
Help! Alles raakt geo-
informatiemanagement

Visie en strategie geven richting



Informatiemanagement

ORGANISATIE
PROCESSEN
PRODUCTEN/DIENSTEN

i MEDEWERKERS
APPLICATIES
SOFTWARE

DATA, DATA-UITWISSELING
DATAWAREHOUSE
BUSINESS INTELLIGENCE

NETWERKEN, STORAGE
HARDWARE
DEVICES

Informatiehuis

Het geheel van processen dat ervoor 
zorgt dat de informatiebehoeften van 
een organisatie vertaald worden in 
informatievoorziening en de inzet van 
informatiesystemen. 



Visie en strategie



Fusie gemeenten



Toenemend aantal gebruikers en stakeholders

Geo

Politiek en 
bestuur

Communicatie
Ketenpartners,

maatschappelijk 
middenveld

Inwoners, 
bedrijven

Aannemers, 
contractanten

RO, planvorming

BOR en 
Buitendienst

Vergunningen, 
toezicht, 

handhaving

Sociaal domein, 
zorg, welzijn, 
sport, cultuur

Belastingen, 
heffingen

Management

Participatie

Landelijke 
voorzieningen

Leveranciers



Maatschappelijke opgaven

Energietransitie Klimaatadaptatie Woningbouw

Gezonde en veilige leefomgeving Stikstof Mobiliteit



Architectuur
Vereenvoudigen, moderniseren Referentiearchitecturen

Common ground SaaS, PaaS, IaaS

‘Data explosie’



GEO ontwikkelingen en innovaties

3D GEO en BIM Digital Twin

GEO en datagestuurd werken Dronemapping … en nog veel meer



Wet- en regelgeving

Omgevingswet / DSO Wet Open Overheid Wet hergebruik overheidsinformatie

Pas toe of leg uit Digitale toegankelijkheid AVG / BIO



Het Geoteam

BAG

BGT
FB 

viewer

GISser

Land-
meter

BRO

BRK-
PB

4 - 6 fte geo-formatie



VISIE EN STRATEGIE
Koers en kaders

Geo-ontwikkelingen en -innovatiesWetgeving Politieke omgeving
Organisatie-
verandering

Informatiebeleid en 
- architectuur

ORGANISATIE
PROCESSEN
PRODUCTEN/DIENSTEN

i MEDEWERKERS
APPLICATIES
SOFTWARE

DATA, DATA-UITWISSELING
DATAWAREHOUSE
BUSINESS INTELLIGENCE

NETWERKEN, STORAGE
HARDWARE
DEVICES

BEVEILIGING

Maatschappelijke opgaven



MISSIE

VISIE

KERNWAARDEN EN -KWALITEITEN

STRATEGIE

Waarom bestaan wij? De basisfilosofie en identiteit van een 
organisatie. Welke bijdrage leveren wij?

Waar gaan we voor? Het toekomstbeeld van de organisatie.
Periodiek bijsturen.

Waar staan wij voor?
Waar blinken we in uit?

Welke keuzes maken we?
Wat is onze aanpak?

Wat willen we concreet bereiken?
Wat hebben we nodig?

OPERATIONELE DOELEN, BELEIDSPLAN, ROADMAP

resultaten mensen middelen structuur,
architectuur

cultuur ketens



Een visie is van grote waarde

Een visie geeft … Beschrijving 

… betekenis en doelen Een visie geeft richting en vergemakkelijkt het maken van keuzen. 
Een visie fungeert als kompas voor het doen en laten. Het geeft 
de ambities en het (eind)doel waarnaar men streeft.

… regie Een visie helpt om de regie in eigen handen te nemen en houden. 
Haalt je uit de waan van de dag. 

… binding Een visie verbindt mensen door middel van gemeenschappelijke 
doelen en waarden. Een visie is daardoor een bron van inspiratie.

… energie Een visie zorgt voor beweging en stuurt de activiteiten. 

… continue verbetering Een visie rijkt de criteria aan waarmee me activiteiten en gedrag 
kan beoordelen en verbeteren.



Geo-informatiemangement op orde

Processen op 
orde

Applicaties op 
orde

Registraties 
op orde

Organisatie op 
orde

Kennis en 
vaardigheden 

op orde

Financiering 
op orde



Met wie stel je de visie op?

KOPGROEP MIDDENGROEP BUSGROEP

Visie heeft effect gehad Visie heeft min of meer 
effect gehad

Visie heeft weinig of geen 
effect gehad

Wie is betrokken bij het ontwikkelen van 
de visie?

Topmanagement 96% 98% 88%

Middenmanagement 80% 68% 63%

Medewerkers 58% 30% 21%

Bron: Kus de visie wakker



Tools: neem de tijd en doe het samen 



Tools: neem de tijd en doe het samen

SWOT        



Tools: neem de tijd en doe het samen

Kwaliteit
leveren

Slim
organiseren

Samen-
werken

Innoveren

Voldoende en deskundige medewerkers

Dialoog met de organisatie

Samenhangende en betrouwbare GEO (data, applicaties, ict)

Geo-gegevensmanagement inrichten

Centraal geoportaal inrichten

Standaardiseren, uniformeren en automatiseren (data, processen)

Vraag en aanbod in evenwicht

Samen in de regio en landelijk

Geodata combineren en analyseren voor 
nieuwe inzichten en betere besluiten

Geodata meer in de bedrijfsprocessen

Geodata, -producten en
-diensten delen

Participeren in innovatietrajecten



Applicatie-

eigenaar

Gegevens-

eigenaar

Proces-

eigenaar

Geo-

architect

Informatie-

manager

Functioneel 

beheerder

Gegevens-

beheerder

Applicatie-

beheerder

GIS analist
GIS 

specialist

Tools: neem de tijd en doe het samen





Het visiedocument



Een visie is een pas een visie als die geleefd wordt

De visiegedreven cultuurHet visiedocument

• Voorbeeldgedrag van leidinggevenden
• Stimuleren van gewenst gedrag
• Ondersteunen van gewenst gedrag
• Communicatie, communicatie, communicatie



Succesfactoren

KOPGROEP MIDDENGROEP BUSGROEP

Visie heeft effect gehad Visie heeft min of meer 
effect gehad

Visie heeft weinig of geen 
effect gehad

Aan wie is de visie expliciet overgebracht?

Aan het topmanagement 88% 87% 83%

Aan het middenmanagement 92% 86% 63%

Aan de medewerkers 79% 49% 33%

Aan de klanten 40% 21% 13%

Ik word voldoende ondersteund om de 
visie aan anderen over te brengen

78% 46% 8%

Ik draag zelf de visie uit 89% 74% 33%

Bron: Kus de visie wakker



Succesfactoren
KOPGROEP MIDDENGROEP BUSGROEP

Visie heeft effect gehad Visie heeft min of meer 
effect gehad

Visie heeft weinig of geen 
effect gehad

Visie in de praktijk

Het (top)management geeft het goede 
voorbeeld

82% 51% 25%

De visie is verbonden met de strategische 
doelen van de organisatie

92% 80% 45%

De visie is verbonden met de doelen van 
mijn organisatieonderdeel

90% 71% 38%

Selectie van nieuwe medewerkers is 
gekoppeld aan de visie

75% 46% 50%

Positionering in de markt is gekoppeld aan 
de visie

93% 76% 21%

Ik zie de relatie in mijn dagelijks werk en de 
visie

84% 63% 17%

Bron: Kus de visie wakker



88%
vindt visie een nuttig instrument

92%
vindt dat visie positief of ‘min of meer’
effect heeft

Bron: Kus de visie wakker



Nexpri, Wageningen

06-21214165

www.nexpri.nl

Fijne lunch!


