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0 Managementsamenvatting 
 
Inleiding 
Dit is het informatieplan van de provincie Drenthe. Het is de basis voor de belangrijke projecten die de 
provincie Drenthe de komende jaren uitvoert op het gebied van informatievoorziening. Het is tevens 
het ijkpunt voor de sturing op deze en nieuwe projecten en is daarom gebaseerd op de ambities die 
de provincie Drenthe de komende jaren wil realiseren. Gekozen is voor een dynamisch (adaptief) plan 
met een variabele planningshorizon. Dit plan kan kortcyclisch bijgesteld worden worden aan de hand 
van de stand van zaken en nieuwe of gewijzigde interne en externe ontwikkelingen.  
 
Betrokkenheid organisatie 
Bij het opstellen van dit Informatieplan 2014 zijn de ontwikkelrichtingen voor de informatievoorziening 
van de provincie Drenthe geïnventariseerd. De organisatie, managemant en medewerkers, is hierbij 
actief betrokken. Bepalend is geweest het mini-symposium Informatieplan op 6 maart 2014. Hier zijn 
ideeën, belangen en ambities opgehaald voor de informatievoorziening en benodigde ICT 
voorzieningen voor de periode 2014-2017. Dit is gedaan middels een worldcafé waarin de centrale 
vraag luidde: “Hoe zien onze ICT voorzieningen er in 2017 er uit als we adaptief willen werken in de 
netwerkorganisatie?” 
 
Kaders en ambities 
Het informatieplan 2014 bestaat uit een overzichtsplaat en een toelichting daarop. Dit document vormt 
de toelichting. In de overzichtsplaat zijn ambitielijnen opgenomen. Deze vinden hun oorsprong in: 

- het organisatieconcept van de adaptieve netwerk organisatie; 
- de notitie Drenthe Dichterbij; 
- externe factoren en wettelijke verplichtingen; 
- de uitkomsten van het symposium Informatieplan. 
Zie bijlage I en II. 

 
Resultaten, wat willen we bereiken 
De gewenste resultaten voor de informatievoorziening zijn ondergebracht in vier ambitielijnen: 

1 Organisatie in control; De ambitielijn Organisatie in control richt zich op de doorontwikkeling 
van de informatievoorziening zodat de organisatie “in control” kan blijven. Dit richt zich 
enerzijds op informatie rond de bedrijfsvoering anderzijds op het op orde hebben van onze 
bronnen op basis waarvan we beleid maken, toetsen en sturen.  

2 Excellente dienstverlening; het faciliteren van de processen gericht op de externe 
dienstverlening zo dat Drenthe zich professioneel manifesteert in de samenleving. 

3 Het nieuwe samenwerken; Het tastbaar maken van de term “het nieuwe werken”, het 
verbreden van technische kennis en het realiseren van hulpmiddelen voor samenwerking. 

4 Flexibiliteit in techniek; technische en organisatorische insteek om nieuwe ICT mogelijkheden 
binnen de organisatie te kunnen introduceren en ondersteunen (beheren). 

 
Organisatie van de Informatievoorziening 
De portefeuillehouder Informatiemanagement is verantwoordelijk voor de voortgang van de realisatie 
van het vastgestelde Informatieplan. De portefeuillehouder bewaakt de samenhang en de onderlinge 
voortgang van de ambitielijnen.  
De portefeuillehouder heeft een toetsende rol op de implementatie van de Informatiearchitectuur 
(BARD). De uiteindelijke besluitvorming vindt plaats in het CMT. De portefeuillehouder 
informatiemanagement rapporteert periodiek de voortgang. 
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De teamleider I&A is eindverantwoordelijk voor met Meerjaren Investeringsplan (MIP) en de 
exploitatiebudgetten. Het team I&A heeft een initiërende en ondersteunende rol bij het samenspel en 
de uitwerking van de ambitielijnen naar concrete projecten. I&A levert adviseurs en zorgt per 
ambitielijn voor een i-coördinator. Deze formeert een multidisciplinair ambitieteam voor het uitwerken 
van de ambitielijn. De i-coördinator legt verbinding met bestaande programma’s en projecten en zorgt 
voor het opstellen van een Uitvoeringsplan (intern product ambitielijn). CMT benoemt per ambitielijn 
een concernmanager als eindverantwoordelijke. 
 
Middelen 
De ambitielijnen worden (mede) gefinancierd vanuit investeringskredieten (MIP). Deze middelen zijn 
verdeeld over de ambitielijnen. Het MIP 2014 is op aanvraag beschikbaar. 
 
In onderstaande tabel zijn de totaal beschikbare financiele middelen op basis van het MIP 2014 
weergegeven: 

 
Tabel 1: Financiele middelen per ambitielijn 
 
De beschikbare middelen opgenomen in het MIP zijn conform de begroting 2015. Binnen iedere 
ambitielijn vindt verdere invulling en toedeling plaats. Concrete resultaten worden aan beschikbare 
middelen gekoppeld. 
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Figuur 1: Het informatieplan 2014 
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1 Het informatieplan – in één oogopslag 
 
Het informatieplan krijgt vorm op basis van de getoonde plaat (figuur 1). De plaat vormt een drieluik 
met de volgende onderdelen: 

 Kaders en ambities 
Waar hebben we als organisatie mee te maken en wat zijn daarbij onze ambities. Op hoofdlijnen 
is aangegeven “Wat we moeten faciliteren”. 

 Resultaten 
Dit is de vertaalslag van de kaders en ambities naar meer concrete resultaten. Tevens zijn hierin 
de uitkomsten van het symposium Informatieplan van 6 maart 2014 opgenomen. Er is 
aangegeven “Wat we willen bereiken”. 

 Organisatie van de Informatievoorziening 
De benoemde resultaten zijn ondergebracht in één van de vier ambitielijnen. Binnen een ambitie-
lijn worden de prioriteiten en het tempo bepaald. Dit alles onder het motto “Wat gaan we doen”. 
De ICT-sturing geeft antwoord op de vraag: “Hoe gaan we het organiseren”. 
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2 Wat willen we bereiken en waarom? 
 
 

2.1 Ambitielijnen 
 
Onderstaande kaders en ambities vormen de grondslag voor de benoemde resultaten in het 
informatieplan. 

 Het organisatieconcept van de adaptieve netwerk organisatie 
 De notitie Drenthe Dichterbij 
 Externe factoren en wettelijke verplichtingen 
 De uitkomsten van het symposium, met centraal de vraag  “Hoe zien onze ICT voorzieningen er in 

2017 er uit als we adaptief willen werken in de netwerkorganisatie?” 
Zie bijlage I en II. 
 
De resultaten hiervan zijn geclusterd in een viertal ambitielijnen, kort samengevat: 
1. Organisatie in control; De ambitielijn Organisatie in control richt zich op de doorontwikkeling van 

de informatievoorziening zodat de organisatie “in control” kan blijven. Dit richt zich enerzijds op 
informatie rond de bedrijfsvoering anderzijds op het op orde hebben van onze bronnen op basis 
waarvan we beleid maken, toetsen en sturen.  

2. Excellente dienstverlening; het faciliteren van de processen gericht op de externe dienstverlening 
zo dat Drenthe zich professioneel manifesteert in de samenleving. 

3. Het nieuwe samenwerken;  Het tastbaar maken van de term “het nieuwe werken”, het verbreden 
van technische kennis en het realiseren van hulpmiddelen voor samenwerking. 

4. Flexibiliteit in techniek; technische en organisatorische insteek om nieuwe ICT mogelijkheden 
binnen de organisatie te kunnen introduceren en ondersteunen (beheren). 

 
 

 
 

Figuur 2 : Ambitielijnen 
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2.2 Ambitielijn Organisatie in control 
 

 

Organisatie in control 
  

Wat willen we bereiken? 
Binnen deze ambitielijn worden de volgende resultaten nagestreefd: 

 De informatiebehoeften van interne en externe stakeholders zijn verkend en bekend. 
 De stakeholders worden bediend met actuele sturings- en verantwoordingsinformatie over 

beleidsrealisatie, middelen en risicomanagement. 
 Daartoe zijn de benodigde bronnen van de informatie benoemd, opgeschoond en toegewezen 

aan een eigenaar.  
 Deze broninformatie wordt beheerd middels moderne en betrouwbare informatiesystemen. 
 
Waarom gaan we dit doen? 
Deze resultaten komen voort uit de ambities omtrent de adaptieve netwerkorganisatie, waar gestreefd 
wordt naar goede faciliteiten: 

 Moderne basissystemen voor planning, financien, personeelsplanning en archivering ter 
ondersteuning van de continue doorontwikkeling van onze organisatie. 

 Minder papier, meer online informatie die er toe doet. 
Tevens speelt de ambitie om een open en transparante provincie te zijn hierin een rol. 
 
In figuur 3 in paragraaf 2.6 Samenhang, is aangegeven welke informatiestromen voor deze ambitie 
van belang zijn.  
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2.3 Ambitielijn Excellente dienstverlening 
 

 

Exellente dienstverlening 
  

Wat willen we bereiken? 
Binnen deze ambitielijn worden de volgende resultaten nagestreefd: 

 De informatiebehoeften van externe stakeholders zijn verkend en bekend. Externe stakeholders 
zijn in dit geval onze ketenpartners en burgers en bedrijven (klanten) die producten en diensten bij 
ons afnemen. De (digitale) informatie die wij aan onze ketenpartners en klanten leveren is 
betrouwbaar en begrijpelijk en op maat en houdt rekening met de privacy wetgeving. Bij het 
leveren van producten en diensten zal dan ook het principe van “privacy by design” worden 
toegepast. 

 Binnen het dienstverleningsproces gelden een aantal wettelijke verplichtingen, enerzijds op het 
gebied van digitalisering, anderzijds op het gebied van gebruik van gegevens en informatie. 
Vooral voor de aansluiting op relevantie landelijke basisregistraties zijn we als provincie goed op 
weg. Vanuit de rijksoverheid zijn hiervoor landelijke voorzieningen in het leven geroepen. Voor de 
inzet van deze voorzieningen is al een inventarisatie uitgevoerd. Het beleggen van eigenaarschap 
en implementatie is de volgende logische stap. 

 De provincie Drenthe kent een kanalenstrategie. Om deze kanalenstrategie verder in te vullen 
zullen nog een aantal stappen gezet moeten worden, zoals het voorzienvan mogelijkheden voor 
onze ketenpartners en onze klanten om zelf hun kanaal en tijdstip voor contact te kiezen en de 
status van (aan-) vragen te kunnen volgen. 

 Om onze informatie geografisch toegankelijk te maken zal locatie informatie geïntegreerd in 
bedrijfsvoerings-, beleids- en dienstverleningsinformatie moeten worden. 

 Binnen de ambitielijn Excellente dienstverlening is hoofdzakelijk sprake van een transactionele 
relatie met onze ketenpartners en klanten. Functionaliteit om informatie op te slaan en te 
ontsluiten vanuit de relatie is daarbij noodzakelijk evenals de mogelijkheid om informatie op te 
slaan en te ontsluiten vanuit het oogpunt van de transactie.  

 
Waarom gaan we dit doen? 
De kaders en ambities die ten grondslag liggen aan deze ambitielijn vinden hun oorsprong 
grotendeels binnen de wettelijke verplichtingen.  
 
Als provincie hebben we te voldoen aan een wetgeving. Niet alle wetgeving is nieuw, maar door 
veranderingen zijn bepaalde wetgevingen wel actueler dan anderen. Bijvoorbeeld de archiefwet. Met 
de komst van de digitalisering moet toegang tot gedigitaliseerde bescheiden gewaarborgd blijven – 
digitale duurzaamheid- en moet extra aandacht besteed worden aan bewaartermijnen van digitale 
bescheiden.  
 
De overige genoemde wetgevingen (Basisregistraties, Digitaal 2017, Inspire en de Omgevingswet)  
zijn relatief nieuw en vergen in de komende periode inspanning van de provincie om daar aan te 
voldoen. 
 
Daarnaast speelt het thema ketensamenwerking nog steeds een grote rol. Hierin kunnen nog stappen 
gezet worden, met name als het gaat om het digitaal uitwisselen van informatie. 
 
Naast dit alles hebben we als provincie natuurlijk gewoon onze 7 kerntaken te vervullen. De informatie 
die hierbij ontstaat zal tevens als bron dienen voor andere processen binnen en buiten de provincie.  
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Onze 7 kerntaken zijn: 
1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waaronder waterbeheer 
2. Milieu, energie en klimaat 
3. Vitaal platteland 
4. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer 
5. Regionale economie 
6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg 
7. Kwaliteit van het openbaar bestuur 
 
Het beleidsdocument Drenthe Dichterbij [ref 4] vormt een onderlegger voor keuzes op gebied van 
dienstverlening, bereikbaarheid en (persoonlijke) communicatie. De ambities dragen bij aan de 
identiteit en het imago van de provincie Drenthe: 

 In contact met de samenleving. 
 Een goede dienstverlener en betrouwbare samenwerkingspartner. 
 Open, transparant en resultaatgericht. 
 en ambities op het gebied van de provincie als dienstverlenende organisatie In één keer goed en 

binnen de gestelde norm. 
 Vindbare diensten - één loket: vraaggericht, deskundig en bereikbaar. 
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2.4 Ambitielijn Het nieuwe samenwerken 
 

 

Het nieuwe samenwerken 
  

 
Wat willen we bereiken? 
Het nieuwe samenwerken is vooral gerelateerd aan ambities verwoord in Drenthe Dichterbij, gericht 
op het bieden van faciliteiten voor het samenwerken in netwerken. Dit kent de volgende kenmerken: 

 Plaats onafhankelijk werken 
 Toegang tot informatiebronnen binnen het provinciehuis 
 Kennis over relaties  
 Functionaliteit voor samenwerken: cocreatie en kennisdeling 
 Any time, any place, any device 
 
Het eerste kenmerk is het Plaats onafhankelijk werken. Dit betekent dat de functionaliteit waarover 
men normaliter beschikt wanneer men binnen de muren van het provinciehuis werkt, ook beschikbaar 
moeten komen indien men op andere plaatsen werkt. Hierbij speelt ook het vraagstuk van apparatuur. 
Bij gebruik van andere apparatuur zal het bieden van de dezelfde functionaliteit - binnenshuis en 
buitenshuis - niet altijd mogelijk zijn. Substantiele uitbreiding van functionaliteit op mobiele apparatuur 
zoals tablets en smartphones is dan ook onderdeel van deze ambitielijn. 
Plaats onafhankelijk werken vraagt ook nieuwe contactmogelijkheden naast de bestaande 
mailfaciliteiten, hierbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld online vergaderen, chatfunctionaliteit etc. 
 
Het kenmerk Toegang tot informatiebronnen binnen het provinciehuis brengt met zich mee dat 
aanwezige informatie op een begrijpelijke en betrouwbare manier ontsloten kan worden voor zowel 
medewerkers van de provincie als voor daartoe geautoriseerde samenwerkingspartners. Hiervoor is 
het noodzakelijk dat deze bronnen op orde zijn evenals de informatiebeveiliging. Eén van de meest 
voor de handliggende mogelijkheden om informatie te ontsluiten is om dit geografisch te doen. Hier 
ligt een link met de ambitielijn Excellente dienstverlening. 
 
Kennis over relaties. Samenwerken in netwerken vergt dat we dingen weten over onszelf en onze 
samenwerkingspartners, “Waar kan ik terecht voor …?”. Het vastleggen van dit soort informatie wordt 
gezien als relationeel relatiemanagement. Dit in tegenstelling tot het transactioneel 
relatiemanagement, waarbij er sprake is van de levering van een product of dienst. Het in samenhang 
ontsluiten van deze informatie kan echter wel heel zinvol zijn. Om dit mogelijk te maken kan de 
wettelijke verplichting “Basisregistraties” ons een eind op weg helpen (ambitielijn Excellente 
dienstverlening). 
 
Samenwerken in netwerken vraagt ook nieuwe functionaliteit, bijvoorbeeld om samen aan stukken te 
kunnen werken of een projectagenda te beheren. Het verkennen en invullen hiervan is onderdeel van 
deze ambitielijn.  
 
Deze ambitielijn vraagt om functionaliteit waar de provincie tot op heden slechts beperkt op gericht is 
geweest. De ambitielijn leent zich dan ook bij uitstek voor nieuwe manieren van dingen proberen. 
Innovatieve ideeën van medewerkers en/of derden binnen deze ambitielijn worden opgestart via 
Kickstarter concept.  
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Om de organisatie uit te dagen wordt er eerst intern een omgeving (huisnet) opgezet in de vorm van 
het kickstarter concept. Medewerkers kunnen hier hun ideeën publiceren en toelichten. Het doel van 
een kickstart project is om een bepaalde status te halen om het project te realiseren. Hierbij valt te 
denken aan het aantal medewerkers die het project ondersteunen, maar ook een financiële bijdrage 
die wordt toegezegd door budgethouders.  
 
Waarom gaan we dit doen? 
De resultaten van deze ambitielijn komen voort uit kaders en ambities op het gebied van de Adaptieve 
Netwerk Organisatie en Drenthe Dichterbij. 
 
Vanuit de Adaptieve Netwerk Organisatie is gesteld dat de medewerker dient te beschikken over 
goede faciliteiten om zijn rol invulling te kunnen geven. Dit betreft met name voorzieningen voor 
kennisdeling en relatiemanagement. 
 
Binnen het beleidsdocument Drenthe Dichterbij is hier nadere invulling aan gegeven. De medewerker 
in de Adaptieve Netwerk Organisatie organiseert zijn eigen bereikbaarheid en deelt zijn informatie. In 
hetzelfde document wordt het onderscheid aangebracht tussen de verschillende contactvormen. Bij 
transactionele contactvormen staat de dienst of het product centraal, ambities op dit vlak zijn 
ondergebracht in de lijn Excellente Dienstverlening. De contactvorm welke meer relationeel van aard 
is gaat uit van het gezamenlijk werken aan een doel, en komt onder andere voor bij explorerende 
(beleids-) processen.  
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2.5 Ambitielijn Flexibiliteit in techniek 
 

 

Flexibiliteit in techniek 
  

Wat willen we bereiken? 
Deze ambitielijn is randvoorwaardelijk voor de drie voorgaande ambitielijnen en kent een tweedeling. 
Enerzijds is het de harde kant, waarbij nieuwe techniek zal worden ingezet, anderszijds de zachte 
kant: de menskant. 
 
De menskant: 
Met techniek alleen redden we het niet, het staat of valt met het gebruik van de techniek. Hiervoor 
willen we, als medewerkers van de provincie, onze digitale vaardigheden op peil houden. De techniek 
is niet onfeilbaar, dus ook aandacht voor het bewust en veilig omgaan met informatie die daarom 
vraagt hoort hierbij. Een digitaalvaardige en informatiebewuste medewerker vormt randvoorwaarde 
om het nieuwe samenwerken te laten slagen. Met het initiatief “Provinciaal Digitaal Rijbewijs” is al een 
eerste stap gezet. 
Het opzetten van een omgeving waarin medewerkers kunnen leren en experimenteren om hun 
digitale vaardigheden te vergroten is onderdeel van deze ambitielijn. Het team Financiele en 
Personele Ondersteuning heeft hierin een leidende rol. 
 
De techniekkant: 
De voorgaande ambitielijnen maken duidelijk dat team I&A voor zijn klantgroepen haar ICT 
voorzieningen op orde moet hebben en dat deze flexibel inzetbaar moeten zijn. Zo zal de inzet van de 
huidige apparatuur verbeterd moeten worden: meer mogelijkheden met hetzelfde. Daarnaast zullen 
mogelijkheden op meerdere soorten apparatuur beschikbaar moeten (kunnen) komen, zie hiervoor 
ook de ambitielijn Het nieuwe samenwerken; dit vraagt om Plaats onafhankelijk te kunnen werken.  
 
De ontwikkelingen gaan snel en als provincie dien je een keus te maken hoe snel je hierop in wilt 
spelen of dat je dit aan de individuele medewerker overlaat: keuzevrijheid voor de medewerker. Dit 
stelt wel eisen aan de toepassingen die je beschikbaar stelt, deze moeten schaalbaar zijn. 
 
Voor het team I&A betekent dit dat er een omslag plaats moet vinden naar denken en doen in 
mogelijkheden.  
Daarnaast krijgt het team I&A zowel binnen de muren van het provinciehuis als buiten de muren van 
het provinciehuis met verschillende klantgroepen te maken. Met “one size fits all”  zullen we het de 
komende jaren niet meer redden. 
 
Waarom gaan we dit doen? 
De aanleiding voor deze ambitielijn komt voort uit de noodzaak om de betrouwbare en moderne ICT 
voorzieningen te leveren. Vanuit de eisen die aan de medewerkers worden gesteld in de adaptieve 
netwerkorganisatie moeten deze voorzieningen niet alleen betrouwbaar zijn, maar ook modern. Er zal 
een verdere differentiatie plaats vinden in de middelen waarmee de medewerkers hun werk kunnen 
doen. Deze differentiatie is ook verwoord binnen ambities uit Drenthe Dichterbij, aangevuld met de 
ambitie dat onze medewerkers digitaalvaardig zijn.  
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2.6 Samenhang 
 
Tussen de ambitielijnen is samenhang. Deze samenhang is aan de hand van onderstaand figuur 
weergegeven: 
 

 
 

Figuur 3 : Informatiestromen bedrijfsfunctiemodel 
 
Informatiehuishouding op orde – samenhang 
Binnen de provincie beschikken we over veel gegevens en informatie. Op basis van het 
bedrijfsfunctiemodel [BARD – ref 8] zijn de informatiestromen weergegeven.  
 
In de bedrijfsfunctie “Besturen” wordt management informatie verzameld voor zowel interne als 
externe stakeholders. Dit betreft informatie op tactisch en strategisch niveau. Het gaat om informatie 
over onze bedrijfsvoering (financieel, personeel en procesgerelateerd) en om informatie over 
beleidseffecten.  
 
Binnen de primaire functies voor “Beleidsvorming, - implementatie, -uitvoering en – evaluatie” ontstaat 
informatie van operationele aard. Dit betreft dienstverleningsinformatie (welke aanvragen hebben we 
in behandeling, status van aanvragen) en beleidsinformatie (diverse registraties van objecten binnen 
het verzorgingsgebied van de provincie, zoals wegen, natuurgebieden etc.). Deze informatie kent 
interne en externe afnemeners. 
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De rood gekleurde pijlen zijn met name van belang binnen de ambitielijn Organisatie in control, de 
blauw / paarse pijlen zijn van belang binnen de ambitielijnen Het nieuwe samenwerken en Excellente 
dienstverlening. Echter de bronnen van deze informatiestromen kunnen dezelfde zijn. 
 
De provincie is een kennisintensieve organisatie. We leggen veel vast over onze omgeving. De 
informatie die we vastleggen vormt de bron.  
 
Om deze bronnen te combineren en te ontsluiten is het toekennen van kenmerken een 
randvoorwaarde. Hiermee  kunnen we invulling geven aan ambities van Drenthe Dichterbij (met name 
het onderscheid tussen transactioneel en relationeel) en wettelijke verplichtingen zoals de 
omgevingswet. 
 
Bepaalde kenmerken zijn van belang voor meerdere ambitielijnen: 
 
Transactie 
Het kenmerk transactie (zaak) speelt zowel een rol binnen Excellente dienstverlening als binnen de 
ambitielijn Organisatie in control.  
Voor Excellente dienstverlening gaat dit vooral over individuele zaken, om de klant bijvoorbeeld te 
informeren over de status of uitkomst van een zaak. Dit geeft antwoord op de vraag “Wat is de status 
van …?”. 
Voor Organisatie in control gaat het meer over procesinformatie en over geleverde producten en 
diensten in de vorm van aantallen en doorlooptijd en resources. Dit geeft antwoord op vragen als 
“Hoeveel transacties … ?” en “Wat zijn de kosten – tijd en geld – van transacties type …..?”. 
 
Locatie 
Het kenmerk Locatie speelt zowel een rol binnen Excellente dienstverlening (wat weet ik van de 
omgeving van de klant) als binnen Het nieuwe samenwerken, waarbij het delen van informatie over 
gebieden een thema kan zijn – beantwoording van de vraag “Wat speelt er allemaal rond …?”. 
 
Relatie 
Het kenmerk relatie vormt de verbindende schakel tussen de ambitielijn Excellente dienstverlening - 
hier ontstaat informatie over aan de relatie geleverde producten en diensten – en de ambitielijn Het 
nieuwe samenwerken – beantwoording van de vraag  “Waar kan ik terecht voor …?”.  
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2.7 Wat loopt er al 
 
Binnen de beschreven ambitielijnen lopen al bepaalde projecten. In de projectenportfolio is 
weergegeven welke projecten dat zijn en welke ideeën er voor de ambitielijn reeds leven. 
 

 

Figuur 4 : ICT - Projectenportfolio augustus 2014 
 
 
Vanuit het A-plan en bij het verdelen van de MIP-budgetten over de ambitielijnen zijn daarnaast 
initiatieven toe te wijzen aan de ambitielijnen. 
 
De meeste projecten van het A-plan zullen opgepakt worden binnen de ambitielijn Flexibiliteit in 
techniek. Een enkel project hieruit is ondergebracht in de ambitielijn Het nieuwe samenwerken. 
 
Welke initiatieven vanuit het MIP binnen een ambitielijn vallen is terug te vinden in het MIP 2014 [ref 
10].  
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3 Hoe gaan we het organiseren 
 
 
Het Informatieplan 2014 is de basis voor de belangrijkste projecten die de komende jaren worden 
uitgevoerd op het gebied van de informatievoorziening. Deze projecten worden gebaseerd op de 
ambitielijnen die beschreven zijn in het informatieplan. Uitgangspunt is daarbij dat een variabele 
planningshorizon ruimte geeft aan nieuwe en gewijzigde in- en externe ontwikkelingen. 
Hoe we dit gaan organiseren is hieronder aan de hand van het Organisatiebesluit 2014 uitgewerkt.  
Per ambitielijn worden concrete projecten benoemd. Relevante stakeholders worden hierbij betrokken. 
Daarbij wordt ook gekeken naar andere organisatie-ontwikkelingen en waar mogelijk op aangesloten.  
Dit wordt opgepakt door ambitieteams. De realisatie van projecten wordt vervolgens belegd in de lijn. 
De sturing is daarmee aangesloten op de bestaande P&C cyclus. 
 

3.1 Spelers en verantwoordelijkheden 
 

Portefeuillehouder Informatiemanagement 
 Is verantwoordelijk voor de voortgang van de realisatie van het vastgestelde Informatieplan.  
 Bewaakt de samenhang en de onderlinge voortgang van de ambitielijnen en rapporteert hierover.  
 Heeft een toetsende rol op de implementatie van de Informatiearchitectuur (BARD). Hierin wordt 

hij/zij geadviseerd door de team(leider) I&A. 
 Agendeert de stukken die om besluitvorming vragen binnen het CMT. 
 
Teamleider I&A 
 Stelt per ambitielijn een i-coördinator aan. Deze is aanjager en verbinder en zorgt voor het 

functioneren van het betreffende ambitieteam. 
 Is eindverantwoordelijk voor het ICT Meerjareninvesteringsplan (MIP) en de exploitatiebudgetten. 
 Heeft een toetsende en adviserende rol op de architectuur en informatiebeleid. 
 
Team I&A / i-coördinatoren 
Het team I&A heeft een initiërende en ondersteunende rol bij het samenspel en de uitwerking van de 
ambitielijnen naar concrete projecten. I&A levert adviseurs en zorgt per ambitielijn voor een i-
coördinator die zorg draagt voor: 
 het formeren van een multidisciplinair ambitieteam voor het uitwerken van de ambitielijn; 
 het leggen van verbinding met bestaande programma’s en projecten; 
 het opstellen van een Uitvoeringsplan (intern product ambitielijn). 
Is indien gewenst contactpersoon voor de eigenaar van de ambitielijn in het CMT. 
 
Ambitieteams 
 Bestaan uit de i-coördinator en de relevante stakeholders (met name teamleiders). 
 Zorgen voor het verder uitwerken van de in het informatieplan benoemde ambitielijnen. 
 Bepalen prioriteiten en tempo (fasering) en koppelen concrete resultaten aan beschikbare 

middelen. Dit resulteert in een Uitvoeringsplan per ambitielijn.  
 Formuleren projectvoorstellen / resultaatverplichtingen te beleggen in de teamplannen. 
 
CMT 
CMT benoemt per ambitielijn een concernmanager als eindverantwoordelijke. 
 
Directie / CMT 
De directie besluit over door de portefeuillehouder geagendeerde stukken binnen het CMT. 
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3.2  Instrumenten en toetsingskader 
 
Binnen het Informatiemanagement wordt gebruik 
gemaakt van de volgende instrumenten: 
 

 Het informatieplan 
 Het uitvoeringsplan  
 Het A-plan 
 De ICT projectenportfolio 
 Het Meerjaren Investeringsplan ICT (MIP)  
 Het informatiebeleid 
 De BARD 

o BARD Informatiedomeinenmodel 
o BARD Applicatieportfolio 
o BARD Informatiearchitectuur 
o BARD Uitgangspunten technische 

architectuur (incl. modellen) 

Figuur 5 : toetsingskader I-projecten 
 
De instrumenten worden gebruikt binnen het toetsingskader: 

De toetsing van het “Wat, waarom en wanneer” vindt plaats op basis van een projectvoorstel en 
businesscase (Werkwijzer). De toetsing van het “Wanneer, waarmee en hoe” vindt plaats op basis van 
projectplan eventueel voorzien van een projecstartarchitectuur (Werkwijzer). 
De betreffende documenten worden aangeleverd vanuit het project.  
 
 
Middelen. 
De ambitielijnen worden (mede) gefinancierd vanuit investeringskredieten (MIP). Deze middelen zijn 
verdeeld over de ambitielijnen. Het MIP 2014 is op aanvraag beschikbaar. 
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In onderstaande tabel zijn de totaal beschikbare financiele middelen op basis van het MIP 2014 
weergegeven: 

 

Tabel 1: Financiele middelen per ambitielijn 
 
De beschikbare middelen opgenomen in het MIP zijn conform de begroting 2015. Binnen iedere 
ambitielijn vindt verdere invulling en toedeling plaats. Concrete resultaten worden aan beschikbare 
middelen gekoppeld. 
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BIJLAGE I: Ambities opgehaald uit de organisatie  
 
Vanuit het Vertrekpunt Informatieplan [ref 6] is een clustering gemaakt in thema’s waarover het 
gesprek met de organisatie is aangegaan. Via het mini-symposium Informatieplan op 6 maart 2014 
zijn ideeën, belangen en ambities opgehaald voor de informatievoorziening en benodigde ICT 
voorzieningen voor de periode 2014-2017. Dit is gedaan middels een worldcafé waarin de centrale 
vraag luidde: “Hoe zien onze ICT voorzieningen er in 2017 er uit als we adaptief willen werken in de 
netwerkorganisatie?”  
 
In april 2014 is het tweede tussenproduct, Ambities Informatieplan [ref 7] opgeleverd. Dit is input 
geweest voor het bepalen van de beoogde resultaten in het informatieplan. 
 
 

 

Figuur 6: De ambities op hoofdlijnen 
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BIJLAGE II: Kaders: Wat moeten we faciliteren  
 
Onderstaande kaders vormen, samen met de ambities (zie bijlage I) de grondslag voor de benoemde 
resultaten in het informatieplan. 

 Het organisatieconcept van de adaptieve netwerk organisatie. 
 De notitie Drenthe Dichterbij. 
 Externe factoren en wettelijke verplichtingen. 
 
Externe factoren en wettelijke verplichtingen 

 Archiefwet  

 Wet op Basisregistraties 2016 

 Digitaal 2017 

 Omgevingswet 
o Eenvoudig Beter 
o Laan van de Leefomgeving 

 Inspire  

 Ketensamenwerking 

 De 7 kerntaken van de provincie 
 
Adaptieve netwerkorganisatie 2018; de rode draden  
1. De trektocht; Samen doen, bijschaven en laten bloeien.  
2. Omgevingsbewust werken; van betrekken naar co-creatie  
3. De ondernemende ambtenaar; begin op je eigen vierkante meter  
4. Talentmanagement en persoonlijke leiderschap 
5. Goede faciliteiten: 

o Goede voorzieningen voor kennisdeling en relatiemanagement.  
o Betrouwbare en moderne ICT voorzieningen in de vorm van laptops, tablets en/of 

smartphones ter ondersteuning van onze rol in de netwerksamenleving 
o Moderne basissystemen voor planning, financiën, personeelsplanning en archivering ter 

ondersteuning van de continue doorontwikkeling van onze organisatie. 
o Minder papier, meer online informatie die er toe doet. 

 
Drenthe Dichterbij 
Identiteit en Imago 

 In contact met de samenleving 

 Goede dienstverlener; betrouwbare samenwerkingspartner 

 Open en transparant, Resultaatgericht 
Dienstverlenende organisatie 

 In één keer goed en binnen de gestelde norm 

 Vindbare diensten, één loket, Vraaggericht, Bereikbaar en deskundig 

 Differentiatie in contactvormen vraagt differentiatie in (ICT-) ondersteuning 

 Transactionele contacten bij producten en diensten  

 Relationele contacten voor explorerende (beleids-) processen 
De provinciale medewerker 

 Organiseert zijn eigen bereikbaarheid 

 Deelt zijn informatie 

 Is digitaalvaardig 
 
 
 


