraal van opzet zijn. Het huidige meldingen registratie  

  systeem voldoet niet qua registratie maar ook niet qua managementinformatie. Op dit moment  

  wordt een pilot voorbereid met GemGids, maar wellicht dat het verstandiger is de registratie  
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  functionaliteit op te nemen in een DMS. Het moment dat dat opportuun wordt ligt in de toekomst,  

hiermee is de pilot met Gemgids op dit moment de beste keuze. Er is grote behoefte aan een 

integraal   systeem waarin klant- , leverancier- en contacten gegevens centraal geregistreerd en 

geadministreerd kunnen worden. Binnen dit kader worden de bedrijfsvoeringsystemen op hun 

toegevoegde waarde en effectiviteit beoordeeld. De toekomst van Aris binnen Avri en de functionele 

mogelijkheden van dat pakket worden afgezet tegen de behoeftes van de organisatie. Uiteindelijk 

zal een beoordeling   moeten plaatsvinden of er wordt overgegaan tot de implementatie van een 

ander   bedrijfsvoeringsysteem dan Aris of dat Avri overgaat tot het moderniseren en uitbreiden van  

  de huidige bedrijfsinformatiesystemen (waaronder ARIS) met contractmanagement,  

  projectadministratie, inkoopmanagement, financiële administratie, koppelingen tussen  

  systemen, etc. 
 
Cluster 3: Alignement tussen Avri en (Keten)Partners 

Voor een optimale samenwerking in de keten is het noodzakelijk de gerelateerde processen te 

optimaliseren, waarbij bedrijfsprocessen (waaronder het DVO proces) moeten worden 

geanalyseerd, beschreven en geoperationaliseerd (opzet, bestaan en werking). In de 

uitwisseling, het gebruik en het beheer van Topografische informatie zijn grote knelpunten 

geconstateerd, de actualiteit en kwaliteit van door gemeenten geleverde data en de 

betrouwbaarheid van verwerking van door Avri aangeleverde wijzigingen is vaak zorgwekkend. 

Samen met de betrokken gemeenten moet gezocht worden naar een oplossing om het beheer en 

daarmee de kwaliteit van deze topografische informatie te optimaliseren. 
 
Cluster 4: Proces specifieke Inrichting 

Voor de verdere professionalisering van Avri is het van belang te starten met de 

procesoptimalisatie van de interne processen, waarmee direct de samenwerking tussen de 

verschillende teams wordt geraakt. Avri processen (primair en secundair) moeten worden 

geanalyseerd, beschreven en geoperationaliseerd (opzet, bestaan en werking). Een goede 

inrichting van de processen is de basis voor veel opvolgende projecten. Het verdient aanbeveling 

om de projecten volgens een integrale projectaanpak, ondersteund door een gestandaardiseerde 

projectmethodiek uit te voeren. 
 
Cluster 5: Inzicht met Management Informatie 

Er is veel behoefte aan inzicht en overzicht, „Management informatie op orde” dient een grote 

prioriteit te krijgen, momenteel wordt niet voldaan aan de rapportage verplichtingen. Bestaande 

rapportage middelen kunnen  beter worden gebruikt, waardoor de Avri prestaties transparanter 

en inzichtelijker worden en Avri tijdiger kan rapporteren naar haar opdrachtgevers. Er is dus 

duidelijk behoefte aan een quick win, zodat tijd en ruimte ontstaat om de meer gestructureerde 

oplossing goed en beheersbaar te borgen binnen de organisatie. 
 
Cluster 6: Avri Medewerker 2.0 

Communicatie is een belangrijke zaak, in de komende jaren zal er veel (ten voordele) van de 

medewerkers veranderen. Er zal op een andere manier gewerkt moeten worden. Het is van 

belang de medewerkers over de plannen, de te verwachten veranderingen en wat dit dat precies 

voor hen betekent te informeren. In de komende jaren is het doel de Avri cultuur optimaler aan 

te laten sluiten op de integrale dienstverlening, waarbij de Avri medewerkers leren procesgericht 

te werken en zij hierdoor beter in staat zijn hun kerntaken uit te voeren. 
 
Cluster 7: Organisatie van de Informatievoorziening 

Tijdens de gesprekken maar ook in de dagelijkse gang van zaken is geconstateerd dat er sprake 

is van een ad-hoc en pragmatische werkwijze. Vanuit een grote loyaliteit naar het bedrijf en 

collega’s worden acties met name reactief opgepakt. Dit gaat vaak ten koste van ingeplande 

werkzaamheden of andere opdrachten. Ook op het gebied van informatievoorziening is het van 

belang om de processen (waaronder het wijzigings- of incident proces) te analyseren, te 

beschrijven en te operationaliseren (opzet, bestaan en werking). Dit geeft duidelijkheid, 

verwachtingen kunnen beter worden gemanaged, wijzigingen kunnen worden getoetst en (IT) 

leveranciers zijn beter te managen. 

 

2.4 Conclusies en gevolgen voor Avri 

Avri heeft elementaire informatie beschikbaar die relevant is voor de burger en het bedrijfsleven 

en deze informatie moet als zodanig ook benaderbaar en bruikbaar zijn. Dit stelt hoge eisen aan 

communicatie en transparantie van de  dienstverlening. Burgers en bedrijven verwachten dat de 

overheid als geheel opereert en dat alle informatie, producten en diensten van de overheid 
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overzichtelijk in één digitaal loket te vinden zijn. Om dit te bereiken zal Avri op het gebied van 

omgeving beheer nog nauwer moeten samenwerken met ketenpartners als gemeenten, burgers, 

collega bedrijven  en andere partners. Dat betekent dat de informatieprocessen van Avri moeten 

voldoen aan de geldende standaarden van uitwisseling en daarbij tevens geschikt zijn voor 

toekomstige ontwikkelingen. Binnen deze bredere context zijn samenwerking en interoperabiliteit 

van essentieel belang.  
 
Voor Avri betekent één loket en één gezicht naar buiten veel aanpassingen in de organisatie; we 

willen immers niet alleen een mooie etalage (frontoffice), maar ook een efficiënte en effectieve 

koppeling met achterliggende werkprocessen en informatiesystemen (BackOffice). Ofwel: het 

ambitieniveau wordt niet alleen opgeschroefd voor de ICT-functie, maar de lat voor de hele 

organisatie wordt hoger gelegd. Vanuit de gedachte dat de keuze inzake te leveren diensten en 

producten bepaalt hoe de processen ingericht moeten worden, leiden deze aspecten tot de basis 

voor de organisatie inrichting en de ondersteunende techniek. Hiermee wordt het integrale 

karakter informatie voorziening vol geraakt en de wijze waarop een organisatie hiermee haar 

voordeel kan behalen. 

 

Van belang is dat Avri continue kan blijven anticiperen op de variëteit aan ontwikkelingen en de 

juiste keuzes maakt die passen bij de bedrijfsvoering van de organisatie. Hiertoe dienen de 

processen, organisatie en techniek dusdanig ingericht en op elkaar afgestemd te zijn dat er een 

flexibel geheel ontstaat dat schaalbaar is en kan meebewegen. Vanuit de verantwoordelijkheid 

die Avri gegeven is zal het daarbij steeds meer van belang zijn dat een transparant wordt 

gewerkt aan taken en dat er continue inzicht gegeven kan worden in prestaties (zowel intern als 

extern). 
 
Ook vanuit initiatieven binnen Avri worden steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van de 

informatievoorziening. Zo stellen de Planning & Control cyclus en de ontwikkelingen op het gebied 

van rechtmatigheid en doelmatigheid hoge eisen aan de inrichting van bijvoorbeeld management 

informatie en projectdossiers. Daarnaast komt er een nieuwe generatie medewerkers op de 

arbeidsmarkt die verwacht dat Avri als werkgever de nieuwe manier van werken faciliteert. 

Tegelijkertijd wordt er binnen Avri ook steeds kritischer gekeken naar de kosten. Dit maakt een 

zorgvuldige prioriteitstelling noodzakelijk. Tot slot geldt dat er een betere sturing op de 

informatievoorziening komt, zodat middelen zo effectief en efficiënt mogelijk worden ingezet. 
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3. Beleidskader Informatievoorziening  

 
In dit hoofdstuk worden de kaders benoemd die gelden bij de verdere ontwikkeling van de 

informatievoorziening. Dit zijn beleidsuitgangspunten die worden gehanteerd bij het aanpassen, 

maar ook bij het evalueren van de bestaande informatievoorziening. Hierbij geldt het 

uitgangspunt dat er niet wordt afgeweken van deze kaders, tenzij daar een goede reden voor is. 

Hieronder staan de kaders weergegeven, uitgesplitst naar de ontwerpprincipes en het 

architectuurraamwerk. 

 

3.1 Ontwerpprincipes en uitgangspunten 

 
1) De klant staat centraal 

 Alle dienstverlening wordt via internet aangeboden en de bestaande kanalen worden 

gehandhaafd. Alle diensten zijn makkelijk vindbaar. Klanten worden daarnaast proactief 

geattendeerd op relevante diensten. 

 Er wordt inzicht gegeven in de status van lopende dienstverleningsprocessen. 

 Administratieve lastenverlichting wordt nagestreefd. 

 
2) Samenwerking is het uitgangspunt 
Het uitgangspunt is een Avri brede aanpak en samenhang; de doelstellingen worden niet per 
sector maar Avri breed opgepakt. 

Avri zoekt actief de samenwerking met ketenpartners op. Het is hierbij wel van belang om te 
blijven letten op de aansluiting bij de doelstellingen en prioritering van Avri. 

Samenwerken vereist ook de bereidheid tot het doen van concessies: 80% goed is in 
geselecteerde gevallen goed genoeg. 

 
3) De informatievoorziening is flexibel 
Informatiesystemen zijn dermate flexibel dat ze op eenvoudige wijze kunnen worden aangepast 

aan veranderde behoeften in de bedrijfsprocessen. 

Binnen Avri brede informatiesystemen is ruimte voor een proces- of afdelingsspecifieke inrichting, 
zolang deze niet strijdig is met Avri brede standaarden. Informatie is vanuit meerdere 

invalshoeken te benaderen: 

 zowel vanuit het product/de dienst als vanuit proces; 

 zowel gebiedsgericht als zaakgericht. 
 
4) De kwaliteit van de gegevens is afgestemd op de behoefte van de bedrijfsprocessen 
Avri onderhoudt alleen die gegevens waarvan de toegevoegde waarde binnen één of meerdere 
werkprocessen kan worden aangetoond. 

Gegevens worden eenmalig opgeslagen en kunnen meervoudig worden gebruikt. Hiertoe worden 

gegevens centraal opgeslagen en bij de bron beheerd. 

De gegevens zijn actueel, volledig, nauwkeurig, uniform en voorzien van metadata. 

Voor alle gegevensgroepen binnen Avri is een eigenaar en een gegevensbeheerder benoemd. 

Gegevens worden volgens landelijke, en bij voorkeur open, standaarden opgeslagen om 
uitwisseling van gegevens mogelijk te maken. 
In geval van gegevensuitwisseling, intern of extern, dient bekend te zijn: 

 welke eisen gesteld worden aan de kwaliteit en beschikbaarheid van de gegevens; 
 welke semantiek (betekenis) de gegevens hebben; 

 volgens welke technische standaard(en) de gegevens worden uitgewisseld. 

 

5) Avri werkt procesmatig 

• Wijzigingsverzoeken verlopen volgens een processtructuur. Ze worden getoetst aan de 

richtlijnen, beschikbare functionaliteiten van het bestaande kernapplicatielandschap. Deze 

toetsing vindt vooraf plaats, niet achteraf. 

• De kosten van wijzigingen op de informatievoorziening en de impact op de concern brede 

beheerlast zijn inzichtelijk. 
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• Avri streeft naar standaardisatie binnen de informatiesystemen. 

• Avri streeft naar integratie van informatiesystemen: overlappende functionaliteit wordt zo 

veel mogelijk voorkomen. 

• Documenten worden opgeslagen in een centraal, gebruiksvriendelijk Document 

Management Systeem, volgens een door de organisatie vastgestelde structuur.  

• Avri maakt zoveel mogelijk gebruik van generieke componenten en gemeenschappelijke 

voorzieningen. 
 

6) Avri is een transparante organisatie 

Interne transparantie: alle informatie van Avri is voor iedereen binnen Avri toegankelijk met 

uitzondering van vertrouwelijke informatie. Het label ‘Vertrouwelijk’ wordt terughoudend 

gebruikt. 
Externe transparantie: alle informatie van Avri is openbaar tenzij anders is bepaald. Hierbij 

gelden onder andere de Wet openbaarheid bestuur (WOB) en de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) als kader. 

 
7) De organisatie van de informatievoorziening is op uniforme wijze ingericht Taken, 

bevoegdheden, verantwoordelijkheden en afspraken binnen de informatievoorziening zijn 

vastgelegd. Bij alle informatiesystemen en gegevens wordt vastgelegd wie de eigenaar is en hoe 

het beheer georganiseerd is. 
 
8) Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over ontwikkeling en beheer  

Activiteiten op het gebied van het veranderen van de informatievoorziening worden projectmatig 

aangepakt. Avri kiest in principe voor het gebruik van bewezen (‘proven’) technologie, waarvoor 

support is gegarandeerd. Echter dient er in geselecteerde gevallen ook ruimte te zijn voor 

innovatie. Voor het beheer van de informatievoorziening wordt gebruik gemaakt van standaard 

beheermethodieken in de markt (zoals ITIL, BiSL en ASL). 
Bij nieuwe software wordt uitgegaan van het toepassen van open standaarden en verdient open 
source software bij gelijkwaardigheid de voorkeur boven closed source software. 

Invoering van nieuwe hard- en software gebeurt in een aparte testomgeving volgens vastgestelde 

test- en acceptatieprocedures, zodat de bedrijfsvoering geen risico’s loopt. “Spreadsheets” 
kunnen een goede rol spelen in de vormgeving of verrijking van 

informatie maar mogen nooit een vervanging zijn van primaire registraties. 

Het gewenste niveau van informatiebeveiliging wordt vastgelegd. Het niveau van beveiliging 

wordt gehandhaafd en regelmatig geëvalueerd. 
Ondersteuning en beschikbaarheid van informatiesystemen wordt afgestemd op de 

behoefte van de bedrijfsprocessen. 
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4.  Informatiehuis 
 

4.1  Informatiehuis 
Het is de ambitie van Avri om een goede informatievoorziening te bieden tegen maatschappelijk 

aanvaardbare kosten. Hierbij verstaan we onder een goede informatievoorziening dat de juiste 

informatie op het juiste moment en op de juiste plek beschikbaar is voor de juiste mensen en dat 

moderne ICT-middelen daarbij op een doeltreffende wijze worden ingezet. 
 
De gesprekken en inventarisaties hebben geleid tot het benoemen van een zevental strategische 

clusters, via welke de informatievoorziening in de komende jaren ontwikkeld kan worden. Dit is 

weergegeven in het  onderstaande Informatiehuis: 

 

 
 

Figuur 4 – Het ‘informatiehuis’ van Avri. 

 

Dit huis is als volgt opgebouwd: 

De clusters ‘Architectuur’ en ‘Basis van de informatievoorziening op orde’ vormen het fundament 

voor de verdere ontwikkeling van de informatievoorziening. Deze clusters zijn een 

randvoorwaarde voor het realiseren van de strategische doelstellingen in de overige clusters. 
 

Het middelste blok bevat Avri brede toepassing van de informatievoorziening, met als 

uitgangspunt de behoeften van de bedrijfsprocessen. De drie clusters zijn verder 
ingedeeld naar ‘Extern’, ‘Intern’ en ‘Werken & innoveren’. De organisatie van de 
informatievoorziening is in tegenstelling tot de overige clusters geen inhoudelijk, maar een 
organisatorisch cluster.  

 
De gekozen indeling moet niet worden gezien als een categorisering naar losstaande 

onderwerpen, maar als een manier om alle initiatieven binnen de informatievoorziening op een 

begrijpelijke wijze in te delen. 
 
In dit hoofdstuk worden de ambities, doelstellingen en kritische succesfactoren per cluster 

beschreven. De fundamenten (clusters 1 en 2) en de organisatie van de informatievoorziening 

(cluster 7) komen hierbij regelmatig terug als kritische succesfactoren bij de andere clusters. In 

bijlage 6 worden de clusters en hun inhoud voor Avri uitgebreid beschreven. 
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4.1  Samenhang tussen de clusters 

Zoals eerder aangegeven staan de clusters niet op zichzelf, maar hebben ze ook onderlinge 

relaties. Zo zijn de fundamenten ‘Architectuur’ en ‘Basis van de informatievoorziening op orde’ 

bijvoorbeeld kritische succesfactoren voor de overige clusters. Daarnaast speelt de organisatie 

van de informatievoorziening binnen alle clusters een belangrijke rol. 
 
De ambities en doelstellingen kunnen per cluster verschillen, maar bepaalde elementaire 

aspecten zien we regelmatig terugkomen. 

• Er is behoefte aan een duidelijke integratie, organisatie en besluitvormingsstructuur op het 

gebied van de informatievoorziening. 
• Er is behoefte aan centrale sturing en prioritering op de informatievoorziening. Hierbij 

moet steeds een goede afweging worden gemaakt tussen kosten en rendement voor de 

hele organisatie. 
• De genoemde doelstellingen leiden ook in belangrijke mate tot een cultuurverandering. 
• Er dient voldoende aandacht te zijn voor de ‘zachte’ kant van deze trajecten, zoals het 

creëren van draagvlak, opleiding/coaching van gebruikers en voorbeeld- 
gedrag  door  het management. Hierbij moet ook ruimte zijn om te leren door fouten te 

maken. 

 

4.2 Uitgangspunten en aanpak projecten 
Een succesvol resultaat wordt niet behaald zonder weloverwogen aanpak. Een goede reële 

planning, modulaire overzichtelijke projecten, een gefaseerde aanpak, gedegen communicatie en 

risico management zijn onder andere essentieel voor succes. Hieronder worden de 

uitgangspunten geschetst voor de beoogde aanpak van projecten bij Avri op het gebied van 

informatievoorziening. 

- Programmamanagement: een heldere mandaatstructuur, met een uitvoerend en een sturend 

deel (projectgroep en stuurgroep) 

- Samenwerken met klankbordgroepen uit de organisatie en externe klantomgevingen 

- Een reële planning op basis van een logische prioritering 

- Kleine overzichtelijke  projecten, met een duur van maximaal zes maanden  

- Periodieke terugkoppeling  in MT en naar de organisatie 

- Gestructureerde overlegfora en transparante communicatie richting de medewerkers van Avri 

- Een acceptatie door de staande organisatie van Avri, voordat een project kan worden 

afgesloten 

- Intensieve begeleiding van de staande organisatie door de projectorganisatie om een goede 

borging van de projectresultaten te realiseren 

- Prince 2 projectmethodiek 

- Uitvoering obv budgetten 

 

Een dergelijk programma vraagt om een krachtig projectmanagement.  Projectmanagement is 

een sterk middel, mits goed gestructureerd en goed gepositioneerd. Een heldere governance en 

guidance, uitgedragen naar eenieder, geeft de uitgangspunten en kaders voor de 

projectorganisatie. 

De staande organisatie kan het er niet even bij doen. Voor het programma- en het 

projectmanagement   is het nodig om professionals in te zetten. Hierdoor wordt de situatie 

gecreëerd dat deze projecten de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden niet verstoren. De 

balans moet gevonden worden in het samenwerken tussen project- en lijnorganisatie. 

 

De beoogde structuur zorgt voor rust in de organisatie, een beheersbare en beheerste uitvoering 

van projecten, de mogelijkheid om separaat te rapporteren over de voortgang van de projecten 

en het creëren van draagvlak bij medewerkers, MT en bestuur. 

 

 

4.3 Prioritering projecten 
De ambities en doelstellingen worden gerealiseerd door het uitvoeren van projecten. Een groot 

deel van deze projecten wordt volgens de logica van het Informatiehuis geprioriteerd. Immers 
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het bouwen van een huis begint met de fundering en niet met het dak…. Iedere stap heeft een 

reden, een doelstelling, een aanpak en een logische plaats in het realisatieproces van het totaal. 

Logische Prioritering 

Het verdient aanbeveling om de logische prioritering volgens het Informatiehuis model te volgen, 

hierbij ligt het accent op projecten uit Cluster 1,2,4,5 en 7.  

Avri is een organisatie die in de laatste jaren sterk gegroeid is. Met name de IBOR taken en 

verantwoordelijkheden zijn behoorlijk uitgebreid. Met veel goede wil is geprobeerd de systemen 

uit de afvaltak te gebruiken ter ondersteuning van de IBOR bedrijfsprocessen, maar de diensten 

en dus de uitvoeringsprocessen wijken te veel af. Het is daarom van belang  te starten met 

cluster 4, de processpecifieke inrichting. Wanneer deze basis op orde is, de processen helder zijn, 

is het nemen van de vervolgstappen relatief eenvoudig. De logische volgorde van de opbouw van 

iedere willekeurige organisatie kenmerkt zich in principe door de volgende vier elkaar opvolgende 

aspecten: 

• Bepaal welke producten en diensten je wil leveren (stel de PDC vast) 

• Bepaal hoe je de producten en diensten aan de man wil brengen (richt de processen in) 

• Stel vast welke resources je nodig hebt om die processen uit te kunnen voeren (richt 

de organisatie in) 

• Bepaal welke middelen je nodig hebt om je organisatie de gelegenheid te geven de 

processen goed uit te voeren (voorzie in middelen en techniek).  

In de praktijk kan het voorkomen dat deze stappen elkaar niet chronologisch opvolgen. Zo kan 

het bijvoorbeeld voorkomen dat de inrichting van de ICT infrastructuur reeds aan veranderingen 

onderhevig is (door veroudering) terwijl de stip op de horizon van de bedrijfsmatige 

doelstellingen nog niet gedefinieerd is. Door goed samen te werken met de ICT specialisten en 

een goed begrip te creëren van (on)mogelijkheden hoeft een dergelijke volgordelijkheid niet 

negatief uit te pakken. Van belang hierbij is dat er geen onomkeerbare besluiten worden 

genomen die de nodige flexibiliteit van de besluitvorming in de weg staan en dat geacteerd wordt 

op basis van beleidsuitgangspunten. Het inrichten van een ICT Infrastructuur kan dus prima 

plaatsvinden naast het definiëren en inrichten van processen. 

Naast de logische prioritering moet er rekening gehouden worden met strategische 

doelstellingen, capaciteit en financiën. Op basis van de beleidsdocumenten en interviews is een 

set aan verbeterdoelstellingen opgesteld (zie bijlage 5). Binnen de logische prioritering zijn de –

er doelstellingen gebruikt om een vervolg prioritering aan te brengen. Hierbij zijn de benodigde 

budgetten getoetst aan de beschikbare budgetten en is een begrotingsvoorstel (zie bijlage 2) 

ingediend om ook in de komende jaren te kunnen bouwen aan de Avri Informatievoorziening.  

2015 mag gezien worden als het jaar waarin gestart wordt met het aanpakken van de grootste 

knelpunten , het jaar van onderzoek en impactanalyses, kortom het jaar waarin de basis gelegd 

wordt voor een gestructureerde en integrale ontwikkeling van de informatievoorziening bij Avri. 

Naast de door het Informatiehuis geïnventariseerde projecten loopt er binnen de organisatie 

reeds een aantal projecten of is er de intentie om projecten in de loop van 2015 te starten. Om 

een integrale aanpak te borgen zal de komende tijd inzicht in de overlap en samenhang moeten 

komen tussen de initiatieven die reeds benoemd en/of gestart zijn en de activiteiten die in het 

kader van het Informatie Beleidsplan worden gestart. Vervolgens moet er besluitvorming 

plaatsvinden over de prioritering van deze projecten.  
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5. Informatieplanning 
 
In dit hoofdstuk wordt de eerste aanzet voor het proces van informatieplanning binnen Avri 

beschreven. Naast een voorstel voor het proces en kanttekeningen bij de regie daarop, wordt 

tevens een indicatie gegeven van kosten en doorlooptijden. 
 

 

5.1 Het proces van informatieplanning binnen Avri 

De complexiteit en omvang van het takenpakket om de informatieplanning uit te voeren maken 

prioritering en coördinatie noodzakelijk. Prioritering is nodig omdat de capaciteit ontbreekt om 

alle in dit Informatieplan genoemde zaken tegelijkertijd op te pakken. Hierdoor is coördinatie een 

vereiste. 
 
Dit leidt tot het volgende  proces van informatieplanning bij Avri zoals weergegeven in figuur 6: 

• Opstellen van het Informatiebeleidsplan 2015 – 2020 door Bedrijfsvoering; 

• Opstellen van een jaarlijks Informatieplan, te beginnen met Informatieplan 2015;  

• Vertalen van de doelstellingen uit de jaarlijkse informatieplannen naar concrete acties in 

programma’s, project- en teamplannen. 

 

 Figuur 6: Samenhang der plannen 

 
 

5.2 Regie op het Informatiebeleidsplan 2015-2020 

Om tot een succesvolle realisatie te komen, zal regie op het Informatiebeleidsplan moeten 

worden gevoerd. Alle activiteiten, zowel centraal als decentraal, zullen uiteindelijk gericht moeten 

zijn op de ambities en doelstellingen die in dit plan zijn benoemd. 
 
De manier waarop deze centrale sturing wordt ingericht is onderdeel van Cluster 7 (Organisatie 

van de informatievoorziening) en dient in dat kader te worden uitgewerkt. In afwachting daarvan 

wordt de regie op het Informatiebeleidsplan voorlopig belegd bij de Manager Bedrijfsvoering.  
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Bijlage 1.  Globale Planning op clusterniveau 
In onderstaande tabel is voor elk van de 7 clusters aangegeven wat de globale looptijd is.  

Hierbij zal ieder cluster in beginsel een intensieve periode van aandacht krijgen om context en 

kaderstelling neer te kunnen zetten. Al naar gelang de planning vordert zal er een afbouw in 

intensiteit te zien zijn. De gehele doorlooptijd zal in de praktijk dus niet een continue belasting 

met zich mee brengen. Dit vertaalt zich in aantallen in te zetten resources en de door de jaren 

heen benodigde financiële middelen. 

 

Planning 
 
Cluster 2015 2016 2017 2018 

1. Architectuur     

2. Basis van de IV op orde     
3. Alignement tussen Avri en (keten)partners     

4. Processpecifieke inrichting     

5. Inzicht met Managementinformatie     

6. Avri medewerker 2.0     

7. Organisatie van informatievoorziening     

 
Figuur 7 – Globale planning 
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Bijlage 2.  Globale kostenraming  
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Bijlage 3.  Gebruikte afkortingen 
 
Avri Afvalverwijdering Rivierenland 

BiSL Business information Services Library 

CIO Chief Information Officer 

DIN Doel Inspanningen Netwerk 

DIV Documentaire Informatievoorziening 

DMS Document Management Systeem 

GIS Geografisch Informatie Systeem  

IA Informatisering en Automatisering 

ICT Informatie- en Communicatietechnologie 

ITIL Information Technology Infrastructure Library  

KPI Key Performance Indicator 

P&C Planning & Control 

P&O Personeel & Organisatie 

PDC Producten Diensten Catalogus 

WBP Wet Bescherming Persoonsgegevens 

WOB Wet Openbaarheid Bestuur 

WFM  Workflow Management  

SLM Service Level Management 

DM Delivery Management 

ASL Application Services Library
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Bijlage 4. DIN – Doel inspanningen netwerk 
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Bijlage 5. –Er en Smart doelstellingen per cluster  
 

Cluster 1. Architectuur 
Avri  IV en ICT flexibeler en schaalbaar inrichten ten behoeve van onderscheid tussen maatwerk en 
standaardisatie 
o In 2015 heeft Avri een beschreven architectuurplaat 
o Vanaf 2016 hanteert Avri waar mogelijk open uitwisselingsstandaarden 
o Vanaf 2016 vindt een reductie in het applicatieportfolio plaats 

 
ICT Infrastructuur integraler opzetten  
o Vanaf 2015 maakt Avri alleen gebruik van nieuwe bewezen technieken 
o In 2016 heeft Avri een flexibele inrichting, ingesteld op schaalbaarheid 
o In 2016 realiseren Avri een kernapplicatielandschap 
o Vanaf 2016 kunnen systemen data met elkaar uitwisselen 

 
Avri richt zich nadrukkelijker op haar kerntaken  

o Vanaf 2016 wordt IT Infrastructuur, inclusief beheer ge-outsourced 
 

 Applicatielandschap specifieker in lijn brengen met behoefte  

o In 2015 worden richtlijnen en kaders vanuit Architectuur beschreven 

 
 

Cluster 2. Basis van de informatievoorziening op orde 
Verbeterde centrale opslag van data  

o In 2015 start de implementatie van een zaakgericht systeem ondersteund door een Document 

Management Systeem (DMS) 

o In 2015 wordt gestart met de digitalisering van het archief 

 

Avri informatie is toegankelijker voor ketenpartners 

o Vanaf 2016 is het mogelijk om meldingen uniformer, integraler en online te registreren in een te 

implementeren KCC systeem  

o In 2016 wordt er in- en overzicht voor Avri, burgers en partners geboden via het KCC systeem 

o In 2016 hebben ketenpartners toegang tot (delen van) het DMS  

 
Verbeterde inrichting informatiebeveiliging 
o In 2016 is de baseline Informatiebeveiliging geïmplementeerd. 

 

Professioneler gebruik van middelen  

o In 2016 start de implementatie van een integrale registratie van stamgegevens 

o In 2016 zijn inzamelroutes, strooiroutes gedigitaliseerd en te gebruiken via de navigatiesystemen.  

 

Beheer topografische informatie wordt beter ingericht om datakwaliteit te verhogen 

o In 2016 worden beheerafspraken gerealiseerd tbv Topografische informatie met gemeenten  

 

Verbeteren administratie, registratie klant- , leverancier- en contacten gegevens  
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o In 2015  wordt gestart met de implementatie van een contractbeheersysteem voor Bedrijfsvoering 

(abonnement/verzekeringen, verplichtingen administratie, inkoop, facturen contractanten, 

tijdschrijven (Aris, TIM) etc)) 

o In 2016 worden klant en contact gegevens geregistreerd in een CRM systeem 

 

Avri maakt beter gebruik van landelijke basisregistraties 

o In 2016 start de voorbereiding op integraal gebruik Basisregistratie Grootschalige Topografie 

o In 2016 start de voorbereiding  op integraal gebruik Basisregistratie Personen  

o In 2016 start de voorbereiding  op integraal gebruik Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

 

Het Avri kwaliteitssysteem is actueler en beter te gebruiken 

o Na beschrijving en operationaliseren bedrijfsprocessen worden deze in 2017 verwerkt in het Avri 

kwaliteitssysteem 

o In 2017 is Avri kwaliteitssysteem toegankelijk gemaakt voor alle medewerkers 

 

Cluster 3. Alignement tussen Avri  en ketenpartners 
Contracten van Avri  met klanten beter laten aansluiten bij operationele afspraken 

o Vanaf 2015 worden Avri bedrijfsprocessen (waaronder het DVO proces) beschreven en 

geoperationaliseerd. 

 

Ketensamenwerking van Avri met partners optimaliseren 

o In 2015 start de optimalisatie van de samenwerking met partners , inclusief procesimplementatie 

o In 2016 hebben ketenpartners toegang tot (delen van) het DMS (zie cluster 2.) 

o In 2016 wordt er in- en overzicht voor Avri, burgers en partners geboden via het KCC systeem (zie 

cluster 2.) 

 

Meer transparantie in af te nemen diensten en afhandeling van diensten 

o In 2016 wordt er in- en overzicht voor Avri, burgers en partners geboden via het KCC systeem (zie 

cluster 2.) 

o Vanaf 2016 is het mogelijk om meldingen uniformer, integraler en online te registreren in een te 

implementeren KCC systeem (cluster 2) 

 

Cluster 4. Processpecifieke inrichting 

Avri werkt projectmatiger  

o Vanaf 2015 werkt AVRI volgens een integrale projectaanpak 

 Impactanalyse lopende projecten projectkalender 

o In 2017 vindt een gefaseerde implementatie projectmatig werken volgens een standaard methodiek 

(bv. Prince 2) 

 

Avri maakt gerichter onderscheid in maatwerk en generieke DVO rapportages  

o In 2015 worden DVO Processen beschreven en geoperationaliseerd 

 

Processen of handelingen verlopen vaker digitaal 

o Vanaf 2017 wordt bij Avri Digitaal ondertekend 
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o In 2017 wordt gestart met de implementatie van  baseline informatiehuishouding en digitale 

vervanging. 

 

Avri processen (primair en secundair) worden professioneler ingericht  

o In 2015 wordt een Product Diensten Catalogus (PDC) beschreven 

o In 2015 wordt een Informatieplattegrond/DSP opgesteld (opzet) 

 Informatiestromen (post/archief/interne documenten) 

 Financiën 

 Inkoop 

 etc 

o In 2015 worden de processen uit de informatieplattegrond beschreven (bestaan) 

o In 2016 worden de processen geïmplementeerd (opzet, bestaan en werking) 

 Uitbesteden  indien efficiënter/professioneler  …..(proces inkomende post bv.) 

 

Cluster 5. Meer inzicht met Management informatie 
Bestaande rapportage middelen worden beter gebruikt (uitbreiding rapportage mogelijkheden financieel 

systeem en ARIS) 

o Vanaf 2015 wordt de licentiestructuur en rapportage tooling uitvoerbaar gemaakt op het juiste 

niveau binnen Avri (van MT tot gebruikersniveau) 

 

Avri prestaties worden transparanter en inzichtelijker 

o In 2015 wordt vastgesteld welke elementen worden gecommuniceerd richting de doelgroep 

o In 2015 wordt gestart met het opstellen van een rapportage structuur ingericht op inhoudelijke en 

periodieke aspecten 

 

Avri rapporteert tijdiger 

o Vanaf 2015 vindt de verwerking en vrijgave van cijfermateriaal/data binnen twee weken na afsluiting 

van de rapportage periode plaats. 

o Vanaf 2015 is de uitwisseling van data tussen systemen mogelijk  

o In 2015 wordt de koppeling tussen systemen gerealiseerd. 

o Vanaf 2015 wordt gebruik gemaakt van een centrale set data (brondata) 

 

Avri KPI’s definiëren en beter in lijn brengen met rapportage verplichting 

o In 2015 worden op basis van in te richten processen processtuurvariabelen vertaald naar de 

klantbehoefte 

 

Cluster 6. Avri medewerker 2.0 
Avri medewerker is beter in staat aan te sluiten bij het Nieuwe Werken  

o In 2016 werkt  de Avri medewerker digitaal, papierarm en plaats- en tijdonafhankelijk werken 

o In 2016 worden extra Flex werkplekken ingericht 

o In 2016 wordt de Avri cloud geïmplementeerd 

o In 2017 kan de Avri medewerker inloggen met nagenoeg ieder device 

o Vanaf 2017 wordt de Avri medewerker zelfsturend en hierbij ondersteund door specifieke systemen 

 

Avri Cultuur sluit optimaler aan op integrale dienstverlening 

o Vanaf 2016 leren Avri medewerkers procesgericht werken 
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Avri medewerkers zijn beter in staat kerntaken uit te voeren 

o In 2015/2016 worden teamplannen gerealiseerd 

o Vanaf 2016 worden medewerkers voorzien van branche specifieke, proces georiënteerde en 

vakinhoudelijke trainingen 

o Vanaf 2016 worden medewerkers  ook voorzien van de middelen die nodig zijn om hun kerntaak uit 

te voeren (werkplek, software, TBV’s) 

o In 2016 wordt het functiehuis geïmplementeerd 

 Implementatie functiehuis ondersteunend systeem HR21  

 

Cluster 7. Organisatie van de informatievoorziening 

Avri richt een effectievere afdeling informatievoorziening en beheerorganisatie in inclusief IV procedures en 

processen 

o In 2015 zijn de processen geïmplementeerd tbv een op te richten/te formaliseren staforganisatie 
Informatiemanagement  

 

ICT strategie sluit beter aan op bedrijfsstrategie dmv IV management 

o Avri heeft in 2015 een 5 jarig informatiebeleidsplan en levert per jaar een informatieplan op  

 

Avri maakt duidelijker onderscheid tussen dagelijks werk en project gerelateerde activiteiten 

o In 2017 vindt een gefaseerde implementatie projectmatig werken volgens een standaard methodiek 
(bv. Prince 2)(cluster 4) 
 

Beter managen van (IT) leveranciers  

o Vanaf 2015 worden plannen van wijzigingen ikv updates en upgrades door leveranciers bijgehouden  

o In 2015 worden overlegstructuren ingericht (SLM, DM, etc) 

o In 2016 worden klant en contact gegevens geregistreerd in een CRM systeem  

(cluster 2) 
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Bijlage 6. Clusters van Informatievoorziening 

 

Cluster 1: Architectuur 

Avri heeft behoefte om meer structuur en samenhang te realiseren in de informatie- voorziening. 

In het verleden is vaak voor elk probleem een eigenstandige oplossing geïmplementeerd, met als 

resultaat een enorme wildgroei in applicaties met soms (deels) overlappende functionaliteit en 

gegevens die op meerdere plekken worden bijgehouden. De hoeveelheid gegevens binnen Avri 

groeit exponentieel, terwijl het in sommige situaties lastig blijkt te zijn om de juiste informatie 

boven tafel te krijgen. Hierdoor is het noodzakelijk om de informatievoorziening beter te 

structuren, zowel qua opslag als de afspraken en standaarden die Avri hanteert bij het maken van 

keuzes. 
 
Architectuur is een belangrijk hulpmiddel voor Avri om enerzijds meer structuur en samenhang 

binnen en anderzijds een beter inzicht in de informatievoorziening te realiseren. Architectuur 

beschrijft op globaal niveau de structuur van de verschillende componenten van  

de informatievoorziening (processen, producten, gegevens, applicaties, etc.) en beschrijft 

daarnaast de samenhang daartussen.  

 

Bij de vaststelling dat architectuur richting en structuur aan de informatievoorziening geeft, moet 

de kanttekening worden geplaatst dat het werken onder architectuur niet eenvoudig is en een 

behoorlijke impact op de organisatie heeft. Zo dient de architectuur een kader- stellende rol te 

spelen bij beslissingen over aanpassingen aan de informatievoorziening, 

waardoor de indruk kan ontstaan dat de keuzevrijheid wordt beperkt. Voor een toekomst vaste 

inrichting van de informatievoorziening is het echter van belang dat alle wijzigingsvoorstellen 

vooraf worden getoetst aan de informatiearchitectuur van Avri. De processen die hierbij horen 

worden uitgewerkt in Cluster 4. Alignement tussen Organisatie en IT waarin ITIL, ASL en BISL 

worden geïmplementeerd. 

 
 
Ambitie 

De ambitie is om binnen Avri een architectuur van de informatievoorziening te realiseren, waarin 

de toekomstvisie op de inrichting wordt vastgelegd. De architectuur wordt een leidend 
hulpmiddel bij het maken van keuzes om te komen tot een effectieve, efficiënte en 

samenhangende informatievoorziening. 
 
 

Cluster 2: Basis van de informatievoorziening op orde 

Cluster ‘Basis van de informatievoorziening op orde’ omvat de volgende basiselementen die 
randvoorwaardelijk zijn voor een goede informatievoorziening. 

 Gegevensbeheer  

 Document Management 
 Digitalisering van documenten 

 Digitalisering van bedrijfsprocessen 
 Interne transparantie 
 Informatiebeveiliging 

 Beter en optimaler gebruik van informatiesystemen en opleiden van gebruikers 
 

 
Gegevensbeheer 
Op dit moment is het gegevensbeheer binnen Avri niet op orde. Gegevens zijn niet altijd volledig 

en actueel en worden soms op meerdere plekken door meerdere personen beheerd, 
waardoor er verschillende ‘waarheden’ ontstaan. Ook metadata ontbreekt waardoor het 

onduidelijk is wat de versie of status is van bepaalde informatie. Hierdoor durven mensen niet 

altijd te vertrouwen op wat er in de systemen staat en gaat veel tijd en geld verloren aan het 

vergaren van informatie. 
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Ruimtelijke gegevens (ook wel geo-data genoemd) vormen een speciale categorie van gegevens, 

die zeer belangrijk is voor Avri. Dit is een verzamelterm voor administratieve gegevens 

(kenmerken van een object) die zijn gekoppeld aan een geografische locatie (x- en y-coördinaat). 
 
Document Management 
Avri werkt nog nauwelijks zaakgericht. Documenten worden niet zodanig opgeslagen dat ze 

vanuit een zaak of proces vindbaar zijn. Medewerkers slaan bijvoorbeeld zaakgerichte 

documenten op het netwerk op, in hun mailbox of op persoonlijke schijven. Hierdoor zijn 
documenten lastig terug te vinden, is vaak onduidelijk wat de status of actualiteit van een 

document is en gaat veel tijd verloren met het zoeken naar informatie. Dezelfde documenten vaak 

op meerdere plekken opgeslagen waardoor meer opslagcapaciteit nodig is dan noodzakelijk. Deze 

situatie is onwenselijk en dient in de komende jaren te worden beëindigd. Processen beschrijven, 

ondersteunen met een zaaksysteem, met hieronder een DMS moet borgen dat informatie 

duurzaam en vindbaar wordt opgeslagen. 

 

Digitalisering van documenten 

De kern van de Archiefwet is dat iedere overheid haar informatie ‘in goede, geordende en 

toegankelijke staat’ moet hebben en houden. De informatie kan hierbij op papier of digitaal 

gearchiveerd worden. Momenteel doet Avri beide. De organisatie werkt met een hybride situatie. 

Er wordt zowel digitaal als met papier gewerkt en gearchiveerd. Avri heeft de ambitie om op 

termijn volledig digitaal te werken. Daartoe moet Avri over gaan tot vervanging. Vervanging 

houdt in dat informatie (documenten) van de ene drager over wordt gezet op de andere drager 

en dat wordt vastgesteld dat de informatie op de nieuwe drager het origineel is. Scannen is de 

bekendste manier van vervanging: een papieren origineel wordt een digitaal origineel.  
 
Digitalisering van bedrijfsprocessen 
Het ondersteunen van de bedrijfsprocessen is de primaire functie van informatievoorziening. Voor 

het verder verbeteren van de informatievoorziening is het van essentieel belang dat de 
processen op orde zijn. Digitalisering is een randvoorwaarde om de processen meer effectief 

en efficiënt in te richten. 
 
Interne transparantie 

Binnen Avri is niet altijd duidelijk waar bepaalde informatie vastligt en is informatie bovendien 

niet altijd toegankelijk. Interne transparantie betekent dat in principe voor iedere Avri 

medewerker duidelijk is welke informatie op welke plek vastligt en dat deze informatie ook voor 

iedereen toegankelijk is (vertrouwelijke informatie uitgezonderd). 
 
 
Informatiebeveiliging 
Informatiebeveiliging heeft als doel te zorgen dat de informatie van Avri altijd op het juiste 

moment beschikbaar is (beschikbaarheid), betrouwbaar en correct is (integriteit) en 
alleen toegankelijk is voor de juiste mensen (vertrouwelijkheid). Informatiebeveiliging gaat 

dus vooral over overzicht en controle op de informatievoorziening en over de bewuste keuze om 

bepaalde risico’s al dan niet weg te nemen (beveiligingsniveau).  

 
Beter en optimaler gebruik van informatiesystemen en opleiden van gebruikers 
Er valt nog veel winst te behalen bij het beter gebruiken van bestaande systemen. Het opleiden 

van gebruikers krijgt regelmatig onvoldoende aandacht bij de introductie van nieuwe 
(versies van) systemen, waardoor de huidige informatiesystemen van Avri nog niet altijd 

optimaal worden benut. Het opleiden van gebruikers is een continue activiteit. Hierbij gaat het 

niet alleen over hoe het systeem werkt maar vooral over hoe het gebruikt moet worden 

binnen de werkprocessen. Bovendien zijn er in de loop der jaren door de verschillende 

samenvoegingen verschillende applicaties met een soortgelijke functie in stand gehouden. Hierin 

worden keuzes gemaakt zodat er met een basis set aan applicaties gewerkt wordt. 

 
Het op orde krijgen van deze ‘basis’ is een randvoorwaarde voor het succesvol realiseren van de 

doelstellingen in de overige clusters. Dit cluster is echter te groot om in één keer te realiseren. 

Het is verstandig om dit incrementeel op te pakken vanuit de casuïstiek van de werkprocessen, in 

relatie met de andere clusters. Hierbij dient wel steeds het totaaloverzicht in het oog te worden 

gehouden. 
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Ambitie 

Avri wil de basis van de informatievoorziening zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2016, op orde 

hebben. Deze basis is randvoorwaardelijk voor het succesvol kunnen realiseren van de 
overige clusters. 

 

Cluster 3: Alignement tussen Avri en (keten)partners 

Het cluster ‘Alignement met (keten)partners’ is gericht op de dienstverlening richting de 

(keten)partners, bedrijven en burgers in het beheergebied van Avri en omvat de volgende 

onderdelen. 

 Procesintegratie 

 Externe transparantie 
 Gegevensuitwisseling met ketenpartners 

 Sturing over de keten 
 

 
Op het gebied van elektronische dienstverlening heeft Avri al een flink aantal stappen gezet. 

Steeds meer diensten van Avri worden digitaal aangeboden. Op het gebied van koppeling van de 

‘Frontoffice’ met de ‘BackOffice’ en het volledig digitaal afhandelen hiervan is er echter nog een 

verbeterslag nodig. 
 
Externe transparantie richting klanten betekent dat burgers en bedrijven eenvoudig inzicht 

hebben in de werkwijze van Avri. Dit gaat enerzijds om inzicht in de status en voortgang van 

diensten die zij zelf afnemen, maar ook om de toegankelijkheid van algemene informatie die 

relevant kan zijn voor hen (bijvoorbeeld geplande werkzaamheden in de buurt). Geografische 

informatie, zoals het digitaal beschikbaar stellen van informatie via interactieve kaarten, speelt 

hierbij al een belangrijke rol en dit zal nog verder uitgebouwd moeten worden. Dat betekent dat 

de informatieprocessen van Avri moeten voldoen aan de geldende standaarden van uitwisseling 

en daarbij tevens geschikt zijn voor toekomstige ontwikkelingen, want de andere overheden 

zitten niet stil! De elektronische 
overheid is er voor de burger en het bedrijfsleven en moet als zodanig ook benaderbaar zijn. 

Dit stelt hoge eisen aan communicatie en transparantie van haar dienstverlening. Hiervoor is een 

algemeen geldende architectuur onmisbaar. 
 
In navolging van Cluster 2 wil Avri ook naar haar ketenpartners een transparante organisatie zijn. 

Het uitgangspunt hierbij is dat alle informatie van Avri openbaar is tenzij anders is aangegeven. 

Dit vormt het vertrekpunt voor alle toekomstige beslissingen over externe transparantie. 

Voorwaarde hierbij is wel dat de gegevens kwalitatief op orde zijn voordat de gegevens extern 

beschikbaar worden gemaakt. Bij gegevensuitwisseling dient altijd te worden aangesloten bij de 

geldende standaarden. 
 
 
Ambitie 

Avri wil een transparante overheidsorganisatie zijn en zo wordt openbare informatie digitaal 
toegankelijk gemaakt voor burgers en bedrijven, via meerdere kanalen. Het uitgangspunt hierbij 

is dat geselecteerde informatie publiekelijk beschikbaar wordt gesteld. 

 

Avri stelt zich op als een proactieve en transparante partner naar ketenpartners, waarbij zij haar 

data veredelt tot rijke informatie en deze met haar ketenpartners deelt en voldoet daarbij aan 

alle geldende vereisten op het gebied van integratie. 
 

 

Cluster 4: Processpecifieke Inrichting 
 

Avri is een organisatie die in de laatste jaren sterk gegroeid is. Met name de IBOR taken en 

verantwoordelijkheden zijn behoorlijk uitgebreid. Met veel goede wil is geprobeerd de systemen 

uit de afvaltak te gebruiken ter ondersteuning van de IBOR bedrijfsprocessen, maar de diensten 

en dus de uitvoeringsprocessen wijken te veel af. Het is daarom van belang  te starten met 



 
 

Informatiebeleidsplan Avri 2015-2020       Pagina 35 van 38 
      

cluster 4, de processpecifieke inrichting. Wanneer deze basis op orde is, de processen helder zijn, 

is het nemen van de vervolgstappen relatief eenvoudig. De logische volgorde van de opbouw van 

iedere willekeurige organisatie kenmerkt zich in principe door de volgende vier elkaar opvolgende 

aspecten: 

 Bepaal welke producten en diensten je wil leveren (stel de PDC vast) 

 Bepaal hoe je de producten en diensten aan de man wil brengen (richt de processen in) 

 Stel vast welke resources je nodig hebt om die processen uit te kunnen voeren (richt de 

organisatie in) 

 Bepaal welke middelen je nodig hebt om je organisatie de gelegenheid te geven de processen 

goed uit te voeren (voorzie in middelen en techniek).  

 

Ambitie 
Het is de ambitie van Avri dat de bedrijfsprocessen optimaal worden ingericht ten behoeve van 

de informatievoorziening. Om hierna door te kunnen bouwen en de organisatie efficiënt te 

kunnen ondersteunen met de juiste procesondersteunende systemen maar ook de juiste 

stuurinformatie uit deze systemen te generen om inzicht in prestaties van Avri te kunnen bieden. 

 

 

Cluster 5: Inzicht met Managementinformatie 

Cluster ‘Inzicht met Managementinformatie’ omvat de volgende onderdelen;  

 Managementinformatie 

 Bepalen KPI’s 

 Gegevensbeheer 

 Planvorming en beleid 
 

 
Goede managementinformatie is de basis voor sturing en daarmee de basisvoorwaarde voor 

maatregelen gericht op de doelmatige en doeltreffende inrichting van de organisatie. De 

belangrijkste eigenschappen van stuurinformatie zijn dat deze op tijd is, volledig juist is en dat 

het precies die informatie is die nodig is om een beslissing te kunnen nemen. 
Managementinformatie gaat vaak over grote hoeveelheden bedrijfsgegevens die op een hoger 

niveau geaggregeerd worden en over de combinatie van gegevens uit verschillende processen 
en systemen. Door het inzetten van Management Informatie Systemen kan deze informatie 

sneller en zonder fouten worden opgeleverd. 

 
Managementinformatie omvat Key Performance Indicators (KPI’s) die nodig zijn voor het sturen 

van de organisaties en/of het verantwoorden van de prestaties. Managementinformatie kan 

betrekking hebben op de bedrijfsprocessen (zowel aan de input- als aan de output-kant), maar 

ook op het uiteindelijke effect dat wordt bereikt door het nemen van maatregelen. 

Managementinformatie moet gedifferentieerd worden naar Avri brede en sectorspecifieke KPI’s en 

naar de verschillende besturingsniveaus, omdat op elk niveau andere KPI’s nodig zijn. 
 
Er is binnen Avri een brede behoefte aan digitale ‘dashboards’ als vervanging van de papieren 

rapportages, waarbij het mogelijk moet zijn om vanuit deze dashboards ook naar de 

onderliggende gedetailleerde informatie te kijken. Het is ook interessant om te onderzoeken 
of het wenselijk is om managementinformatie te koppelen aan geografische informatie, waardoor 
gebied- of locatiegerichte informatie eenvoudig inzichtelijk gemaakt kan worden. 
 
Het cluster ‘Inzicht met managementinformatie’ leent zich uitstekend voor een gefaseerde aanpak. 

Het is hierbij belangrijk om eerst een uitbreidbare omgeving voor managementinformatie neer te 

zetten. Deze omgeving kan vervolgens stapsgewijs worden uitgebreid met nieuwe brongegevens 

en nieuwe managementrapportages.  

 

Hierbij dient de focus in eerste instantie te liggen op de noodzakelijke financiële rapportages voor 

de P&C-cyclus en daarna op de overige indicatoren voor interne sturing. Uiteindelijk dient op een 

combinatie van financiën en prestaties gerapporteerd te kunnen worden. 
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Ambitie 

Avri wil in de behoefte aan managementinformatie op alle besturingsniveaus kunnen voorzien. Er 

dient een managementinformatiesysteem inclusief dashboards geïmplementeerd 
te worden, dat sectorspecifiek kan worden ingericht en gefaseerd kan worden uitgebouwd. 

 

Cluster 6: Avri Medewerker 2.0  

Met de opkomst van High Speed Mobiel internet, en internettoepassingen mobiele voorzieningen 

ontstaan er ‘nieuwe mogelijkheden’ op het gebied van werken. Cluster ‘Avri Medewerker 2.0’ 

omvat de volgende onderdelen. 

 Het nieuwe werken  

 Mobiele toepassingen 

 E-learning 

 Plaats- en device onafhankelijk werken 
 
Avri Medewerker 2.0 professioneel en klantgericht en stelt altijd het belang van de samenleving 

voorop. Deze Avri Medewerker 2.0 is goed opgeleid voor zijn of haar taak, heeft een lerende 

houding, denkt in kansen en mogelijkheden en maakt optimaal gebruik van de beschikbare 

middelen. Hij/zij werkt in een omgeving waar kennisdeling binnen en buiten de organisatie leidt 

tot een efficiëntere manier van werken. Avri Medewerker 2.0 werkt plaats en device ongebonden 

en kan daarbij op iedere locatie en iedere tijd zijn werkzaamheden uitvoeren. 

 
 
Ambitie 

Avri Medewerker 2.0 moet procesmatig werken, flexibel, output gestuurd, projectmatig, 

resultaatgericht en zelfredzaam zijn. 
Avri wil nieuwe manieren van werken inzetten om de effectiviteit en efficiency van de organisatie 

te verhogen. Daarnaast wil Avri een aantrekkelijke werkgever zijn én blijven. 
Avri wil daarom bijblijven bij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ICT, waarbij 

ook gebruik wordt gemaakt van moderne internettoepassingen en waarbij de gebruiker op een 

voor hem of haar herkenbare manier, dus met bekende devices en applicaties kan werken. 
 

 

Cluster 7: Organisatie van de informatievoorziening 

De organisatie van de informatievoorziening heeft betrekking op alle medewerkers die betrokken 

zijn bij zowel het in stand houden van de bestaande informatievoorziening, als het op een 

beheerste manier doorvoeren van verbeteringen. Ook heeft deze organisatie betrekking op de 

manier waarop de informatieplanning plaatsvindt, inclusief de regie op de realisatie van het 

Informatiebeleidsplan en de Jaarlijkse informatieplannen.  

 
Aangezien de informatievoorziening complex is en meerdere facetten kent, zijn er meerdere 

rollen binnen deze organisatie te onderscheiden. In de tabel hieronder staat een aantal rollen (of 

taken) benoemd met de bijbehorende verantwoordelijkheid, zoals deze in de uitgangssituatie zijn 
gedefinieerd. Bij het vaststellen van de gewenste organisatie van de informatievoorziening zou 

hier een verschuiving in kunnen ontstaan. 

 
 

IV management 

en advies 

Eindverantwoordelijk voor de informatievoorziening van een 

proces of bedrijfsonderdeel en de ontwikkeling en 

actualisering van beleid op het gebied van 

informatievoorziening en ICT. 

Sectie I&A 

Functioneel 

Applicatie beheer 

Verantwoordelijk voor de informatievoorziening van een 

bedrijfsonderdeel (één of meer sectoren). Heeft hierbij een 

ondersteunende rol richting het integraal management. 

FB Avri 
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Technisch 

Applicatiebeheer 

Verantwoordelijk voor het beheer van één of meer 

applicaties, inclusief eventueel bijbehorende databases. 

Buiten Avri 

Technisch beheer Verantwoordelijk voor de technische infrastructuur, zoals het 

netwerk, internet en email, de PC’s, servers en het 

besturingssysteem. 

Externe ICT 

Leverancier 

Informatiebeheer Verantwoordelijk voor de juiste kwaliteit van de 

bedrijfsgegevens. 

DIV 

 
Ondanks het feit dat de rollen in de bovenstaande tabel binnen Avri benoemd zijn, zijn deze in de 

praktijk niet altijd eenduidig belegd. 
 
Verder is er binnen Avri behoefte aan meer centrale sturing en coördinatie van de 

informatievoorziening. Op dit moment gebeurt de implementatie van de verschillende projecten 

op het gebied van informatievoorziening decentraal in de sectoren, waarbij centrale sturing en 

prioritering ontbreekt. Door de intensivering van de samenwerking tussen DIV en ICT, in een 

staforganisatie IV, is de sturing op informatie en projecten beter te organiseren. 
 
Het werkgebied van de informatievoorziening is dermate breed en complex dat steeds meer 

organisaties kiezen voor het aanstellen van een ‘Chief Information Officer’ (CIO) of 

informatiemanager die de centrale regie op de informatievoorziening voert. Bij Avri moet de 

centrale sturing en coördinatie nog worden ingevuld. Wel is er op korte termijn al een dringende 

behoefte om de lopende en nog op te starten projecten op een generieke wijze te laten verlopen, 

hierbij is er behoefte aan een gestructureerde aanpak a la Prince II. Dit stelt Avri in staat om de 

samenhang te bewaken, prioriteiten te stellen en de kosten van de informatievoorziening te 

beheersen. 

 
Ambitie 

De ambitie is om de organisatie van de informatievoorziening op orde te hebben 
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Bijlage 7. Baselines Informatiebeveiliging en 

Informatiehuishouding 
 

Gezien de omvang van deze bestanden wordt met de hieronder genoemde hyperlinks verwezen naar de 

website van de bronhouder van deze baselines: 

Baselines Informatiebeveiliging  

 

Strategische baseline Informatiebeveiliging 

 

Tactische baseline Informatiebeveiliging 

 

 

Baselines  Informatiehuishouding 

Management Samenvatting 

 

Deel 1 

 

Deel 2a 

Deel 2b 

 

Deel 3 

 

Bijlagen 

 

https://www.ibdgemeenten.nl/wp-content/uploads/2014/04/13-0506-Strategische-Baseline-Informatiebeveiliging-Nederlandse-Gemeenten-v1.0.pdf
https://www.ibdgemeenten.nl/wp-content/uploads/2014/04/13-0506-Tactische-Baseline-Informatiebeveiliging-Nederlandse-Gemeenten-v1.0.pdf
https://www.vng.nl/files/vng/vng/Documenten/actueel/beleidsvelden/cultuur_sport/2012/20120202_BASELINEGemeentenManagementsamenvatting.pdf
https://www.vng.nl/files/vng/vng/Documenten/actueel/beleidsvelden/cultuur_sport/2012/20120126_BASELINE%20Gemeenten%20-%20Deel%201%20De%20Basis_V1%200.pdf
https://www.vng.nl/files/vng/vng/Documenten/actueel/beleidsvelden/cultuur_sport/2012/20120126_BASELINE%20Gemeenten%20-%20Deel%202a%20Het%20Denkkader_V1%200.pdf
https://www.vng.nl/files/vng/vng/Documenten/actueel/beleidsvelden/cultuur_sport/2012/20120126_BASELINE%20Gemeenten%20-%20Deel%202b%20DIV%20en%20(digitaal)%20zaakgericht%20werken_V1%200.pdf
https://www.vng.nl/files/vng/vng/Documenten/actueel/beleidsvelden/cultuur_sport/2012/20120126_BASELINE%20Gemeenten%20-%20Deel%203%20De%20Praktijk_V1%200.pdf
https://www.vng.nl/files/vng/vng/Documenten/actueel/beleidsvelden/cultuur_sport/2012/20120126_BASELINE%20Gemeenten%20-%20Bijlagen_V1%200.pdf

