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Abstract 

Abstract 

E Samenwertdnpverbend 
Reg io Eindhoven 

Geographical Information Systems (GIS) are often used in public organizations. In the case of the SRE 
the GIS-development was unstructured. This research project succeeded in designing a new 
organizational and technical infrastructure for GIS. Data management is emphasized and the 
implementation of an adapted Product Data Management-system is recommended. 
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Managementsamenvatting 

Managementsamenvatti ng 
Initiele probleemstelling 

E Sarnenwerklnpverband 
Regio Eindhoven 

In het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven werken de 22 gemeenten in Zuidoost-Brabant samen 
op beleidsterreinen, die om een regionale aanpak vragen. De activiteiten worden deels uitgevoerd op 
basis van de Kaderwet en deels op concurrerende basis. In totaal werken bij het SRE ongeveer 400 
personen, waarvan 340 bij de dienst Ruimte Economie Zorg (REZ) en de Milieudienst (MD). 

Bij het uitvoeren van de activiteiten wordt door een groeiend deel van de medewerkers gebruik 
gemaakt van Geografische Informatie Systemen (GJS). De definitie van een GIS luidt als volgt: 
"Een GJS is een computersysteem dat hulpmiddelen biedt om aan elkaar gekoppelde ruimtelijke en 
niet-ruimtelijke gegevens te structureren, op te slaan, te bewerken, te beheren, op te vragen, te 
analyseren en weer te geven, zodanig dat die gegevens nuttige informatie opleveren voor het 
beantwoorden van een gegeven beleids- of onderzoeksvraag. " 

Binnen de MD en de dienst REZ worden verschillende GIS in toenemende mate gebruikt. De laatste 
jaren heeft een wildgroei van GIS plaatsgevonden en de systemen vormen nu functionele eilandjes. 
Gebrek aan visie, structuur en kennis met betrekking tot GIS en ruimtelijke informatie hebben geleid 
tot de huidige situatie. Het aantal GIS-gerelateerde incidenten en verzoeken binnen het cluster ICT 
neemt toe en het technisch en functioneel beheer is uiterst lastig. Dit staat naar verwachting een 
efficiente en effectieve manier van werken in de weg. 
Het is duidelijk dat zowel de bedrijfsprocessen met betrekking tot het verkrijgen, verwerken en 
verstrekken van informatie, evenals de gebruikte systemen opnieuw georganiseerd en gestructureerd 
moeten worden. Bovenstaande vermoedens hebben de aanleiding voor de afstudeeropdracht gevormd. 

Definitieve opdrachtformulering 
Na bet uitvoeren van de orientatie is de volgende definitieve opdracht geformuleerd: 
"Ontwerp een nieuwe GIS-infrastructuur met bijbehorend implementatieplan voor het 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. " 

De infrastructuur van een systeem beschrijft de manier waarop de verschillende componenten van een 
systeem (fysiek) gekoppeld zijn en hoe de verbindingen er uit zien. Het maakt onderdeel uit van de 
architectuur van het systeem, waarbij de volgende definitie voor architectuur wordt gehanteerd: 
"De architectuur van een systeem is de structuur van dat systeem, die de componenten, de extern 
zichtbare (statische en dynamische) eigenschappen van deze componenten en de relaties er tussen 
omvat." 

De architectuur beschrijft dus het systeem als geheel en daarom zal in de analyse ook gekeken worden 
naar de algehele architectuur van GIS bij het SRE. 

Plan van aanpak 
In onderstaande figuur zijn de verschillende fasen in het project schematisch weergegeven. 

Orientatie 

Hoofdstuk 
1,2 

Analyse 

Hoofdstuk 
3,4,5 

Ontwerp 

Hoofdstuk 
7 

De analysefase moet de volgende resultaten opleveren: 

Invoering 

Hoofdstuk 
8 

Evaluatie / 
rapportage 
Hoofdstuk 

9 

• Verbeterpunten op het gebied van het gebruik van GJS ter ondersteuning van de 
dienstverlening van het SRE. 

• Oplossingsrichting(en) voor een nieuwe GIS-infrastructuur. 
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Voor het uitvoeren van de analyse is een onderzoeksmodel opgesteld, volgens Verschuren en 
Doorewaard. Dit onderzoeksmodel staat weergegeven in bijlage 3-B en is als volgt te verbaliseren: 
"Een breed sea/a aan informatie over het SRE en GIS, bestaande uit onder andere literatuur en 
interviews (a) biedt inzicht in de huidige GIS-infrastructuur en de geo-informatievoorziening 
waardoor deze geanalyseerd kunnen warden in het /icht van de bedrijfsprocessen (b) . Een 
confrontatie van de analyses met de in de literatuur beschreven oplossingen voor relevante GIS
vraagstukken (c) levert een aantal verbeterpunten en een oplossingsrichting voor een nieuw te 
ontwerpen GIS-infrastructuur (d). " 

Op basis van de objecten in het onderzoeksmodel zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 
1. Welk framework voor het beschrijven van een ICT-architectuur is het meest geschikt voor het in 

beeld brengen van een GIS-infrastructuur? 
2. Hoe moet dit framework in de SRE-situatie toegepast warden en welke informatie is hiervoor 

nodig? 
3. Hoe ziet de huidige GIS-infrastructuur van het SRE er uit? 

• Hoe ziet de huidige GIS-infrastructuur er binnen het SRE uit in termen van het framework? 
• Welke bedrijfsprocessen worden op dit moment ondersteund door GIS? 

4. Hoe ziet de geo-informatievoorziening er binnen het SRE uit? 
• Bij welke bedrijfsprocessen van de diensten wordt geo-informatie gebruikt? 
• Hoe ziet de geo-informatievoorziening er voor de diensten uit, rekening houdend met de 

genoemde bedrijfsprocessen van de diensten? 

Analyse 
Gedurende de analysefase is een antwoord gezocht op de onderzoeksvragen. Hiertoe is allereerst een 
vergelijking tussen verschillende frameworks voor het beschrijven van een ICT-architectuur gemaakt. 
Het gekozen framework, dat het meest geschikt is in deze situatie, is het Reference Model for Open 
Distributed Processing (RM-ODP), een 1S0-standaard voor het beschrijven van gedistribueerde 
softwaresystemen. Het framework hanteert vijf viewpoints om naar een systeem te kijken: 

• Enterprise viewpoint; view op doel, scope en policies 
• Information viewpoint; view op semantiek van informatie en informatieverwerking 
• Computational viewpoint; view op functionele decompositie 
• Engineering viewpoint; view op infrastructuur ter ondersteuning van de distributie 
• Technology viewpoint; view op keuzes van technologie voor implementatie 

In de onderstaande figuur zijn deze vij f viewpoints schematisch weergegeven. 

Tijdens de analyse is de huidige 
GIS-situatie binnen het SRE 
beschreven aan de hand van de vijf 
verschillende viewpoints van het 
framework. Dit heeft geleid tot een 
zestiental verbeterpunten, die in de 
tabel op de volgende pagina in de 
eerste kolom te vinden zijn. 

Fnk'rpri s~ Require111e/lls A11t1~1 :, is 

lnl~>nnalic,n Computational F1111ctio11a/ Specification 

Desig n 

Tt•..:hn,1!.1,gy /111ple111e11tatio11 

Daamaast zijn enkele algemene conclusies getrokken met betrekking tot de huidige situatie: 
• Op basis van de productgroepen van REZ, de productencatalogus van de MD en verschillende 

interviews kan geconcludeerd worden dat er binnen het SRE veel met geografische informatie 
(zowel digitaal als analoog) gewerkt wordt. 

TU /e 

• Op basis van de inventarisatie van de huidige applicaties en de ervaringen binnen het cluster 
ICT kan geconcludeerd worden dater al veel activiteit is op het gebied van GIS. 

• Op basis van de verbeterpunten en de analyseresultaten kan geconcludeerd worden dat er in de 
huidige situatie niet optimaal gewerkt wordt met geografische informatie en GIS. 
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In de huidige situatie valt gezien de conclusies en verbeterpunten nogal wat te verbeteren, waardoor de 
voordelen van GIS niet optimaal benut worden. 

Verbeterpunt Enterprise GIS Data & service GIS as a business 
resource GIS tool 

1. Procesbeschriivingen X 
7. Delen van kennis en infonnatie X 
8. Samenwerking mbt data-uitwisseling X 
15. Afstemming mbt gebruikte software X 
16. Liinverbindingen X 
5. Structuur in dataopslag X X 
6. Bijhouden van metadata X X 
9. Afstemming mbt applicaties X X 
10. Organisatie functioneel applicatiebeheer X X 
11. Inhoud functioneel applicatiebeheer X X 
13. Functionaliteiten-analyse nieuwe software X X 
14. Structuur in ArcView-gebruik X X 
4. Procedures eigendomsrechten en licenties X X X 
12. Structuur in licentiebeheer X X X 
2. Centraliseren van kennis X X X 
3. Fonnuleren van visie X X X 

1 - Processen 
7 en 8 - Cultuur 
8 en 15 - Communicatie 
16 -Techniek 
5 en 6 - Databeheer 
9, 10, 11, 13 en 14 - Aoolicatiebeheer 
4 en 12 - Procedures 
2 en3 VISIE en KENNIS 

Oplossingsvoorstel 
In de literatuur worden een drietal organisatiemodellen voor GIS beschreven, te weten "GIS as a 
business tool", "Data & service resource GIS" en "Enterprise GIS". Afhankelijk van enkele 
karakteristieken met betrekking tot het GIS-gebruik binnen de organisatie kan voor een van de 
modellen gekozen worden. In bovenstaande tabel is per organisatiemodel aangegeven welke 
verbeterpunten aangepakt moeten worden bij de invoering ervan. 

Op basis van de analyseresultaten is de volgende oplossing, in de vorm van een visie, voorgesteld: 
Het formuleren van een visie waarbij op de middellange termijn gestreefd wordt naar een GIS
omgeving ter ondersteuning van werkzaambeden van functionele groepen van gebruikers, 
waarbij de relatie met de bedrijf sprocessen niet expliciet geformuleerd is. Hierbij vormt bet 
"Data & service resource GIS" bet meest gescbikte organisatiemodel. 
Op de lange termijn zou de visie zicb kunnen ricbten op integratie van GIS met 
bedrijfsprocessen en bet voorzien in een framework voor geo-informatie. Hierbij past bet 
"Enterprise GIS"-organisatiemodel. 

Uit de tabel blijkt dat voor het invoeren van het "Data & service resource GIS" gewerkt moet worden 
aan de verbetering van data- en applicatiebeheer, enkele procedures en een kader van visie en kennis. 
Na een afbakening is de volgende ontwerprichting vastgesteld: 
Het zwaartepunt van de ontwerpfase zal liggen op bet ontwerpen van een nieuwe datastructuur 
en bet invoeren van een metadatasysteem. Dit resulteert uiteindelijk in een berontwerp van de 
infrastructuur. 

Een schematisch overzicht van de onderdelen van de ontwerp- en invoeringsfase staat in bijlage 5-A. 

Ontwerp 
In de ontwerpfase is begonnen met het schetsen van een kader voor de rest van het ontwerp, in de 
vorm van de visie en de benodigde kennis. Voor de visie is het volgende voorstel gedaan: 
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"De GIS-omgeving binnen bet SRE dient ter ondersteuning van de processen van de MD en de 
dienst REZ, zonder dat deze relatie met de processen expliciet geformuleerd is. Hiertoe zullen 
gebruikersgroepen doelgericbt ondersteund moeten worden bij bet uitvoeren van bun 
werkzaambeden met GIS. De ontwikkelingen in de GIS-infrastructuur zullen continu van aard 
en in lijn met elkaar moeten zijn." 

De kennis, die nodig is voor het ontwikkelen van de GIS-omgeving bestaat uit vier soorten, te weten: 
• Managementkennis, voor het organiseren en beheren van processen en procedures. 
• Technische kennis, die nodig is voor de technische realisatie van de GIS-omgeving. 
• Functionele kennis, die betrekking heeft op het toepassen van de applicaties in een vakgebied. 
• Geo-informatica kennis, die betrekking heeft op het integreren van alle activiteiten. 
Binnen het SRE zal de laatste vorm van kennis toegevoegd moeten worden en bovendien is 
reorganisatie van functionele kennis noodzakelijk. 

Het tweede gedeelte van het ontwerp heeft betrekking op databeheer. Voor het SRE is het 
noodzakelijk meer structuur aan te brengen in de opslag van data en bovendien zal het bijhouden van 
metadata grote voordelen hebben. Met metadata worden data over data bedoeld. Gebruikers kunnen 
op basis van metadata beoordelen of de betreffende informatie nuttig is en welke gebruiksbeperkingen 
er eventueel gelden. Op deze manier wordt geografische informatie dus waardevoller. Bovendien is 
het een voorwaarde voor uitwisseling van informatie, zowel intern als extem. Daamaast verkleint het 
de kans op fouten. Voorwaarde is wel dat binnen het SRE duidelijk moet zijn welke informatie 
aanwezig is, waar die opgeslagen wordt en door wie die informatie beheerd wordt. 

Orn hier achter te komen is een datamodel opgesteld, waarin de verschillende soorten informatie en 
andere relevante objecten, zijn gemodelleerd als objectklassen. De eigenschappen van deze 
objectklassen zijn weergegeven in de vorm van attributen. Het datamodel is afgebeeld in bijlage 7-F. 

Op basis van het datamodel kan een informatiesysteem opgezet worden, waarmee de geografische 
informatie van het SRE beheerd wordt. Een dergelijk systeem zal de vorm krijgen van een 
metadatabase, waarin de in het datamodel beschreven gegevens ingevoerd en bijgehouden worden. De 
procedures, die hiervoor doorgevoerd moeten worden, zijn ook op basis van het datamodel opgesteld. 

Een beheerssysteem voor geografische informatie, dat opgezet kan worden op basis van het 
datamodel, biedt onder andere de volgende functionaliteiten: 
• Geografiscbe metadata kunnen ingevoerd, bijgebouden, opgezocht en uitgewisseld worden. 
Hierdoor kunnen professionals van de diensten de geografische informatie beter interpreteren en 
toepassen zonder dat daarvoor contact met de maker gezocht hoeft te worden. Bovendien verkleint het 
bijhouden van metadata de kans op fouten in het productieproces. Geografische informatie kan 
gezocht worden op basis van de metadatavelden. 
• Productstructuren kunnen ingevoerd worden. 
V oor elk type product kan aangegeven worden welke kaarttypen, kaartlaagtypen en documenttypen 
daar standaard deel van uitmaken. Als een medewerker vervolgens een dergelijk product gaat maken, 
kan gezocht worden naar bestaande informatie. Indien die niet aanwezig is, dan zijn in ieder geval 
templates voor de betreffende kaarten, kaartlagen en documenten aanwezig. 
• Het ontwerpproces van geografiscbe informatie wordt ondersteund. 
In het systeem kunnen standaard vrijgaveprocessen worden ingevoerd. Hiermee kan aan elke versie 
van een kaart, kaartlaag of document een status gehangen worden. Dit verkleint het risico op fouten in 
de productie naar aanleiding van onvolledige, verouderde of voorlopige informatie. Bovendien kunnen 
meerdere mensen nu samen werken aan het ontwerp van geografische informatie, zonder dat 
verschillende versies van de informatie een eigen leven gaan leiden. Er wordt derhalve ook historie 
gedurende het ontwerpproces bijgehouden. 
• Distributie van geografiscbe informatie wordt geregeld. 
De geografische informatie, die met het systeem beheerd wordt, kan eenvoudiger worden verstrekt aan 
medewerkers en klanten. Hierbij kan bovendien op basis van status en onderwerp aangegeven worden 
welke personen deze informatie wel of niet mogen zien, afhankelijk van hun rol. 
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Naar aanleiding van het datamodel en de voorgestelde procedures is een herontwerp gemaakt voor de 
GIS-organisatie en infrastructuur binnen het SRE. 

Bij het gekozen organisatiemodel "data & service resource GIS" wordt een centrale GIS-eenheid 
ingesteld ter ondersteuning van de gebruikers van GIS. Ook voor het SRE is dit aan te bevelen. Het 
voorstel is om binnen het BB, als onderdeel van het cluster Informatie, een nieuw kennisgebied met 
betrekking tot GIS in te stellen. Dit zou kunnen gebeuren in de vorm van een Geo-Informatie Service 
functie (GIS-functie). Zaken, die onder de verantwoordelijkheid van de GIS-functie vallen zijn onder 
andere het beheer van ingekochte data, beheer van het metadatasysteem, formuleren en uitdragen van 
de visie op GIS en het ondersteunen van GIS-gebruikers. 
Orn te voorkomen dat de scheiding van de lijnafdelingen en de GIS-ondersteuning nadelige gevolgen 
heeft zal er een overlegstructuur met gebruikers komen. Het voorstel is het opzetten van het GIS
Gebruikersgroepen Overleg (GGO), wat bestaat uit vertegenwoordigers van de gebruikersgroepen. 

De uiteindelijke aanpassingen in de GIS-infrastructuur zullen beperkt blijven. Voor de dataopslag zal 
aanvullend onderzoek gedaan moeten worden naar een schaalbare oplossing. Hiermee kan de huidige 
folderstructuur overboord gezet worden. De toegangscontrole en distributie worden via het nieuwe 
beheerssysteem geregeld, zodat de opslag van geografische data in een grote bak kan gebeuren. 
Het beheerssysteem kan draaien op een van de huidige applicatieservers. 

Invoering 
Voor het invoeren van de voorstellen is ·een invoeringsplan opgesteld, wat te vinden is in bijlage 8-A. 
Er zal aandacht besteed moeten worden aan de volgende zaken: 
• Visie; de visie zal moeten worden gedragen door de verschillende partijen en vervolgens 

uitgedragen naar alle betrokkenen. 
• Beheerssysteem; het beheerssysteem zal moeten worden gekozen, ingevoerd en onderhouden. 
• Procedures; de procedures zullen verder moeten worden gespecificeerd, gei"ntegreerd met de 

bedrijfsprocessen en ingevoerd in de organisatie. 
• Organisatie; de aanpassingen in de organisatie zullen moeten worden ingevoerd. 
• Infrastructuur; de aanpassingen aan de infrastructuur zullen moeten worden ingevoerd. 

De totale kosten voor de invoering zijn geschat op€ 240.800,00. Daarbij komen jaarlijkse personeels
en onderhoudskosten van€ 107.500,00. 
De baten, die uitgerekend zijn, komen neer op een jaarlijkse besparing van bijna € 120.000,- voor de 
dienst REZ en ruim € 343.000,- voor de MD. Hierin is de besparing van ICT volgens de gehanteerde 
verdeelsleutel doorberekend. Het overgrote deel van de baten is echter kwalitatief van aard en laat zich 
niet uitdrukken in termen van geld. Voorbeelden hiervan zijn een hogere kwaliteit van geleverde 
producten, kortere time-to-market, ontwikkeling van nieuwe producten en hergebruik van informatie. 

Een eerste aanzet van de invoering is gegeven middels de voorstellen voor de selectie van een 
beheerssysteem. Op basis van een functionaliteitenanalyse is aangetoond dat de commerciele GIS
metadatasystemen qua functionaliteit minder uitgebreid zijn dan zogenaamde Product Data 
Management-systemen (PDM). Veel van de benodigde functionaliteit is aanwezig in standaard PDM
systemen. Het voorstel is om GIS-metadatafunctionaliteit in te bouwen in een bestaand PDM-systeem. 

Conclusies en aanbevelingen 
De belangrijkste conclusie naar aanleiding van de afstudeeropdracht is het feit dat binnen het SRE 
problemen optreden op het gebied van GIS en dat die duidelijk in kaart zijn gebracht in de analysefase, 
omdat gekeken is naar de gehele architectuur van GIS. Op deze manier is het mogelijk gebleken om 
op systematische wijze de verbeterpunten aan te geven en het ontwerp specifiek te richten op 
databeheer. Dit is over het algemeen een onderbelicht thema bij organisaties waar GIS gebruikt wordt. 
De voorstellen, die in dit rapport gedaan zijn, zullen bijdragen aan een verbetering van de inteme 
informatiehuishouding van het SRE. Uiteraard is dit belangrijk met het oog op een vrije markt en de 
wensen van de klant. De belangrijkste aanbeveling luidt dan ook om de voorstellen, gedaan in de 
ontwerpfase door te voeren. 
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Yoorwoord 

Voorwoord 

E Samenwerktnpverband 
Regio Eindhoven 

Op 24 en 25 september stond de GIS-conferentie 2003 in Rotterdam op het programma. De titels van 
enkele lezingen en workshops over Geografische Informatie Systemen trokken mijn aandacht en ik 
besloot om beide dagen een kijkje te gaan nemen. Na een treinreis van anderhalf uur arriveerde ik in 
het congrescentrum, waama ik snel mijn eerste bak koffie wist te bemachtigen. Op het moment dat ik 
het kopje voor de eerste keer richting mijn mond bewoog, kwam er plots een vreemde vogel voor me 
staan. Zijn hand had stak hij in mijn richting en daarbij slaakte hij luid de kreet: "Wij gaan GIS 'sen! ". 

Het was me direct duidelijk dat ik was doorgedrongen tot de kem van een voor mij nieuw vakgebied. 
Gedurende die twee dagen voerde ik als beginnend GIS-deskundige gesprekken met diverse mensen 
uit het vakgebied en liet ik me voorlichten over de verschillende systemen en oplossingen. Ik raakte 
steeds meer geYnteresseerd in het vakgebied, waar ik zes maanden eerder bij toeval ingerold was. 
Destijds beperkte mijn kennis zich tot het verklaren van de afkorting GIS. Intensieve literatuurstudie, 
bedrijfsbezoeken en het volgen van de ontwikkelingen in tijdschriften en op het internet, hebben er 
echter voor gezorgd dat mijn kennis en interesse op het gebied van GIS aardig toegenomen is. 

Mijn afstudeeropdracht heeft plaatsgevonden bij het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven van 
maart 2003 tot en met januari 2004. Daar werd me de kans geboden om mijn theoretische kennis, 
opgedaan gedurende mijn studie Technische Bedrijfskunde, in een bedrijfsmatige omgeving in 
praktijk te brengen. De mix tussen een bedrijfsmatig werkend overheidsbedrijf, GIS en technische 
bedrijfskunde bleek een zeer boeiende en al snel ontpopte zich een interessant afstudeeronderzoek. 
Voor mij werd de relatie tussen theorie en praktijk gedurende het uitvoeren van de opdracht steeds 
duidelijker. Hoe langer ik met het onderzoek bezig was, des te beter kreeg ik een concreet 
eindresultaat voor ogen. Soms verdween het eindresultaat weer even uit het vizier, maar gelukkig kon 
ik telkens terugvallen op de deskundigheid van mijn begeleiders, waama het juiste pad weer snel 
teruggevonden werd. 

Op deze plaats wil ik daarom een woord van dank richten tot mijn drie begeleiders. Namens de 
faculteit Technologie Management was dat mijn eerste begeleider Dhr. Pels, met wie ik menig uur 
mijn datamodel besproken heb, waama aanpassingen volgden, gevolgd door nieuwe gesprekken en 
nieuwe aanpassingen, net zo lang totdat er een praktisch eindresultaat op tafel lag. Mijn tweede 
begeleider, Dhr. Van der Waerden van de faculteit Bouwkunde, heeft me met name bijgestaan in het 
ontwikkelen en toetsen van mijn GIS-kennis. De gesprekken, die ik met hem over GIS gevoerd heb, 
hebben zeker bijgedragen tot een beter begrip van deze voor mij nieuwe materie. Last but not least wil 
ik mijn bedrijfsbegeleider, Eric Wiggers, bedanken voor zijn dagelijkse begeleiding bij mijn opdracht. 
Zowel op inhoudelijk als op humoristisch gebied heeft dit een grote meerwaarde gehad. 

Ik kijk terug op een zeer leerzame en plezierige tijd bij het SRE. Mede dankzij mijn collega's van het 
cluster ICT, viel er elke dag weer genoeg te lachen. Ik had mijn plaats binnen de afdeling dan ook snel 
gevonden. Ook de open houding van het gehele SRE-personeel heeft bijgedragen aan het slagen van 
mijn opdracht. Vrijwel altijd lukte het collega's om tijd voor me vrij te maken als dat nodig was. 

Met dit rapport komt er een einde aan mijn opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. Na zeven jaar studie en andere activiteiten wordt het nu tijd voor iets anders. 
Ik ben in ieder geval dusdanig geYnteresseerd geraakt in het vakgebied van GIS, dat ik met het oog op 
de komende tijd kan zeggen: 

"lk ga GJS'sen!" 

HarmDovens 

Eindhoven, januari 2004 
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Hoofdstuk 1 lntroductie en probleemstelling 
In dit hoofdstuk zal in paragraaf 1.1 het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven gei'ntroduceerd 
worden. Vervolgens zal een korte introductie van Geografische Informatie Systemen volgen in 
paragraaf 1.2. In de derde paragraaf van het hoofdstuk zal de initiele probleemstelling geschetst 
worden, die als basis dient voor de rest van het project. 

1.1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 
In het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven werken de 22 gemeenten in Zuidoost-Brabant samen 
op beleidsterreinen, die om een regionale aanpak vragen. Dat zijn ruimtelijke ordening, 
volkshuisvesting, verkeer en vervoer, recreatie en toerisme, milieu en afvalverwijdering, sociaal
economische zaken en arbeidsvoorziening, gezondheidszorg, maatschappelijke zorg en welzijn, 
onderwijs, cultuur en streekarchief. De activiteiten worden deels uitgevoerd op basis van de Kaderwet 
en deels op concurrerende basis. Het SRE is te plaatsen tussen de gemeenten en de provincie in. Voor 
30% valt het SRE onder de overheid, de overige 70% kan als een commerciele instelling gezien 
worden. De 22 gemeenten in de regio zijn de klanten van het SRE. 

Ter uitvoering van de opgedragen taken kent het SRE een drietal diensten: dienst Ruimte Economie 
Zorg, Milieudienst Regio Eindhoven en Regionaal Historisch Centrum. In totaal werken bij het SRE 
ongeveer 400 personen, waarvan ongeveer 340 bij de dienst REZ en de MD. 
De organisatiestructuur van het SRE wordt in figuur 1.1 schematisch weergegeven 

REZ= 
MD= 
RHC= 
BB= 

SRE 

BB 

REZ MD 

Dienst Ruimte, Economie en Zorg 
Milieudienst Regio Eindhoven 
Regionaal Historisch Centrum 
Bedrijfsbureau (ondersteunende dienst) 

Figuur 1.1: Organisatiestructuur van het SRE 

RHC 

Het SRE heeft een algemeen bestuur, de Regioraad, bestaande uit 50 leden. De leden worden door de 
gemeenteraden aangewezen. Iedere gemeente is in de Regioraad vertegenwoordigd, waarbij het aantal 
leden per gemeente afhankelijk is van het aantal inwoners van die gemeente. De Regioraad wijst uit 
haar midden een Dagelijks Bestuur aan, dat bestaat uit vijf leden en een voorzitter. De burgemeester 
van Eindhoven is voorzitter van de Regioraad en van het Dagelijks Bestuur. In hoofdstuk 2 zal dieper 
ingegaan worden op het SRE, de producten en de omgeving. 

1.2 Geografische lnformatie Systemen 
Binnen de MD en de dienst REZ wordt gebruik gemaakt van Geografische Informatie Systemen 
(GIS). Een GIS biedt de functionaliteit van het koppelen van geografische en niet-geografische (of 
thematische) gegevens, via coordinaten. Hierdoor kunnen allerlei ruimtelijke gegevens met betrekking 
tot bijvoorbeeld bodem of bestemmingsplannen gegenereerd, geanalyseerd en vervolgens intern of aan 
de gemeenten beschikbaar gesteld worden. De gegevens komen deels uit onderzoek en metingen, wat 
ook door het SRE zelf uitgevoerd wordt en deels worden ze verkregen via commerciele kanalen. De 
informatie wordt gebruikt ter ondersteuning van het uit te voeren beleid. 
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Een definitie van een GIS, die met name betrekking heeft op een overheidssituatie kan als volgt 
geformuleerd worden [Hendriks & Ottens]: 

"Een GIS is een computersysteem dat hulpmiddelen biedt om aan elkaar gekoppelde ruimtelijke en 
niet-ruimtelijke gegevens te structureren, op te slaan, te bewerken, te beheren, op te vragen, te 
analyseren en weer te geven, zodanig dat die gegevens nuttige informatie opleveren voor het 
beantwoorden van een gegeven beleids- of onderzoeksvraag. " 

GIS data 

Figuur 1.2: Componenten van een GIS 

De term computersysteem in bovengenoemde definitie vraagt om 
een verdere uitwerking, aangezien hier veel onder verstaan kan 
worden. In de literatuur wordt gesteld dat een GIS, gezien als 
computersysteem, is opgebouwd uit de vijf componenten, 
weergegeven in figuur 1.2. Het zijn de volgende [Longley, Goodchild 

& Maguire]: 

• Hardware 
• Software 
• Gegevensbestanden ( data ware) 
• Mensen (life- of human ware) 
• Organisatiekader ( orgware I methods) 

De basis van een GIS wordt gevormd door ruimtelijke data. Het gaat immers om het vastleggen en 
verwerken van gegevens, die aan een bepaalde plaats op het aardoppervlak gerelateerd zijn. Er zijn 
verschillende manieren waarop deze zogenaamde geografische referentie gerealiseerd kan worden, 
waarvan het refereren aan het zogenaamde coordinatenstelsel van de RijksDriehoeksMeting, via een 
combinatie van een (x,y)-coordinaat, de meest gebruikte is. Op het moment dat de locatie van een 
geografisch object beschreven is kunnen aan dat object tal van andere, niet-ruimtelijke data, zoals 
attribuutwaarden, gekoppeld worden. 

Naar aanleiding van het bovenstaande rest uiteraard nog de vraag op welke manier de geografische 
objecten uit de werkelijkheid vastgelegd moeten worden. Hiervoor zijn in praktijk grofweg twee 
methoden, die vertaald zijn in twee typen GIS, te weten de vector- en raster-georienteerde GIS. 

Bij een vector-georienteerde GIS wordt de werkelijkheid weergegeven met punt-, lijn- en 
vlakelementen. Objecten worden beschreven aan de hand van coordinaten en wiskundige functies. Een 
lijn bijvoorbeeld, kan getekend worden op basis van de coordinaten van een begin- en een eindpunt. 
Het voordeel van deze manier van representeren is dat elk object gei"soleerd beschreven wordt en dus 
individuele waarden mee kan krijgen. Op basis hiervan kunnen analyses met betrekking tot dat object 
of tussen objecten onderling uitgevoerd worden. Nadeel is dat per object voor een bepaald attribuut 
dus ook slechts een waarde toegekend kan worden. 

Bij een raster-georienteerde GIS wordt als het ware een grid over de werkelijkheid heen gelegd, 
waama per eel een waarde toegekend kan worden. De mate van nauwkeurigheid wordt hierbij bepaald 
door de grootte van de cellen. Een rastermodel is vaak opgebouwd uit verschillende lagen en is 
daardoor zeer geschikt voor het uitvoeren van analyses op de waarden van de verschillende lagen in 
een eel. Bij een vector-georienteerde GIS is dat moeilijker, omdat de objecten in de verschillende 
lagen niet altijd precies even groot zijn. Een groot nadeel is dat een hoge mate van nauwkeurigheid 
zeer omvangrijke bestanden tot gevolg heeft. 

Beide vormen van GIS hebben voor- en nadelen en het is dan ook sterk afuankelijk van de toepassing 
welke vorm het meest geschikt is. Het GIS dat bij het SRE het meest gebruikt wordt is ArcView, een 
desktop-GIS van ESRI [Handboek ArcView]. Dit pakket is in feite een combinatie van een vector- en een 
raster-GIS. De verschillende lagen kunnen vector- of raster-georienteerd zijn. Meer informatie over 
het pakket Arc View en de andere GIS-producteh van ESRI is te vinden in bijlage 1-A. 
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Enkele toepassingen van GIS bij het SRE zijn bodemanalyse en -beheer, geluidsberekeningen, 
verkeersanalyses, beheer van openbaar vervoer, stankberekeningen en het bijhouden van de status van 
bestemmingsplannen. 

Ter voorbereiding op het afstudeerproject is een literatuuronderzoek naar GIS uitgevoerd in het kader 
van de Bijzondere Opdracht. In het eindrapport van het literatuuronderzoek wordt dieper ingegaan op 
de methoden en technieken die aan GIS ten grondslag liggen. Daamaast is een uitgebreide 
inventarisatie van de GIS-markt gemaakt. In het vervolg van dit rapport zal waar nodig dieper 
ingegaan worden op de theoretische aspecten van GIS. 

De behoefte om ruimtelijke informatie te verwerken en te analyseren is de laatste jaren sterk 
toegenomen, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Het mag duidelijk zijn dat hiermee ook de 
ontwikkeling van GIS in een stroomversnelling gekomen is, wat ook blijkt uit het enorme aantal 
toepassingsvelden. Met deze toename in het gebruik van GIS gaan de nodige organisatorische en 
beheersmatige problemen gepaard. In de volgende paragraaf zal beschreven worden met welke 
problemen op het gebied van GIS men bij het SRE op dit moment te maken heeft. 

1.3 lnitiele probleemstelling 
Binnen de MD en de dienst REZ zijn verschillende GIS en daaraan verwante applicaties in gebruik. 
Bij het cluster ICT wordt men steeds meer geconfronteerd met incidenten en verzoeken op het gebied 
van deze pakketten, terwijl het aan kennis hierover ontbreekt. Met name het beheer, zowel technisch 
en functioneel is in de huidige situatie uiterst lastig. 
Het bleek dat er de laatste jaren een wildgroei van GIS plaatsgevonden heeft. Daarbij komt dat het 
overzicht van gebruikte systemen en datasets ontbreekt. Er is te weinig visie en structuur op het gebied 
van ruimtelijke informatie. De verschillende systemen zijn feitelijk allemaal functionele eilandjes, 
waardoor naar verwachting een efficiente en effectieve manier van werken belemmerd wordt. 
Bovendien streeft het SRE emaar een digitale overheid te zijn, maar op dit moment kan men te weinig 
digitaal en overzichtelijk aanleveren, noch intern noch aan klanten. Het is duidelijk dat zowel de 
bedrijfsprocessen met betrekking tot het verkrijgen, verwerken en verstrekken van informatie, evenals 
de gebruikte systemen opnieuw georganiseerd en gestructureerd moeten worden. 
Bovenstaande vermoedens hebben de aanleiding voor de afstudeeropdracht gevormd. 

In dit hoofdstuk is het SRE geintroduceerd en is kort ingegaan op Geografische Informatie Systemen. 
Daamaast is de initiele probleemstelling beschreven, op basis waarvan het project gestart is. 

In het volgende hoofdstuk zal dieper ingegaan worden op de verschillende diensten van het SRE en de 
producten die ze leveren. Ook de omgeving zal nader bekeken worden. Voorts wordt aandacht besteed 
aan een eerdere poging binnen het SRE om de GIS-problematiek op te lossen en worden belangrijke 
achtergronden beschreven, waar in de loop van het project rekening mee gehouden moet worden. Dit 
leidt tot de definitieve opdrachtformulering. 
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Hoofdstuk 2 Orientatie en opdrachtformulering 

E Sam~npvertiand 
Regio Eindhoven 

In de eerste paragraaf van dit hoof dstuk zal dieper ingegaan worden op het SRE, de diensten en de 
producten die ze leveren. In paragraaf 2.2 zal een overzicht gegeven worden van de positie van het 
SRE in de omgeving waarbinnen het actief is. De derde paragraafheeft betrekking op de reeds gedane 
inspanningen met betrekking tot GIS bij het SRE en in paragraaf 2.4 staan enkele achtergronden 
beschreven, die in de loop van het project van belang zouden kunnen zijn. Dit alles leidt tot de 
definitieve opdrachtformulering in paragraaf 2.5. 

2.1 Beschrijving van het SRE 
Zoals reeds in hoofdstuk 1 beschreven is bestaat het SRE uit drie diensten en een ondersteunende 
afdeling, te weten het Bedrijfsbureau (BB). De dienst Regionaal Historisch Centrum (RHC) valt 
volledig buiten de scope van het onderzoek, aangezien daar geen enkele GIS-toepassing aanwezig is 
en er ook niet met digitale ruimtelijke informatie gewerkt wordt. 

In hoof dstuk 1 is kort aan bod gekomen dat het SRE zich bezighoudt met regionale (beleids-)taken. De 
klanten van het SRE zijn de 22 gemeenten in de regio en steeds vaker ook overheden buiten de regio. 

De taken van het SRE zijn onder te brengen in een zestal taakvelden [SRE Werkprogramma], te weten: 
3. Verkeer en vervoer 
5. Milieubeheer 
6. Recreatie en Natuur 
7. Economische en Agrarische Zaken 
8. Welzijn 
9. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 
NB. De nummering van de taakvelden is overgenomen uit de gebruikte inteme documenten. 

Voor het succesvol uitvoeren van haar taken heeft het SRE een Meerjarenbeleidsplan [SRE 

Meerjarenbeleidsplan], met daarin de beleidsdoelen en per taakveld een uitwerking naar doelen en 
resultaten. Op basis van het Meerjarenbeleidsplan wordt jaarlijks een begroting [SRE Begroting 2003] 

opgesteld, waaruit vervolgens een concreet werkprogramma [SRE Werkprogramma] wordt afgeleid. 

De missie van het SRE is als volgt geformuleerd [SRE Meerjarenbeleidsplan]: 

"De regio moet voorzien in de behoefte aan werken, wonen, recreeren, maatschappelijke participatie 
en een veilige leefomgeving zonder dat daarmee kansen voor toekomstige generaties verloren gaan. 
Het SRE wil een organisatie zijn die op een flexibele wijze kan inspelen op de behoeften van de 
gemeenten en op doelmatige wijze mede inhoud kan geven aan de regionale vraagstukken. " 

De kemproducten van het SRE zijn de volgende [SRE Meerjarenbeleidsplan]: 

1. Inhoudelijke expertise 
2. Bestuurlijke organisatie 
3. Beleidsontwikkeling 
4. Uitvoering 
5. Productontwikkeling 

De taken, die in elk van de taakvelden onder te brengen zijn, worden deels uitgevoerd op basis van de 
Kaderwet en deels op basis van vrijwillige samenwerking. Behalve deze taken is er nog sprake van 
producten, die op individuele basis geleverd worden en de financiering hiervan wordt in een contract 
vastgelegd. 

In het navolgende zullen de Milieudienst (MD), de dienst Ruimte, Economie en Zorg (REZ) en het 
Bedrijfsbureau (BB) verder beschreven worden. Een uitgebreide weergave van de organisatiestructuur 
is afgebeeld in bijlage 2-A. 
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E Samenwerk1npverband 
Regio Eindhoven 

Onder taakveld 5 vallen voor de MD wettelijke taken en taken, die op vrijwillige samenwerking met 
gemeenten gebaseerd zijn. De wettelijke taken bestaail alleen nog uit het maken van een 
milieubeleidsplan. Gezien het feit dat de gemeenten daar geen interesse in hebben worden er geen 
wettelijk verplichte taken door de MD van het SRE uitgevoerd. 
De regionale taken die uitgevoerd worden op basis van vrijwillige samenwerking met gemeenten 
vallen ook onder taakveld 5. De gemeenten kunnen hierbij een keuze maken uit een bepaald pakket 
van producten, in het kader van een regionaal milieuwerkprogramma. · 
De overige projecten die de MD uitvoert zijn op basis van bilaterale contracten met gemeenten. 
Gezien het feit dat de MD veel projecten op bilaterale basis uitvoert is een productencatalogus 
[Productencatalogus MD] opgesteld, waarmee alle activiteiten die de MD uitvoert gecategoriseerd kunnen 
worden. Een overzicht van de productgroepen van de MD, zoals die in de begroting 2004 en de 
productencatalogus MD zijn opgenomen, is te vinden in bijlagen 2-B en 2-C. 

De MD is georganiseerd in vier af delingen, te weten Eindhoven, Helmond, De Kempen en Ad vies, 
zoals in bijlage 2-A te zien is. Daarnaast is er een functionele samenwerkingsstructuur, via de 
zogenaamde Q-kringen, waarin afdelingsoverschrijdend overleg plaatsvindt. 

2.1.2 Dienst Ruimte, Economie en Zorg 
Binnen de dienst REZ worden veel meer taken uitgevoerd, die onder te brengen zijn in een van de 
genoemde taakvelden, hetgeen dus neerkomt op wettelijk verplichte taken, of taken op basis van 
vrijwillige samenwerking. In de begroting 2004 worden de activiteiten van de dienst REZ voor het 
eerst ingedeeld op basis van productgroepen. In bijlage 2-B is een overzicht hiervan te vinden. 

De dienst REZ is georganiseerd in twee sectoren, te weten Ruimtelijke Planning (RP) en Sociaal 
Economische Zaken (SEZ), zoals in bijlage 2-A te zien is. Deze sectoren zijn elk onderverdeeld in een 
aantal clusters. 

2. 1.3 Bedrijfsbureau 
Het BB is een faciliterende dienst, die de overige diensten moet ondersteunen bij het leveren van hun 
producten. Hiertoe maakt het BB in de jaren 2003 en 2004 een organisatieverandering door tot een 
meer service- en klantgerichte dienst. 

Het huidige BB is georganiseerd in een vijftal clusters, te weten Bestuurlijke Ondersteuning, ICT, 
Personeel & Organisatie, Financien en Documentatie & Informatie, zoals in bijlage 2-A te zien is. Na 
de reorganisatie zullen er twee clusters ontstaan, te weten de clusters Informatie en Organisatie. 

2.2 Positie van het SRE 
Het SRE is actief in een overheidsomgeving, waarbij de 22 gemeenten in de regio het grootste 
gedeelte van de activiteiten van het SRE financieren. Deze financiering bestaat uit een jaarlijkse 
bijdrage op basis van het aantal inwoners. In feite dragen de gemeenten dus het bedrijfsrisico van het 
SRE. Voor een kleiner gedeelte zijn de diensten van het SRE ook verantwoordelijk voor een stulge 
eigen financiering, door middel van het verkopen van hun producten aan individuele klanten. Meer 
hierover is te lezen in paragraaf 2.4. 
In praktijk komt het erop neer dat er door de diensten van het SRE wel omzet gerealiseerd mag 
worden op de vrije markt, zij het met mate. Een doelstelling die hiermee samenhangt, is dat het SRE 
emaar streeft om producten te leveren die marktconform zijn en in die optiek maakt het SRE dus als 
een adviesbureau onderdeel uit van de markt. Te allen tijde moet echter in het achterhoofd gehouden 
worden dat het SRE geen commerciele status heeft. De risico's voor de gemeenten moeten dus niet te 
groot worden door de commerciele activiteiten van het SRE. 
Winst maken kan in een overheidsomgeving formeel niet, aangezien er altijd wordt gewerkt met een 
nulbegroting. Indien een project toch winst oplevert, dan worden deze extra middelen aangewend voor 
bijvoorbeeld het aflossen van schulden of het financieren van projecten, die een negatieve begroting 
hebben. 

TU/e Geografische Inforrnatie Systemen bij het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 6 



Hoofdstuk 2 - Orientatie en opdrachtformulering E Samenwerldnpverband 
Regfo f indhoven 

Het is duidelijk dat het SRE wel degelijk te maken heeft met concurrentie, bijvoorbeeld van 
commerciele adviesbureau's, zoals Oranjewoud en Grontmij. Daarbij komt dat de druk vanuit de 
gemeenten op de kwaliteit van de dienstverlening van het SRE toeneemt. Het SRE heeft een 
voorsprong op commerciele bureau's, omdat het over veel informatie en expertisevelden beschikt, 
maar het moet dit wel waar blijven maken. Een interessant aspect aan de hele situatie is de 
ontwikkeling van de dienstverlening en met name de drivers die hiervoor zorgen. In feite heeft het 
SRE te maken met een relatief 'veilige' omgeving voor innovatieve projecten. Het bedrijfsrisico is niet 
zo groot als bij commerciele ondememingen. Vanuit die optiek is er dus alle ruimte voor diverse 
innovatie-initiatieven. Vanuit een ander perspectief is het voor het SRE, in de overheidsrol die het 
bekleedt, natuurlijk van minder groot belang om te innoveren dan voor een commercieel bedrijf. Het 
bovenstaande geeft aan dat gedurende de opdracht het aspect cultuur niet onderschat mag worden. 

2.3 Adviesproject NexpRI 
In 1998 is een geo-informatietraject voor het SRE in gang gezet, met als doel het bundelen van de 
GIS-inspanningen binnen de gehele organisatie. Het project werd uitgevoerd door het Nederlands 
Expertisecentrum voor Ruimtelijke lnformatie (NexpRI) en was verdeeld in een zestal fasen [Wessels & 

Thorborg]. 

Tijdens de initiatiefase is een analyse gemaakt van de organisatie-inteme geo-informatievoorziening. 
Uit de resultaten is gebleken dat het gebruik van GIS een meerwaarde biedt, zowel voor het 
kennismanagement in de organisatie, evenals voor de dagelijkse werkzaamheden. Bij het SRE is het 
besef tot leven gekomen dat een gestructureerde geo-informatievoorziening en de beschikbaarheid van 
de geo-informatie de dagelijkse werkzaamheden van SRE-medewerkers aanmerkelijk kan verlichten, 
versnellen, verbeteren en verluchtigen. 

Uiteindelijk is slechts een gedeelte van het geo-informatietraject doorlopen. De implementatie van 
GIS door NexpRI is stopgezet na de initiatiefase. Hiervoor zijn, uit de orienterende interviews, de 
volgende redenen naar voren gekomen: 

• Te hoge kosten 
• Te weinig urgentie 
• Te weinig praktijktechnische kennis over GIS binnen het SRE 
• Te weinig draagvlak bij de betrokkenen 
• Geen overtuiging bij het MT 
• Betrokkenen zaten niet op een lijn 

Wel zijn destijds vier pilotprojecten geformuleerd, met als doel om aan te tonen dat GIS een 
meerwaarde heeft voor het SRE en om de medewerkers te betrekken bij het project. Daamaast gaven 
de projecten inzicht in de bestaande (geo-)informatievoorziening en -behoeften en in de bruikbaarheid 
van exteme bestanden. De pilotprojecten zijn na de stopzetting van het project voortgezet en besloten 
is om eenieder binnen het SRE zijn eigen weg te laten vinden op het gebied van GIS. Dit heeft 
uiteindelijk geleid tot kleine kemen van GIS-activiteiten, waarbij coordinatie op gebruikersniveau 
plaatsvond. Deze initiatieven zijn vervolgens onafhankelijk van elkaar een andere richting op 
gegroeid, hetgeen geresulteerd heeft in de huidige situatie. 

Naar aanleiding van het rapport van NexpRI zijn in het kader van dit project enkele aandachtspunten 
geformuleerd. Deze punten geven aan wat potentiele valkuilen kunnen zijn, zodat daar tijdig op 
geanticipeerd kan worden. Tevens kunnen de positieve punten meegenomen worden als extra input 
voor het onderzoek. De belangrijkste leerpunten naar aanleiding van het NexpRI-rapport zijn de 
volgende: 
• Bet uitvoeren van een grondige analyse is belangrijk 

Te snel denken in termen van oplossingen kan fataal zijn voor een GIS-project. De analysefase zal 
meer inzicht moeten geven in de problematiek, verbeterpunten, oorzaken en achtergronden. Van 
daaruit zal een ontwerp gemaakt moeten worden, dat de feitelijke problemen ook echt oplost. 
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Bovendien is een dergelijke analyse een prima middel om betrokkenen te overtuigen van het feit 
dat GIS een meerwaarde biedt voor een organisatie. 

• Bet creeren van draagvlak is belangrijk 
Draagvlak binnen de organisatie is een van de succesfactoren voor het slagen van een GIS
implementatie in een organisatie. Zowel de gebruikers als het MT zullen overtuigd moeten zijn 
van het feit dat GIS een meerwaarde kan bieden, zowel op operationeel als op strategisch niveau. 

• GIS moet geen doel op zich worden 
GIS blijft een ondersteuning van de bedrijfsprocessen en moet ook als zodanig in de context van 
het bedrijfsproces geplaatst worden. 

2.4 Achtergronden 
Naar aanleiding van het houden van orienterende interviews en het doornemen van 
bedrijfsdocumentatie is een aantal aspecten aan het licht gekomen, waar rekening mee gehouden dient 
te worden, om een succesvolle afronding van het project te waarborgen. Ben tijdige onderkenning van 
mogelijke valkuilen biedt logischerwijs de beste mogelijkheden om er adequaat op te reageren. 

Het belangrijkste punt is het feit dat de MD en de dienst REZ nogal verschillen op een aantal 
gebieden. Binnen de MD heeft reeds een grote professionaliseringsslag plaatsgevonden, die 
geresulteerd heeft in gedetailleerde procesbeschrijvingen en een ISO-certificering. Voor de dienst REZ 
staat een professionaliseringsslag voor 2004 op het programma. 
Ben mogelijke oorzaak van deze verschillen is de manier van financiering van de werkzaamheden. In 
bijlage 2-D wordt duidelijk gemaakt dat de MD veel meer projecten op contractbasis uitvoert en de 
dienst REZ een groter aantal wettelijke taken. Daarnaast verschilt de aard van de werkzaamheden 
sterk. De MD voert veel kortcyclische projecten uit, waarbij standaardisatie van werkzaamheden 
eenvoudiger is. De dienst REZ voert meer beleidstaken uit, die zich minder eenvoudig in termen van 
processen laten beschrijven. 

Ben antler punt is het feit dat er uit de orienterende interviews gebleken is dat er in sommige 
onderdelen van de informatieketen, zowel intern alsook bij gemeenten en andere overheden, een 
cultuur heerst waarbinnen het voorkomt dat de eigen informatie af gebakend wordt. Er wordt gewerkt 
in een omgeving met veel experts, die veel informatie bezitten. De bereidheid tot het delen van deze 
informatie is uiteraard een vereiste voor een kwalitatief goede dienstverlening. 

2.5 Opdrachtformulering 
In deze paragraaf zal in op basis van de resultaten uit de voorgaande paragrafen een definitieve 
opdracht geformuleerd worden en deze zal kort toegelicht worden. In paragraaf 2.5.2 zal vervolgens 
de opdrachtatbakening plaatsvinden. 

2.5.1 Definitieve opdrachtformulering 
Na het uitvoeren van de orientatie, waarvan de resultaten eerder in dit hoofdstuk beschreven zijn, is de 
volgende definitieve opdracht geformuleerd: 

"Ontwerp een nieuwe GIS-infrastructuur met bijbehorend implementatieplan voor het 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. " 

Het ontwerpgedeelte van het afstudeeronderzoek betreft in dit geval dus een nieuwe GIS
infrastructuur. De infrastructuur van een systeem beschrijft de manier waarop de verschillende 
componenten (fysiek) gekoppeld zijn en hoe de verbindingen er uit zien [Gedistribueerde ICT

Architecturen]. Het maakt onderdeel uit van de architectuur van het systee!,ll, waarbij vanuit een veel 
'hoger'perspectief naar het systeem gekeken wordt. In het vak Gedistribueerde ICT-Architecturen 
wordt voor architectuur de volgende definitie gehanteerd: 
"De architectuur van een systeem is de structuur van dat systeem, die de componenten, de extem 
zichtbare (statische en dynamische) eigenschappen van deze componenten en de relaties er tussen 
omvat." 
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De infrastructuur is hier een onderdeel van en kan gezien worden als de fysieke vertaling van de 
architectuurbeschrijving. Alvorens een goede infrastructuur te kunnen ontwerpen zal er dus een 
grondige analyse van de gehele architectuur plaats moeten vinden, omdat de verschillende 
componenten in samenhang beschouwd dienen te worden. 

2.5.2 Afbakening van de opdracht 
Op basis van de opdrachtformulering kan geconstateerd worden dat bet in principe de bedoeling is om 
de nieuwe GIS-infrastructuur SRE-breed te ontwerpen. Dat wil zeggen dat zowel de MD als de dienst 
REZ binnen de scope van bet project vallen. Het doel gedurende bet uitvoeren van bet project zal dus 
zijn om beide diensten actief te betrekken. Zoals reeds vermeld werd in paragraaf 2.1 valt bet 
Regionaal Historisch Centrum (RHC) volledig buiten bet project. Uiteraard is bet mogelijk dat er 
tijdens bet project een situatie ontstaat, waarin opnieuw afgebakend moet worden. Indien nodig zal dit 
gebeuren om er zeker van te zijn dat bet project binnen de beschikbare tijd resulteert in een praktisch 
toepasbaar ontwerp. Uitgangspunt is in ieder geval om voor de analysefase nog geen verdere 
afbakening te laten plaatsvinden en de analyse voor de MD, bet BB en de dienst REZ uit te voeren. 

De invoering zelf zal geen deel uit maken van bet project. W el zal bet eindontwerp voorzien zijn van 
een implementatieplan, ter ondersteuning van een al dan niet gefaseerde invoering van de nieuwe GIS
infrastructuur. 

In dit hoofdstuk is een beschrijving gegeven van bet SRE en daamaast is aandacht besteed aan de 
positie die bet SRE bekleedt in de markt. Vervolgens zijn paragrafen gewijd aan een eerdere 
inspanning met betrekking tot GIS en achtergronden, die mogelijk een rol van betekenis kunnen 
spelen. Daamaast is de definitieve opdracht geformuleerd, toegelicht en afgebakend. 

In bet volgende hoofdstuk zal aangegeven worden hoe de hierboven beschreven opdracht uitgevoerd 
zal gaan worden, in de vorm van een plan van aanpak. 
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Hoofdstuk 3 Plan van aanpak 
In de vorige hoofdstukken is een orientatie uitgevoerd, op basis waarvan een definitieve opdracht is 
geformuleerd in hoofdstuk 2. De uitvoering van de opdracht zal in de rest van het project tot stand 
komen en de manier waarop <lit zal gebeuren, is beschreven in het plan van aanpak. De stappen, die 
tijdens het project gevolgd worden zijn weergegeven in figuur 3.1. Deze stappen zullen worden 
toegelicht in paragraaf 3 .1. 

Orientatie Analyse Ontwerp Invoering Evaluatie / 
rapportage 

Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk 
1,2 3,4,5 7 8 9 

Figuur 3.1: Projectopzet 

Verder zullen in <lit hoofdstuk de belangrijkste punten uit het plan van aanpak beschreven worden. Dit 
zijn het onderzoeksmodel in paragraaf 3.2 en de hieruit afgeleide onderzoeksvragen in paragraaf 3.3. 
Overige punten, die in het plan van aanpak beschreven zijn, hebben betrekking op communicatie en 
projectorganisatie. Daamaast omvat het plan van aanpak een tijdsplanning, die is opgenomen in 
bijlage 3-A. 

3.1 Projectopzet 
Als opzet voor het project is globaal het Tien Stappen Plan van Kempen en Keijzer [Kempen & Keizer) 

gevolgd. Dit stappenplan is echter met name bedoeld voor adviesprojecten en gaat ervan uit dat bij de 
contractering het probleem al min of meer bekend is. Een altematief voor het TSP is de Regulatieve 
Cyclus van Van Strien [Bedrijfskundige Methodologie), waarin zes stappen onderscheiden worden. Gezien 
het feit dat het om een organisatieverandering gaat, biedt ook de Interventiecyclus [Hendriks & Ottens) 

interessante inzichten. 
Een confrontatie van de bovengenoemde methodologieen laat zien dat de fasen die gevolgd worden 
grote overeenkomsten vertonen. Een vertaling van de theorie naar <lit specifieke afstudeerproject bij 
het SRE leidt tot de volgende fasering van het project: 

I. Orientatiefase 
Tijdens deze fase zal een exteme orientatie van het bedrijf uitgevoerd worden, ter voorbereiding 
op het intakegesprek. Tevens zullen orienterende interviews en beschikbare documentatie en 
literatuur meer inzicht moeten geven in de organisatie en de GIS-problematiek die binnen het 
SRE speelt. De orientatiefase zal worden afgesloten met het formuleren van de definitieve 
opdrachtformulering naar aanleiding van de initiele probleemstelling. 

II. Analysefase 
In de analysefase zal het feitelijke onderzoek naar het probleem en de daaraan ten grondslag 
liggende oorzaken plaatsvinden. Resultaten van deze fase zullen mogelijke verbeterpunten zijn, 
die uitgewerkt worden tot concrete oplossingsrichtingen. 

III. Ontwerpfase 
Tijdens de ontwerpfase zal een oplossingsvoorstel of ontwerpscenario verder worden uitgewerkt 
tot een concreet ontwerp voor de nieuwe situatie. 

IV. Invoeringsfase 

TU /e 

In de invoeringsfase zal getracht worden het ontwerp in te voeren in de organisatie. Het concrete 
product van deze fase zal een implementatieplan zijn. 
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V. Evaluatie- en rapportagefase 
De rapportage zal gedurende het gehele project plaatsvinden, maar het zwaartepunt zal in deze 
laatste fase liggen. Daamaast zal in deze fase de evaluatie plaatsvinden van het doorlopen proces 
evenals van het opgeleverde ontwerp. 

In bijlage 3-A is een tijdsplanning opgenomen, waarin dezelfde fasen terugkomen. De totale 
doorlooptijd van het project is negen tot tien maanden, inclusief een vakantieperiode van twee weken. 

3.2 Onderzoeksmodel 
Verschuren en Doorewaard beschrijven een methodologie voor het ontwerpen van een onderzoek 
[Verschuren & Doorewaard]. In hun optiek kan de analysefase van dit afstudeerproject gezien worden als 
het onderzoek binnen het project. Het onderzoek richt zich op de huidige situatie van de GIS
infrastructuur en de geo-informatievoorziening binnen het SRE en de analyse hiervan in het licht van 
de bedrijfsprocessen. Toepassing van de door Verschuren en Doorewaard voorgestelde manier om 
vorm te geven aan een onderzoek kan derhalve als gerechtvaardigd beschouwd worden. 
Orn ervoor te zorgen dat de analysefase gestructureerd verloopt, is vooral het conceptuele ontwerp van 
het onderzoek belangrijk, hetgeen betrekking heeft op de zaken die onderzocht gaan worden. In het 
vervolg van deze en de volgende paragraaf zullen de doelstelling, het onderzoeksmodel en de 
onderzoeksvragen voor de analysefase verder uitgewerkt worden. 

Het doe/ van de analysefase is het verkrijgen van een beeld van de huidige situatie met betrekking tot 
GIS en het plaatsen hiervan in de context van de bedrijfsprocessen van het SRE. Hierbij staat centraal 
wat er op dit moment aan GIS is, hoe het gebruikt wordt en op welke manier de dienstverlening kan 
verbeteren door een intensievere ondersteuning met GIS. De verbetering in de dienstverlening kan 
bijvoorbeeld plaats vinden in de vorm van een betere kwaliteit, betere beheersbaarheid, lagere kosten 
of de ontwikkeling van nieuwe diensten. 

Concreet moet de analysefase de volgende resultaten opleveren: 
• Verbeterpunten op het gebied van het gebruik van GIS ter ondersteuning van de 

dienstverlening van het SRE. 
• Oplossingsrichting(en) voor een nieuwe GIS-infrastructuur. 

Orn het doel van de analysefase te bereiken zullen enkele stappen doorlopen moeten worden. Het doel 
van de analyse en de stappen die gevolgd moeten worden zijn schematisch weer te geven in een 
onderzoeksmodel. 

De voordelen van het gebruik van een onderzoeksmodel zijn onder andere de sterke communicatieve 
functie en het heldere en compacte beeld van de uit te voeren stappen. Daamaast biedt het 
onderzoeksmodel houvast bij het kiezen van relevante literatuur, dient het als hulpmiddel bij het 
formuleren van onderzoeksvragen en geeft het richtlijnen voor de rapportage [Verschuren & Doorewaard]. 

In het onderzoeksmodel zullen de huidige GIS-infrastructuur, de geo-informatievoorziening, de 
bedrijfsprocessen en belangrijke GIS-issues uit de literatuur als objecten terug te vinden zijn. Deze 
objecten volgen uit de literatuurstudie en de orientatiefase. Het zijn de zaken, die tijdens de 
analysefase nader onderzocht moeten worden. In het onderzoeksmodel staan ze weergegeven, evenals 
hun onderlinge relaties, die met pijlen zijn aangegeven. Het onderzoeksmodel is weergegeven in de 
figuur in bijlage 3-B en kan als volgt geverbaliseerd worden: 

"Een breed sea/a aan informatie over het SRE en GIS, bestaande uit onder andere literatuur en 
interviews (a) biedt inzicht in de huidige GIS-infrastructuur en de geo-informatievoorziening 
waardoor deze geanalyseerd kunnen warden in het licht van de bedrijfsprocessen (b). Een 
confrontatie van de analyses met de in de literatuur beschreven oplossingen voor relevante GIS
vraagstukken (c) lever! een aantal verbeterpunten en een oplossingsrichting voor een nieuw te 
ontwerpen GIS-infrastructuur (d) . " 
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Jn de figuur in de bijlage 3-B staan ook de ontwerp- en invoeringsfase aangegeven, om de zaken in de 
volledige context te tonen. Het feitelijke onderzoeksmodel heeft alleen betrekking op de analysefase 
en is aangegeven met de letters a t/m d. 

3.3 Onderzoeksvragen 
De onderzoeksvragen kunnen afgeleid worden uit bet onderzoeksmodel, omdat ze betrekking hebben 
op de objecten, die daarin terugkomen. De objecten, die in de analysefase onder de loep genomen 
worden, zijn de huidige GIS-infrastructuur, de geo-informatievoorziening en de bedrijfsprocessen. 
Voor de GIS-infrastructuur en de geo-informatievoorziening worden aparte onderzoeksvragen 
geformuleerd, waarin de relatie met de bedrijfsprocessen bovendien opgenomen wordt. 
Orn de analysefase enige structuur te geven wordt de analyse gestructureerd aan de hand van een 
framework. De keuze van een dergelijk framework en de manier waarop bet in bet geval van bet SRE 
toegepast dient te worden zijn twee onderzoeksvragen, die eerst beantwoord moeten worden. 

Bovenstaande beschouwing leidt tot de volgende onderzoeksvragen: 

1. Welk framework voor het beschrijven van een ICT-architectuur is het meest geschikt voor het 
in beeld brengen van een GIS-infrastructuur? 

2. Hoe moet dit framework in de SRE-situatie toegepast worden en welke informatie is hiervoor 
nodig? 

3. Hoe ziet de huidige GIS-infrastructuur van het SRE er uit? 
• Hoe ziet de huidige GIS-infrastructuur er binnen bet SRE uit in termen van bet framework? 
• Welke bedrijfsprocessen worden op dit moment ondersteund door GIS? 

4. Hoe ziet de geo-informatievoorziening er binnen het SRE uit? 
• Bij welke bedrijfsprocessen van de diensten wordt geo-informatie gebruikt? 
• Hoe ziet de geo-informatievoorziening er voor de diensten uit, rekening houdend met de 

genoemde bedrijfsprocessen van de diensten? 

Jn dit hoofdstuk is een opzet voor de aanpak van bet project gegeven. Daarnaast zijn de belangrijkste 
onderdelen van bet plan van aanpak beschreven in de vorm van een onderzoeksmodel en de 
onderzoeksvragen. 

Jn hoofdstuk 4 zal een antwoord gezocht worden op de onderzoeksvragen, hetgeen resulteert in een 
beschrijving van de huidige GIS-omgeving van bet SRE. De verbeterpunten, die uit de analysefase 
voortkomen leiden tot een aantal oplossingsrichtingen en een ontwerpscenario, dat in hoofdstuk 5 
verder uitgewerkt wordt. 
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Hoofdstuk 4 Analyse van de huidige GIS-situatie 
In dit hoof dstuk zullen de onderzoeksvragen, zoals die in hoofdstuk 3 geformuleerd zijn, beantwoord 
worden. De eerste onderzoeksvraag komt in paragraaf 4.1 aan bod. Er zal een framework gekozen 
worden voor het beschrijven van de architectuur van de huidige GIS-omgeving. Hoe dit framework 
concreet toegepast moet worden, het antwoord op de tweede onderzoeksvraag, zal in paragraaf 4.2 
beschreven worden. De derde en vierde onderzoeksvraag, die betrekking hebben op de beschrijving 
van de huidige GIS-infrastructuur en geo-informatievoorziening, zullen beantwoord worden in 
paragraaf 4.3. Tot slot zal in paragraaf 4.4 een overzicht van de aan het licht gekomen verbeterpunten 
te vinden zijn, worden enkele conclusies getrokken en mogelijke voordelen genoemd. 

4.1 Keuze van een architectuur-framework (onderzoeksvraag 1) 
In het onderzoeksmodel staat beschreven dat in de analysefase een confrontatie van de geo
informatievoorziening en de huidige GIS-infrastructuur plaats zal vinden, in het licht van de 
bedrijfsprocessen. Hiertoe wordt als het ware een "foto" gemaakt van de huidige situatie. Het 
belangrijkste doel van het toepassen van een framework, dat de architectuur beschrijft, is het bieden 
van een kader voor het maken van de foto. Op die manier kunnen de huidige GIS-infrastructuur en 
geo-informatievoorziening in beeld gebracht worden, om op basis daarvan mogelijke verbeterpunten 
aan te geven. 

De eerste onderzoeksvraag heeft betrekking op het vinden van een geschikt framework voor het 
beschrijven van architectuur van de huidige GIS-infrastructuur. In de literatuur worden tal van 
frameworks voor architecturen beschreven . 

4. 1. 1 Selectiecriteria 
In de literatuur zijn verschillende pogingen ondemomen om de diverse frameworks voor architectuur 
te classificeren en te beoordelen. Greefhorst en Koning komen tot een zestiental onafhankelijke 
dimensies in architectuurbeschrijving [ Greefhorst & Koning]. In praktijk blijken deze echter niet tot een 
convergerende selectie van frameworks te leiden, zoals blijkt uit een artikel van CMG. In het artikel 
worden acht aangrijppunten voor architectuur geformuleerd, te weten de omgeving, organisatie, 
processen, informatievoorziening, applicaties, interface, infrastructuur en componenten [Schokker & 

Perdeck]. 

Een tweede onderscheid heeft te maken met frameworks, die alleen voorzien in het beschrijven van 
structuur en frameworks, die tevens oog hebben voor het proces van ontwikkeling van de architectuur. 

In figuur 4.1 worden de verschillende frameworks geclassificeerd aan de hand van de twee hierboven 
genoemde aspecten. 

Op basis van de bovenstaande redenering kunnen dus de volgende twee criteria voor selectie 
geformuleerd worden: 

TU/e 

• De voor het SRE belangrijkste aangrijppunten voor architectuur moeten in het framework 
terugkomen. De belangrijkste punten met betrekking tot GIS zijn de processen, de 
informatievoorziening, de applicaties, de interface en de infrastructuur. De componenten zijn 
het minst belangrijk, aangezien het netwerk al operationeel is. 

• Het doel van het toepassen van het framework, namelijk het in beeld brengen van de huidige 
situatie, maakt duidelijk dat het niet nodig is een framework te kiezen dat voorziet in een 
procesbeschrijving voor de ontwikkeling van de architectuur, namelijk een 'prescriptief' 
framework. Een framework dat geschikt is voor het weergeven van de structuur van een 
systeem is voldoende. Dergelijke frameworks vallen ook wel onder de noemer 'descriptief' . 
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Omgeving 
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Archrtectuur Process Archilectuur Model 

Figuur 4.1: Classificatie van frameworks 

Een eigen analyse van de verschillende frameworks, die in de literatuur beschreven worden, leidt tot 
twee aanvullende criteria, mede op basis van de aard van de te verwerken informatie en de specifieke 
kenmerken van GIS: 

• De aard van het onderliggende systeem dat uiteindelijk het resultaat van de beschrijving is, 
verschilt per framework. Voor de situatie met betrekking tot GIS in het algemeen en specifiek 
binnen het SRE kan gezegd worden dat het gaat om een gedistribueerd softwaresysteem, 
waarbij de open uitwisseling van gegevens een belangrijk punt is. 

• Het gaat om de verwerking van geo-informatie. Het framework zal hier dus op toegespitst 
moeten zijn en derhalve ligt het voor de hand om vanuit die invalshoek op zoek te gaan naar 
een geschikt framework, bijvoorbeeld via organisaties, die in de GIS-wereld actief zijn. 

Tot slot een praktisch criterium waar bij de selectie rekening mee gehouden dient te worden: 
• Het gekozen framework moet binnen de beschikbare tijd toepasbaar zijn en een resultaat 

opleveren dat als bruikbare input voor de ontwerpfase kan dienen. 

Op basis van de vijf genoemde selectiecriteria kunnen de verschillende beschikbare frameworks 
vergeleken worden. 

4.1.2 Vergelijking van de verschillende frameworks 
Een bekend framework voor het beschrijven van een ICT-architectuur is het Zachman framework 
[Schokker & Perdeck]. Dit framework beschrijft een architectuur middels een 5x6-matrix. Verticaal 
worden de verschillende niveaus beschreven, uiteenlopend van de scope op het hoogste niveau tot een 
gedetailleerde representatie op het laagste. Op elk niveau wordt naar een zestal aspecten van het 
systeem gekeken, te weten data, functies, netwerk, mensen, tijd en motivatie. Voor elke combinatie 
van niveau en categorie wordt het systeem op een andere manier beschreven, bijvoorbeeld met een 
andere modelleertaal. 

Het Zachman framework wordt beschouwd als de basis van de enterprise frameworks [ Greetborst & 

Koning] en kan uitstekend gebruikt worden voor het beschrijven van een bestaande architectuur. Groot 
nadeel voor de toepassing van het framework in dit project is het feit dat de omvang ervan groot is. 
Het lijkt niet haalbaar om in de beschikbare tijd vanuit dertig verschillende perspectieven naar het 
systeem te kijken. 

Een altematief model is het Integrated Architecture Framework (IAF), dat eigendom is van 
CapGemini Ernst & Young [Schokker & Perdeck]. Het betreft hier wederom een zeer uitgebreid 
framework, dat bestaat uit een twintigtal perspectieven. Naast het gedeelte voor het beschrijven van de 
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structuur van een architectuur zijn tevens extra modellen opgenomen, die betrekking hebben op het 
proces van architectuurontwikkeling. 

In het artikel van CMG [Schokker & Perdeck] is, zoals eerder al aangegeven werd, een overzicht gemaakt 
van de verschillende frameworks, waarbij gekeken wordt naar de acht componenten en het feit of het 
framework al dan niet geschikt is voor het proces van architectuurontwikkeling (figuur 4.1). Op basis 
van de criteria die in paragraaf 4.1.1 gesteld werden volgt uit het betreffende diagram dat het 
Reference Model for Open Distributed Processing (RM-ODP) geschikt is voor het beschrijven van de 
structuur van een architectuur en tevens de meest belangrijke aangrijppunten dekt, te weten de 
processen, informatievoorziening, applicaties, interface en infrastructuur. De overige frameworks in 
figuur 4.1 dekken niet alle belangrijke aangrijppunten en voorzien in een model voor het 
ontwikkelingsproces voor de architectuur, terwijl dat in dit geval overbodig is. 

Een uitgebreidere blik op het Reference Model for Open Distributed Processing (RM-ODP) leert dat 
dit model een ISO-standaard is voor gedistribueerde softwaresystemen. Bovendien wordt het model 
gebruikt als technologische basis voor het werk van het OpenGIS Consortium (OGC). Het OpenGIS 
Reference Model is opgebouwd aan de hand van het RM-ODP. Meer informatie over het OpenGIS
consortium en het OpenGIS Reference Model [Raymond] is te vinden in bijlage 4-A. Een bijkomend 
voordeel is dat de ISO-standaarden, die gelden voor geo-informatie door het OpenGIS Consortium 
verwerkt zijn in het RM-ODP. Met betrekking tot hanteerbaarheid in tijd en omvang is het RM-ODP 
een geschikt model, aangezien er van vijf viewpoints uitgegaan wordt, die op het eerste gezicht zeer 
concreet ingevuld kunnen worden. 

Een bijkomende voordeel van het RM-ODP framework is dat de indeling sterk overeenkomt met de 
veelvoorkomende hierarchische indeling van architecturen. De onderverdeling in een contextuele, een 
conceptuele, een logische en een fysieke laag, die in veel frameworks terugkomt, kan ook hier 
eenvoudig herkend worden [Gedistribueerde ICT-Architecturen]. 

Het RM-ODP komt dus naar voren als zijnde het meest geschikte framework voor het beschrijven van 
de huidige architectuur. In het navolgende zal het model nader toegelicht worden. 

4.1.3 Reference Model for Open Distributed Processing 
Het RM-ODP is een coordinerend framework voor de standaardisatie van open distributed processing 
door het creeren van een architectuur, die ondersteuning biedt aan 'distribution, interworking, 
interoperability and portability' [Raymond]. 

De RM-ODP standaarden zijn vastgelegd in de ISO International Standard 10746, in de vorm van vier 
documenten [ISO 10746-1 t/rn -4]. 

Het framework omschrijft vijfviewpoints om naar een systeem te kijken: 
• Enterprise viewpoint; view op doel, scope en policies 
• Information viewpoint; view op semantiek van informatie en informatieverwerking 
• Computational viewpoint; view op functionele decompositie 
• Engineering viewpoint; view op infrastructuur ter ondersteuning van de distributie 
• Technology viewpoint; view op keuzes van technologie voor implementatie 

Voor elk viewpoint is een aparte taal gedefinieerd om het systeem te beschrijven. De manier waarop 
het framework wordt toegepast bepaalt echter in hoeverre de taal ook daadwerkelijk formeel gevolgd 
dient te worden. 

De verschillende viewpoints en hun onderlinge samenhang zijn m figuur 4.2 schematisch 
weergegeven. 
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Figuur 4.2: Viewpoints van het RM-ODP 

4.2 Toepassing van het RM-ODP (onderzoeksvraag 2) 
De tweede onderzoeksvraag heeft betrekking op de manier waarop het framework in de context van 
dit project concreet toegepast kan worden, de hiervoor benodigde informatie en de methoden waarmee 
deze informatie verkregen kan worden. 

De gekozen manier om een foto te nemen van de huidige situatie is het RM-ODP framework voor het 
beschrijven van de architectuur. Het beschrijven van de huidige situatie in termen van het RM-ODP 
framework levert nieuwe inzichten in de GIS-situatie, omdat niet eerder op een dergelijke manier naar 
het systeem gekeken is. Per viewpoint zal een beschrijving van de huidige situatie gemaakt worden en 
de verbeterpunten zullen zichtbaar worden als strijdigheden of ontbrekende informatie. 

De vijf viewpoints van het framework zullen hiertoe ingevuld moeten worden voor de huidige situatie. 
Daarvoor zullen bepaalde methoden gebruikt worden voor het verkrijgen van de benodigde informatie 
per viewpoint. Formele modelleertalen worden achterwege gelaten, omdat het gaat om een SRE-brede 
analyse van de huidige situatie. Pas bij het toepassen van het framework als ontwerptool is het nuttig 
om de formele talen te gebruiken. 

In bijlage 4-B is per viewpoint in tabelvorm aangegeven welke informatie nodig is en hoe deze 
verkregen gaat worden. De volgorde van de viewpoints is bepaald op basis van een inschatting van de 
beschikbaarheid van de benodigde informatie. Begonnen wordt uiteraard met die viewpoints, 
waarvoor de benodigde informatie relatief eenvoudig verkregen kan worden. Deze informatie kan 
eventueel als aanknopingspunt dienen voor het beschrijven van andere viewpoints, waarbij de 
informatie moeilijker verkregen kan worden. 

Een opmerking betreffende de concrete invulling van het framework is dat per viewpoint bekeken zal 
worden of de benodigde informatie daadwerkelijk voorhanden is en of de informatie op de 
voorgestelde manier verkregen kan worden. lndien dit niet het geval is, biedt dit perspectief als 
verbeterpunt en zal bekeken worden hoe de view op het systeem vanuit het betreffende viewpoint 
alsnog op een zinvolle manier ingevuld kan worden. 

4.3 Beschrijving van de huidige GIS-situatie (onderzoeksvragen 3 en 4) 
In deze paragraaf zal het antwoord gegeven worden op de onderzoeksvragen 3 en 4: 

Hoe ziet de huidige GIS-infrastructuur van het SRE er uit? 
• Hoe ziet de huidige GIS-infrastructuur er binnen het SRE uit in termen van het framework? 
• Welke bedrijfsprocessen worden op dit moment ondersteund door GIS? 
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• Hoe ziet de geo-informatievoorziening er voor de diensten uit, rekening houdend met de 
genoemde bedrijfsprocessen van de diensten? 

Het RM-ODP zal hierbij toegepast worden zoals in paragraaf 4.2 beschreven staat. 

4.3.1 Technology viewpoint 
Het netwerk van het SRE bestaat uit een aantal Local Area Networks (LAN's), die in een Wide Area 
Network (WAN) met elkaar verbonden zijn. Op de locatie Eindhoven Office Building (EOB) is 
bovendien een gescheiden testnetwerk aanwezig. De lijnsnelheden tussen de vestiging EOB en de 
vestigingen Helmond en De Kempen zijn respectievelijk 512 en 128 kb/seconde. Voor het op afstand 
werken in een database die in Eindhoven staat zou d_it problemen kunnen opleveren, als het om 
omvangrijke grafische bestanden gaat. In bijlage 4-C is het netwerk schematisch weergegeven. 

Er zijn twee servers waar Oracle-databases op draaien. Dit zijn de MDE0l en de MDE02. Naast 
bedrijfsvoeringsystemen is er een tweetal applicaties met betrekking tot ruimtelijke informatie, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van een Oracle-database. Dit zijn het bodempakket Nazca en het 
bedrijfsregistratiepakket MPM, waarmee bedrijfsgegevens in een database worden bijgehouden. De 
Oracle-licentie is gebaseerd op het principe van concurrent users; er mogen gelijktijdig maximaal 50 
gebruikers van de databases actief zijn. De overige data-opslag vindt plaats in een directory-structuur. 

De hardware op de werkplekken is minimaal uitgerust met een 333Mhz processor en 128 MB intern 
geheugen. Het merendeel van de werkstations is inmiddels vervangen door Pentium 4 machines, met 
specificaties die ruim voldoende zijn voor het werken met een GIS; eventueel zou een kleine 
geheugenuitbreiding en een groter scherm nodig zijn. 

Het platform waarmee gewerkt wordt is een Windows 2000 omgeving gecombineerd met een Novell 
Netware Network Operating System. 

Per vestiging (Helmond, De Kempen) en in Eindhoven per afdeling (MD Eindhoven, MD Advies en 
REZ) is een plotter aanwezig voor het printen van onder andere kaartmateriaal. 

4.3.2 Computational viewpoint 
Op basis van informatie, die via het ICT-cluster verkregen is, is een overzicht gemaakt van software, 
waarbij ruimtelijke gegevens gebruikt worden of zouden kunnen worden. Via de applicatiebeheerders 
is verdere informatie over de software verkregen. Een overzicht is te vinden in de bijlagen 4-D en 4-E. 
Het overzicht van de applicaties is niet eenvoudig samen te stellen, omdat er inconsistentie bestaat 
tussen de pakketten zoals die bij de verschillende diensten en af delingen gebruikt word en en de 
pakketten die bij ICT bekend zijn. Een aantal pakketten is zelfs helemaal niet bekend bij ICT en draait 
op een laptop en een testcomputer. Dit staat een goede ondersteuning en ontwikkeling in de weg. 

Met betrekking tot het applicatiebeheer kan gesteld worden dat zich hier op twee vlakken een 
verbeterpunt aandient. Ten eerste is het onduidelijk wie applicatiebeheerder is van welk pakket. De 
MD heeft in ieder geval andere lijsten van applicatiebeheerders dan het cluster ICT. In 2002 is er op 
grote schaal getest in verband met de migratie naar Windows 2000. De lijst met applicatiebeheerders, 
die toen is opgesteld, is echter binnen verschillende organisatieonderdelen een eigen leven gaan 
leiden. Dit heeft geresulteerd in meerdere varianten. Het gevolg daarvan is dat na het uitvoeren van 
een kleine enquete bleek dat bepaalde personen te boek staan als applicatiebeheerder van een pakket 
en in praktijk hiervan niet op de hoogte zijn en weinig van het pakket afweten. 
Ten tweede bestaat er geen duidelijkheid over de inhoudelijke taken van een functioneel 
applicatiebeheerder. Via de helpdesk van het ICT-cluster komen wensen binnen voor veranderingen 
en tevens vindt periodiek overleg plaats met de diensten om in te gaan op de verzoeken tot 
verandering. Een heldere scheiding tussen functioneel en technisch applicatiebeheer is niet vastgelegd. 
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Een volgend punt is dat het licentiebeheer onvoldoende is gestructureerd. Bij het ICT-cluster is een 
map aanwezig met licenties, maar daarin ontbreken pakketten. Dit leidt tot diverse beheersproblemen, 
zoals het risico op overtreding van licenties en het afsluiten van dubbele contracten. 

In de lijst van applicaties is een aantal pakketten te vinden, dat het predikaat "zuiver GIS" mag dragen, 
hetgeen wil zeggen dat met die software geografische en thematische informatie gekoppeld kan 
worden. Voorbeelden zijn ArcView en Geonoise. Interviews hebben echter uitgewezen dat in de 
meeste gevallen data uit de in bijlage 4-D genoemde pakketten geexporteerd worden naar ArcView 
om gebruik te maken van de GIS-functionaliteit. ArcView is het meest complete GIS-pakket dat 
binnen het SRE aanwezig is en het wordt op steeds grotere schaal gebruikt. Gezien het relatief grote 
aantal accounts voor ArcView en de specifieke GIS-functies van het pakket is ervoor gekozen dit 
pakket uit de lijst met applicaties te lichten en een aparte bijlage 4-E toe te voegen met aanvullende 
gegevens omtrent het ArcView-gebruik. Er kan, mede op basis van de aantallen gebruikers uit bijlage 
4-E geconstateerd worden dat Arc View het meest gebruikte GIS-pakket binnen het SRE is en in feite 
de basis vormt voor alle GIS-gerelateerde activiteiten binnen de organisatie. 
Een punt dat met deze ontwikkeling samenhangt, is dat er bij aanschaf van een nieuwe GIS-licentie 
vrijwel automatisch gekozen wordt voor het pakket ArcView, terwijl er tal van altematieven zijn. Er 
vindt geen gestructureerde functionaliteiten-analyse plaats op basis waarvan een GIS gekozen wordt, 
onder andere door een gebrek aan kennis over de altematieven. En dat terwijl een dergelijke analyse 
uit zou kunnen wijzen dat een antler pakket, eventueel zelfs lichter en goedkoper, misschien beter zou 
voldoen. Hierbij dient wel vermeld te worden dat op basis van het NexpRI-rapport uit 1999 gekozen is 
om een aantal pilots met ArcView te starten, na een vergelijking met het pakket Maplnfo. Overigens 
heeft het gebruik van hetzelf de pakket binnen verschillende af delingen ook voordelen, zoals standaard 
uitwisselformaten en de kennis over het pakket bij medewerkers. 

Tijdens het inventariseren van de ArcView-gebruikers is bovendien aan het licht gekomen dat er 
verschillende licenties zijn die niet gebruikt worden. Daamaast zit er geen structuur in de manier 
waarop accounts gebruikt worden voor het gebruik van ArcView. Soms gebeurt dit op andermans 
naam, soms betreft het stand-alone PC's met een algemeen account. 
Een antler aspect dat aangeeft dat het ArcView-gebruik niet gestructureerd is, is het feit dat 
verschillende afdelingen zich afzonderlijk orienteren op een nieuwe versie, namelijk ArcView 8.x, in 
plaats van 3.x. De nieuwe familie ArcGIS-producten is gebaseerd op andere programmeertalen en een 
overstap zou dan ook grote consequenties hebben, zowel voor de diensten als voor het cluster ICT. 

Gedurende de analyse is duidelijk geworden dater zeer veel activiteit is omtrent het gebruik van GIS. 
Voorbeelden van dergelijke actuele zaken zijn de ingebruikname van het pakket Globis, de aanschaf 
van GPS-apparatuur voor het fietsknooppuntennetwerk en een nieuw reizigersinformatiesysteem voor 
het openbaar vervoer in de regio. Gebleken is dat het bij dergelijke activiteiten vaak aan specialistische 
kennis ontbreekt om een vlekkeloze uitvoering mogelijk te maken. 

4.3.3 Engineering viewpoint 
De beschrijving van het systeem vanuit het engineering viewpoint is tot stand gekomen door een 
combinatie van de computational en technology viewpoints. De functionaliteiten van de software zijn 
per afdeling weergegeven. Het resultaat is te zien in bijlage 4-F. Uit deze gegevens blijkt dat binnen de 
MD veel meer verschillende geo-gerelateerde applicaties gebruikt worden dan binnen de dienst REZ. 
Dit vormt een verklaring voor het feit dat de ondervonden problemen binnen de MD op dit moment 
groter zijn dan bij REZ. 

In tabel 4.1 is een overzicht gegeven van de aantallen user-accounts en licenties van ArcView voor de 
verschillende organisatieonderdelen. Een account is door het ICT -cluster aangemaakt en geeft een 
gebruiker rechten tot gebruik van een applicatie. Deze gebruiker zal echter wel een licentie daarvoor 
nodig hebben. Het aantal licenties bepaalt dus uiteindelijk het maximum aantal gelijktijdige gebruikers 
van een pakket. Uit de tabel blijkt dater al 53 Arc View-accounts aangemaakt zijn. 
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Tabel 4.1: Aantal Arc View "accounts/ licenties" per afdeling 

GIS- akket Kem en Helmond Eindhoven Advies REZRP REZSEZ 
ArcView 17 / 3 16 / 4 12 / 3 2 /1 4/6 2/2 

Op basis van de gegevens in de bijlagen 4-D en 4-F kan geconstateerd worden dat bepaalde pakketten 
slechts binnen een organisatieonderdeel gebruikt worden, terwijl dezelfde geografische bewerkingen 
binnen andere organisatieonderdelen handmatig of met andere applicaties uitgevoerd worden. 
Uiteraard levert communicatie en bundeling van krachten en kennis op dit gebied grote voordelen met 
betrekking tot het delen van informatie en reductie van dubbel werk. Een hiermee samenhangende 
ontwikkeling is dat bepaalde pakketten, zoals Nazca en Geonoise, op grotere schaal gebruikt worden. 
Ook hiervoor geldt dat de samenwerking tussen de gebruikers van verschillende af delingen meer 
voordelen kan opleveren dan nu het geval is. 

4.3.4 Information viewpoint 
Een eerste inventarisatie met betrekking tot de gegevens en informatie levert inzicht in een aantal 
geografische bestanden, dat centraal opgeslagen is. In tabel 4.2 is hier een overzicht van opgenomen. 
De algemene bestanden worden door medewerkers van beide diensten gebruikt. 

Tabel 4.2: Centrale geografische bestanden 

Bestand Leverancier Opsla2locatie 
Top 25 raster-kaarten Brid11;is K-schiif 
Topmap-kaarten Bridgis K-schijf 
6 positie-postcodetabellen Bridgis K-schijf 
Meteogegevens KNMI K-schijf 

Een verbeterpunt met betrekking tot de gebruikte informatie in het algemeen en de bovengenoemde 
centrale bestanden in het bijzonder is dat er onduidelijkheid bestaat over de licentieovereenkomsten. 
Overtredingen zoals het extem gebruik van kaartmateriaal zonder aan bepaalde voorwaarden te 
voldoen, kunnen leiden tot boetes van tienduizenden Euro's. Bij elk gebruikt bestand is uiteraard van 
belang wie de eigenaar is, door welke partijen het gebruikt mag worden en onder welke voorwaarden. 

Behalve de hierboven genoemde centraal opgeslagen informatie wordt met de beschreven applicaties 
tal van andere informatie verwerkt en gegenereerd, waarbij ook informatie van exteme partijen als 
input dient. De meeste data wordt opgeslagen in de folderstructuur, die is opgebouwd uit een drietal 
stations. Dit is een persoonlijke H-schijf, een I-schijf per afdeling en een algemene K-schijf. De opslag 
van informatie is per af deling geregeld, hetgeen leidt tot het ontbreken van een totaaloverzicht. Met 
name voor het hergebruik van geografische gegevens is dit een grote belemmering. De informatie 
wordt slechts voor een tweetal applicaties opgeslagen in een Oracle-database, te weten Nazca 
(bodemgegevens) en MPM (bedrijfsgegevens). 
Binnen de MD is een notitie opgesteld, waarin is voorgesteld om elk bestand slechts op een locatie op 
te slaan. Het bestandsbeheer is echter nog niet uitontwikkeld en de verwachting is dat er nog steeds 
veel kaartmateriaal lokaal wordt opgeslagen. 

Op het gebied van metadata (dat wil zeggen gegevens over de data) kan gezegd worden dat voor het 
analoge archief middels een zogenaamd Post & Archiveringspakket metadata worden bijgehouden. 
Voor digitale bestanden gebeurt dit nog niet op een uniforme manier. 

De op dit moment aanwezige geografische informatie, die digitaal en analoog aanwezig is, is per 
dienst geYnventariseerd. Voor de MD is de aanwezige geo-informatie geYnventariseerd aan de hand van 
een vragenlij st per applicatie, voor de dienst REZ is dit per persoon gedaan. 
Daamaast is door medewerkers van het SRE een overzicht gemaakt welke informatie van de regio bij 
verschillende partijen aanwezig is. Van al deze informatie zou op den duur een digitale bibliotheek 
gecreeerd kunnen worden. Een overzicht van de mogelijke gegevens die hierin zouden kunnen staan is 
te vinden in bijlage 4-G. 
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Een tweede inventarisatie had tot doel om te achterhalen of er binnen bepaalde organisatieonderdelen 
een geografische informatiebehoefte aanwezig is. Hiervoor is gevraagd welke geografische informatie 
een meerwaarde voor de werkzaamheden zou kunnen bieden op het moment dat deze informatie 
centraal opgeslagen zou zijn. Ook dit is opgenomen in bijlage 4-G. 

De bovengenoemde inventarisaties, die geleid hebben tot het overzicht dat in bijlage 4-G opgenomen 
is, zijn niet volledig. Oorzaken hiervoor zijn de omvangrijke geo-informatievoorziening binnen het 
SRE en de weinig gestructureerde manier van informatiebeheer. Daarnaast is de respons, mede ten 
gevolge van de manier van ondervragen, beperkt gebleven. Toch kan op basis van het resultaat 
geconstateerd worden dat er voldoende geografische informatie beschikbaar is, die voor andere 
personen binnen de organisatie een meerwaarde kan bieden, als deze voor iedereen beschikbaar was. 

Voor de dienst REZ geldt dat er een drietal concrete GIS-producten zijn, te weten het statusbeheer van 
bestemmingsplannen, het fietsknooppuntennetwerk en de verkeersmodellen. De informatie die hierbij 
gebruikt en gecreeerd wordt is weergegeven in bijlage 4-G. 

Tot slot een tweetal punten, die eerder bij de beschrijving van de achtergronden in paragraaf 2.4 aan 
bod kwamen, namelijk de cultuur met betrekking tot het delen van informatie en de samenwerking 
tussen de diensten. Voor een kennisorganisatie als het SRE is het delen van informatie essentieel voor 
een kwalitatief goede dienstverlening. Dit zou een continu verbeterpunt moeten zijn. 

4.3.5 Enterprise viewpoint 
Het enterprise viewpoint beschrijft het systeem vanuit een bedrijfskundige invalshoek, waarbij de 
bedrijfsprocessen een belangrijk onderdeel vormen. De inzet van GIS en andere ruimtelijke applicaties 
dient ter ondersteuning van de processen om bepaalde producten te vervaardigen. In bijlage 2-B is een 
overzicht van de productgroepen te vinden. 

De huidige status van de procesbeschrijvingen verschilt tussen de dienst REZ en de MD. De MD is 
verder met het beschrijven van de processen en enkele jaren geleden heeft dit geleid tot een ISO
certificering. In het Kwaliteit-, Arbo- en Milieu-handboek (KAM) [KAM-handboek] zijn de processen 
van de MD beschreven. De processen waarbij GIS een ondersteunende rol zou kunnen hebben zijn de 
primaire, uitvoerende processen. Grofweg wordt er onderscheid gemaakt tussen projectmatige 
werkzaamheden en routinematige werkzaamheden. Onder deze laatste groep vallen de processen 
"Controle", "Vergunningverlening", "Advies, communicatie en onderzoek", "Milieuklachten- en 
calamiteiten" en "Consignatieregeling". In bijlage 4-H is een schematische weergave van de primaire, 
uitvoerende processen gegeven. · 
Uit interviews is gebleken dat de "makers" van nieuwe geografische informatie ( of de structuur 
daarvan) werken aan niet-routinematige projecten, waarbij een nieuwe informatieomgeving wordt 
opgezet. De uitvoerders van de vijf routinematige processen raadplegen deze informatie en zorgen 
voor de actualisatie. Deze insteek biedt een eerste houvast om de GIS-ondersteuning van de processen 
inzichtelijk te maken. Toch dient opgemerkt te worden dat de mate van detail van de 
procesbeschrijvingen nog onvoldoende is om per processtap aan te geven hoe de GIS-ondersteuning 
eruit ziet. 

De procesbeschrijvingen binnen de dienst REZ zijn nog in ontwikkeling. In navolging van het BB en 
de MD zal ook de dienst REZ meer productgericht gaan werken. De procesbeschrijvingen zullen naar 
verwachting in 2005 of 2006 gerealiseerd zijn in de mate van detail waarvan bij de MD nu sprake is. 
Voor drie concrete GIS-toepassingen binnen REZ zijn procesbeschrijvingen doorgesproken in het 
kader van dit project. Het betreft het statusbeheer van bestemmingsplannen, het 
fietsknooppuntennetwerk en de verkeersmodellen 

Een belangrijk punt op managementniveau zit in het feit dat er geen centrale visie is op het gebied van 
GIS. Deze visie is noch binnen het cluster ICT, noch binnen de diensten vastgesteld. In de begroting 
voor 2003 is te lezen dat het jaar 2003 in het teken zal staan van herinrichting en upgraden van de 
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technische infrastructuur, zodat het SRE kan voldoen aan de eisen die gesteld warden aan een modem 
overheidsbedrijf. Concreet wordt er niets gezegd over de strategie of visie met betrekking tot de 
ondersteuning van bedrijfsprocessen waarbij geografische informatie verwerkt wordt. 
Oak geven de diensten onder het kopje "middelen management" aan dat er verder 
geprofessionaliseerd moet warden, echter wordt geen nadruk gelegd op initiatieven die betrekking 
hebben op GIS. Voor de MD wordt wel aangegeven dat er gewerkt moet warden aan de optimalisatie 
van een nieuw milieumanagementsysteem, dat tevens met GIS te maken heeft. 

De omgeving van het systeem bestaat uit inteme gebruikersgroepen, waaronder een aantal personen 
met veel kennis op het gebied van GIS. Deze kennis is echter niet organisatiebreed voorhanden, 
hetgeen een gestructureerde ontwikkeling in de weg staat. 
Een andere belangrijke partij vormen de klanten, die informatie aanleveren en producten afnemen. In 
het kader van de "digitale overheid" en met het oog gericht op de toekomst is het van belang te weten 
hoe de klanten en dataleveranciers tegen de ontwikkeling van de GIS-omgeving van het SRE aan 
kijken en hoe zij hun eigen omgeving hebben ingericht. Hiertoe is een enquete verstuurd naar de GIS
vertegenwoordigers van de 22 gemeenten. Een overzicht van de resultaten van deze enquete is te 
vinden in bijlage 4-I. 
Een initiatief dat samenhangt met deze enquete is het project "Ondersteuning Regionale GIS" dat bij 
de MD uitgevoerd wordt. Doel van dat project is om ervaring op te doen met het aanbieden van 
projectresultaten middels een GIS-toepassing. In het kader van dat project zullen enkele recente 
projecten van de MD, waarbij met geo-informatie gewerkt wordt, onder de loep genomen warden. 

4.4 Verbeterpunten en conclusies 
Bij het uitvoeren van de analyse, zijn per viewpoint enkele verbeterpunten aan het licht gekomen, die 
in paragraaf 4.4.1 per viewpoint opgesomd warden. In paragraaf 4.4.2 warden vervolgens naar 
aanleiding van de analyse enkele conclusies getrokken en warden de te behalen voordelen benoemd. 

4.4. 1 Verbeterpunten 

Enterprise viewpoint 
1. De mate van detail van de procesbeschrijvingen is onvoldoende om per processtap de GIS

ondersteuning aan te kunnen geven. 
2. De GIS-kennis binnen het SRE is decentraal aanwezig. 
3. Er ontbreekt visie met betrekking tot het gebruik van GIS, zowel organisatiebreed als per 

dienst. 

Informational viewpoint 
4. Er is onduidelijkheid over de voorwaarden in de licenties van informatiebestanden en over de 

eigendomsrechten ervan. 
s. Er zit weinig structuur in de opslag van geografische gegevens. 
6. Er warden geen metadata (gegevens over data) van geografische bestanden bijgehouden. 
7. Er is binnen de organisatie en haar omgeving niet altijd voldoende bereidheid tot het delen 

van kennis en informatie. 
s. Er is op het vlak van GIS weinig samenwerking tussen de dienst REZ en de MD en tussen de 

afdelingen en sectoren met betrekking tot het uitwisselen van data. 

Computational viewpoint 
9. Er is geen goede afstemming tussen de diensten en het ICT-cluster wat betreft de gebruikte 

pakketten. 
10. Er is onduidelijkheid over de functionele applicatiebeheerder per pakket. 
11. Er is onduidelijkheid over de rol van de functionele applicatiebeheerder. 
12. Het licentiebeheer is niet gestructureerd. 
13. Er vindt geen functionaliteiten-analyse plaats bij de aanschaf van nieuwe GIS-software. 
14. Het gebruik van Arc View is onvoldoende gestructureerd. 
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Engineering viewpoint 
15. Er is onvoldoende functionele en praktische afstemming 

sectoren en vestigingen wat betreft gebruikte software. 
tussen de diensten, afdelingen, 

Technology viewpoint 
16. De snelheid van de lijnverbindingen met De Kempen en Helmond is onvoldoende voor het 

frequent het verzenden van omvangrijke grafische bestanden. 

4.4.2 Conclusies naar aanleiding van de analyse 
Naast het inzicht in de verbeterpunten levert de analyse verschillende aanknopingspunten voor enkele 
algemene conclusies wat betreft de huidige situatie: 

• Op basis van de productgroepen van REZ, de productencatalogus van de MD en verschillende 
interviews kan geconcludeerd worden dat er binnen het SRE veel met geografische informatie 
(zowel digitaal als analoog) gewerkt wordt. 

• Op basis van de inventarisatie van de huidige applicaties en de ervaringen binnen het cluster 
ICT kan geconcludeerd worden dat er al veel activiteit is op het gebied van GIS. 

• Op basis van de verbeterpunten en de analyseresultaten kan geconcludeerd worden dat er in de 
huidige situatie niet optimaal gewerkt wordt met geografische informatie en GIS. 

Bovenstaande conclusies geven aan dat het gebruik van GIS binnen het SRE toeneemt, gezien de groei 
van het aantal applicaties en dat dit logisch is op basis van het f eit dat er veel met geografische 
informatie gewerkt wordt. In de huidige situatie valt er echter nogal wat te verbeteren, waardoor de 
voordelen van GIS niet optimaal benut worden. Het betreft de volgende voordelen van GIS: 

• Efficientere manier van werken, onder andere. door reductie van dubbel werk. 
• Hogere kwaliteit van het geleverde werk 
• Productinnovatie 
• Managementinformatie 
• Ontwikkeling van nieuwe producten 
• Betere informatievoorziening naar klanten 
• Kortere time-to-market 

De hierboven genoemde voordelen laten zich moeilijk uitdrukken in termen van geld, aangezien het 
merendeel kwalitatief van aard is. Toch zijn deze voordelen daarom niet minder belangrijk. Zo kunnen 
de hogere kwaliteit van het werk en de betere informatievoorziening en managementinformatie leiden 
tot betere relaties met de klant. Bovendien kan de efficientere manier van werken leiden tot een 
kostenreductie en een kortere time-to-market. Door een brede inzet van GIS in de organisatie kunnen 
tevens nieuwe producten en diensten ontwikkeld worden, onder andere door een beter 
kennismanagement. Kortom allemaal zaken die nodig zijn om op de deels vrije markt de concurrentie 
aan te gaan met andere marktpartijen en op die manier de marktpositie van het SRE te versterken. 

In dit hoof dstuk zijn de onderzoeksvragen beantwoord. Allereerst is gekeken welk framework het 
meest geschikt was voor het in beeld brengen van de huidige situatie. Vervolgens is aangegeven hoe 
het RM-ODP framework concreet toegepast kon worden in het kader van dit project. Daarna is een 
analyse van de huidige GIS-situatie bij het SRE uitgevoerd, op basis waarvan een aantal 
verbeterpunten en conclusies gegeven is. Tot slot zijn de voordelen van GIS genoemd, om aan te 
geven waar nog kansen liggen na het uitvoeren van verbeteringen. 

In het volgende hoofdstuk zullen enkele organisatiemodellen voor GIS uit de literatuur besproken 
worden, waarbij de te realiseren voordelen genoemd zijn. Daamaast zal een voorstel gedaan worden, 
met betrekking tot de keuze van een GIS-organisatiemodel voor het SRE. Dit oplossingsvoorstel 
vormt de basis voor enkele ontwerpscenario's en een definitieve ontwerprichting. 
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Hoofdstuk 5 Oplossingsrichtingen 
In het vorige hoof dstuk is op basis van de analyse per viewpoint een aantal verbeterpunten gegeven. 
Daamaast zijn enkele conclusies getrokken naar aanleiding van de analyse van de huidige situatie. In 
dit hoofdstuk zal in paragraaf 5.1 beschreven worden wat de onderdelen van een GIS-strategie zijn en 
hoe deze ontwikkeld kan worden. In paragraaf 5.2 zal vervolgens op basis van de resultaten uit 
hoof dstuk 4 een voorstel gedaan word en wat betreft de keuze van een GIS-organisatiemodel voor het 
SRE, in de vorm van een oplossingsvoorstel. Dit zal resulteren in enkele ontwerpscenario's. In 
paragraaf 5.3 zal de definitieve ontwerprichting beschreven staan, evenals de aanpak van het vervolg 
van het project. 

5.1 Ontwikkelen van een GIS-strategie 
Bij het invoeren van een GIS in een organisatie komt een aantal managementaspecten kijken, dat het 
succes van de invoering bepaalt. De sleutelfactor tot het ontwikkelen van managementstrategieen voor 
het introduceren, invoeren, integreren en operationeel maken van een GIS in een organisatie is het 
bepalen van de rol van het systeem in de organisatie en het begrijpen van de implicaties die bij die rol 
horen. Het GIS-management van een organisatie bestaat volgens Rebecca Somers uit een combinatie 
van een GIS-organisatiemodel en specifieke GIS-managementstrategieen [Somers]. 

Voor het succesvol ontwikkelen van een GIS-managementstrategie voor een organisatie kan het beste 
een top-down aanpak gebruikt worden. Typische stappen in het ontwikkelen van een GIS-strategie zijn 
de volgende: 

1. Vaststellen van de visie op GIS en de doe/en ervan in de organisatie. 
2. Bepalen welk organisatiemodel het meest geschikt is voor GIS op basis van de rol en het 

bereik van de GIS-processen (3 mogelijkheden). 
3. Aandacht voor een aantal GIS-management issues. 

Op basis van deze principes kan voor elke organisatie een unieke GIS-strategie ontwikkeld worden. Er 
is geen sleutelfactor voor het succesvol invoeren van een GIS, maar het ontbreken van aandacht voor 
een van de managementaspecten kan wel leiden tot een verhoogde faalkans. 
In het vervolg van deze paragraaf zullen de drie genoemde stappen verder uitgewerkt worden. 

5.1.1 Visie en doe/en 
Het formuleren van de visie op GIS en de doelen ervan voor de organisatie vormen een eerste stap op 
weg naar de GIS-strategie. Veel ondememingen slaan deze stap over, terwijl het de basis vormt voor 
verdere ontwikkeling en invoering van een GIS. 

Over het algemeen omvat de visie tenminste de volgende punten [Somers]: 
• De rol die GIS speelt in de organisatie. 
• Het doel van GIS voor de organisatie. 
• De relatie van GIS met de bedrijfsprocessen. 

In de analyse is geconstateerd dat er nog geen expliciete visie op GIS is binnen het SRE, hetgeen ook 
als verbeterpunt aangegeven is. Desondanks bieden de bovengenoemde punten toch inzicht in de vorm 
van een te formuleren visie. In de volgende subparagraaf zal hierop teruggekomen worden. 

5.1.2 GIS-organisatiemodellen 
In het artikel van Rebecca Somers worden drie organisatiemodellen voor een GIS onderscheiden. De 
modellen verschillen op een aantal vlakken, zoals de rol en het doel van een GIS binnen de 
organisatie, de mate waarin GIS gei'ntegreerd is in de bedrijfsprocessen en de mate van centralisatie 
van managementinvloed op een GIS. Hieronder zullen de drie GIS-organisatiemodellen besproken 
worden. 
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Enterprise GIS 

E Samenwerldnpvert,and 
Regio Eindhoven 

GIS biedt een raamwerk voor inforrnatie en uitvoering van het merendeel van de activiteiten en 
toepassingen in de organisatie. Kenmerkend voor een enterprise GIS is dat GIS wordt gebruikt door 
veel afdelingen en personen, maar coordinatie en beheer zijn gecentraliseerd. De gebruikers hebben 
hun eigen applicaties. De software en data zullen deels lokaal en deels in een centrale database staan. 
Gebruikers kunnen hierbij verantwoordelijk zijn voor een stuk ontwikkeling van de omgeving. 
Voor het invoeren van een enterprise GIS moeten jaren worden uitgetrokken en het kan veel geld 
kosten. De invoering zal vaak gepaard gaan met het herontwerpen van bedrijfsprocessen en het 
doorvoeren van organisatieveranderingen. Dit leidt soms, vooral bij overheden, tot weerstand, terwijl 
dergelijke aanpassingen nodig zijn om optimaal gebruik te maken van de voordelen van GIS. 
Grootste voordelen zijn reductie van dubbel werk en een organisatiebrede beschikbaarheid van 
resources. Daamaast biedt de integratie van inforrnatie en processen voordelen voor het maken van 
beslissingen op managementniveau. 

Data & service resource GIS 
GIS wordt gebruikt door verschillende groepen personen in de organisatie, maar ze hebben regelmatig 
hulp van buitenaf nodig voor het uitvoeren van hun GIS-activiteiten, bijvoorbeeld bij het converteren 
van bestanden. GIS is niet geintegreerd in de processen en voorziet alleen in de behoefte tot het 
uitvoeren van enkele specifieke functies. Vaak vindt de ondersteuning plaats vanuit een GIS
servicegroep, die voorziet in data, inforrnatie en andere diensten. 
De ontwikkeling van GIS vindt plaats binnen de grenzen van hetgeen bekend is en de gebruikers zijn 
de drijfveer achter ontwikkeling, omdat het GIS-management vaak buiten de afdelingen georganiseerd 
is. Ontwikkeling vindt plaats als nieuwe behoeften ontstaan en als er geld voor is. 
Voordelen warden gerealiseerd door het koppelen en centraliseren van inforrnatie. Er is vaak weinig 
formele controle op de ontwikkelingen hetgeen leidt tot dubbele inspanningen door verschillende 
gebruikers. Het model is alleen rendabel als de inspanningen van de GIS-servicegroep veel grotere 
voordelen opleveren dan het geval zou zijn geweest als de af delingen verantwoordelijk waren voor 
hun eigen GIS-omgeving. 

GIS as a business tool 
Een afdeling gebruikt enkele specifieke functies van een GIS, ter ondersteuning van het 
bedrijfsproces. Er is geen gecentraliseerde controle en elke afdeling zal, al dan niet in overleg met 
andere afdelingen, de eigen GIS-functies aanschaffen. Hard- en software worden lokaal ingekocht, 
evenals de benodigde data. GIS wordt als business tool vaak gebruikt in omgevingen waar geisoleerde 
activiteiten met geografische data plaatsvinden. Vaak zijn dit bedrijven, die bepaalde producten of 
diensten leveren en ter ondersteuning gebruik maken van GIS. Een ander toepassingsveld is 
bijvoorbeeld het integreren van een GIS-engine in een bedrijfsproces, zoals het plannen van routes. 
Voor de gebruiker zijn alleen de in- en output van belang. 
Als er in een organisatie veel geisoleerde GIS-applicaties zijn, dan kan er geld bespaard warden door 
een centrale coordinatie, bijvoorbeeld door het reduceren van dubbel werk. Dit zal geevalueerd 
moeten worden in het licht van de processen en behoeften van de organisatie. Het gebruik van gelijke 
hardware, software en data kan in ieder geval ook leiden tot het reduceren van de kosten. 

Zoals gezegd is de keuze van het model sterk afhankelijk van de rol die een GIS speelt in de 
organisatie. Deze rol wordt vastgelegd in de visie op GIS in de organisatie. In deze optiek zijn de visie 
en de rol dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. In paragraaf 5 .1.1 werden al de belangrijkste 
onderdelen van de visie genoemd. Daamaast is nag een aantal andere zaken van invloed op de keuze 
van het GIS-organisatiemodel en de forrnulering van de visie [Somers]: 

• Het doel en bereik van de GIS-processen. 
• De mate waarin GIS is geintegreerd in de bedrijfsprocessen. 
• De frequentie van GIS-gebruik. 
• De complexiteit van GIS-tools. 
• De operationele structuur van een organisatie. 
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De visie kan dus dienen als input voor de keuze van het organisatiemodel, echter in het kader van dit 
onderzoek ligt het omgekeerde meer voor de hand. De visie is namelijk nog niet expliciet 
geformuleerd, maar de rol en het bereik van de GIS-processen kunnen op basis van de 
bovengenoemde punten wel aangegeven worden. Op basis hiervan kan een geschikt organisatiemodel 
gekozen worden. De visie kan vervolgens in de ontwerpfase geformuleerd worden in het licht van het 
meest geschikte organisatiemodel. 

Op basis van de analyseresultaten kunnen de genoemde punten voor de huidige GIS-situatie binnen 
het SRE als volgt ingevuld worden: 

• De GIS-processen hebben tot doel om in bepaalde functies, ter ondersteuning van de 
processen, te voorzien. De af delingen waar het hier om gaat zijn de MD en de dienst REZ, 
waarbij vermeld moet worden dat de GIS-activiteit in de eerstgenoemde op dit moment hoger 
is. Dit bereik wordt overigens steeds groter; GIS is groeiende binnen het SRE. 

• GIS is nog niet gei"ntegreerd in de bedrijfsprocessen. 
• GIS wordt door op bepaalde afdelingen en door bepaalde personen dagelijks gebruikt. Door 

anderen uiteraard minder. De frequentie van het gebruik is groeiende. 
• De complexiteit van de GIS-tools is groot te noemen, aangezien naast ArcView pakketten 

worden gebruikt, die slechts voor specifieke toepassingen geschikt zijn. Ook het pakket 
Arc View zelfbevat vele malen meer mogelijkheden dan die binnen het SRE gebruikt worden. 

• De operationele structuur van de organisatie is erg functioneel gericht. De huidige GIS
inspanningen beperken zich dan ook tot functionele eilanden. Er zijn weinig 
functieoverschrijdende GIS-inspanningen waar te nemen. 

Bovenstaande punten vertonen grote overeenkomst met de beschrijving van het GIS-organisatiemodel 
"Data & service resource GJS". 
De conclusies in hoofdstuk 4 geven aan dat voor de vervaardiging van vrijwel alle producten van het 
SRE veel met ruimtelijke informatie gewerkt wordt en dat er bovendien steeds meer activiteiten op het 
gebied van GIS zichtbaar is. Dit zijn karakteristieken van een organisatie, waarbij een "Enterprise 
GJS" het meest succesvolle GIS-organisatiemodel zou zijn [Somers]. 

De karakteristieken van de producten die het SRE maakt, de inteme processen, de huidige GIS
infrastructuur, de geografische informatievoorziening en de hierboven uitgewerkte punten sluiten uit 
dat het "GJS as a business tool"-model geschikt zal zijn voor het SRE. 

5.1.3 GIS-management issues 
Een laatste stap in het formuleren en ontwikkelen van een GIS-strategie heeft betrekking op de 
invulling van een aantal GIS-management aspecten. Rebecca Somers noemt een twaalftal aspecten 
waar rekening mee gehouden moet worden [Somers], hetgeen leidt tot een unieke GIS-strategie voor 
elke ondememing. De genoemde punten moeten dus per organisatie anders ingevuld worden en ook de 
prioriteitstelling zal per situatie verschillen. De punten waarmee binnen het SRE sterk rekening 
gehouden moet worden zijn de verbeterpunten, zoals die in hoof dstuk 4 geformuleerd zijn. 

In tabel 5 .1 is aangegeven welke verbeterpunten aangepakt moeten worden voor het realiseren van elk 
van de drie eerdergenoemde GIS-organisatiemodellen. 

Het volgende wordt uit tabel 5 .1 duidelijk: 

TU/e 

• Het formuleren van de visie (verbeterpunt 3) betreft alle organisatiemodellen, het dient 
immers als basis voor de keuze van het model. Het centreren van kennis (verbeterpunt 2) is 
tevens een basisvoorwaarde voor het ontwerpen van een nieuwe GIS-omgeving. 

• Voor GJS as a business tool zijn diverse procedures nodig (verbeterpunten 4 en 12). 
• Voor data & service resource GIS zijn verbeteringen nodig op het gebied van databeheer 

(verbeterpunten 5 en 6) en applicatiebeheer (verbeterpunten 9, 10, 11, 13 en 14) 
• Voor enterprise GJS zijn verbeteringen nodig op het gebied van processen (verbeterpunt 1), 

cultuur (verbeterpunten 7 en 8) en communicatie (verbeterpunten 8 en 15). Daamaast is 
eventueel een technische verbetering nodig (verbeterpunt 16). 
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Tabel 5.1: Categorieen verbeterpunten per GIS-organisatiemodel 

Verbeterpunt Enterprise GIS Data & service 
resource GIS 

1. Procesbeschriivingen X 
7. Delen van kennis en infonnatie X 
8. Samenwerking mbt data-uitwisseling X 
15. Afstemming mbt gebruikte software X 
16. Lijnverbindingen X 
5. Structuur in dataopslag X X 
6. Biihouden van metadata X X 
9. Afstemming mbt applicaties X X 
10. Organisatie functioneel appJicatiebeheer X X 
11. Inhoud functioneel appJicatiebeheer X X 
13. Functionaliteiten-analvse nieuwe software X X 
14. Structuur in ArcView-gebruik X X 
4. Procedures eigendomsrechten en licenties X X 
12. Structuur in Jicentiebeheer X X 
2. Centraliseren van kennis X X 
3. Formuleren van visie X X 

1 - Processen 
7 en 8 - Cultuur 
8 en 15 - Communicatie 
16 - Techniek 
5 en 6 - Databeheer 
9, 10, 11, 13 en 14 - Aoolicatiebeheer 
4 en 12 
2 en3 VISIE en KENNIS 

5.2 Oplossingsvoorstel en ontwerpscenario's 
5.2.1 Op/ossingvoorstel 

E Samenwerldncsverband 
Regio findhoven 

GIS as a business 
tool 

X 
X 
X 
X 

- Procedures 

In paragraaf 5.1.2 is de conclusie getrokken dat op basis van de organisatiekenmerken en de rol van de 
GIS-processen het "Data & service resource GIS" het meest geschikte organisatiemodel is, maar dat er 
andere indicatoren zijn die wijzen in de richting van een "Enterprise GIS". 

Uit tabel 5.1 kunnen de verbeterpunten afgeleid warden, die aangepakt moeten worden bij het 
toepassen van het betreffende organisatiemodel. Het formuleren van een visie, het centraliseren van 
kennis en het opstellen van enkele procedures zijn zaken die in beide gevallen plaats moeten vinden. 
Het applicatie- en databeheer zijn de volgende twee zaken die in het ontwerp aan bod moeten komen. 
De verbeterpunten in de vier overgebleven categorieen, te weten processen, cultuur, communicatie en 
techniek zijn echter alleen noodzakelijk als het "Enterprise GIS" als organisatiemodel gekozen wordt. 

Op basis van tabel 5 .1 kan geconcludeerd warden dat investeringen in de verbeterpunten behouden 
blijven op het moment dat voor "hoger" GIS-organisatiemodel gekozen wordt. Immers alle genoemde 
verbeterpunten zullen uiteindelijk aangepakt moeten warden om een "Enterprise GIS" -omgeving te 
realiseren. Het lijkt dus verstandig om een gefaseerde invoering van het hoogste doel na te streven. 

Het oplossingsvoorstel op basis van de beschouwingen in deze paragraaf en de analyseresultaten is het 
volgende: 

Bet formuleren van een visie waarbij op de middellange termijn gestreefd wordt naar een GIS
omgeving ter ondersteuning van werkzaambeden van functionele groepen van gebruikers, 
waarbij de relatie met de bedrijfsprocessen niet expliciet geformuleerd is. Hierbij vormt bet 
"Data & service resource GIS" bet meest gescbikte organisatiemodel. 
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Op de lange termijn zou de vISie zich kunnen richten op integratie van GIS met 
bedrijfsprocessen en het voorzien in een framework voor geo-informatie. llierbij past het 
"Enterprise GIS"-organisatiemodel. 

Een belangrijke opmerking is dat er bij het bereiken van een situatie waarin het "Data & service 
resource"-GIS operationeel is een evaluatieslag plaatsvindt om te beoordelen of het de moeite loont 
om de verbeterpunten op het gebied van processen, cultuur, communicatie en techniek door te voeren, 
zodat het "Enterprise GIS" -niveau gerealiseerd wordt. 

5.2.2 Ontwerpscenario's 
De voorgestelde oplossingsrichting leidt tot een tweetal ontwerpscenario's. In figuur 5.1 zijn deze 
manieren weergegeven. 

Niveau van het 
GIS

organisatiemodel 

{ 
Uitgangspunt 

Data & service 
resource GIS 

GIS as a business 
tool 

Figuur 5.1: Groeipad voor de invoering van de GIS-organisatiemodellen 

Enterprise GJS 

Scenario 1 ] 

Tijd 

De zwarte lijn vormt scenario 1, waarbij vanuit de huidige situatie in eerste instantie een ontwerp 
gemaakt wordt voor een situatie op basis van het "Data & service resource" -organisatiemodel. Het 
"GIS as a business tool" -station wordt hierbij wel gepasseerd, maar het zal geen tussenstation zijn. Het 
ontwerp in <lit scenario zal zich dus richten op een situatie waarbij het "Data & service resource" -
organisatiemodel als tussenstation gerealiseerd dient te worden. De ontwerpinspanningen richten zich 
dus op het opstellen van procedures, het centreren van kennis, het applicatiebeheer en het beheren van 
data. 
Op het moment dat het "Data & service resource" -organisatiemodel ingevoerd is moet na verloop van 
tijd een evaluatieslag plaatsvinden op basis waarvan besloten wordt of de stap naar het "Enterprise 
GIS" genomen gaat worden. De gestippelde lijn geeft aan dat het mogelijk is dat voor bepaalde delen 
van de organisatie na het evalueren van de resultaten besloten wordt om in het ontwerp op basis van 
het "Data & service resource" -organisatiemodel verder te gaan. 
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De groene lijn in figuur 5.1 stelt scenario 2 voor. Hierbij wordt dus direct ingezet op het "Enterprise 
GIS" hetgeen betekent dat de andere stations overgeslagen warden. De ontwerpinspanningen zullen 
zich dus richten op de bovengenoemde punten, maar daarnaast zal aandacht besteed moeten warden 
aan de procesbeschrijvingen, de cultuur, de communicatie en eventueel de techniek. 

5.3 Definitieve ontwerprichting 
Terugkoppeling van de ontwerpscenario's naar de betrokkenen in de vorm van een tussentijdse 
presentatie met aansluitende discussie heeft geleid tot de keuze voor een definitieve ontwerprichting. 
In het vervolg van deze paragraaf zal aangegeven warden hoe deze keuze tot stand gekomen is, wat de 
verschillende onderdelen van de gekozen ontwerprichting zijn en hoe de ontwerp- en invoeringsfase 
aangepakt zullen warden. 

5.3.1 Keuze van de ontwerprichting 
De overeengekomen ontwerprichting is scenario 1, zoals voorgesteld en gepresenteerd in paragraaf 
5.2. Hierbij wordt gestreefd naar een gefaseerde invoering van een "Enterprise GIS", waarbij het 
"Data & service resource" -organisatiemodel als eerste tussenstation gerealiseerd dient te warden. De 
huidige kenmerken van de organisatie en het GIS-gebruik sluiten het beste aan bij deze 
organisatievorm van de GIS-omgeving, zoals al in paragraaf 5.2 beschreven is. 
Groot voordeel is dat op deze manier de risico's beperkt blijven, evenals de kosten. Bovendien zullen 
de te maken kosten geen desinvesteringen zijn als te zijner tijd besloten wordt het "Enterprise GIS" -
organisatiemodel na te streven. Of deze vervolgstap gezet moet warden zal duidelijk warden op basis 
van een evaluatieslag op het moment dat het tussenstation op een succesvolle manier operationeel is. 

5.3.2 Onderdelen van het ontwerp 
Een eerste onderdeel van het ontwerp is de v1S1e, behorende bij het gekozen organisatiemodel, 
waarvoor in dit hoofdstuk al een eerste aanzet gegeven is. 
Een tweede onderdeel van het ontwerp is het centraal organiseren van kennis, bijvoorbeeld in de vorm 
van een afdeling GIS die oak onderdeel uitmaakt van de organisatie volgens het voorgestelde model. 
Deze af de ling zorgt voor een centrale ondersteuning van de functionele groepen gebruikers op het 
gebied van GIS, waarbij de GIS-kennis gebundeld wordt. 

Voor het realiseren van het "Data & service resource"-organisatiemodel zullen voorts drie categorieen 
van verbeterpunten opgelost moeten warden, wat blijkt uit figuur 5 .1, namelijk de volgende: 

Procedures 
Applicatiebeheer 
Databeheer 

Gezien de beperkte tijd is het onrealistisch om een ontwerp na te streven waarin alle bovengenoemde 
punten vertegenwoordigd zijn. Orn ervoor te zorgen dat het ontwerp praktisch toepasbaar wordt en 
niet resulteert in een abstract verhaal zal er een afbakening plaatsvinden. 
Een eerste punt waarmee bij het afbakenen rekening gehouden moet warden is de waarde die 
toegevoegd kan warden middels dit project. Deze toegevoegde waarde is het grootst op het gebied van 
GIS-kennis, in plaats van algemene ICT-kennis. De procedures en het applicatiebeheer zijn meer 
algemene ICT-issues en derhalve minder interessant dan de datastructuur en de metadata. De twee 
laatstgenoemde aspecten zijn op GIS-gebied belangrijke issues en bovendien kan uitwerking van deze 
aspecten leiden tot een concreet ontwerp, wat binnen de beschikbare tijd opgeleverd kan warden. De 
toegevoegde waarde is dus het grootst wat betreft het databeheer. 
Bet zwaartepunt van de ontwerpfase zal dus liggen op het ontwerpen van een nieuwe 
datastructuur en het invoeren van een metadatasysteem. Dit resulteert uiteindelijk in een 
herontwerp van de infrastructuur. 

Gezien de urgentie van de genoemde procedures en het applicatiebeheer en de samenhang in het 
geheel zal oak hieraan aandacht besteed warden in het ontwerp, evenals in de invoeringsfase. 
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Het eerste onderdeel van het ontwerp, namelijk de visie op GIS, zal opgesteld worden op basis van het 
voorstel gedaan eerder in dit hoof dstuk. Verd ere uitwerking hiervan zal lei den tot een visie, die 
aansluit bij de huidige bedrijfsvoering. Daamaast zal het eerste gedeelte van het ontwerp bestaan uit 
een beschrijving van de benodigde GIS-kennis. 

De verbeterpunten in de categorieen procedures en applicatiebeheer zullen worden aangepakt in de 
vorm van inteme projectvoorstellen. De bedoeling hiervan is dat deze projecten binnen het SRE 
opgepakt zullen worden door medewerkers van het cluster ICT in samenwerking met betrokkenen van 
de diensten. De volgende projectvoorstellen zullen opgesteld worden: 

Proj ectvoorstel: licentiebeheer 
Projectvoorstel: eigendomsrechten 
Projectvoorstel: applicatiebeheer 

Het deel van het ontwerp, dat betrekking heeft op de datastructuur en metadata zal uitgevoerd worden 
door het opstellen van een datamodel. Hiermee wordt de huidige situatie zo goed mogelijk in kaart te 
gebracht. Op basis van dit datamodel kan het beheerssysteem voor de geografische data gebouwd 
worden, evenals de beheersprocedures voor het omgaan met de data. 

Het laatste gedeelte van het ontwerp bestaat uit voorstellen voor de nieuwe organisatie en GIS
infrastructuur. Hiervoor zullen de bevindingen uit de eerdere ontwerpstappen gebruikt worden. 

De invoeringsfase zal in eerste instantie bestaan uit het maken van een invoeringsplan. Hierin zullen 
de activiteiten, de verantwoordelijken en de tijdsplanning, nodig om de onderdelen van het ontwerp te 
realiseren, gebundeld worden. Dit leidt tot een haalbaar invoeringsplan. 
W at betreft de schaalbaarheid van het on twerp is reeds aan bod gekomen dat er een evaluatie plaats 
moet vinden op basis waarvan beoordeeld kan worden of het organisatiemodel voldoet en of er 
gestreefd moet worden naar een "Enterprise GIS". Een ander onderdeel van de invoering heeft 
betrekking op de prestaties en de bijbehorende evaluatie in de nieuwe situatie. Als onderdeel van de 
invoering zal een voorstel gedaan worden voor de aanpak en het resultaat van deze evaluatieslag. 
Op basis van het invoeringsplan zal een berekening gemaakt worden van de kosten, die af gezet 
worden tegen een schatting van de te verwachten kostenvoordelen. 
Tot slot zal bovendien een vergelijking gemaakt worden tussen Product Data Management-systemen 
(PDM) en GIS-metadatasystemen. PDM-systemen worden met name toegepast in situaties waarin 
grote hoeveelheden data, bijvoorbeeld AutoCAD-bestanden, verschillende fasen in een ontwerptraject 
doorlopen. Vaak zijn hierbij ook veel ontwerpers betrokken. Een vergelijking op basis van 
functionaliteit zal moeten uitwijzen welke van de twee typen systemen het meest geschikt is in de 
situatie binnen het SRE. 

Ter ondersteuning van de activiteiten in de ontwerp- en invoeringsfase zal een benchmark worden 
uitgevoerd, bij andere overheidsorganisaties, die ervaring hebben met het invoeren en gebruiken van 
een GIS-omgeving. De resultaten van deze benchmark zullen dienen als input voor het ontwerp, in de 
vorm van succesfactoren en bedreigingen. In paragraaf 6.1 zal de benchmark verder toegelicht 
worden. 

In bijlage 5-A zijn de verschillende onderdelen van het ontwerp en invoering weergegeven. De 
omcirkelde elementen maken deel uit van het ontwerp. De onderdelen van de invoering zijn in een 
apart kader weergegeven. 

In dit hoof dstuk is aan de hand van een stuk theorie uit de literatuur een oplossingsvoorstel geschetst. 
Uiteindelijk is uit een aantal ontwerpscenario's een definitieve ontwerprichting gekozen en is 
toegelicht hoe de ontwerpfase precies ingevuld zal worden. 

In hoof dstuk 6 zullen de voorbereiding en de resultaten van de benchmark beschreven worden. 
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Hoofdstuk 6 Benchmarking 
Veel organisaties zijn al ver gevorderd op het gebied van het invoeren van een GIS-omgeving en 
daarom ligt het voor de hand een benchmark uit te voeren, waarbij gekeken wordt naar de GIS
successen en -succesfactoren bij andere ondememingen. In dit hoofdstuk zal de opzet en het resultaat 
van deze benchmark beschreven worden. Het hoofdstuk zal beginnen met enige relevante theorie over 
benchmarking, waama in de paragrafen 6.1 tot en met 6.4 de vier doorlopen stappen beschreven staan. 

Benchmarking is het analyseren van soortgelijke systemen in andere bedrijven om nieuwe 
perspectieven en ideeen op te doen met betrekking tot de situatie die geanalyseerd wordt [Alter]. Je 
probeert hierbij bepaalde systemen of processen uit andere organisaties, al dan niet in dezelfde 
branche, op een dusdanige rnanier in kaart te brengen dat je ze kunt vergelijken met de systemen en 
processen uit je eigen organisatie. In het algemeen zijn er bij benchmarking vaak twee belangrijke 
aandachtspunten [Watson], te weten: 

1. Metingen van superieure prestaties van anderen, de zogenaamde benchmarks. 
2. Enablers, die de superieure prestaties mogelijk maken. 

Op basis van deze input probeer je de situatie in je eigen ondememing te optimaliseren. Dit is een 
continu proces, dat leidt tot het continu leren en tot de ontwikkeling van een verbeterde organisatie. 
Hierbij dient uiteraard wel rekening gehouden te worden met het feit dat bedrijven verschillen. De 
inteme en exteme orngeving zijn bij elk bedrijf anders, dus het is een risico om de processen van een 
ander bedrijfte irniteren, zonder datje de onderliggende theorieen kent [Latzko & Saunders]. 

Veel GIS-benchmarks richten zich op het vergelijken van pakketten, hardware en databestanden. 
Daarbij ligt de nadruk vaak op technische aspecten en prestaties. In het geval van deze benchmark 
voor het SRE is het de bedoeling om het systeem en de architectuur als geheel te bekijken en de 
manier waarop deze aansluiten bij de processen en vorm van de organisatie. Daamaast is de manier 
waarop de architectuur tot stand gekornen van belang. 

Vier stappen in een benchmark-traject zijn de volgende [Watson]: 

1. Voorbereiden (paragraaf 6.1) 
2. Onderzoeken (paragraaf 6.2) 
3. Analyseren (paragraaf 6. 3) 
4. Verbeteren van de eigen processen (paragraaf 6. 4) 

In het vervolg van dit hoofdstuk zal de uitwerking van de vier genoemde stappen te vinden zijn. 

6.1 Stap 1 - Voorbereiding 
Het doel van het benchmark-traject voor deze afstudeeropdracht is tweeledig. Een eerste doel is het 
beoordelen van de mate van succes op het gebied van GIS, bij enkele organisaties, die vergelijkbare 
karakteristieken hebben als het SRE. Een tweede doel is het achterhalen van de succesfactoren voor 
het ontwerp en de invoering van de GIS-omgevingen bij die organisaties. 
De processen die gebenchmarked worden zijn dus de processen van ontwerp en invoering van een 
nieuwe GIS-omgeving als geheel. Speciale aandacht daarbij gaat uit naar de invulling van het 
databeheer in deze ontwerp- en invoeringsprocessen. De bevindingen orntrent het databeheer staan 
beschreven in dit hoofdstuk, de bevindingen wat betreft ontwerp en invoering staan in bijlage 6-B. 

De benchmark zal bestaan uit een bezoek aan een tweetal organisaties, waarbij informatie verzarneld 
wordt, die nodig is voor het vervolg van het benchmark-traject. Welke informatie dat is, wordt in stap 
2 verder uitgewerkt. Indien nodig zullen vervolgcontacten met de vertegenwoordigers van de 
organisaties plaatsvinden wat betreft het ontwerp en de invoering van een nieuwe GIS-omgeving. 

Voor het selecteren van organisaties waarvoor de benchmark plaats kan vinden zijn enkele criteria 
opgesteld, die hieronder genoemd zullen worden te beginnen bij de meest belangrijke: 
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1. Het moet een overheidsorganisatie betreffen, aangezien de processen, producten, omgeving en 
organisatie dan de meeste overeenkomsten vertonen met die van het SRE. 

2. Het werkgebied van de betreffende organisatie moet bestaan uit een gebied dat meerdere 
gemeenten bestrijkt, hetgeen complicaties meebrengt voor de geo-informatievoorziening. 

3. Er moet binnen de te kiezen organisatie ten opzichte van het SRE een duidelijk waarneembare 
voorsprong zijn wat betreft de GIS-omgeving. 

4. Er moet binnen de organisatie recentelijk een project zijn uitgevoerd met betrekking tot het 
verbeteren van een bestaande GIS-situatie. 

Voor het selecteren van geschikte organisaties is in eerste instantie gebruik gemaakt van persoonlijke 
contacten en contacten van collega's binnen het SRE. 
Twee organisaties, die aan alle bovengestelde criteria voldoen, zijn hieruit naar voren komen. Dit zijn 
de Provincie Noord-Brabant en de Dienst Landelijk Gebied. Deze organisaties worden in stap 2 verder 
onder de loep genomen en op basis van de gevonden informatie wordt vastgesteld of ze voldoen aan 
de gestelde criteria en daarmee geschikt zijn voor de benchmark. 

6.2 Stap 2 - Onderzoek 
De onderzoeksfase van de benchmark begint met een stukje interne informatieverzameling met 
betrekking tot het gekozen onderwerp van de benchmark. Voor de GIS-omgeving van het SRE biedt 
de analysefase van dit afstudeeronderzoek voldoende aanknopingspunten ter vergelijking van deze 
omgeving met de GIS-omgeving van een andere organisatie. 

Het secundaire onderzoek heeft betrekking op de informatie afkomstig uit indirecte bronnen. Op het 
internet is gezocht naar de algemene bedrijfsinformatie van de benchmarkorganisaties en wat 
specifiekere informatie wat betreft de GIS-omgeving binnen die organisaties. Op basis van deze 
informatie is vastgesteld dat de organisaties geschikt zijn voor een benchmark. Bovendien dient de 
informatie ter voorbereiding op d.e bezoeken aan de organisaties. 

De informatie die nog ontbreekt, zal achterhaald moeten worden in het primaire onderzoek. Hiertoe is 
een overzicht gemaakt van alle benodigde informatie, dat te vinden is in tabel 1 van bijlage 6-A. Vier 
nader te onderzoeken onderdelen, waar de bezoeken meer inzicht in moeten bieden zijn de volgende: 

I. Beschrijving van de organisatiekenmerken. 
II. Beschrijving van de GIS-omgeving. 
III. Beschrijving van de GIS-successen. 
IV. Proces van ontwerp en invoering van de GIS-omgeving. 

De methode van informatieverzameling is het houden van een interview met een GIS-specialist van de 
betreffende organisatie. Hiervoor is een vragenlijst opgesteld, die als leidraad tijdens de interviews 
dient. Ook deze vragenlijst is te vinden in bijlage 6-A. 

Bij de provincie Noord-Brabant wordt voor het invoeren en het beheer van metadata gebruik gemaakt 
van het pakket Geokey van Geodan. Dit pakket biedt functionaliteit voor het invoeren en raadplegen 
van GIS-metadata, waarmee vaktechnische inhoud en de kwaliteit van de data beschreven wordt. Alle 
metadata kan door medewerkers en anderen geraadpleegd worden via het internet. Op deze manier kan 
gezocht worden naar relevante datasets. Het invoeren van de metadata gebeurt via HTML
invulformulieren. Het systeem voldoet aan normeringen, die door het CEN zijn vastgesteld en wordt 
door twee personen beheerd. De metadatamodule van ArcView, namelijk ArcCatalog, kan ook 
gebruikt worden, maar dan is er een converter nodig voor het omzetten naar Geokey-formaat. 

De metadata wordt ingevoerd voor alle geografische data met een definitieve status. Het formaat 
waarin deze definitieve data wordt opgeslagen is het Coverage-formaat van ESRI. Dit formaat kan 
alleen met Arclnfo aangemaakt worden en niet met Arc View. 
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Doelstelling is om zo min mogelijk informatie centraal op te slaan. Mensen hebben minder dan 1 GB 
beschikbaar. Het is de bedoeling dat alles op een nieuwe server van 150 GB komt te staan. De data 
zijn opgeslagen op een p-server en een r-server. 

Voor de opslag beschikt elke afdeling over een gebruikersfolder op de r-server, met een standaard 
opslagstructuur, die ze eventueel aan kunnen passen. Voor de herkenning is die structuur dus overal 
hetzelfde. Alle projecten en opdrachten worden in die folders opgeslagen, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van Shapefiles, gemaakt met Arc View of Arclnfo. Per gebruiker zijn lees- en schrijfprofielen 
opgesteld voor de GIS-data, die I&A toekent aan personen. De afdeling Geo heeft een groot aantal 
standaardprofielen gedefinieerd. 

De p-server wordt gebruikt voor de opslag van alle bestanden met een status. Ook beleidsplannen zijn 
hierin terug te vinden. Daamaast wordt het archief op die server bijgehouden, evenals de algemene 
cartografische bestanden, referenties en luchtfoto's. Alles wat op deze server staat wordt, zoals 
gezegd, ingevoerd in het metadatasysteem. De p-server vormt de productieomgeving van de 
geografische data van de provincie. Hierin staat alleen geaccordeerde en gecontroleerde informatie. 
Alle medewerkers van de provincie hebben leesrechten met betrekking tot deze informatie. Het beheer 
en de controle van de data in deze omgeving ligt bij de afdeling Geo. De totale omvang is 400 GB. 
Wat betreft het vrijgaveproces kan gesteld worden dat dat niet vastornlijnd is. Voor de bestanden, die 
van buitenaf komen, is dat geen probleem. Voor de bestanden, die door beleidsmedewerkers gemaakt 
worden, komt het er vaak op neer dat medewerkers van Geode informatie niet aangeleverd krijgen. 

In de productieomgeving kunnen meerdere versies van een bestand voorkomen, hetgeen vastgelegd 
wordt in de naam van het bestand. In de metadata worden bovendien de wijzigingen ten opzichte van 
de voorgaande versie besproken. Het betreft hier dus altijd bestanden, die al definitief zijn maar met 
een bepaalde frequentie herzien moeten worden. 

Voor de Dienst Landelijk Gebied geldt eveneens dat het pakket Geokey gebruikt wordt. Via een 
speciaal voor de DLG gebouwde wizard kunnen deze metadata door gebruikers ingevoerd worden 
(door de eigenaar van data). Naast de verplichte velden voor de eigenaar zijn er enkele velden, die 
worden ingevuld door de GI-afdeling. Er zijn ongeveer 1500-2000 digitale geografische 
informatiebronnen beschikbaar binnen de DLG. Er is inmiddels een digitale bibliotheek opgesteld, 
waarin de informatie aangeboden wordt aan alle medewerkers, ook in andere regiokantoren. In de 
bibliotheek staan vrijwel alleen Shapefiles, in Limburg ongeveer 70 GB. Alle medewerkers, ook van 
andere regiokantoren, kunnen de data bekijken en openen. Dit gaat altijd met een lijnverbinding, die 
via de Centrale Eenheid loopt. De autorisatie is geregeld via Oracle. 

Gebruikers werken met een standaard folderstructuur, die is opgebouwd aan de hand van de 
onderdelen van een project. Een project bestaat uit de volgende onderdelen: 
► Documenten (bijvoorbeeld leverovereenkomsten) 
► Kaarten (plaatjes, zoals aps, printfiles, etc.) 
► Thema's (alle shapefiles) 

De opbouw van het archief is ook gebaseerd op bovenstaande indeling. Zo worden kaarten gemaakt in 
de vorm van JPEG-bestanden, om de juridische risico's in te perken. Een dergelijke kaart bevat zowel 
de topologische als administratieve gegevens. Deze kaarten worden gemaakt van definitieve 
Shapefiles en deze worden centraal opgeslagen. 

Wat betreft het vrijgaveproces van Shapefiles is in het "Handboek Geo-Informatie" gedetailleerd 
aangegeven hoe de verschillende beheersprocessen voor de geografische data ingevuld en uitgevoerd 
moeten worden. Voor het beheren van de data gedurende het vrijgaveproces wordt gebruik gemaakt 
van versies. Onder versies worden echter niet de werkbestanden van gebruikers verstaan, maar alleen 
de data met een definitieve status, die in het archief opgenomen wordt. Hierbij gaat het dus alleen om 
data, die volgens een bepaalde cyclus herzien moeten worden. 
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In de naamgeving van de Shapefiles wordt aangegeven om welke versie het gaat. De project- of 
locatienaam staat in het eerste gedeelte van de filenaam. Het tweede gedeelte omvat de datum van de 
versie. Indien er geen datum in de naam van een Shapefile voorkomt, dan weet een gebruiker dat het 
de meest recente versie betreft. Op die manier wordt gewaarborgd dat er met de nieuwste versie 
gewerkt wordt en bovendien is het altijd mogelijk om oudere versies opnieuw op te roepen. 
Met betrekking tot archivering kan vermeld worden dat op basis van een aantal eenvoudige vragen de 
maker van de geografische informatie moet beoordelen of die informatie in aanmerking komt voor 
centrale opslag. Als dat het geval is, dan wordt met behulp van de genoemde wizard de metadata 
ingevoerd. 

In bijlage 6-B staan de overige resultaten van de benchmark voor de bezochte organisaties. 

6.3 Stap 3 - Analyseren 
Tijdens de analysefase van de benchmark dienen, op basis van de verzamelde gegevens, twee vragen 
beantwoord te worden: 

Is er sprake van een succesvolle GIS-omgeving? 
W at zijn de succesfactoren voor het ontwerp en de invoering van die GIS-omgeving? 

Voor de provincie Noord-Brabant geldt dat ze naar eigen zeggen op het gebied van databeheer op de 
goede weg zitten. Desondanks treden toch enkele problemen op. 
Een praktisch probleem heeft betrekking op de gebruikte metadataconverter. Zo kunnen metadata 
moeilijk geconverteerd worden van ArcCatalog naar Geokey en andersom. 
Daamaast treden problemen op met betrekking tot het aanleveren van de geografische bestanden door 
beleidsmedewerkers van de provincie. Hierdoor kan door de afdeling Geo niet altijd de meest recente 
versie geleverd worden. De komende jaren willen ze gaan werken met zogenaamde broncontracten. 
Daarin wordt vastgelegd welke verplichtingen een eigenaar van een geografisch bestand heeft ten 
opzichte van de afdeling Geo. 
Tot slot kan vermeld worden dat het gebruik van Geokey enigszins tegenvalt; waarschijnlijk omdat 
slechts weinigen ermee bekend zijn. Daamaast is men niet enthousiast over Geokey, om diverse 
redenen, zoals de trage werking. 

De Dienst Landelijk Gebied is inmiddels ver gevorderd met het invoeren van de beheersprocessen 
voor geografische data. Het pakket Geokey wordt op veel vestigingen al gebruikt en er is dan ook geen 
omschakeling naar ArcCatalog meer mogelijk, ondanks de wellicht betere functionaliteit. 
Op dit moment zijn voor ongeveer 700-800 bestanden de metadata compleet. Wil het geheel 
functioneren, dan moeten de metadata voor alle 1500-2000 bestanden ingevoerd zijn. 
Het grootste probleem is dat mensen niet altijd de moeite nemen om hun gegevens deelbaar te maken 
met anderen, bijvoorbeeld door het niet invullen van metadata. Dat heeft andere redenen, met name 
tijdsdruk. 

De overige successen van de GIS-omgeving, die niet specifiek betrekking hebben op het databeheer, 
staan beschreven in bijlage 6-B. 

Samengevat mag geconcludeerd worden dat er op het gebied van databeheer sprake is van een 
succesvolle manier van werken. Toch zijn er enige punten, die leiden tot extra alertheid. 

Zo moet namelijk de nuancering gemaakt worden dat voor beide organisaties geldt dat het databeheer 
alleen betrekking heeft op de bestanden, die een definitieve status hebben en derhalve centraal 
opgeslagen zijn. Er is dus in beide gevallen sprake van een status ( definitief). Bovendien kunnen 
verschillende versies voorkomen, ten gevolge van een update van de informatie. Het databeheer heeft 
dus geen betrekking op het traject van de totstandkoming van de informatie en er is dus geen sprake 
van een vrijgaveproces. Orn dezelfde reden kunnen dus ook alleen kaarten beheerd worden, die 
definitieve kaartlagen bevatten. In beide organisaties treden problemen op, die vermeden worden door 
het hanteren van een vrijgaveproces gedurende het ontwerp van geografische informatie. 
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Een ander punt om rekening mee te houden is het feit dat het pakket Geokey in beide organisaties wel 
ingevoerd is, maar dat het pakket alleen geschikt is voor het werken met metadata. Het bevat weinig 
functionaliteit met betrekking tot databeheer. Voor de situatie van het SRE zal verder onderzoek naar 
benodigde functionaliteit dus noodzakelijk zijn. 

Een laatste punt dat om extra aandacht vraagt is het feit dat in beide organisaties de GIS-omgeving is 
gebouwd op basis van een "enterprise GIS" -organisatiemodel, terwijl geen sprake is van volledige 
integratie van GIS in de primaire processen. Uit de resultaten blijkt bovendien dat medewerkers 
minder dan verwacht gebruik maken van het metadatasysteem. De centrale opslag van geografische 
data vergt extra tijd en moeite en moet uiteindelijk wel een meerwaarde opleveren voor de organisatie. 
Als het raamwerk van geografische informatie niet direct verbonden wordt met de primaire processen 
is het vraag in hoeverre gestreef d moet worden naar een structuur waarin alle medewerkers alle 
geografische informatie, die binnen de organisatie aanwezig is, moeten kunnen zien. 

Behalve de genoemde aandachtspunten kunnen op basis van de beschreven benchmarkresultaten en 
successen de volgende succesfactoren met betrekking tot het databeheer geformuleerd worden: 
• Centrale opslag van kaartlagen met een definitieve status. 
• Centrale opslag van kaarten in de vorm van een JPEG-bestand. 
• Invoer van metadata voor geografische informatie met een definitieve status. 
• Invoer van procedures voor het beheer van geografische data. 

Daamaast kunnen nog enkele algemene, praktische zaken, die van belang kunnen zijn voor het SRE, 
geleerd worden naar aanleiding van de benchmark: 
• Nieuwe projecten met wensen op het gebied van geo-informatie centraal ondersteunen. 
• Aanbieden van standaard folderstructuren voor projecten. 
• Zoveel mogelijk gebruik maken van off-the-shelf producten. 
• Centraliseren van betrokkenheid bij uitbesteding van GIS-klussen. 
• Gebruik maken van intemettechnologie voor het verspreiden van data onder klanten en personeel. 
• Betrokkenheid van gebruikers. 
• Betrokkenheid en overtuiging van management. 
• Opzetten van een geo-afdeling voor onder andere het geo-beleid, gecentraliseerde geo-kennis en 

functioneel applicatiebeheer. 

6.4 Stap 4 - Verbeteren eigen processen 
Op basis van de resultaten van de benchmark is het de bedoeling om de processen in de eigen 
organisatie te optimaliseren. De bevindingen met betrekking tot het databeer, de succesfactoren en de 
algemene zaken dienen als input voor het vervolg van dit project. 

In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan de benchmark, die bij twee organisaties is uitgevoerd. Zowel 
de theorie, de opzet en de resultaten van deze benchmark zijn aan bod gekomen. 

In het volgende hoofdstuk zal het ontwerp van de nieuwe GIS-infrastructuur beschreven worden. De 
resultaten van de benchmark zullen hierbij onder andere als input dienen. 
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Hoofdstuk 7 Ontwerp van de nieuwe GIS-infrastructuur 
In hoofdstuk 5 is een afbakening gemaakt voor de ontwerpfase van het project. Vervolgens zijn in 
hoofdstuk 6 de resultaten van de benchmark beschreven. In dit hoofdstuk zullen de onderdelen van het 
ontwerp van de nieuwe GIS-infrastructuur beschreven warden, waarbij de benchmarkresultaten als 
input dienen. 
In paragraaf 7 .1 zal begonnen warden met het opstellen van de visie op GIS en bovendien zal 
beschreven warden welke vormen van kennis nodig zijn bij het ontwikkelen van een GIS
infrastructuur. Dit leidt uiteindelijk tot een kader waarbinnen de rest van het ontwerp te plaatsen is. 
Het grootste gedeelte van het ontwerp, dat betrekking heeft op het databeheer, zal in paragraaf 7.2 aan 
bod komen. Daarin zal beschreven warden hoe de verbeterpunten op het gebied van metadata en 
datastructuur leiden tot het ontwerp van een datamodel met bijbehorende beheersprocedures. Tot slot 
zal in paragraaf 7 .3 beschreven staan hoe de verschillende onderdelen uiteindelijk leiden tot een 
nieuwe organisatie en GIS-infrastructuur en warden voorstellen gedaan voor de nieuwe situatie. In 
hoof dstuk 5 is aangegeven dat de verbeterpunten met be trekking tot de procedures en het 
applicatiebeheer in de vorm van projectvoorstellen aangepakt zouden warden. Deze projectvoorstellen 
zijn te vinden in bijlage 7-A. 

In onderstaande figuur 7 .1 zijn de verschillende onderdelen van de on twerp- en invoeringsfase 
schematisch weergeven, inclusief de corresponderende paragraaf- en hoofdstuknummers. 
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7-1 VISIE en KENNIS 
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Figuur 7.1: Werkmodel voor de ontwerp- en invoeringsfase 
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De verbeterpunten, die betrekking hebben op VISle en kennis, zullen ongeacht het gekozen 
organisatiemodel moeten warden aangepakt. Het formuleren en uitdragen van een visie op GIS en de 
centralisatie van kennis zijn voorwaarden voor het kunnen ontwerpen en invoeren van een succesvolle 
GIS-infrastructuur. Hiermee wordt in feite een kader gevormd voor de rest van het ontwerp. 
Voorstellen over de manier waarop deze twee zaken voor het SRE ingevuld kunnen warden zullen in 
het vervolg van deze paragraaf gedaan warden. 
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7.1.1 Visie op GIS 

E Samenwerktnpverblnd 
Reg;o findhoven 

Een organisatie heeft over het algemeen een centrale missie [ Weggeman, Wijnen & Kor], die in hoofdstuk 
2 voor het SRE genoemd is. De visie is een concretisering van de missie in termen van globale, 
ricbtinggevende doelen op organisatie- of organisatieonderdeelniveau. Per afdeling, business unit of 
dienst kan er dus een andere visie zijn. Voor bet SRE geldt dat de diensten een eigen visie bebben, die 
past binnen de missie van de organisatie. Zowel de dienst REZ, als de MD en bet BB bebben eigen 
doelstellingen geformuleerd, ecbter geen van deze doelstellingen beeft betrekking op geografiscbe 
informatie of GIS. De MD noemt in bet Concept Bedrijfsplan [MD Concept 8edrijfsplan] wel diverse 
projecten voor 2003, die met GIS te maken bebben. Daamaast wordt aangegeven dat digitale 
informatie beter ontsloten moet worden, onder andere via bet intranet. 
Op basis van de doelstellingen is voor de diensten en bet BB een eigen strategie geformuleerd. Het BB 
heeft een Besturingsconcept [88 8esturingsconcept], waarin bet volgende hoofddoel beschreven staat: 
"Het boofddoel van bet Bedrijfsbureau is doelgericbte (facilitaire) ondersteuning van de drie diensten 
van bet SRE, bet Bestuur-SRE en het Managementteam-SRE. Ook levert bet BB diensten/producten 
aan het BB zelf. Met ingang van 2004 zal bet BB waarscbijnlijk ook diensten/producten gaan leveren 
aan exteme klanten." 

Gezien bet feit dat bet doel van GIS voor de organisatie het ondersteunen van de primaire processen 
van de diensten is en de ontwikkeling van de GIS-strategie bovendien een dienstoverschrijdende 
aangelegenheid is, ligt het voor de hand om in ieder geval een deel van de GIS-gerelateerde 
werkzaamheden onder te brengen bij bet BB. Orn deze reden zal de visie op GIS binnen bet SRE aan 
moeten sluiten bij bet genoemde boofddoel van bet BB. 

In boofdstuk 5 werd op basis van de analyseresultaten een voorstel voor de visie op GIS gedaan. Dit 
voorstel is als volgt te omschrijven: 
Op de middellange termijn wordt gestreefd naar een GIS-omgeving ter ondersteuning van 
werkzaamheden van functionele groepen van gebruikers, waarbij de relatie met de bedrijfsprocessen 
niet expliciet geformuleerd is. Hierbij vormt het "Data & service resource GIS" het meest geschikte 
organisatiemodel. Op de lange termijn zou gericht kunnen warden op integratie van GIS met 
bedrijfsprocessen en het voorzien in een framework voor geo-informatie. Hierbij past het "Enterprise 
GIS "-organisatiemodel. " 

Het genoemde hoof ddoel van bet BB vormt samen met de voorgestelde visie voor de middellange 
termijn uit boofdstuk 5 de input voor de visie op de ondersteuning op het gebied van geo
informatievoorziening en GIS. Op basis hiervan kan de volgende visie op GIS binnen het SRE 
geformuleerd worden: 
"De GIS-omgeving binnen bet SRE dient ter ondersteuning van de processen van de MD en de 
dienst REZ, zonder dat deze relatie met de processen expliciet geformuleerd is. Hiertoe zullen 
gebruikersgroepen doelgericbt ondersteund moeten worden bij bet uitvoeren van bun 
werkzaambeden met GIS. De ontwikkelingen in de GIS-infrastructuur zullen continu van aard 
en in lijn met elkaar moeten zijn." 

Deze visie geeft aan waar je als organisatie op het gebied van GIS naartoe wilt. Voor het realiseren 
van deze visie zullen per gebruikersgroep doelen geformuleerd moeten worden, die uiteindelijk leiden 
tot een GIS-strategie voor bet SRE. Alie voorstellen in bet vervolg van dit boofdstuk zullen bijdragen 
aan de uiteindelijke GIS-strategie. Het formuleren van de doelen en de strategie zal als activiteit in bet 
invoeringsplan opgenomen worden. 

Het voorstel voor de visie op de lange termijn zal verwerkt worden in een evaluatieslag, waarbij 
gekeken zal worden naar de prestaties van de nieuwe GIS-omgeving en de eventuele verbeteringen bij 
het doorvoeren van het "enterprise GIS" -organisatiemodel. 

7.1.2 GIS-kennis 
Het opnieuw organiseren en daarbij eventueel centraliseren van GIS-kennis is een van de 
verbeterpunten uit de boofdstukken 4 en 5. Er kunnen vier soorten kennis onderscbeiden worden, die 
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tenminste nodig zijn voor bet succesvol functioneren van GIS. In onderstaande tabel 7 .1 is aangegeven 
welke kennis dit is en waar die op dit moment in de organisatie aanwezig is. 

Tabel 7 .1 : Benodigde GIS-kennis 

Soort kennis Kennis die betrekkin2 heeft op ... Aanwezi2 bij ... 
Managementkennis het organiseren en beheren van processen en management van de diensten, 

procedures, die vervolgens door de proceseigenaren 
management van het BB en de beschreven worden. 
proceseigenaren 

Technische kennis het raakvlak tussen ICT en GIS. Hierbij kan medewerkers van ICT 
bijvoorbeeld gedacht worden aan het installeren van 
applicaties op het netwerk en het beheer van 
databases. 

Functionele kennis het inhoudelijk toepassen van de applicaties, inclusief professionals van de diensten 
het ontwerpen en rnaken van kaarten. 

Geo-informatica kennis het integreren van technische, organisatorische en -
functionele aspecten van GIS tot een omgeving 
waarin GIS als optimale ondersteuning van de 
processen kan dienen. Hieronder vallen ook aspecten 
als databeheer en computer cartografie. 

In bet vervolg van deze paragraaf zal voor elk van de soorten kennis besproken worden hoe deze vorm 
in de nieuwe situatie georganiseerd zal moeten worden. 

Managementkennis 
De managementkennis is in de huidige situatie aanwezig in de verschillende lagen van de organisatie. 
Uiteraard zal de managementkennis in de nieuwe situatie specifiek ingezet moeten worden op het 
gebied van GIS. 

Technische kennis 
De technische kennis is gecentraliseerd binnen bet BB in de vorm van het ICT-cluster. Dit zal in de 
nieuwe situatie niet veranderen, omdat de aard van de werkzaamheden van ICT en de daarvoor 
benodigde kennis niet verandert. 

Functionele kennis 
De functionele kennis is in de huidige situatie aanwezig bij de professionals van de diensten. Het SRE 
kan gezien worden als een kennisorganisatie en van de professionals wordt dan ook een hoog 
kennisniveau vereist. De functionele structuur van de organisatie en diverse initiatieven op bet gebied 
van kennismanagement zorgen voor de overdracht en het optimale gebruik van de kennis van de 
medewerkers. 
In de nieuwe situatie zal deze functionele kennis binnen de diensten verder ontwikkeld moeten 
worden. Hierbij moet de nadruk gelegd worden op bet aan elkaar overdragen van kennis, die 
betrekking heeft op het inzetten en toepassen van GIS binnen bet specifieke vakgebied. 

Geo-informatica kennis 
Zoals aangegeven ontbreekt bet binnen bet SRE aan geo-informatica kennis, terwijl deze vorm van 
kennis essentieel is voor bet slagen van een GIS-omgeving. Kennis op bet gebied van geo-informatica 
zorgt voor de integratie van de verschillende disciplines, die bij GIS komen kijken. Het kan gezien 
worden als de kennis met betrekking tot bet ondersteunen van de primaire processen met GIS. In de 
huidige situatie worden problemen, waarbij deze vorm van kennis en integratie vereist is, opgelost 
binnen bet cluster ICT of door de professionals van ·de diensten. Indien deze kennis tekort schiet 
worden deze zaken uitbesteed aan derden. Het spreekt voor zich dat dit niet tot de meest effectieve en 
efficiente resultaten leidt, temeer omdat deze kennis niet voor het SRE bewaard blijft. 
In de nieuwe situatie zal deze vorm van kennis binnen bet SRE ontwikkeld moeten worden. De aard 
van deze kennis, die zich richt op bet integreren van de verschillende disciplines en de ondersteuning 
van de primaire processen, geeft aan dat deze centraal aanwezig moet zijn in een organisatie. Binnen 
het "data & service resource" -organisatiemodel wordt deze kennis ondergebracht in een GIS-service 
groep. 
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In de nieuwe organisatie zal dus extra aandacht besteed moeten warden aan het opnieuw organiseren 
van functionele kennis en het inbrengen van geo-informatica kennis in de organisatie, ter 
ondersteuning van de GIS-processen. Het formuleren van de visie op GIS en het opnieuw organiseren 
van de GIS-kennis zal leiden tot een kader waarbinnen het databeheer en de overige delen van de 
nieuwe infrastructuur verder ontwikkeld kunnen warden. In de volgende paragraaf zullen voorstellen 
gedaan warden voor het organiseren van het databeheer in de nieuwe situatie. Op basis van die 
voorstellen en het geschetste kader wat betreft visie en kennis zal in paragraaf 7 .3 een ontwerp 
gemaakt warden van de nieuwe organisatie en infrastructuur. 

7 .2 Databeheer 
In de afbakening in hoof dstuk 5 is aangegeven dat het on twerp zich met name concentreert op het 
gedeelte van het databeheer. Hiertoe zullen de punten, die betrekking hebben op datastructuur en 
metadata verbeterd moeten warden. Dit gebeurt uiteraard in het licht van het gekozen 
organisatiemodel, waarbij ondersteuning van GIS-gebruikersgroepen het primaire doel is. Er wordt 
dus niet gestreef d naar een situatie waarin alle geografische informatie binnen het SRE voor alle 
medewerkers beschikbaar gesteld wordt. Goed databeheer zal echter wel leiden tot een situatie waarin 
geografische informatie, die voor veel medewerkers interessant en bruikbaar is, eenvoudiger 
organisatiebreed kan warden aangeboden. 

7.2. 1 Metadata en datastructuur 
Met metadata warden data over data bedoeld. In het vakgebied van GIS warden metadata steeds vaker 
toegevoegd aan geografische gegevens, om ervoor te zorgen dat de gebruiker van deze bestanden ze in 
de goede context kan plaatsen. De metadata kunnen gezien warden als een cataloguskaart voor een 
boek in de bibliotheek [Harmon & Anderson]. De ontwikkelingen op het gebied van metadata voor GIS 
gaan erg snel. Er komen steeds meer tools voor het beheren van metadata en veel nieuwe GIS
pakketten hebben een geintegreerde metadatafunctionaliteit. 
Het gevolg van de snelle ontwikkelingen op het gebied van GIS-metadata is dat er steeds meer vraag 
komt naar standaarden, waarin het gebruik van GIS-metadata wordt vastgelegd. Voordelen hiervan 
zijn onder andere de uniforme manier van opslaan, waardoor uitwisseling mogelijk wordt en 
gestandaardiseerde metadata verkleint de kans op onjuist gebruik van geografische informatie. 

Momenteel zijn er twee intemationale standaarden voor GIS-metadata: 
1. CEN ENV 12657: Geographic Information - Data Description - Metadata (1998) [CEN/TC287] 

2. ISO 19115: Geographic Information -Metadata (2001) [ ISO/TC211 ] 

De eerste standaard is het resultaat van een technische commissie (TC287) van het Comite Europeen 
de Normalisation (CEN). Het betreft een Europese voomorm, die metadata beschrijft op basis van de 
EXPRESS modelleertaal. De opvolgende commissie (CEN/TC211) heeft de normen tijdelijk in de 
ijskast gezet, in afwachting van de resultaten van de International Organisation for Standardisation 
(ISO). Deze ISO-standaard is in 2001 gepubliceerd en is gebaseerd op de Unified Modelling Language 
(UML) en de verwachting is dat dit de wereldwijde metadatastandaard zal warden [Aalders]. De ISO
standaard kan gezien warden als een uitbreiding van de CEN-voomorm, maar er is geen sprake van 
opwaartse compatibiliteit. 
Behalve de genoemde organisaties speelt ook het Open GIS Consortium een belangrijke rol bij het 
ontwikkelen van de standaarden. 
In praktijk blijkt dat er in Nederland verschillende metadatasystemen te koop zijn, die voldoen aan de 
CEN-richtlijnen. Geokey van Geodan is daar een voorbeeld van. Een dergelijk pakket biedt de 
mogelijkheid tot het bijhouden van ruim 200 metadatavelden. Tijdens de benchmark is gebleken dat 
organisaties daaruit slechts een keuze maken en zich beperken tot de volgens de standaard 
voorgeschreven verplichte velden. Dit zijn er ruim 20. In bijlage 7-B zijn de verplichte velden van de 
toonaangevende ISO-standaard te vinden. 

Voor het SRE is het van belang dater met het oog op de toekomst metadata warden bijgehouden voor 
de geografische informatie, die binnen de organisatie aanwezig is. Enerzijds stimuleert dit de 
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uitwisseling van informatie tussen medewerkers en ook met andere organisaties, waardoor de 
voordelen van GIS optimaal benut kunnen worden. Anderzijds verkleint het de kans op fouten doordat 
geografische infonnatie verkeerd geinterpreteerd wordt. Hierbij is het bovendien van belang om op het 
gebied van standaarden zo flexibel mogelijk te zijn, aangezien het SRE een grote varieteit aan klanten 
heeft. Toekomstige ontwikkelingen, zoals het uitwisselen van metadata via het internet, zullen alleen 
gevolgd kunnen worden als aan de standaard van klanten voldaan kan worden. 

Orn metadata bij te kunnen houden zal ook het verbeterpunt met betrekking tot datastructuur 
aangepakt moeten worden. Binnen het SRE moet duidelijk zijn welke informatie aanwezig is, waar die 
opgeslagen wordt en door wie die informatie beheerd wordt. Naast de specifieke GIS-metadata, zoals 
beschreven door de standaarden, is het dus noodzakelijk om meer metagegevens over je geografische 
informatie bij te gaan houden. Daamaast kan meer structuur aangebracht worden door bijvoorbeeld het 
invoeren van organisatiebrede procedures. 

Orn het invoeren van metadata en het structureren van de geografische data mogelijk te maken zal in 
de volgende paragraaf een datamodel opgesteld worden. Een dergelijk model biedt inzicht in de 
aanwezige informatie en de relatie tussen de verschillende objecten, die binnen het systeem aanwezig 
zijn. Op basis van het datamodel kan vervolgens een beheerssysteem opgezet worden, met 
bijbehorende procedures, waarmee het gebruik van metadata en het structureren van de geografische 
informatie binnen de organisatie gerealiseerd kan worden. 

7.2.2 Datamodel 
Het datamodel dient als specificatie voor het op te zetten informatiesysteem. Meer 
achtergrondinformatie en theorie over datamodelleren is te vinden bijlage 7-C. 
Voor <lit afstudeerproject wordt een model op conceptueel niveau gemaakt, dat beschrijft hoe de data 
gestructureerd kunnen worden, hetgeen de basis vormt voor een uiteindelijk beheerssysteem. Een 
object-georienteerd model biedt hiervoor een kader op basis van objecten uit de werkelijkheid, de 
relaties ertussen en de operaties die erop uitgevoerd kunnen worden. De huidige industriele standaard 
voor het opstellen van een object-georienteerd model is Unified Modelling Language (UML). UML 
onderscheidt de volgende drie modellen: 

► Object-model, gericht op de informatiestructuur. 
► Functioneel-model, gericht op de mogelijke operaties op de informatie. 
► Dynamisch-model, gericht op interacties ofwel de verandering van de ene informatietoestand 

naar de andere. 
Met behulp van UML kan de statische gegevensstructuur gemodelleerd worden, maar daamaast 
kunnen bovendien de processen en zelfs zaken als systemen en infrastructuur gemodelleerd worden. 
Op basis van de UML-diagrammen kan een prototype voor een beheerdatabase ontwikkeld worden, 
bijvoorbeeld met MS Access. Voordelen van UML en object-georienteerd modelleren zijn de 
modulariteit, coherentie van systemen vanwege objecten, inkapseling, abstractie en een betere 
gegevensstructuur. Een object-georienteerde modelleerwijze leidt op een natuurlijke manier tot een 
genormaliseerd relationeel schema. Een gedetailleerde beschrijving van de UML-teckniek is te vinden 
in bijlage 7-C. 

Het doel van het model is het aangeven van de informatieobjecten, die een rol spelen bij het beheer 
van de GIS-data van het SRE en de relaties ertussen. Hiertoe zal in eerste instantie zal een 
objectklasse-model gemaakt worden. Daarvoor wordt het pakket Microsoft Visio gebruikt, waannee 
met UML gemodelleerd kan worden. Het objectklasse-model wordt met <lit pakket in de vorm van een 
Static Structure Model gecreeerd. 

In het navolgende zal de totstandkoming van het datamodel beschreven worden. De specificaties voor 
het opstellen van het model zijn voortgekomen uit overleggen met gebruikers, managementleden en 
begeleiders. 

Uitgangspunten voor de totstandkoming van het nieuwe model zijn de doelstellingen van het nieuwe 
systeem, het gekozen organisatiemodel en de gebruikerseisen. Het nieuwe beheerssysteem zal voor de 
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gebruikers van GIS een bulpmiddel zijn bij bet zoeken naar geografiscbe informatie en bet opslaan 
van bestanden. Hierbij is uiteraard van belang dat bet nieuwe systeem voldoet aan de wensen van 
gebruikers. Via diverse gesprekken met gebruikers en terugkoppelingen van de eerste concepten van 
bet datamodel zijn de gebruikerseisen tot stand gekomen. 

Doelstellingen van bet nieuwe bebeerssysteem: 
• Databeheer; met bet nieuwe systeem moeten de grote boeveelbeden geografiscbe data van bet 

SRE bebeerd kunnen worden. 
• Realiseren van de voordelen van GIS; bet systeem moet bijdragen aan bet verbeteren van de 

werkprocessen, waardoor de voordelen van GIS optimaal benut kunnen worden. Hierbij kan 
gedacbt worden aan bet realiseren van snellere levertijden, bet leveren van digitale producten, 
etc. In boofdstuk 8 wordt bier dieper op ingegaan. 

Eisen met betrekking tot bet gekozen organisatiemodel: 
• Flexibel; onderdelen van bet bebeerssysteem moeten voor de verscbillende gebruikersgroepen 

naar wens ingesteld en toegepast kunnen worden. 
• Ondersteunend; bet systeem moet een ondersteunend karakter bebben voor de werkprocessen 

van de gebruikers. Dat betekent dat bet invoeren van bet systeem niet mag leiden tot een 
situatie waarin bet beberen van data met bet nieuwe systeem door gebruikers als extra 
werklast ervaren wordt. 

Gebruikerseisen: 
• Samenstelling van kaarten; op basis van bet bebeerssysteem moet na levering van een product 

terug te vinden zijn welke kaartlagen oorspronkelijk aan bet product ten grondslag bebben 
gelegen en welke versie van bepaalde informatie bieraan verbonden was. Dit om juridiscbe 
problemen te voorkomen. Het gevolg biervan is dus dat een afgedrukte kaart een nummer of 
een streepjescode zal moeten bebben. Met betrekking tot bet inteme gebruik van kaarten geldt 
betzelfde. 

• Opslaan van kaarten; voor minder ervaren gebruikers moet verwezen kunnen worden naar 
digitale bestanden (bijvoorbeeld JPEG of EPS), omdat bier tocb veel informatie uit te balen is 
en die informatie is niet zomaar te wijzigen. 

• Productstructuren; in bet nieuwe systeem moet via een bepaald producttype op te vragen zijn 
welke kaartlagen altijd onderdeel uitmaken van dat product. Indien ze aanwezig zijn kan er 
naar verwezen worden voor bergebruik, zo niet dan kunnen ze opnieuw gemaakt worden. 

• Werkbaar; bet systeem moet werkbaar zijn, waarmee bedoeld wordt dat niet elke verandering 
in een kaartlaag of tbematiscb bestand leidt tot administratieve processen wat betreft nieuwe 
versies en status. Deze eis bangt samen met bet flexibel configureren van bet systeem voor 
verscbillende gebruikersgroepen. 

• Standaard voor dataopslag; bet systeem moet een standaard bieden voor gebruikersgroepen, 
die geografiscbe bestanden willen opslaan. 

• Metadata; bet bijbouden van metadata moet je op gebruikersgroepniveau niet verplicbt 
stellen, maar alleen voor de centrale bestanden. Bovendien moet bet voor alle gebruikers ook 
duidelijk aantoonbare voordelen bebben. 

Deel A 
De kaartlaag vormt de spil van ·de geografiscbe informatie in bet datamodel. In bet pakket ArcView 
3 .2, bet meest gebruikte GIS binnen bet SRE, worden deze kaartlagen opgeslagen als zogenaamde 
sbapefiles. Bij deze sbapefiles boort een aantal ondersteunende bestanden, waarin de tbematiscbe data 
en zaken als locatie worden vastgelegd. 
De feitelijke GIS-metadata, waar in paragraaf 7.2.1 over gesproken is, beschrijven de kaartlaag waar 
bet in dat geval om gaat. Dit zijn dus de attributen van bet object kaartlaag. In bijlage 7-B is te zien 
welke velden verplicbt zijn bij een bepaalde metadatastandaard. Op basis van deze gegevens is een 
voorstel gemaakt voor de metadatavelden die binnen bet SRE bijgebouden moeten worden. Een 
overzicbt van deze velden is te vinden in bijlage 7-D. Gezien bet feit dat de keuze van de exacte 
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Figuur 7.2: Deel A van het datamodel 
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metadatavelden sterk 
afhankelijk is van de 
wensen van gebruikers en 
de doelstellingen van het 
beheerssysteem zal deze 
lijst nogmaals onder de loep 
genomen worden. Daamaast 
is het selecteren en invoeren 
van de metadatavelden zeer 

I 

specialistisdh werk. De 
attributen r an het object 
kaartlaag b1eden echter een 
eerste houvast als set van 
metadata en kunnen te allen 
tijde nog veranderd worden. 
Ook de metadata-standaard 
is in het model opgenomen, 
omdat elke kaartlaag 
volgens een andere 
standaard beschreven kan 
worden. Een concrete 
toepassing waarvoor het 
modelleren van de 

metadatastandaard 
noodzakelijk is bijvoorbeeld 
het uitwisselen van 
metadata via het internet. 
De ontvanger van de XML
string met metadata zal 
moeten 
welke 

weten volgens 
I standaard deze 

metadata zijn verstuurd, 
omdat ze anders niet toegepast kunnen worden in het eigen metadatasysteem. De metadata-standaard, 
die gekozen wordt voor het beschrijven van een kaartlaag leidt tot de keuze van een subset uit de 
attributen van de kaartlaag. Deze subset vormt dan dus de metadata volgens de gekozen standaard. 

Elke kaartlaag is van een bepaald type, wat met het kaartlaagtype is gemodelleerd. Met het 
kaartlaagtype worden kaartlagen met gemeenschappelijke kenmerken geclassificeerd en op die manier 
kan bijvoorbeeld aangegeven worden welke kaartlaagtypen nodig zijn voor het samenstellen van een 
bepaald type kaart. 

Voor elke kaartlaag geldt dat deze een bepaalde life-cycle heeft. De kaartlaag life-cycle geeft aan hoe 
het proces van vrijgave voor een kaartlaag verloopt. Via een aantal vooraf gedefinieerde stappen kan 
bijvoorbeeld gekomen worden van een concept kaartlaag tot een definitieve kaartlaag, met enkele 
revisiemomenten als tussenstations. De stappen waaruit een kaartlaag life-cycle is opgebouwd zijn 
gemodelleerd als kaartlaagstatus. Bij elke status wordt aangegeven wat een persoon met een bepaalde 
rol met die betreffende kaartlaagversie mag doen. Op basis van de status van informatie kan bovendien 
meer juridische zekerheid ingebouwd worden dan nu het geval is. Medewerkers kunnen op basis van 
de status bijvoorbeeld bij een klant aangeven dat het nog om conceptuele informatie gaat. Als een 
kaartlaagversie met een bepaalde status gewijzigd wordt dan leidt dit tot een nieuwe kaartlaagversie;, 
of dezelfde kaartlaagversie, echter met een hogere status. Een nieuwe kaartlaagversie krijgt altijd de 
laagste status, bijvoorbeeld "in work". 

Geografische objecten kunnen als apart object in het model opgenomen zijn. De reden hiervoor is dat 
overheden bepaalde geografische objecten in hun werkgebied registreren. Door het ovememen van de 
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nummering van deze geografische objecten in het beheerssysteem kan indien gewenst op basis van 
locatie, naam of nummer gezocht worden op welke kaartlagen een bepaald geografisch object 
voorkomt. Op deze manier kan bijvoorbeeld een koppeling met het bedrijvenregistratiesysteem 
MPM4All tot stand gebracht worden. Bedrijven, die in MPM4All beschreven worden kunnen op basis 
van bijvoorbeeld coordinaten gekoppeld worden aan het GIS-beheerssysteem. Vervolgens kan gezocht 
worden naar kaarten en kaartlagen, waar een bepaald bedrijf in voorkomt. 
Van een kaartlaagversie is het van belang te weten wie hem gemaakt heeft en wanneer dit gebeurd is. 
De versie van een kaartlaag verwijst uiteindelijk ook naar het betreffende bestand, namelijk de 
shapefile. Ook deze laatste gegevens horen bij de in paragraaf 7 .2.1 besproken metadata. 
De genoemde ondersteunende bestanden blijven voor de gebruiker van het datamodel onzichtbaar, 
vanwege het feit dat het beheer hiervan met het pakket Arc View geregeld wordt. Een gebruiker van dit 
pakket wordt alleen geacht aan te geven welke shapefiles aan een kaart toegevoegd dienen te worden. 

Hiermee is direct de relatie met de kaartversie gelegd. Een kaartversie is namelijk opgebouwd uit 
tenminste een kaartlaagversie, maar dit kunnen er ook meerdere zijn. In het pakket Arc View wordt een 
kaart automatisch samengesteld uit de geselecteerde kaartlagen, waarbij instellingen zoals legenda en 
logo's aangepast kunnen worden. Door de relatie tussen kaartlaagversie en kaartversie kan achteraf 
altijd teruggevonden worden welke kaartlaagversies voor een bepaalde kaartversie gebruikt zijn. Via 
de operatie "status" is bovendien een koppeling met de life-cycle van de afzonderlijke kaartlagen 
gelegd. Deze operatie zorgt er namelijk voor dat in verband met bijvoorbeeld toegangscontrole tot een 
kaart de status van elke afzonderlijke kaartlaag wordt gecontroleerd. De betreffende kaart heeft dan de 
laagste status van de afzonderlijke kaartlagen. 
De kaartversie zelfresulteert in een digital copy, in de vorm van een concrete file, zoals een JPEG- of 
EPS-bestand. Daarnaast kan van een kaart een afdruk gemaakt worden, die gemodelleerd is als een 
paper copy. Er worden nummers meegegeven aan digitale bestanden en geprinte kaarten, zodat minder 
ervaren GIS-gebruikers deze informatie ook terug kunnen vinden en kunnen benutten. Bovendien 
wordt door het nummeren van kaarten precies duidelijk welke informatie aan een klant verstrekt is en 
wanneer. De kaartversie maakt uiteindelijk deel uit van een bepaalde productversie. 

Op een hoger niveau is dezelfde relatie ook vastgelegd. Een kaarttype kan onderdeel zijn van 
verschillende producttypen en zal altijd bestaan uit een aantal kaartlaagtypen. Een kaarttype bevat 
altijd bepaalde vooraf gedefinieerde informatie, echter bijvoorbeeld het gebied waar deze informatie 
betrekking op heeft of de precieze inhoud van deze informatie kan per kaart verschillen. Het voordeel 
van het kaarttype is dat op basis van de relatie met een kaartlaagtype heel snel gezocht kan worden 
naar de verschillende kaartlagen die voor een bepaalde kaart nodig zijn. Als deze kaartlagen aanwezig 
zijn kunnen ze gebruikt worden voor het samenstellen van de benodigde kaart. Indien dat niet het 
geval is, dan is in ieder geval op basis van het type duidelijk hoe deze kaartlaag er uit moet gaan zien. 
Voor elk kaarttype kunnen bovendien standaardsjablonen opgesteld worden, die ervoor zorgen dat alle 
kaarten van een bepaald type er hetzelfde uitzien. Dit bespaart de gebruikers ook een hoop tijd. De 
uiteindelijke kaart die in het kader van een bepaald product gemaakt wordt kan verschillende versies 
hebben, zoals eerder al aangegeven werd. 

DeelB 
Deel B van het datamodel heeft betrekking op de relatie met het productiegedeelte van de diensten. 
Centraal in dit gedeelte staat het product. Een product bestaat uit een combinatie van een aantal 
kaarten met een aantal documenten. Het kan echter ook gebeuren dat een product helemaal geen kaart 
bevat. Een product is altijd van een bepaald producttype. Dit type geeft aan uit welke onderdelen een 
product van dat type is opgebouwd, in termen van kaarttypen en documenttypen. Hier wordt dus in 
feite de productstructuur vastgelegd. Iemand die een product van een bepaald type moet maken kan 
via de kaarttypen en documenttypen eenvoudig zoeken naar informatie, die van pas kan komen bij het 
maken van het product. Bovendien is de structuur van het product dermate gestandaardiseerd dat de 
verschillende componenten die uiteindelijk het product vormen altijd hetzelfde zijn. Een voorbeeld 
van een producttype dat een kaart omvat is een advies geluid, dat bestaat uit een rapport, enkele 
begeleidende brieven en een aantal kaarten, waarop bepaalde geluidseffecten zichtbaar gemaakt zijn. 
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Het kan voorkomen dat een product goedgekeurd moet worden door anderen, afbankelijk van het type 
product. Hiervoor is de product life-cycle in het model opgenomen. Binnen elke life-cycle bestaat de 
productstatus. Daamaast kan een product verschillende versies hebben. De productversie is 
bijvoorbeeld van toepassing als een product elk jaar opnieuw geleverd moet worden, zoals jaarcijfers 
met betrekking tot verkeersongevallen. Het product blijft dan gelijk, echter de productversie verandert. 
W at betreft doc um en ten kan hetzelf de gezegd worden als voor kaarten, met dat verschil dat 
documenten niet zijn opgebouwd uit bouwstenen zoals kaartlagen. Een documenttype geeft aan welke 
vooraf gedefinieerde documenten bij een bepaald producttype gebruikt moet worden. Hierbij kan 
gedacht worden aan bijvoorbeeld 
sjablonen voor brieven en 
rapporten. Het feitelijke document 
heeft een bepaalde document life
cycle, waarin de verschillende 
vrijgavestappen van het document 
vastgelegd kunnen worden. 
Hiermee kan bijvoorbeeld de 
zogenaamde collega-toets in het 
systeem ingebracht worden. Een 
goed doorlopen collega-toets leidt 
tot een nieuwe documentstatus. 
Gedurende het vrijgaveproces zal 
een documentversie telkens een 
andere status krijgen. Deze 
documentversies vormen samen 
met de kaartversies, zoals ook 
vastgesteld op het typeniveau, een 
productversie. 
Een productversie maakt 
onderdeel uit van het object order, 
dat in deel C verder besproken zal 
worden. 
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Figuur 7.4: Deel C van het datamodel 
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Figuur 7.3: Deel B van het datamodel 

DeelC 
Deel C van het datamodel heeft betrekking op het gedeelte 
waarin klanten en gebruikers een belangrijke rol spelen. 
Zoals gezegd maakt een productversie deel uit van een 
order. Deze orders worden in de huidige situatie ook al 
bijgehouden in de financiele bedrijfsvoering en ze worden 
geplaatst door een of meerdere klanten. Klanten hebben 
uiteraard een klantnummer, een attribuut waarmee 
koppeling met bijvoorbeeld een CRM-pakket mogelijk is. 
Klanten kunnen gezien worden als personen waarvoor 
bepaalde gegevens, zoals naam, adres en woonplaats 
bijgehouden worden. Ook bedrijven kunnen gezien 
worden als personen, echter worden van bedrijven 
waarschijnlijk aanvullende gegevens opgeslagen, zoals de 
locatie. De bedrijfsgegevens in het beheermodel zouden 
gekoppeld kunnen worden met de gegevens, die het SRE 
al bijhoudt over bedrijven in de regio. 
Andere personen die een belangrijke rol spelen in het 
model zijn de gebruikers. De gebruikers en alle 
bijbehorende organisatorische aspecten zullen in deel D 
besproken worden. 
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Een gebruiker wordt in de buidige ICT-systemen al ge'identificeerd aan de hand van een inlognaam. 
De gebruikersgroep waar een gebruiker deel van uitmaakt is toegevoegd als attribuut, omdat biermee 
de relatie met andere, voomamelijk organisatoriscbe onderdelen van dit project, te leggen is. 
Een gebruiker zal over bet algemeen, al dan niet samen met anderen, producten maken. Hierbij zal 
deze gebruiker kaartlagen, kaarten en documenten maken en gebruiken. Een gebruiker kan 
bijvoorbeeld een kaartlaag bekijken, een nieuwe kaartlaag maken of een bestaand document 
veranderen. Orn te voorkomen dat gebruikers bewerkingen op objecten uitvoeren, waarvoor ze niet 
bevoegd zijn moet aan gebruikers een rol toegekend worden. In standaardrollen kan vastgelegd 
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Figuur 7.5: Deel D van het datamodel 

worden welke recbten een gebruiker met die rol beeft met betrekking tot typen kaartlagen en typen 
documenten. Op basis van de status van een kaartlaagversie of documentversie kan aangegeven 
worden welke recbten iemand met een bepaalde rol heeft. Een lezer kan bijvoorbeeld alleen 
vrijgegeven kaartlagen of documenten zien. De relatie die dit vastlegt is die tussen rol en type. Via de 
life-cycle en status wordt bepaald of een bepaalde rol wel of geen recbten beeft. 
Behalve de beperking tussen rollen en status is bet ook van belang dat iemand met een bepaalde rol 
alleen die kaartlagen of documenten kan zien, die bij zijn of haar gebruikersgroep horen. Een editor 
van verkeerskaartlagen mag immers geen bodemkaartlagen veranderen. Dit ligt vast door de 
uiteindelijke combinatie van een gebruiker met een bepaalde rol, die leidt tot bet object gebruikersrol 
dat een relatie beeft met kaartlagen en documenten. Op basis hiervan kan bepaald worden welke rol de 
gebruiker heeft met betrekking tot de betreffende kaartlaag of documenten. Voor kaarten geldt dat 
deze altijd uit kaartlagen bestaan en op die manier kan op de beschreven wijze altijd gecontroleerd 
worden of iemand bevoegd is een bepaalde bandeling op een kaart uit te voeren. Dit mag immers als 
die persoon ook bevoegd is om die bandeling op alle afzonderlijke kaartlagen van die kaart uit te 
voeren. 

Tot slot zijn er bepaalde producten binnen bet SRE, die als project uitgevoerd worden, onder andere 
vanwege de boge complexiteit. Deze kunnen bescbouwd worden als producten in bet model, echter 
wordt bij dergelijk projecten vaak nieuwe geografiscbe informatie vastgelegd. Bovendien wordt 
besloten op welke manier deze opgeslagen gaat worden. Dit leidt vaak tot nieuwe kaartlaagtypen. De 
relatie met kaartlaagtype biedt de mogelijkheid om bij het uitvoeren van een project vooraf na te 
denken over eventuele nieuwe kaartlagen die bet project gaat opleveren en de manier waarop die 
kaartlagen tot stand gaan komen. Uiteraard worden projecten uitgevoerd door gebruikers. 

Alle objecten, met bijbeborende attributen en relaties zijn opgenomen in de datadictionary, die te 
vinden is in bijlage 7-E. Een afbeelding van bet volledige model is weergegeven in bijlage 7-F. 
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7.2.3 Procedures 
Met procedures worden de richtlijnen en werkwijzen bedoeld, die te maken hebben met het werken 
met de werkelijke geografische data en het beheren ervan. Daamaast is het van belang afspraken te 
maken over bevoegdheden en verantwoordelijkheden wat betreft die data. Het datamodel is uitermate 
geschikt als startpunt voor het opstellen van de belangrijkste procedures, aangezien de 
informatieobjecten en de relaties daartussen duidelijk uit het model naar voren komen. Analyse van 
deze objecten en relaties leidt tot beter inzicht in de beheersprocessen waarvoor procedures opgesteld 
moeten worden. In het algemeen kunnen de volgende beheersprocessen benoemd worden [ Data- en 

Documenttechnologie]: 

a. Identificeren 
b. Creeren 
c. Controleren 
d. Vrijgeven 
e. Wijzigen 
f. Distribueren 
g. Opslaan en archiveren 

Voor de informatieobjecten uit het model, die om beheer vragen, zullen bovengenoemde processen 
opgesteld moeten worden. Gezien het feit dat deze opdracht zich richt op de geografische data en het 
niet binnen de scope van de opdracht valt om de gehele bedrijfsvoering onder de loep te nemen zullen 
de procedures die hier geformuleerd worden betrekking hebben op de delen A en D van het 
datamodel. Het beheren van producten, documenten en klanten ( delen B en C van het datamodel) is 
binnen de diensten al geregeld en het beheren van de geografische data heeft hier indirect invloed op, 
zoals uit het datamodel duidelijk wordt. In het invoeringplan (hoofdstuk 8) zal verder ingegaan 
worden op de stappen die ondemomen moeten worden wat betreft producten en documenten. 

In deel A gaat het om het beheer van de objecten kaartlaag en kaart, omdat dit de informatieobjecten 
uit de werkelijke wereld zijn. Voor deze objecten zullen de hierboven genoemde beheersprocessen 
verder uitgewerkt moeten worden. Daamaast is het beheer van de eerder genoemde thematische data 
van belang. Deze vorm van data is niet gemodelleerd in het model, vanwege het feit dat een deel van 
het beheer hiervan al door een GIS-pakket zelf geregeld wordt. Voor de overige zaken zullen 
procedures opgesteld moeten worden. Het beheer van de geografische objecten is iets wat niet op 
metaniveau, maar op een niveau lager vastgelegd wordt. Bovendien zijn de geografische objecten 
dermate verschillend van aard en daarmee ook het beheer ervan, dat er geen eenduidige manier voor 
heel het SRE aan te geven is waarop het beheer ervan georganiseerd moet zijn. 
In deel D gaat het in het bijzonder om het toekennen van rechten met betrekking tot kaartlagen en 
kaarten. Hiervoor zullen procedures opgesteld moeten worden, waarbij de objecten rol en 
gebruikersrol als hulpmiddel gebruikt kunnen worden. Ook de objecten life-cycle en versie spelen een 
rol bij het opstellen van de beheersprocedures. Een overzicht van alle uitgewerkte procedures is 
opgenomen in bijlage 7-G. In de rest van de paragraaf zal de totstandkoming ervan toegelicht worden. 

Kaartlagen 
Identificatie (a) van kaartlagen gebeurt op basis van het attribuut KL_id en bovendien krijgt elke versie 
van een kaartlaag een nummer, namelijk KLV_nummer. De KL_titel van een kaartlaag moet altijd op 
een eenduidige manier vastgelegd worden. Hiervoor moet een standaard ontwikkeld worden. Voor 
kaartlagen van buitenaf blijft de titel gehandhaafd, om communicatie over de kaartlaag eenduidig te 
houden. Het uiteindelijke bestand, namelijk de KL V _file, zal ook volgens een standaard benoemd 
moeten worden. Het ontwikkelen van de standaarden zal onderdeel van de invoering zijn. 

Het creeren (b) van kaartlagen gebeurt in het kader van het leveren van een product (via het kaarttype), 
of naar aanleiding van een project. Tijdens het creeren van een kaartlaag wordt de kaartlaag life-cycle 
gekozen. Voor de nog te beschrijven beheersprocessen is deze life-cycle met bijbehorende statussen 
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van belang. Bij het invoeren van het systeem kunnen verschillende standaard life-cyples gedefinieerd 
worden. Op dit moment worden twee verschillende standaard life-cycles voor kaartlagen voorgesteld: 

Kaartlaag Life-Cycle 1: 
I. In work 
II. Definitief 

Kaartlaag Life-Cycle 2 (met extra vriigavestap): 
I. In work 
II. For review 
III. Definitief 

Bij het creeren van nieuwe kaartlagen in het kader van het product moet bepaald worden wat het 
betreffende kaartlaagtype is en welke life-cycle daarbij hoort. V ervolgens zullen voor de nieuwe 
kaartlaag de KL _titel en de KL_ beheerder ingevoerd moeten worden. Als deze gegevens ingevoerd 
zijn kan de eerste versie van de kaartlaag aangemaakt worden met status "in work", in de vorm van 
een KLV _file. 
Het creeren van een nieuwe kaartlaag naar aanleiding van een project gebeurt op dezelfde manier, 
echter dient dan eerst een nieuw type kaartlaag gedefinieerd te worden. 

Het controleren ( c) van kaartlagen omvat twee aspecten, namelijk inhoudelijke controle en 
toegangscontrole. Op dit laatste punt wordt verderop in deze paragraaf teruggekomen aan de hand van 
rollen en gebruikersrollen. De inhoudelijke controle van kaartlagen hangt nauw samen met het 
vrijgaveproces. Het gaat daarbij om de stappen die doorlopen moeten worden totdat een kaartlaag de 
status "definitief' mag dragen. In de huidige manier van werken zijn deze stappen impliciet ook 
opgenomen, hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit de collega-toets, die bij sommige producten verplicht is. 

Vrijgave (d) van kaartlagen gebeurt aan de hand van de gedefinieerde life-cycles. Bij life-cycle 1 zal 
de maker van de kaartlaag zelf controleren of deze voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. In het 
geval van life-cycle 2 is een extra controlestap ingevoerd, die uitgevoerd moet worden door een 
collega, die daarvoor bevoegd is. Een kaartlaagversie met de status "for review" moet deze 
controlestap ondergaan. De bijbehorende procedures zijn beschreven in bijlage 7-G. 

Het wijzigen (e) van een kaartlaag tijdens het vrijgaveproces leidt tot een nieuwe kaartlaagversie, 
waarbij het KLV_nummer met een wordt opgehoogd en de KLV_datum en KLV_auteur opnieuw 
ingevoerd worden. Bovendien zal de KL V _file waarnaar verwezen wordt veranderen. Kaartlaagversies 
met de status "in work" of "for review" kunnen wijzigen met de bovenstaande procedures tot gevolg. 
Kaartlagen met de status "definitief' mogen slechts bij uitzondering gewijzigd worden, namelijk 
wanneer het kaartlagen met een continu karakter betreft. Voor deze kaartlagen geldt dat ze met een 
bepaalde frequentie herzien moeten worden, bijvoorbeeld eens per jaar. Dit is aangegeven met het 
attribuut updatefrequentie. De beheerder van de kaartlaag is verantwoordelijk voor het updaten van de 
kaartlaag op basis van de gegeven updatefrequentie. 
NB. Als een kaartlaagversie de status "definitief' heeft zal dat gedeelte van de metadata, dat 
betrekking heeft op de kaartlaag ( dus de attributen van het object kaartlaag) niet meer veranderen. 
Alle wijzigingen in kaartlagen, die niet vallen binnen het vrijgaveproces of niets te maken hebben met 
de updatefrequentie, leiden tot nieuwe kaartlagen, met bijbehorende life-cycle, statussen en versies. 

Het distribueren (f) van kaartlagen gebeurt op basis van aanvragen van medewerkers van het SRE of 
exteme partijen. Daarbij is het van belang dat gekeken wordt naar de rechten die iemand heeft om 
bepaalde informatie te zien of te wijzigen. Hier wordt verderop in deze paragraaf verder op ingegaan. 
Uitgangspunt is dat iedere medewerker van het SRE in ieder geval de metadata van kaartlagen kan 
zien en op basis daarvan ook kan zoeken naar relevante informatie. In de toekomst zullen met name op 
het punt van distributie verbeteringen doorgevoerd moeten worden, die kunnen leiden tot nieuwe 
manieren van informatieverstrekking, bijvoorbeeld aan klanten. Hierbij spelen nieuwe technologieen 
een belangrijke rol. 
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Opslaan en archiveren (g) van kaartlagen kan gebeuren op basis van de life-cycle. Eerder is al 
aangegeven dat het nieuwe beheerssysteem zich moet richten op het ondersteunen van 
gebruikersgroepen en dat het niet de primaire doelstelling is om alle geografische informatie centraal 
aan te bieden. W at betreft kaartlagen is het aan de diverse gebruikersgroepen zelf om al dan niet 
gebruik te maken van de mogelijkheden die het systeem biedt omtrent het vrijgaveproces. Het opslaan 
van centrale bestanden zal dan ook alleen gebeuren voor die kaartlagen met de status "definitief'. 
Zoals beschreven in het vrijgaveproces zal de metadata ingevuld moeten worden voordat een 
kaartlaagversie het predikaat "definitief' meekrijgt, <lit om te voorkomen dat gebruikers verzuimen 
deze metadata in te voeren. 

Kaarten 
Kaarten bestaan uit kaartlagen en daarom hangt het beheer van kaarten ook nauw samen met het 
beheer van kaartlagen. Orn die reden wordt bij het beheer van kaarten uitgegaan van de life-cycle, 
status en versie van kaartlagen. 

Identificatie (a) van kaarten gebeurt op basis van het attribuut K_id. Daamaast krijgen verschillende 
versies van kaartlagen een nummer, namelijk het KV_ nummer. Voor de naamgeving van kaarten moet 
een standaard ontwikkeld worden voor K_naam. Als uiteindelijk een kaart wordt opgeslagen in de 
vorm van een bestand, of wordt afgedrukt, dan zal op basis van het copynummer altijd achterhaald 
kunnen worden om welke versie van een kaart het ging en welke kaartlaagversies daarvoor gebruikt 
ZlJn. 

Het creeren (b) van een kaart is het proces, waarbij in het kader van een bepaald product, een aantal 
kaartlagen wordt samengevoegd tot een kaart. De ervaren GIS-gebruikers zullen in staat zijn om 
kaarten te maken, via het layout-scherm in ArcView. Afhankelijk van het te leveren product zal een 
gebruiker een kaart van een bepaald type willen gaan maken. Hiervoor wordt het betreffende sjabloon 
in Arc View geopend. De gebruiker kan vervolgens zelf kaartlagen aan de kaart toevoegen. In die fase 
is de kaart nog dynamisch, dat wil zeggen dat een wijziging in een van de kaartlagen zal leiden tot een 
wijziging in de kaart. Eventueel kan de opmaak van de kaart in deze fase nog enigszins veranderen. 
De kaart zal in deze vorm blijven bestaan, totdat een gebruiker besluit er een digital of paper copy van 
te maken. De informatie op de kaart wordt dan statisch en er is een kaartversie ontstaan, die voorzien 
moet worden van eenKV_nummer, KV_datum en KV_auteur. 

Het controleren (c) van kaarten is grotendeels vastgelegd in het vrijgaveproces van de afzonderlijke 
kaartlagen. Als in een kaart onjuistheden blijken te zitten, dan wordt de betreffende kaartlaag 
gewijzigd volgens de eerder beschreven procedure. Op het aspect van toegangscontrole van kaarten 
wordt verderop in deze paragraaf nog terug gekomen. 

Vrijgave ( d) van kaarten wordt ook geregeld op kaartlaagniveau, omdat op dat niveau vastgelegd is of 
een kaartlaag vrijgegeven is of niet. De operatie status zorgt ervoor dat een kaart altijd de laagste 
status ovemeemt van de afzonderlijke kaartlagen in de vorm van een variabel attribuut. Op die manier 
zal een kaart met een "in work"-kaartlaag ook de status "in work" ovememen. 

Kaarten zullen wijzigen (e) als de informatie in de kaartlagen wijzigt. Als een van de kaartlagen nog 
niet "definitief' is, dan kunnen alle wijzigingen in die kaartlaag leiden tot een nieuwe kaartlaagversie 
en daarmee tot een nieuwe kaartversie, als die aangemaakt wordt. Indien alle kaartlagen van een kaart 
de status "definitief' hebben, zal het versienummer van een kaart alleen nog maar veranderen als er 
een continue kaartlaag in de kaart opgenomen is. Op basis van de updatefrequentie van die kaartlaag 
zullen nieuwe kaartlaagversies en daarmee nieuwe kaartversies kunnen ontstaan. 

Het distribueren (f) van kaarten zal gebeuren op aanvraag van gebruikers. Hierbij zijn de rechten met 
betrekking tot een kaart van belang. Daar wordt verderop in deze paragraaf op teruggekomen. Het 
distribueren zal met name betrekking hebben op de digital copies van kaarten. 
De distributie van kaarten aan klanten kan zowel in digitale vorm als in de vorm van een afgedrukte 
kaart. In beide gevallen zal het copynummer op de kaart zorg dragen voor de identificatie van de kaart. 
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Het opslaan en archiveren (g) van kaarten zal in eerste instantie gericht zijn op kaarten met een 
variabel attribuut status "definitief'. Op deze kaarten zal definitieve en statische informatie staan, die 
voor alle medewerkers van het SRE van belang kan zijn. In de vorm van een digitaal bestand moeten 
deze kaarten centraal opgeslagen worden. De opslag van kaarten, die een niet definitieve kaartlaag 
bevatten kan per gebruikersgroep anders geregeld zijn. 

Thematische data 
Thematische data zijn verbonden met kaartlagen en zodoende kunnen wijzigingen in de thematische 
data leiden tot wijzigingen in een kaartlaag. De complicatie die thematische data met zich meebrengt 
heeft betrekking op het feit dat deze data in verschillende bronnen bijgehouden kan worden, zoals ook 
in de totstandkoming van het model beschreven is. Voorbeelden van dergelijke bronnen zijn Arc View, 
MS Excel, MS Access en Oracle. Thematische data uit een bron kunnen bovendien verwijzen naar 
meerdere kaartlagen. Middels een aantal procedures en afspraken zal dus vastgelegd moeten worden 
hoe het beheer van deze thematische data geregeld wordt. 

Op basis van de life-cycle van kaartlagen worden de volgende twee verschillende situaties 
onderscheiden worden wat betreft wijzigingen in thematische data: 

1. Thematische data wijzigen voor kaartlagen met status "in work" of "for review". 
11. Thematische data wijzigen voor kaartlagen met status "definitief'. 

Orn ervoor te zorgen dat wijzigingen in thematische data in een van de hierboven geschetste situaties 
leiden tot problemen wat betreft het beheer van de data worden de volgende afspraken voorgesteld: 

• De beheerder van een kaartlaag is verantwoordelijk voor de bijbehorende thematische data. 
• Thematische data worden indien mogelijk bijgehouden in het pakket Arc View. 
• Wijzigingen in thematische data in situatie i kunnen leiden tot een nieuwe versie van de 

betreff ende kaartlaag. 
• Kaartlagen waarvoor de thematische data zullen wijzigen als deze kaartlaag de status 

"definitief' heeft (situatie ii) zullen bestempeld worden als kaartlagen met een continu 
karakter en als zodanig behandeld worden. 

Rollen en gebruikersrollen 

Zoals eerder aangegeven wordt de toegangscontrole tot kaartlagen en kaarten geregeld op basis van 
rollen en gebruikersrollen. In het kader van de toegangscontrole tot bestanden kunnen de volgende 
standaardrollen gedefinieerd worden, waarbij de rechten behorende bij een bepaalde rol voor een 
hogere rol ook gelden: 

1) Reader; deze heeft leesrechten. 
2) Reviewer; deze dient kaartlagen te controleren als onderdeel van het vrijgaveproces. 
3) Editor; deze heeft rechten om kaartlagen te wijzigen volgens de beschreven procedures. 

Deze rollen zijn gekoppeld aan het type kaartlaag, en daarmee aan de life-cycle van een kaartlaag. Een 
reader mag derhalve alleen kaartlagen met status "definitief' bekijken, een reviewer mag daarnaast 
ook kaartlagen met status "in work" en "for review" bekijken en een editor mag bovendien kaartlagen 
met status "in work" inzien en wijzigen. 
Afhankelijk van de gebruiker, die op een bepaald moment een kaartlaag wil openen, zal een bepaalde 
rol toegekend worden. Deze situatiespecifieke rol is de gebruikersrol. Een gebruiker kan op die manier 
dus verschillende rollen hebben. Hiermee kan op kaartlaag-niveau aangegeven worden wat de rechten 
van een gebruiker met betrekking tot die kaartlaag in die situatie zijn, op basis van de rol die 
toegekend is. 

Voor kaarten geldt in <lit geval hetzelf de als voor kaartlagen, met dat verschil dat voor kaarten naar het 
variabele attribuut status wordt gekeken. Op basis daarvan wordt bepaald of een gebruiker met een 
bepaalde rol wel of geen toegang heeft tot de betreff ende kaart. 
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In de volgende paragraaf zullen het datamodel en de bijbehorende procedures nader toegelicht warden 
aan de hand van enkele voorbeelden van de diensten. 

7.2.4 Voorbeelden in MS Access 
Het datamodel dient, zoals eerder aangegeven, als basis voor het nieuwe beheerssysteem. Hoe dit 
systeem precies vorm krijgt zal tijdens de invoering duidelijk moeten warden, wanneer de 
pakketselectie plaatsvindt. Mogelijke uitkomsten hiervan zijn het kopen en configureren van een 
bestaand beheerspakket, of het ontwikkelen van een eigen applicatie. Orn toch op dit moment meer 
duidelijkheid te verschaffen in de mogelijke werking van het beheerssysteem zullen in deze paragraaf 
twee voorbeelden van producten van de diensten nader uitgewerkt warden. In bijlage 7-H zullen de 
producten "advies geurkaart" van de MD en het " fietsroutenetwerk" van de dienst REZ ingevuld 
warden aan de hand van het datamodel. 

Op basis van het datamodel is een database in MS Access gebouwd. Hiertoe zijn alle objecten uit het 
datamodel opgenomen als tabellen in MS Access. De attributen zijn in de betreffende tabellen 
opgenomen. De relaties tussen de objecten zijn tevens overgenomen in MS Access. Voor de veel-op
veel relaties geldt dat een extra hulptabel nodig is om de werking van de database I te realiseren. In 
bijlage 7-I is het relatieschema van de tabellen in de MS Access database opgenomen. 
De eerder aan bod gekomen voorbeelden zijn gebruikt als eerste opvulling van de tabellen in de 
database, zodat de functionaliteit getest kan warden. Dit alles ter illustratie van de praktische werking 
van het systeem. 

7.3 Nieuwe organisatie en GIS-infrastructuur 
Deze paragraaf bevat voorstellen met betrekking tot de organisatie en infrastructuur in de nieuwe 
situatie. Uit figuur 7 .1 blijkt dat de overige onderdelen uit dit en voorgaande hoofdstukken hierbij als 
input dienen. 

7.3.1 Nieuwe organisatie 
In de analysefase van dit project is op basis van de karakteristieken van de organisatie en van de 
processen geconcludeerd, dat het "data & service resource GIS"-organisatiemodel het meest geschikte 
is. Onderdeel van dit organisatiemodel is een GIS-servicegroep, die voorziet in de ondersteuning van 
de GIS-gebruikersgroepen. De nieuwe organisatie zal mede op basis daarvan vorm krijgen. Hierbij 
zullen de verschillende onderdelen van het ontwerp, zoals het datamodel met de bijbehorende 
procedures in paragraaf 7 .2.3 en de in paragraaf 7 .1.2 beschreven benodigde kennis, als input dienen 
om de definitieve organisatie op te zetten. 

Voor het plaatsen en organiseren van de GIS-servicegroep bestaan drie altematieven: 
I. Integratie in de lijnorganisatie van de dienst REZ en de MD. 
II. Nieuwe stafafdelingen binnen de dienst REZ en de MD. 
III. Nieuwe afdeling binnen de stafafdeling BB, als onderdeel van het nieuwe cluster "inforrnatie". 

In de huidige situatie is sprake van GIS-activiteit binnen de lijnorganisatie, echter deze activiteit is 
weinig georganiseerd. Deze manier van organiseren heeft binnen het SRE geleid tot de problematiek, 
die aanleiding was voor het starten van dit project. Professionals, die zich zouden moeten richten op 
het vervaardigen van producten, zijn tevens bezig met het ontwikkelen van de GIS-omgeving. 

Altematief I sluit hier het beste op aan, omdat in deze vorm de GIS-activiteit binnen de lijnorganisatie 
aanwezig blijft, zij het in georganiseerde vorm. Dit heeft voordelen, zoals een directe relatie tussen 
GIS en de operationele behoeften en budgetten. Desondanks is op basis van de hierboven geschetste 
problemen, gebleken dat dit niet de meest optimale manier is om de GIS-servicegroep te organiseren, 
aangezien de problemen op deze manier niet warden verbeterd. Nadelen, die in de analyse aan het 
licht gekomen zijn, hebben betrekking op coordinatieproblemen, gebrek aan samenhang en 
doorzichtigheid en een relatief zwakke budgetpositie[ Somers], zoals beschreven in hoofdstuk 4. 
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Altematieven II en III leiden tot een situatie, waarin centralisatie van kennis plaatsvindt, zoals ook in 
bet "data & service resource GIS"-organisatiemodel bepleit wordt. Met de centralisatie van kennis 
zullen ook de aan die kennis gerelateerde werkzaamheden gecentraliseerd worden. Terugkomend op 
de voorstellen betreffende de benodigde kennis, zoals die in paragraaf 7 .1.2 beschreven zijn, gaat het 
in <lit geval om de geo-informatica kennis. Door deze vorm van kennis te centraliseren in een 
ondersteunende afdeling zal een situatie ontstaan waarin de professionals in de business zich kunnen 
bezig houden met de productie en de GIS-professionals zich kunnen richten op de ondersteuning 
hiervan. Daamaast is een groot voordeel van centralisatie van de GIS-activiteiten, dat de budgetten en 
processen van de lijnafdeling gescheiden worden van die van de GIS-ondersteuning en daardoor 
efficienter en effectiever ingericht en toegepast kunnen worden [Somers]. 

Voordelen voor het instellen van een centrale GIS-eenheid binnen het BB ( altematief III) boven het 
instellen van twee afzonderlijke stafafdelingen (altematief II) zijn: 
► Het feit dat de GIS-eenheid geplaatst wordt binnen een bestaande ondersteunende dienst, het BB, 

hetgeen voordelen biedt op facilitair- en kennisniveau (bijvoorbeeld aanwezigheid van een 
servicedesk). 

► Het ontstaan van een centrale GIS-afdeling, met een professionele uitstraling, wat betreft 
werkzaamheden en personeel. 

► De mogelijkheid tot dienstoverstijgende ontwikkeling van de GIS-infrastructuur. Op deze manier 
kan de voorgestelde centrale GIS-visie voor het SRE uitgedragen worden. 

► De mogelijke samenwerking tussen de GIS-ondersteuningsafdeling en ICT. Deze samenwerking is 
uiterst belangrijk, omdat beide werkvelden veel raakvlakken met elkaar hebben. Door het 
onderbrengen van beide ondersteunende af delingen binnen het BB zullen organisatorische en 
culturele barrieres wat betreft samenwerking en communicatie weggenomen worden. 

► De mogelijkheid tot de ontwikkeling van een nieuw product door het BB, namelijk de 
ondersteuning op het gebied van GIS. Voor de diensten betekent <lit dat ze GIS-activiteiten 
inkopen van een organisatie, die marktconform GIS-ondersteuning aanbiedt en daardoor de GIS
expertise steeds verder kan ontwikkelen. 

Indien gekozen wordt voor instellen van nieuwe stafaf delingen binnen de diensten ( altematief II) 
zullen deze potentiele voordelen niet optimaal benut worden, omdat dan geen sprake is van volledig 
centralisatie van GIS-kennis en -activiteiten. 

Een nadeel van centralisatie is dat het problemen kan opleveren bij het integreren van GIS in de 
operationele processen van het SRE. Dit zal in de SRE-situatie echter beperkte invloed hebben, omdat 
in eerste instantie niet gestreefd wordt naar volledige integratie van GIS in de primaire processen. 
Momenteel is het zo dat er op het gebied van GIS weinig georganiseerde activiteiten plaatsvinden en 
GIS-gebruikers daarom veel zelf moeten uitzoeken. Vanuit die optiek zal dus elke vorm van 
georganiseerde GIS-ontwikkeling door medewerkers als extra ondersteuning ervaren worden, hetgeen 
ook gebleken is uit de orienterende interviews. Centralisatie van kennis en werkzaamheden, zoals ook 
in het gekozen organisatiemodel voorgesteld wordt, zal dus voor het SRE noodzakelijk zijn. 

Het grootste nadeel is het feit dat binnen de diensten de GIS-staf wordt gescheiden van de primaire 
processen en behoeften. De rechtstreekse binding tussen de GIS-ondersteuning en het primaire proces 
zal verbroken zijn en daarmee zal de zeggenschap over de GIS-ontwikkeling afnemen, evenals de 
controle erop. In de huidige situatie is deze controle er echter ook vrijwel niet, gezien het feit dat er 
geen georganiseerde activiteiten op het gebied van GIS plaatsvinden. Bovendien zal het invoeren van 
stafafdelingen binnen de diensten eveneens leiden tot scheiding van de GIS-ondersteuning en het 
primaire proces. Orn <lit nadeel toch te ondervangen zal in het vervolg van deze paragraaf een nieuwe 
overlegvorm gei'ntroduceerd worden, die ervoor zorgt dat de communicatie tussen de GIS-gebruikers 
en de GIS-ondersteuning optimaal is. 

Op basis van de hierboven gemaakte beschouwing is het voorstel om binnen het BB, als onderdeel van 
het cluster Informatie, een nieuw kennisgebied met betrekking tot GIS in te stellen. Dit zou kunnen 
gebeuren in de vorm van een Geo-Informatie Service functie (GIS-functie). De precieze invulling, 
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samenstelling en omvang van deze GIS-functie zal als onderdeel van het invoeringsplan verder 
uitgewerkt moeten worden. Een takenoverzicht voor de nieuwe functie is opgenomen in bijlage 7-J. In 
dat overzicht zijn ook de taken naar aanleiding van het datamodel en de beschreven procedures 
verwerkt. 

Zoals aangegeven brengt het centraliseren van de GIS-activiteiten het probleem met zich mee dat de 
GIS-staf in feite uit de operationele diensten verwijderd wordt. Orn er toch voor te zorgen dat de GIS
staf voldoende op de hoogte blijft van de GIS-behoeften van de diensten zal hiervoor een overlegvorm 
moeten worden opgezet. Een bijkomstigheid is dat de functionele kennis, die bij de professionals van 
de diensten aanwezig is en betrekking heeft op het toepassen van GIS, decentraal binnen de diensten 
aanwezig zal blijven. Orn deze kennis ook voor de organisatie als geheel bruikbaar te maken en terug 
te koppelen naar de GIS-functie zal de genoemde overlegvorm ook dienst kunnen doen. Gebruikers 
kunnen op die manier ook van elkaar leren met betrekking tot het toepassen van GIS. 
Het voorstel voor de op te zetten overlegvorm is het GIS-Gebruikersgroepen Ove~leg (GGO). Het 
GGO zal bestaan uit vertegenwoordigers van elk van de gebruikersgroepen. Op basis van het 
ArcView-overzicht uit bijlage 4-E zijn de volgende gebruikersgroepen onderscheiden: 

► REZ algemeen 
► REZ toerisme 
► REZ verkeer 

► MD algemeen 
► MDbodem 
► MD geluid 
► MD vergunningen 

In bijlage 7-J is opgenomen welke zaken onder de verantwoordelijkheid van het GGO vallen. 

Kort samengevat zullen in de nieuwe organisatie, zoals die in deze paragraaf beschreven is, de 
gebruikers van GIS in het GGO overleggen over de toepassing van GIS in hun werkgebied. Dit leidt 
uiteindelijk tot een stroom van informatie, die betrekking heeft op de optimale ondersteuning met GIS 
voor de business. Deze informatie zal door de ondersteunende GIS-functie, binnen het geschetste 
kader van visie en kennis, gebruikt worden om deze ondersteuning zo goed mogelijk uit te voeren. In 
bijlage 7-K is de nieuwe organisatiestructuur schematisch weergegeven. 

7.3.2 Nieuwe GIS-infrastructuur 
In de definitieve opdracht, die beschreven is in hoofdstuk 2, is gesteld dat het project tot een nieuwe 
GIS-infrastructuur voor het SRE zou moeten leiden. Daarbij is direct aangegeven dat de analyse 
betrekking zou hebben op de gehele architectuur van de systemen, waarvan de infrastructuur slechts 
een onderdeel is. Naar aanleiding van de analyse is uiteindelijk een afbakening tot stand gekomen, 
waama de nadruk in het ontwerpgedeelte op het databeheer is komen te liggen. De objecten en relaties 
in het datamodel en de bijbehorende procedures bieden inzicht in de manier waarop de infrastructuur 
in de nieuwe situatie ingericht kan worden. Naar aanleiding van het ontwerp van het databeheer zullen 
in deze paragraaf enkele voorstellen gedaan worden wat betreft de nieuwe GIS-infrastructuur, om 
daarmee het ontwerp compleet te maken. 

In de analyse is al beschreven dat momenteel gebruikers hun data op kunnen slaan op diverse plaatsen 
op het netwerk. Hiervoor hebben zij hun eigen station (D) en diverse netwerkdrives (H,I en K), die 
voor verschillende personen toegankelijk zijn. De toegangscontrole is dus geregeld op foldemiveau. 
Met het nieuwe beheerssysteem zal dat veranderen, de toegangscontrole wordt immers uitgevoerd per 
object, op basis van rollen en gebruikers. Orn deze reden wordt het onderhouden van de 
folderstructuur overbodig. Alle geografische bestanden kunnen centraal opgeslagen en beheerd 
worden; het zoeken, openen, wijzigen en opslaan wordt via het nieuwe systeem geregeld. Voordeel 
van het afstand doen van de folderstructuur is dat er ruimte ontstaat voor een flexibelere manier van 
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dataopslag. Voorbeelden hiervan zijn oplossingen zoals Network Attached Storage (NAS) en Storage 
Area Network (SAN). Dit zijn schaalbare oplossingen wat betreft opslagcapaciteit. Een opmerking 
hierbij is dat het enerzijds belangrijk is om datgene wat opgeslagen wordt in de hand te houden 
(databeheer) en anderzijds flexibel te zijn wat betreft uitbreiding van de datacapaciteit, zoals hierboven 
beschreven is. ill de geschetste oplossing worden op beide fronten verbeteringen aangebracht. 

De nieuwe metadata-applicatie zou kunnen draaien op een van de huidige applicatieservers. Hiervoor 
hoeft geen nieuwe hardware te worden aangeschaft. De beheersdata, die door het systeem gegenereerd 
worden, zouden kunnen worden opgeslagen bij de geografische data, of in een apart daarvoor 
bestemde database. Dit is echter afhankelijk van de definitieve invulling van het beheerssysteem, 
waarover in het invoeringsplan meer. 

Wat betreft de infrastructuur van de geografische applicaties, zoals ArcView en ArcExplorer kan 
opgemerkt worden dat het een taak van de nieuwe GIS-functie is om hier meer structuur in aan te 
brengen. Eventueel zouden nieuwe applicaties, zoals kaartenviewers aan de infrastructuur toegevoegd 
kunnen worden. 
Een antler belangrijk punt met betrekking tot de infrastructuur heeft te maken met de 
gegevensintegratie met het ERP-pakket Axapta. Hiervoor zijn diverse oplossingen denkbaar, zoals een 
live-koppeling ofhet overpompen van gegevens. Deze alternatieven zullen op het moment van besluit 
tot integratie grondig onderzocht moeten worden. 

ill dit hoofdstuk is het ontwerp van de nieuwe situatie uitgebreid beschreven. Uitgangspunt hierbij 
vormde het kader van visie en kennis. Vervolgens zijn de verbeterpunten op het gebied van databeheer 
verder uitgewerkt, hetgeen geleid heeft tot een datamodel op basis waarvan beheersprocedures zijn 
opgesteld. Het samenvoegen van de verschillende onderdelen van het ontwerp heeft uiteindelijk geleid 
tot het ontwerp van de nieuwe organisatie en GIS-infrastructuur. 

ill het volgende hoof dstuk zal dieper ingegaan word en op het invoeren van de gemaakte voorstellen. 
Daarbij zullen een invoeringsplan en een kosten/baten-analyse gemaakt worden. Bovendien zal een 
begin gemaakt worden met de invoering van het ontwerp, middels de selectie van een beheerssysteem. 
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In dit hoofdstuk zal de invoering van de verschillende onderdelen van het ontwerp besproken worden. 
Hiertoe zullen de activiteiten benoemd worden in paragraaf 8.1. Per activiteit zal aangegeven worden 
wie hiervoor verantwoordelijk is en tevens wordt een tijdsplan opgesteld. Vervolgens zal in paragraaf 
8.2, op basis van de benoemde activiteiten, een kostenraming gemaakt worden. Deze kosten zullen 
afgewogen worden tegen de te verwachte baten, waarvan in paragraaf 8.2 tevens een schatting 
gemaakt zal worden. Tot slot zullen in paragraaf 8.3 de verschillende altematieven voor de selectie 
van het beheerssysteem geschetst worden, hetgeen onderdeel uitmaakt van de invoering. 

8.1 lnvoeringsplan 
Het invoeringsplan dient als leidraad bij het implementeren van de in hoofdstuk 7 voorgestelde 
onderdelen van het ontwerp. Op basis van de verschillende onderdelen van het ontwerp, zoals 
beschreven in hoofdstuk 7, zijn de te ondememen activiteiten voor de invoering te categoriseren. Ze 
zullen betrekking hebben op de volgende zaken: 
• Visie; de visie zal moeten worden gedragen door de verschillende partijen en vervolgens 

uitgedragen naar alle betrokkenen. 
• Beheerssysteem; het beheerssysteem zal moeten worden gekozen, ingevoerd en onderhouden. 
• Procedures; de procedures zullen verder moeten worden gespecificeerd, geintegreerd met de 

bedrijfsprocessen en ingevoerd in de organisatie. 
• Organisatie; de aanpassingen in de organisatie zullen moeten worden ingevoerd. 
• lnfrastructuur; de aanpassingen aan de infrastructuur zullen moeten worden ingevoerd. 

Het invoeren van het ontwerp zal gecoordineerd worden door de nieuwe GIS-functie en daar zal ook 
een groot gedeelte van de activiteiten ondergebracht worden. Ook het GGO zal een actieve rol spelen 
bij de invoering. Orn deze redenen zal begonnen moeten worden met het opzetten van de voorgestelde 
organisatie. Parallel hieraan kan de visie verder ontwikkeld en uitgedragen worden. Vanuit de basis 
van een nieuwe organisatie en de uitgedragen visie kunnen daama de invoering van het 
beheerssysteem, de procedures en de nieuwe infrastructuur in gang gezet worden. 

Per categorie zijn de activiteiten benoemd, in de volgorde waarop ze uitgevoerd moeten worden. 
Bovendien is per activiteit aangegeven wat het gewenste resultaat is, hoe dit resultaat bereikt kan 
worden en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan. In bijlage 8-A is een overzicht van de 
activiteiten terug te vinden. Het tweede gedeelte van bijlage 8-A geeft een tijdsplanning voor alle 
voorgestelde activiteiten. Dit tijdsplan geeft een indicatie van de tijdsduur van de te nemen stappen. 
Uiteraard zal alles binnen het werkprogramma van 2004 ingepast moeten worden en kan op basis van 
diverse factoren afgeweken worden van de voorgestelde termijnen. 

Niet opgenomen in het invoeringsplan zijn de koppeling met andere beheerssystemen en het 
verbeteren van de distributie van kaarten en kaartlagen. Beide activiteiten zullen uitgevoerd kunnen 
worden als het nieuwe beheerssysteem operationeel is en hoeven niet vooraf gedaan te worden. 

In paragraaf 5.3.3 is al aangegeven dater na verloop van tijd, als tweede onderdeel van de invoering, 
een evaluatie van de prestaties van de GIS-ondersteuning moet plaatsvinden. Op basis daarvan moet 
beoordeeld kunnen worden of het gekozen organisatiemodel voldoet, of dat wellicht de overstap naar 
het "enterprise GIS" -organisatiemodel gemaakt moet worden. Deze verandering zal onder andere 
leiden tot integratie van GIS in de primaire processen en het herzien van de visie. Het voorstel is om 
de evaluatieslag plaat te laten vinden als het nieuwe beheerssysteem een jaar operationeel is, omdat 
dan pas duidelijk is of de doorgevoerde veranderingen de bedrijfsvoering op een positieve manier 
beinvloeden. 

Het belangrijkste onderdeel van de evaluatieslag is het opnieuw analyseren van de rol die GIS speelt 
binnen het SRE. Hiertoe zullen de volgende in paragraaf 5 .1.2 genoemde onderdelen nogmaals onder 
de loep genomen moeten worden: 
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• Het doel en bereik van de GIS-processen. 
• De mate waarin GIS is geintegreerd in de bedrijfsprocessen. 
• De frequentie van GIS-gebruik. 
• De complexiteit van GIS-tools. 
• De operationele structuur van een organisatie. 

E Samenwerk1ncsverband 
Resio Eindhoven 

De veranderingen met betrekking tot de uitgevoerde analyse in <lit rapport zullen moeten leiden tot de 
beslissing of de rol van GIS binnen bet SRE zodanig is dat bet "enterprise GIS" bet meest gescbikte 
organisatiemodel is. Een belangrijke voorwaarde is uiteraard dat de verbeterpunten op bet gebied van 
procedures, databebeer en applicatiebebeer, die in tabel 5 .1 genoemd zijn, inderdaad verbeterd zijn 
volgens de voorstellen in <lit rapport. 
Indien besloten wordt bet "enterprise GIS" -organisatiemodel in te voeren zal een nieuw project meer 
inzicbt moeten bieden in de status van de verbeterpunten op bet gebied van processen, cultuur, 
communicatie en techniek. Deze verbeterpunten zullen moeten worden aangepakt en mogelijk zullen 
andere knelpunten aan het licht komen. 

8.2 Kosten/baten-analyse 
In deze paragraaf zijn de berekeningen van de kosten en baten voor de gedane voorstellen te vinden. 

8.2.1 Kosten 
De kosten voor bet invoeren van de voorstellen in boofdstuk 8 zijn onder te verdelen in initiele kosten 
en terugkerende kosten. De initiele kosten bebben betrekking op de verscbillende componenten van 
het systeem. Hierbij word en de kosten voor bet ontwerpen van de data vaak over het hoof d gezien, 
terwijl die soms tot 80% van de initiele kosten kunnen zijn. De terugkerende kosten bestaan uit 
onderhoud, salaris, dataonderhoud en training. Onderhoud van de GIS-omgeving kan ook in baten 
resulteren, omdat je dat nu gecentreerd doet en er elders in de organisatie kosten wegvallen [Harmon & 

Anderson]. 

In de tabellen 8.1 en 8.2 zijn de verschillende kosten, die gemaakt moeten warden aangegeven. Tevens 
staan de nummers vermeld, die met de activiteiten uit het invoeringsplan corresponderen. Op basis van 
het invoeringsplan kan per activiteit geschat warden wat de benodigde tijd en daarmee de kosten zijn. 
De exacte berekeningen zijn terug te vinden in bijlage 8-B. 

Tabel 8.1 : Kosten van de invoering van de voorstellen 

Activiteit Activiteits- Betrokkenen Resultaat 
nummers berekenin2 

Jnitiele kosten 
Onstarten GIS-functie 2,3 MT diensten en BB, P&O € 3.000,00 
Aanschaf/ontwikkeling applicatie Extem of GIS-functie € 50.000,00 
Aanschaf hardware Extem €0,00 
Maatwerk invoering Extem € 50.000,00 
V oorbereiding van de diensten 6,7,12,17,22,25,28 MT diensten € 31.800,00 
Voorbereiding gebruikers 9, 13,14, 15, 16,18, 19, Gebruikers, GGO € 80.000,00 

23,24 
Voorbereiding ICT 1,2,17, 18,20,21,26,2 ICT, co6rdinator " informatie" € 26.000,00 

8,29 
Totale kosten invoering € 240.800,00 

Tabel 8.2: Jaarlijks terugkerende kosten 

Teruf{kerende kosten opjaarbasis 
Personeelskosten GIS-functie 4,5,8,9,10, 15,16,18,1 GIS-functie € I 00.000,00 

9,20,21 ,24,25,27 
Onderhoudskosten beheerssysteem GIS-functie € 7.500,00 
Totale kosten perjaar € 107.500,00 
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8.2.2 Baten 
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De voordelen van een nieuwe GIS-infrastructuur in het algemeen zijn al in paragraaf 4.4.2 al aan bod 
gekomen. Een groot aantal van die voordelen is kwalitatief van aard en laat zich lastig uitdrukken in 
tennen van geld. Voor een aantal voordelen geldt echter dat de financiele baten wel degelijk berekend 
of geschat zouden kunnen worden. In het vervolg van deze paragraaf worden deze voordelen zo 
mogelijk uitgerekend. Hiervoor zullen de voordelen allereerst gecategoriseerd moeten worden. Er zal 
in eerste instantie onderscheid gemaakt worden tussen de interne en de exteme voordelen, omdat op 
basis van dat onderscheid een compleet overzicht tot stand komt. In de tabellen 8.3 en 8.4 zijn de voor 
het SRE te realiseren voordelen opgesomd, onderverdeel naar inteme en exteme verbeteringen. 

Tabel 8.3: Interne verbeteringen 

Efficientere uitvoering van de Door het ondersteunen van de werkprocessen met GIS zullen deze 

werkprocessen 
efficienter verlopen. Centralisatie van kennis zal leiden tot betere en meer 
toepassingen van GIS binnen de organisatie. 

Vermindering van de zoektijd De tijd die nodig is voor het zoeken van bestanden en informatie zal 
afuemen door een beter bestandsbeheer. 

Reductie van dubbel werk De centralisatie van kennis zal ervoor zorgen dat mensen niet meer bezig 
zijn met het oplossen van zaken waar ze onvoldoende kennis van hebben 
of zaken die ergens anders in de organisatie al ooit opgelost zijn. 

Minder uitbesteden van werk Zaken die momenteel uitbesteed warden zouden eventueel in huis 
uitgevoerd kunnen warden door het bundelen van kennis. 

Minder uren werk op voorraad Als een product eerder verkocht kan warden, omdat de doorlooptijd lager 
is, dan zullen de uren die reeds aan dat product gewerkt zijn minder Jang 
op voorraad liggen. Over deze uren hoeven dan geen voorraadkosten 
geteld te warden. 

Kortere schakeltijden Een kortere doorlooptijd betekent vaak dat een medewerker aan minder 
klussen tegelijk zal werken. Dit houdt in dat de schakeltijd tussen 
verschillende klussen zal verminderen, vanwege het feit dater minder vaak 
geschakeld hoeft te warden. 

Reductie van de benodigde Het beheer van geo-data zal leiden tot verwijdering van redundante data. 

opslagcapaciteit 
Effectievere inzet ICT-uren Personeel van het cluster JCT zal niet !anger bezig zijn met het oplossen 

van problemen, die eigenliik meer GIS-kennis vereisen. 

Hogere kwaliteit van inteme informatie De kwaliteit van de interne informatie zal toenemen, waardoor fouten in 
het ontwerptraject eerder ontdekt zullen warden. Naarmate veranderingen 
in een ontwerpproces eerder aan het licht komen is het goedkoper om ze 
door te voeren. 

GIS-kennis voor de hele organisatie De kennis die op het gebied van GIS opgedaan wordt bij allerlei GIS-
gerelateerde activiteiten zal ingezet kunnen warden in andere onderdelen 
van de organisatie, vanwege het feit dat deze kennis centraal aanwezig is. 

Hergebruik van geo-informatie De geografische informatie, die gegenereerd wordt in de werkprocessen 
van het SRE kan beschikbaar gesteld warden aan iedereen binnen de 
organisatie, die voor zijn of haar werk een meerwaarde kan hebben, door 
goed databeheer. 

Nieuwe managementinformatie Goed beheer van geo-informatie kan nieuwe inzichten bieden voor 
management, zoals inzicht in potentiele markten. 

Tabel 8.4: Externe verbeteringen 

Hogere kwaliteit van geleverde producten De vormgeving van kaartrnateriaal zal verbeteren, bijvoorbeeld door het 
introduceren van een huisstijl voor kaarten. Daarnaast zal de hogere 
kwaliteit van de gebruikte informatie oak leiden tot kaarten, die 
inhoudeliik van een hogere kwaliteit ziin. 

Kortere time-to-market Een kortere doorlooptijd betekent dat het product eerder geleverd kan 
warden wat leidt tot een concurrentievoordeel. 

Grotere productdiversiteit De coordinatietijd met betrekking tot de hoeveelheid onderhanden werk 
zal afnemen, omdat er minder werk tegelijk onderhanden zal zijn. De tijd 
die hiermee vrijkomt kan gebruikt warden voor het aannemen van kleine 
klussen en opdrachten, die minder routinernatig van aard zijn. dit leidt tot 
een grotere productdiversiteit. 

Minder onzekerheid voor de klant Een kortere doorlooptijd betekent voor een klant dat deze, gegeven een 
gewenste einddatum, de specificaties voor het maken van een product later 
aan kan leveren. Dit leidt tot een afuame van bepaalde onzekerheden. 

Actuelere en betere informatie voor de Door snel werken voorkom je het verouderen van informatie, terwijl je nag 

klant 
met een vervaardigen van een product bezig bent. Bovendien zal de 
informatie over producten van een hogere kwaliteit ziin. 

Verbetering van bestaande producten Door een effectievere en slimmere ondersteuning met GIS zullen 
bestaande producten en processen verbeterd kunnen warden. 

Ontwikkeling van nieuwe producten Door het flexibel inzetten van GIS-toepassingen kunnen nieuwe producten 
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ontwikkeld worden, bijvoorbeeld door het bijeen brengen van de 
informatie uit verschillende disciplines binnen de organisatie. Jn het kader 
van de orientatie van het BB om ook producten te gaan leveren aan exteme 
partijen kan daamaast gedacht worden aan GIS-gerelateerde producten 
voor bijvoorbeeld gemeenten. 

Een andere manier van categoriseren is onderverdeling in voordelen die betrekking hebben op kosten, 
tijd en kwaliteit. Daamaast is er een belangrijk onderscheid tussen voordelen voor de diensten en de 
voordelen voor het cluster ICT. In het schema in bijlage 8-C is een overzicht van alle genoemde baten 
te vinden. In deze bijlage is bovendien aangegeven of het voordelen op het gebied van tijd, kwaliteit of 
kosten betreft en daamaast blijkt dat niet alle baten gelden voor zowel de diensten als het cluster ICT. 
Een aantal baten uit het schema is niet kwantificeerbaar en derhalve ook niet ingevuld. Voor de 
overige baten is een bedrag ingevuld, dat mogelijk bespaard kan worden door het invoeren van de 
gemaakte voorstellen. De manier waarop de bedragen berekend zijn is nader toegelicht in bijlage 8-D. 

De berekende baten voor de diensten komen neer op eenjaarlijks bedrag van bijna € 120.000,- voor de 
dienst REZ en ruim € 343.000,- voor de MD. Hierin is de besparing van ICT volgens de gehanteerde 
verdeelsleutel doorberekend. Bij de berekening van deze baten is uitgegaan van aannames en 
onvolledige managementinformatie betreffende aantallen verkochte producten en exacte besteding van 
de uren. De aannames, die gemaakt zijn, hebben bijvoorbeeld betrekking op de aantallen medewerkers 
die met GIS en geo-informatie werken, de tijd die ze kwijt zijn met zoeken naar informatie en de 
efficiencywinst bij GIS-gebruik. 
Het lijkt weinig zinvol om op basis van vergelijking van de cijfers zaken zoals Return On Investment 
uit te rekenen, vanwege de gemaakte aannames. Wat wel uit de cijfers blijkt is dat de jaarlijks te 
maken kosten zich naar alle verwachting op jaarbasis terug betalen, zoals uit de besparingen op te 
maken is. Daarnaast kan de conclusie getrokken worden dat de geschatte baten aan de lage kant zijn, 
omdat een groot deel van de te verwachten voordelen niet in geld is uitgedrukt. Dit betreffen zowel 
kwantitatieve voordelen, zoals de vermindering van doorlooptijden en de financiele voordelen 
daarvan, alsmede de kwalitatieve voordelen, die eerder in deze paragraaf genoemd zijn. 

8.3 Selectie van het beheerssysteem 
In deze paragraaf wordt gekeken naar de benodigde functionaliteiten voor het nieuwe beheerssysteem 
en de daarvoor beschikbare pakketten. Op basis van het datamodel en de beschreven procedures zijn 
deze functionaliteiten te herleiden. Standaardpakketten, die in ieder geval voorzien in een deel van de 
benodigde functionaliteit zijn GIS-metadatasystemen, zoals het eerder vermelde pakket Geokey. Als 
verder gekeken wordt naar de benodigde functionaliteit zijn Product Data Management-systemen 
eveneens een mogelijkheid, die onderzocht moet worden. Voor deze twee soorten systemen zal 
begonnen worden met de introductie van een stuk theorie over de functies ervan. Op basis hiervan 
wordt geconcludeerd welke soort software het meest geschikt is. 

Product Data Management (PDM) kan gekarakteriseerd worden als de grote paraplu waaronder alle 
aspecten van gegevensbeheer worden betrokken, echter wordt het beheer toegespitst op 
productgegevens [Data- en Documenttechnologie]. De benadering is van toepassing op gegevens in het 
algemeen en dus ook voor de voorgestelde situatie voor het SRE zou het een uitkomst kunnen zijn. In 
ieder geval wordt binnen het SRE steeds meer op productbasis gewerkt en bovendien bestaan de 
producten uit documenten en kaarten, die beheerd moeten worden. 

In het college Product Data Management (1B350) is de volgende definitie voor PDM gehanteerd: 
"P DM is the discipline of managing product data through its life-cycle ... 

.. . making it available and accesible, 
in the right format depending on person, task, place and time, ' 
to all parties involved in the product life-cycle, 
with the aim to support and enhance all business processes that create or use product data. " 

In het project RapidPDM is een model tot stand gekomen, waarin de functionaliteiten van een PDM
systeem beschreven worden in de vorm van negen functies [Helms]. In eerste instantie werden vier 
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objecten onderscheiden waarover organisaties informatie bijhouden, die voor het PDM-functiemodel 
zijn teruggebracht tot drie; te weten documenten, producten en processen of projecten. 
Voor elk van deze objecten wordt informatie bijgehouden, die van de typen content, relationship en 
life-cycle kan zijn [Breuls]. Deze drie typen informatie leiden tot een drietal specifieke PDM-functies, 
te weten: 
• "Object Repository Management" 

De activiteiten, die tot doel hebben om de opslag, de toegang en het onderhoud van data te 
optimaliseren. 

• "Object Structure Management " 
De activiteiten gericht op het managen van de relaties tussen objecten. 

• "Object Life-Cycle Management" 
De activiteiten, die bedoeld zijn ter ondersteuning van het creeren., gebruiken, veranderen en 
verwijderen van objecten, vanuit het oogpunt van het managen van samenhangende 
informatiestromen. 

De combinatie van bovenstaande drie functies van PDM en de drie objecten, waarover informatie 
wordt bijgehouden, leidt tot het PDM-functiemodel, dat in figuur 8.1 is weergegeven. 

Object 
Lifecycle 

Management 

Object 
Structure 

Management 

Object 
Repository 

Management 

Document 
Management 

Figuur 8.1 : PDM-functiemodel 

Management 

Process/Project 
Lifecycle 

Management 

Process/Project 
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Management 

Process/Project 
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Management 

Process/Project 
Management 

Als de bovenstaande theorie wordt toegepast op de situatie binnen het SRE dan kan het PDM
functiemodel worden ingevuld voor de GIS-gerelateerde objecten, zoals die ook in het datamodel 
benoemd zijn. De producten en documenten zijn eenduidig in het datamodel terug te vinden in de 
vorm van de objecten product, document, kaart, kaartlaag en geografisch object. Voor een aantal van 
deze objecten, met name de producten, kaarten en kaartlagen, zijn voorstellen gedaan voor life-cycle 
management, structure management en repository management. Ter verduidelijking; voor enkele 
objecten zijn de life-cycles opgenomen in het datamodel en wordt de structuur vastgelegd in de vorm 
van een "type" -object. Bovendien wordt middels rollen en procedures aandacht besteed aan het 
repository management. Hiermee is dus aangetoond dat in de linker twee kolommen van het PDM
functiemodel functies beschreven staan, die in dit rapport voorgesteld zijn voor de nieuwe situatie. Dit 
heeft tot gevolg heeft dat deze functionaliteiten in het nieuwe beheerssysteem aanwezig moeten zijn. 
De rechterkolom van het PDM-functiemodel beschrijft de uitvoerende processen, die ondersteund 
worden met GIS. Binnen het SRE is de GIS-ondersteuning niet ge'integreerd in de uitvoerende 
processen en op basis van het gekozen organisatiemodel zal dat ook niet gebeuren. Orn deze reden zijn 
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de PDM-functies in de rechterkolom van het functiemodel dan ook niet van toepassing voor het SRE. 
Daar kan met de eventuele overstap naar het "enterprise GIS" -organisatiemodel verandering in komen. 

Naast de PDM-systemen, zijn er de specialistische GIS-metadatasystemen, waarmee GIS-metadata 
bijgehouden kunnen worden. Typische functionaliteiten hiervan zijn het invoeren, beheren en 
raadplegen van metadata, waarmee de informatiebronnen van een organisatie beschreven worden. in 
het geval van het SRE en het ontworpen datamodel betreft het dus de attributen, waarmee kaartlagen 
beschreven worden. In paragraaf 7.2.1 is dieper ingegaan op deze geografische metadata en de rol 
ervan voor het SRE. De genoemde systemen voorzien dus in deze functionaliteiten. 

Een vergelijking van de genoemde PDM-functies met de functionaliteit van GIS-metadatasystemen 
leidt tot de conclusie dat deze elkaar slechts voor een klein deel overlappen. Met een GIS
metadatasysteem kunnen voor documenten metadata bijgehouden, waarvan een deel betrekking heeft 
op structuur. De documenten waar het om gaat zijn in dit geval de kaartlagen. Daarnaast kunnen voor 
deze kaartlagen attributen ingevoerd worden, ter ondersteuning van het zogenaamde repository 
management; zoals de eigenaar, beheerder en opslaglocatie van kaartlagen. Voorbeelden van GIS
metadatasystemen zijn Geokey en RedSpider. 

In figuur 8.1 zijn zowel de benodigde PDM-functionaliteiten als de overlap met de functionaliteiten 
van een GIS-metadatasysteem aangegeven in de vorm van gekleurde ovalen. Naar aanleiding van deze 
figuur ligt de conclusie voor de hand dat een PDM-systeem beter zou voldoen, aangezien daarmee een 
veel groter gedeelte van de benodigde functionaliteiten afgedekt wordt. 
De functionaliteit van een GIS-metadatasysteem is echter zeer specialistisch en uitgebalanceerd en 
daarmee belangrijk voor het functioneren van het beheerssysteem. GIS-metadatasystemen voldoen 
immers aan internationale geo-standaarden, bieden bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het uitwisselen 
van HTML-metadata, kunnen gekoppeld worden met digitale kaarten en zijn ontworpen voor de geo
experts, die er uiteindelijk mee moeten werken. Deze functionaliteiten zijn niet standaard voor een 
PDM-systeem en zijn toch nodig in een succesvol beheerssysteem. 

Bovenstaande beschouwing leidt tot een voorstel waarin het 'beste van twee werelden' wordt gebruikt. 
De aanbeveling voor de situatie waarin het SRE verkeerd is het selecteren van een bestaand PDM
pakket, waarin de functionaliteit van een GIS-metadatasysteem ingebouwd wordt. 
Belangrijk hierbij is het feit dat de applicatie niet volledig nieuw gebouwd hoeft te worden, er zijn 
immers voldoende off-the-shelf alternatieven, waarin de beschreven functionaliteiten ingebouwd zijn. 
Daarnaast is het van belang dat het PDM-systeem als basis gebruikt wordt, omdat de meeste 
benodigde functionaliteit daarin vertegenwoordigd is. Een omgekeerde oplossing zal moeilijker te 
realiseren zijn en dus meer geld kosten. 

De concrete ontwikkeling van het pakket kan dus tot stand komen door het benaderen van enkele 
PDM-leveranciers en het bespreken van de mogelijkheden tot het inbouwen van GIS
metadatafunctionaliteit. Een PDM-leverancier, waarvan de producten op de TU/e gebruikt worden, is 
PTC. Deze onderneming levert onder andere Windchill PDM-Link en Windchill Project-Link 
[Brochures PTC Software]. 

In dit hoof dstuk is de invoering beschreven hetgeen geresulteerd heeft in een invoeringsplan. 
Vervolgens zijn de kosten voor de invoering berekend en de mogelijke baten geschat. In de laatste 
paragraaf is een begin gemaakt met een onderdeel van de invoering, namelijk de selectie van een 
beheerssysteem. 

In het laatste hoofdstuk zullen naar aanleiding van de opdracht de conclusies en aanbevelingen 
beschreven worden. Het geheel wordt af gesloten met een reflectie op de opdracht. 
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Hoofdstuk 9 Conclusies, aanbevelingen en reflectie 
In <lit hoofdstuk worden in paragraaf 9.1 conclusies naar aanleiding van het project en de bevindingen 
ervan getrokken. Op basis van deze conclusies zijn in paragraaf 9.2 enkele aanbevelingen te vinden. 
Tot slot heeft er een evaluatie plaatsgevonden, waarvan de resultaten in paragraaf 9.3 te vinden zijn. 

In hoof dstuk 4 werden al conclusies getrokken naar aanleiding van de uitgevoerde analyse. Deze 
conclusies hebben de basis gevormd voor de gekozen ontwerprichting en een reeks aanbevelingen, in 
de vorm van het ontwerp in hoofdstuk 7. De conclusies en aanbevelingen in <lit hoofdstuk zullen meer 
reflecterend van aard zijn en betrekking hebben op de uitgevoerde opdracht als geheel. Zaken die 
buiten de scope van het project gevallen zijn of in algemenere zin betrekking hebben op het GIS
werkgebied zullen in het vervolg van <lit hoofdstuk aan de orde komen. 

9.1 Conclusies 
De conclusies, die naar aanleiding van het onderzoek zijn getrokken zijn samengebracht onder de 
noemers 'uitvoering van de opdracht', 'beheer van geografische data' en de 'bedrijfscultuur en GIS
innovatie'. 

Uitvoering van de opdracht 
De definitieve opdracht, die in hoofdstuk 2 opgesteld is, luidde: 
"Ontwerp een nieuwe GIS-infrastructuur met bijbehorend implementatieplan voor het SRE." 
Daarbij werd direct de aantekening gemaakt dat een nieuwe GIS-infrastructuur gezien moet worden 
als onderdeel van een complete systeemarchitectuur. De analyse werd dan ook breder opgezet, aan de 
hand van een framework voor architectuur, waarbij ook aandacht uitging naar processen en 
organisatie. Naar aanleiding van de verbeterpunten werd de definitieve ontwerprichting vastgesteld. 
Het on twerp heeft be trekking gehad op een af gebakend stuk van de problematiek, maar voortdurend 
zijn de resultaten in het algehele kader van figuur 7.1 geplaatst. Op die manier is het gelukt om de 
ontwerpfase uiteindelijk te laten resulteren in het ontwerp van een nieuwe GIS-infrastructuur, met 
bijbehorend implementatieplan. Daarmee is aan de geformuleerde opdracht voldaan. 
De hierboven beschreven werkwijze, die bij de uitvoering van de opdracht is gevolgd, leidt tot de 
eerste conclusie dat de GIS-infrastructuur inderdaad niet op zichzelf gezien mag worden. De 
problematiek omtrent het GIS-gebruik binnen het SRE omvat meer dan alleen infrastructuur, zoals in 
de analyse aan het licht gekomen is. In het algemeen kan gesteld worden dat projecten met betrekking 
tot het verbeteren van het GIS-gebruik in een organisatie gebaseerd moeten zijn op een brede analyse, 
waarin alle relevante aspecten meegenomen worden. 

Beheer van geografische data 
Een tweede conclusie, die naar aanleiding van de opdracht getrokken wordt, is het feit dat databeheer 
in het GIS-werkgebied een onderbelicht thema is. Ondanks het feit dat GIS-metadata een hype is, waar 
veel over geschreven en gesproken wordt, beperkt de discussie over databeheer zich slechts tot die 
metadata. Databeheer en PDM, waarbij termen als versiebeheer en vrijgaveprocessen komen kijken, is 
in het GIS-vakgebied nieuw, ondanks het feit dat de ontwerp- en productieprocessen van geografische 
informatie onherroepelijk leiden tot een vraag naar databeheer. Activiteiten als het ontwikkelen van 
integraal beleid en het opstellen van grote herindelingsplannen, waaraan meerdere personen tegelijk 
werken, zullen zonder goed databeheer niet efficient uitgevoerd kunnen worden. 

Bedrijfscultuur en GIS-innovatie 
In een marktomgeving waar concurrenten actief zijn, worden bedrijven gedwongen innovatief te zijn 
met betrekking tot hun producten en processen. Ook op het gebied van de ondersteuning van het 
primaire proces met GIS zal deze innovatieve houding tot uiting moeten komen. Steeds meer klanten 
verwachten van het SRE een naadloze aansluiting met hun eigen GIS-omgeving en steeds vaker 
moeten producten in digitale vorm opgeleverd worden. Als ondememing zul je aan deze wensen van 
de klant moeten kunnen voldoen, om je bestaansrecht te waarborgen. Bovendien komt het 
bestaansrecht van het SRE de komende jaren wellicht in het geding door het einde van de Kaderwet. 
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De conclusie is dat het SRE rekening moet houden met de situatie waarin het in een vrije markt terecht 
komt, waarin slechts innovatieve, slagvaardige en klantgerichte organisaties zullen overleven. 

Tijdens de uitvoering van de opdracht ben ik erachter gekomen dat de bedrijfscultuur van het SRE een 
belemmerende factor vormt voor de ontwikkeling van de GIS-omgeving. De beperkte bereidheid tot 
het delen van kennis, het feit dat medewerkers gehecht zijn aan de bewegingsvrijheid binnen hun 
functie en de communicatiebarrieres tussen af delingen zijn hier voorbeelden van. 
Het gevolg daarvan is dat er in de productieafdelingen een situatie bestaat, waarin medewerkers zelf 
initiatief kunnen nemen op het gebied van de ontwikkeling van hun eigen werkprocessen en de 
ondersteuning ervan, bijvoorbeeld met een GIS. Bovendien is de ontwikkeling van de GIS-omgeving 
de afgelopen jaren niet vlot verlopen en is er weinig prioriteit aan gegeven. Dit leidt tot de 
beheersproblematiek op het gebied van GIS, die aanleiding was voor het opstarten van deze opdracht. 

Op basis van de bovenstaande feiten is de conclusie dat de bedrijfscultuur binnen het SRE barrieres 
opwerpt, die innovatiegericht werken in de weg staan. 

9.2 Aanbevelingen 
De voorstellen, die in dit rapport gedaan zijn, zullen bijdragen aan een verbetering van de inteme 
informatiehuishouding van het SRE. Uiteraard is dit belangrijk met het oog op een vrije markt en de 
wensen van de klant. De eerste aanbeveling luidt dan ook om de voorstellen, gedaan in hoofdstuk 7 in 
te voeren op de manier zoals dat in hoofdstuk 8 beschreven is. 

Overige projecten, die te maken hebben met de ondersteuning van de primaire processen zijn onder 
andere het inrichten van een intranet, het invoeren van een content management systeem en het 
structureel uitbreiden van de opslagcapaciteit. Al deze projecten zullen bijdragen aan de versteviging 
van de marktpositie, echter hangt daar wel een prijskaartje aan. De aanbeveling is om elk van deze 
projecten op waarde te schatten en met het oog op de toekomst voldoende middelen vrij te maken om 
ze uit te voeren. Alleen op deze manier kan het SRE in de vrije markt de concurrentie aangaan. 

Wat betreft het creeren van een goede marktpositie is het SRE op steeds meer vlakken een 
bedrijfsmatige manier van werken aan het invoeren. Daar hoort uiteraard ook een bedrijfscultuur en 
een manier van werken bij, waarin innovatie, prestatie en klantgerichtheid centraal staan. Enke le 
concrete aanbevelingen, die bij zullen dragen aan een bedrijfsmatig SRE, maar buiten de scope van dit 
onderzoek vallen, zijn de volgende: 
• Meer aandacht voor nauwkeurige managementinformatie en prestatie-indicatoren 

Het management van de diensten moet meer inzicht krijgen in prestaties van medewerkers zodat 
die prestaties beoordeeld kunnen worden en op basis daarvan bijsturingen plaats kunnen vinden. 
Inmiddels is een tweede afstudeeronderzoek binnen het BB gestart, waarin onderzoek gedaan 
wordt naar prestatie-indicatoren. 

• Financiering van JCT- en GIS-ondersteuning niet op basis van een vaste bijdrage 
De financiering van ICT door de diensten is momenteel grotendeels gebaseerd op een bijdrage 
afhankelijk van het aantal werkstations per dienst. Het management van de diensten is te weinig 
betrokken bij de prioritering van ICT-activiteiten en de prikkel om duidelijke keuzes uit de 
producten van ICT te maken blijft achterwege, vanwege de manier van financiering. Vanuit ICT 
wordt het initiatief ondemomen om productbegrotingen in te voeren, zodat de kosten van de 
activiteiten van ICT inzichtelijker worden. De aanbeveling is dan ook om daarmee door te gaan. 
De financiering moet zodanig ingericht worden dat het management van de diensten inzicht heeft 
in de kosten van ICT en actie kan ondememen op het moment dat het ICT-beleid van de dienst 
leidt tot te hoge kosten. 

• Financiering van producten 

TU/e 

Door de MD wordt al gewerkt op basis van producten, die door de kl ant af gen omen word en. Ook 
de dienst REZ is daarmee bezig. Bij de MD is soms sprake van betaling op basis van een 
producteenheidsprijs, maar meestal wordt het aantal gewerkte uren in rekening gebracht. In het 
laatste geval zal een efficientere manier van werken alleen maar leiden tot lagere inkomsten, 
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omdat er minder uren aan een klant doorberekend kunnen worden. Een dergelijke manier van 
prijsberekening van producten zal dus nooit leiden tot een situatie waarin stimulans is om efficient 
te werken, terwijl dat wel een doelstelling moet zijn. De keerzijde van het verhaal is dat het SRE 
als overheid uiteraard niet in de positie is om winst te maken. De aanbeveling is om voor zoveel 
mogelijk producten te werken met een vaste prijs, die eventueel vooraf in de vorm van een offerte 
berekend en aan de klant kenbaar gemaakt wordt. Op die manier zal de stimulans om efficient te 
werken toenemen en kunnen bespaarde uren ingezet worden voor andere projecten of producten. 

9.3 Reflectie 
Ter afsluiting van dit afstudeeronderzoek zal een korte reflectie plaatsvinden van de doorlopen 
processen, waarna de persoonlijke leerpunten genoemd worden. 

Zoals reeds bij het trekken van de conclusies vastgesteld werd omvat het invoeren van een GIS in een 
organisatie veel verschillende aspecten. In deze opdracht is de nadruk uiteindelijk komen te liggen op 
het databeheer, hetgeen geresulteerd heeft in een concreet ontwerp voor de nieuwe GIS-omgeving. De 
uitgevoerde analyse heeft uitgewezen dat het verbeterpunt met betrekking tot databeheer een van de 
belangrijkste voor het SRE was. Dit bleek na confrontatie van de analyseresultaten met enkele 
organisatiemodellen uit de literatuur. Achteraf mag dus geconstateerd worden dat de breed 
georienteerde analyse en de methodische aanpak hebben geleid tot een bruikbaar ontwerp, waarmee 
een deel van de problematiek wordt weggenomen en bovendien nieuwe kansen zijn ontstaan. 

Bij aanvang van de opdracht was het GIS-begrip mij volkomen nieuw, hetgeen in de eerste maanden 
een belemmerende werking heeft gehad op de voortgang. Gedurende deze eerste maanden heb ik de 
Bijzondere Opdracht uitgevoerd, waarin literatuuronderzoek naar GIS-methoden en -technieken 
plaatsgevonden heeft. Gedurende de rest van het project heb ik mijn GIS-kennis voortdurend 
opgevijzeld door het lezen van literatuur, het bezoeken van congressen en het spreken met 
professionals. De combinatie tussen mijn steeds uitgebreidere GIS-kennis en de kennis, die ik tijdens 
mijn studie opgedaan heb, bleek een ideale voor het uitvoeren van de opdracht. Deze combinatie van 
kennis stelde rnij in de positie om de GIS-problematiek binnen het SRE vanuit bedrijfskundige 
invalshoek te bekijken, waar voorheen voomamelijk met een functionele bril naar GIS gekeken werd. 

Het resultaat zal binnen de organisatie nog gepresenteerd worden. De eerste reacties van gebruikers en 
de coordinator 'Informatie' zijn positief. Het management van de diensten moet nog overtuigd worden 
of de te maken kosten wel opwegen tegen de te verwachten kwantitatieve en kwalitatieve voordelen. 
Hiermee is direct een aandachtspunt voor volgende projecten aan het licht gekomen, namelijk het 
creeren van draagvlak en betrokkenheid van het management. Wellicht is dat gedurende deze opdracht 
onvoldoende gebeurd. Reden daarvoor is onder andere dat de opdracht binnen het cluster ICT gestart 
en uitgevoerd is en niet binnen de uitvoerende diensten. Hierdoor is een deel van de energie richting 
het management van de diensten gestoken in het overtuigen van het feit dat er ilberhaupt GIS
problematiek is, in plaats van deze problematiek op te lossen. 

De belangrijkste, persoonlijke leerpunten naar aanleiding van dit onderzoek zijn de volgende: 
• Het op een methodische manier uitvoeren van een individueel adviesproject. 
• Het vergroten van mijn kennis en interesse op het gebied van GIS en datamodelleren. 
• De praktische toepassing van theoretische kennis uit de opleiding. 
• Het werken in een bedrijfsmatige omgeving (zowel sociale als zakelijke ervaringen). 

Ter afsluiting van het rapport zijn in dit hoofdstuk enkele conclusies getrokken, waarvan een specifiek 
voor het SRE. Bovendien zijn enkele aanbevelingen gedaan. In de laatste paragraaf van het hoofdstuk 
is een korte reflectie te vinden, waarbij persoonlijke leerpunten zijn opgesteld. 
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Bijlagen 

Bijlage 1-A ArcGIS 

ArcGIS is de verzamelnaam voor drie ESRI desktop-GIS producten: 
• Arc View; applicatie voor het rnaken van kaarten en selecties en eenvoudige databewerking. 
• ArcEditor; zit qua functionaliteit tussen Arc View en Arcinfo in. 
• Arclnfo; uitgebreide tools voor geoprocessing en conversie. 

Elke van de drie bovengenoemde producten bestaat uit de volgende drie modules: 
• ArcCatalog; bewerken en analyseren van data en het rnaken van kaarten. 
• ArcMap; beheren van geografische data en het aanrnaken en bekijken van metadata. 
• ArcToolbox; extra functies voor databewerking en -conversie. 

Naast de drie desktop-GIS producten zijn er verschillende extensies beschikbaar: 
• ArcView 3D Analyst 
• ArcPress for Arc View 
• Arc View for Business Analyst 
• Arc View Image Analysis 
• Arc View Internet Map Server 
• Arc View Network Analyst 
• Arc View Spatial Analyst 
• Arc View StreetMap (2000) 
• Arc View Tracking Analyst 

Tot slot zijn er twee modules die belangrijk zijn bij het uitbreiden van desktop-GIS tot bijvoorbeeld 
collaborative-GIS en enterprise-GIS: 

• ArcSDE; voor een koppeling met elk databasernanagement systeem. 
• ArcIMS; voor het ontsluiten van geografische inforrnatie via het internet, met de ArcGIS desktop 

producten ArcExplorer, ArcPad en de norrnale browsers. 

In de volgende figuren is een en antler schernatisch toegelicht. 
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Figuur I: Verschillende vorrnen van ArcGIS, met bijbehorende onderdelen 

Enterprise GIS 
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Theme's: 
• CAD-bestand 
• Luchtfoto 
• TOP25/TOP 10-kaartlaag 
• Arc View kaartlaag oftabel met 

ruimtelijke gegevens 
= shapefile (*.shp) 

• Tabel met niet-ruimtelijke 
gegevens 

Figuur 2: Opbouw van een Arc View Project 

Project 
*.apr 

View 2 

Layout 

In figuur 2 is aangegeven hoe een project binnen Arc View opgebouwd is. 

Layout 

In de ArcView handboeken [Handboek ArcView] wordt de volgende relevante informatie gegeven: 

Layout 

• Een Arc View Projectfile (*.apr) bevat informatie over de locatie van alle bestanden, die samen de views 
binnen bet project vormen. 

• Views zijn opgebouwd uit shapefiles (*.shp). 
• Een shapefile is opgebouwd uit punten, lijnen en vlakken. 
• Een view kan rechtstreeks geexporteerd worden als een JPEG-bestand. 
• Spatial Data Transfer Standard (SDTS) raster data kan geimporteerd worden als een ESRI Grid file. 
• SDTS point data kan geimporteerd worden als een Arc View GIS point shapefile. 
• Shapefiles kunnen geexporteerd worden als DXF-bestanden (AutoCAD). 
• CAD-bestanden kunnen geimporteerd worden in Arc View. 
• Via een projectiescherm kunnen shapefiles geprojecteerd worden op de meest gangbare 

coordinaatsystemen. Er wordt dan een nieuwe shapefile aangemaakt, evenals een metadatabestand. 
• Arc View bevat de mogelijkheid om 3D-bestanden te converteren naar een 2D-omgeving. 
• Ondersteuning voor de volgende grafische bestandstypen: ERDAS IMAGINE, JPEG (JFIF), ADRG, 

CADRG, CIB, NITF, MrSID, TIFF, VPF, RPF. 

Databasetoegang: 
• Arc View ondersteunt SQL-queries. 
• Ruimtelijke data kan in de vorm van een theme toegevoegd worden aan een view. Niet-ruimtelijke 

data kan in de vorm van een tabel aan objecten gehangen worden. 
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Bijlage 2-A Organisatieschema SRE 
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Bijlage 2-B Productenoverzicht SRE 
Tabel I : Productenoverzicht SRE 

~ 
3. 5. 6. 7. 8. 9. 

Verkeeren Milieubeheer Recreatie en Economische en Welzijn Ruimtelijke 
Vervoer Natuur Agrarische Zaken Ordening en 

l2 Volkshuisvestin2 
REZ/ SEZ • Diensten op • Diensten op • Diensten op 

contractbasis contractbasis contractbasis 

• Recreatief en • Economisch beleid • Beleidsadvisering en 
toeristisch beleid • Cofinanciering advisering zorg 

• Toeristische economische 
infrastructuur ontwikkeling 

• Beheer recreatie- • Ontwikkeling 
eigendommen bedrijventerreinen 

• Regiopromotie 
nationaal en 
intemationaal 

• Plattelands-
ontwikkeling 

• Arbeidsmarktplatform 

• Kenniswijk en ICT-
innovatie 

REZ/RP • Diensten op • Diensten op 
contractbasis contractbasis 

• Uitvoering collectief • Uitvoering beleid 
vraagafhankelijk ruimte en wonen 
vervoer (vrijwillig) (vrijwillig) 

• Uitvoering verkeers- • Uitvoeren beleid 
en vervoerplan ruimte en wonen 
(wettelijk) (wettelijke taken) 

• Verkeer en • Beleid ruimte en 
vervoersbeleid wonen (vrijwillig) 

• Exploitatie openbaar • Beleid ruimte en 
vervoer wonen (wette!iik) 

MD/ Advies • lndividuele 
milieucontracten 

• Regionaal milieu-
werkprogramma 

MD I Eindhoven • lndividuele 
milieucontracten 

MD/Helmond • lndividuele 
milieucontracten 

MD/Kempen • lndividuele 
milieucontracten 
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Bijlage 2-C Productencatalogus Milieudienst 
In deze bijlage zullen de productgroepen van de MD genoemd worden. Orn meer inzicht te bieden in 
de concrete producten die de MD maakt, zullen per productgroep enkele voorbeelden van producten 
gegeven worden. 

Productgroepen: 

1. Ondersteuning bestuur en management 
- Begeleiding evenementen en activiteiten 
- Juridisch advies 

2. Advies milieucommunicatie 
- Uitvoering milieucommunicatieplan 

3. Advies ruimtelijke ordening en bouwen/wonen/energie 
- Advies route gevaarlijke stoffen 
- Akoestisch rapport bestemmingsplan 
- Geluidsadvies bouwplan mbt omgevingslawaai 
- Bodemadvies bouwplan 

4. Advies afval 
- Monstemame 

5. Advies water, lucht en stoffen 
- Controle asbest 
- Advies luchtkwaliteit 

6. Advies milieuzorg 
- Audit milieuzorgsysteem 

7. Ad vies landbouw 
- Advies geurkaart 
- Beoordeling stankhinder bij toetsing milieuvergunning 

8. Milieu-educatie / museum 
- Informatieverstrekking milieu-educatie 

9. Klachtenbehandeling 
- Milieuklachtenlijn 

10. Advies onderzoek en sanering geluid 
- Saneringsonderzoek verkeerslawaai 
- Zonebeheer industrielawaai 
- Verkeersmilieukaart 
- Geluidsniveaukaart verkeer Wet geluidhinder 

11. Advies onderzoek en sanering bodem 
- Saneringsonderzoek 
- Advies bodem 
- Sanering ondergrondse tanks 
-Toezicht, controle en handhaving Bouwstoffenbesluit 

12. Uitvoering en ondersteuning milieuwetgeving 
- Opleveringscontrole vergunning Wet milieubeheer 
- Advies bouwvergunning 
- Actie risicovolle bedrijven 
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Bijlage 2-D Financiele gegevens van de diensten 

Tabel I: Financiele gegevens van de Milieudienst 

MD Be2rotin2 Percenta2e 
Individuele contracten € 14.842.000 92% 
Vrijwillige samenwerking 
W ettelijke taken € 1.279.000 8% 
Totaal € 16.121.000 100% 

Tabel 2: Financiele gegevens van de dienst REZ, Ruimtelijke Planning 

REZ, RP Be2rotin2 Percentaee 
Individuele contracten € 43.172 0,01 % 
W ettelijke taken € 31.676.107 99,9% 
Totaal € 31.719.279 100% 

Tabel 3: Financiele gegevens van de dienst REZ, Sociaal Economische Zaken 

REZ, SEZ Be2rotin2 Percentaee 
Individuele contracten € 88.600 0,08% 
W ettelijke taken € 10.955.219 99,2% 
Totaal € 11.043.819 100% 
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Bijlage 3-A 
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Bijlage 3-B 
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Bijlage 4-A OpenGIS Reference Model 
In deze bijlage worden het OpenGIS Consortium en het OpenGIS Reference Model nader toegelicht. 

OpenGIS Consortium 
Het OpenGIS Consortium (OGC) is een instelling gericht op het vergroten van de interoperabiliteit 
met betrekking tot ruimtelijke informatie en locatie. Op de internetsite wordt de missie als volgt 
omschreven: 
"Het leveren van ruimtelijke interface specificaties, die openlijk beschikbaar zijn voor wereldwijd 
gebruik." 
Voor het uitvoeren van deze missie gaan ze uit van een visie, waarin iedereen kan profiteren van 
geografische informatie en diensten, die beschikbaar zijn via elk netwerk, toepassing of platform. 
Concreet heeft de inspanning van het OGC geleid tot een 100 pagina's tellend referentiemodel 
[OpenGIS Consortium Inc.). Hierin staat tot in detail beschreven welke OpenGIS specificaties gelden en op 
welke basis het werk van het OGC verder gaat. 
OpenGIS is een initiatief dat in veel landen door de overheid gesteund wordt, al dan niet onder een 
andere naam. Doel is om technologieen te ontwikkelen, waarmee het mogelijk wordt om GIS-data 
efficient uit te wisselen en om de aansluitingen met de rest van de IT -business te verbeteren. Pakketten 
die door deze standaards ondersteund worden maken de uitwisseling van gegevens eenvoudiger. 
In Nederland wordt de OpenGIS-idee uitgedragen door de Ravi en het NCGI. 

OpenGIS Reference Model 
Het OpenGIS Reference Model (ORM) [OpenGIS Consortium Inc.) is een werkdocument van het 
OpenGIS Consortium met de volgende doelstellingen: 

• Geven van een basis voor het coordineren en het begrijpen van de activiteiten van het OGC en 
de technologische baseline. 

• Geven van een update/ hernieuwing voor delen van de OpenGIS Guide uit 1998. 
• Beschrijven van de OGC basisvereisten voor 'geospatial interoperability'. 
• Beschrijv;en van het OGC architectuur framework middels een aantal elkaar niet-overlappende 

viewpoints inclusiefbestaande en toekomstige elementen. 
• Reguleren van de ontwikkeling van domeinspecifieke interoperabiliteitsarchitecturen door het 

geven van voorbeelden. 

Het document is onder andere bedoeld voor eenieder die een aantal van de OpenGIS specificaties in 
zijn of haar organisatie wil gaan toepassen. 
De toepassing van het RM-ODP in het OpenGIS Reference Model is tweeledig: 

1. Een manier van denken over architecturen in termen van fundamentele patronen en 
organisatieprincipes. 

2. Een verzameling richtlijnen en terminologie. 

In figuur 1 is de toepassing van het RM-ODP door het OpenGIS Consortium grafisch weergegeven. 
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Bijlage 4-B Toepassing van het RM-ODP framework 
In deze bijlage wordt beschreven hoe elk van de viewpoints van het RM-OPD framework voor de 
situatie van het SRE ingevuld kunnen warden. In de tabellen staat de informatie die daarvoor nodig is. 

Technology viewpoint 
Het technology viewpoint beschrijft de hardware van het systeem. 

Tabel I: Benodigde informatie technology viewpoint 

Benodi2de informatie Onderzoeksmethode Bron 
Inventarisatie van de aanwezige hardware per vestiging / afdeling Interview JCT-cluster 
Overzicht van de netwerkstructuur Interview JCT-cluster 
Beschriiving van de gebruikte platforms Interview JCT-cluster 
Beschrijving en locatie van de aanwezige databases Interview JCT -cluster 

Computational viewpoint 
De beschrijving van het systeem vanuit het computational viewpoint geeft aan welke functionaliteiten 
ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen uitgevoerd warden op informatie. 

Tabel 2: Benodigde informatie computational viewpoint 

Benodi2de informatie Onderzoeksmethode Bron 
Lijst met huidige (geografische) applicaties en applicatiebeheerders Handboeken JCT-cluster 
(per functie en per afdeling) Interviews Betrokkenen van de diensten 

Netwerkbeheerssysteem Documentatie per afdeling 
Beschrijving van geografische functies zonder GIS Orienterende interviews Afdelingshoofden 

Betrokken werknemers 

Engineering viewpoint 
Voor het invullen van het engineering viewpoint is de informatie van de technology en computational 
viewpoints nodig. Dit viewpoint levert een beeld van de verdeling van de verschillende 
functionaliteiten en de hardware over de verschillende af delingen en vestigingen. 

Information viewpoint 
Het information viewpoint beschrijft de informatieobjecten die het systeem gebruikt en creeert en de 
uitwisseling van deze objecten. 

Tabel 3: Benodigde informatie information viewpoint 

Benodi2de informatie Onderzoeksmethode Bron 
Liist met aanwezige centrale databestanden Interview JCT-cluster 
Lijst met overige digitale geografische informatie die gebruikt Enquete Gebruikers 
wordt met GIS Functioneel applicatiebeheerders 
Lijst van analoge geografische informatie (= potentiele GIS- Enquete Gebruikers 
informatie) Functioneel applicatiebeheerders 
Beschrijving van de (geo-)informatievoorziening Interviews Gebruikers 

Afdelingshoofden 

Enterprise viewpoint 
Het enterprise viewpoint beschrijft het systeem op bedrijfskundig niveau. De beschrijving van de 
bedrijfsprocessen, de omgeving van het systeem en een overzicht van de producten zijn van belang. 
Andere onderdelen zijn de organisatorische en management aspecten van het systeem en de vis1e, 
scope en doestellingen, die aan het systeem ten grondslag liggen. 

Tabel 4: Benodigde informatie enterprise viewpoint 

Benodigde informatie Onderzoeksmethode Bron 
Purpose, scope en policies van het systeem Orienterende interviews Afdelingshoofden 

Doomemen van documenten ICT-beleid en GIS-beleid 
Beschrijving van de omgeving van het systeem Orienterende interviews Contactpersonen bij de diensten 

EnQuete gemeenten GIS-contactpersonen gemeenten 
Overzicht van productgroepen per dienst Lezen van documenten Beleidsplan, Werkprogramma, 

Productencatalogus, Begroting 
Inventarisatie van de status van beschrijvingen van het primaire Interviews Betrokken afdelingshoofden 
proces Bedriifsdocumentatie 
Inventarisatie van organisatie en management mbt GIS Interviews Afdelingshoofden 
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Bijlage 4-C Netwerkbesch rijvi ng 
In onderstaande figuur 1 is het netwerk van het SRE schematisch weergegeven. Voor de relevante 
vestigingen Helmond en de Kempen is een LAN aanwezig, waarop een server is aangesloten. 
Op de backbone van de vestiging EOB zijn verscheidene servers aangesloten, die in figuur 2 verder 
gespecificeerd zijn. 
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Bijlage 4-D App I icatie-overzicht 
Tabel I : Applicatie-overzicht 

Toepassing Software Versie Leverancier Type Applicatiebeheerder # Accounts 
Algemeen ArcView 3.2 ESRI Netwerk Frank Lathouwers 53 ace, 19 I icenties 

MD advies GIA 1.1 Landelijk Meldpunt Afvalstoffen Netwerk Fred Emmerik 16 

MD advies SPSS 11 SPSS Netwerk Bianca Mastenbroek 1 

MD bodem Boormanaqer cso Lokaal Edith Rutten 23 
MD bodem Nazca 3.11 cso Lokaal Edith Rutten 21 ace, 4 licenties 

MD bodem Globis VROM / De Straat Netwerk Edith Rutten 1 

MD bodem Strabis 1.22 Gemeente Venray / De Straat Netwerk Edith Rutten 6 

MD bodem Tankslag (en beheer) nvt Eigen applicatie Lokaal Al Jutten 17 
MD geluid Aswin 2002 AEA Technology Netwerk Sandra van de Sterren 11 

MD geluid Gevelisolatie 4.3 DGMR Netwerk Georqe Giisbers 13 
MD qeluid lndustrielawaai 6.3 DGMR Netwerk George Giisbers 13 
MD geluid Railverkeerlawaai 6.3 DGMR Netwerk George Gijsbers 13 
MD geluid Verkeerlawaai 7.0 DGMR Netwerk George Gijsbers 13 
MD geluid Geluidsmeters nvt nvt Netwerk Frank Adams 6 

MD geluid Geluidwering voor Windows 1.0 DGMR Netwerk Georqe Giisbers 5 
MD geluid Geonoise 4.02 DGMR Lokaal Georqe Giisbers 17 ace, 12 licenties 

MD geluid Hola 7.31 AAJ Software Netwerk Frank Adams 11 
MD qeluid Promil Spatial 9.004 Goudappel Coffenq Netwerk Henri van de Velden 16 
MD qeluid Sandata nvt VROM Netwerk Wil van Aerie 4 

MD geluid Zonebewaking 3.08 Cuaberg-Huygen Netwerk Ingrid van Beek 6 
MD vergunning HAS Koning 3.2.0 HAS Koning Nederland BV Netwerk Ronald Kraakman 47 
MD vergunning MPM 4 Centric Netwerk Hans Schellens 20 ace, 50 licenties 

REZ verkeer Omnitrans 3.0 Goudappel Coffenq Netwerk Irene Cortenbach 1 

REZ verkeer ViaGIS 1.02 Via Lokaal Berry de Jong 1 

Tekenen AutoCAD 2002L Autodesk Lokaal Frank Lathouwers 21 ace, 4 licenties 

Tekenen CorelDRAW 10 Carel Lokaal Frank Lathouwers 21 ace, 4 licenties 

Pakketten die niet bij ICT bekend zijn 
MD geluid Vibra-Alpha Testcomputer Frank Adams 

MD geluid VP-drempel Testcomputer Frank Adams 
MD geluid Symphony spreadsheets Laptop Frank Adams 
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Bijlage 4-E ArcView-overzicht 

Tabel 1: ArcView-overzicht 

Account Gebruiker Toeoassina 
MD De Kempen 1 licentie, 1 licentie spatial analyst, 1 licentie grafische machine 
MDLATHFR Frank Lathouwers Bodemkwaliteit, cumulatie stank, atlas vergunning 
MDSTERSA Sandra van der Sterren Referentiegeluidskaarten, nota industrielawaai 
MDADAMKA Karin Adams Raadpleging en tekenen 
MDBORNJE Jeroen van den Borne Raadpleging en tekenen 
MDBUCHFR Frederique Buchel Raadpleging en tekenen 
MDDEENFR Frans Deenen Raadpleging en tekenen 
MDFRANJU Judith Franssen Raadpleging en tekenen 
MDGEENJO Joyce van Geenen Raadoleging en tekenen 
MDKROORI Richard van Kronenburg Raadoleging en tekenen 
MDMICHAN Anita Michiels Raadoleging en tekenen 
MDSPAPCH Chris Spaoens Raadpleging en tekenen 
MDSPAPIN Ingrid Spapens Raadpleging en tekenen 
MDSWARHA Hans Swart Raadpleging en tekenen 
MDVELZJO Joost van Velzen Raadpleging en tekenen 
MDVENDWO Wouter van de Vendel Raadpleging en tekenen 
MDVERSWE Wendy Verstraelen Raadpleging en tekenen 
MDWAARDA Danny van de Waardenburg Raadpleging en tekenen 
MDHelmond 2 licenties bodem, 1 licentie geluid, 1 licentie grafische machine 
MDBARTER Eric Barten Bodem Nazca 
MDBOOMWO Wolfgang Boom Bodem Nazca' 
MDJONKFR Fred Jonker Bodem Nazca 
MDMEERBA Bas van de Meerakker Bodem Nazca 
MDRUTTED Edith Rutten Bodem Nazca 
MDTHIJTO Tom Thiissen Bodem Nazca 
MDZANDJA Jack van der Zanden Bodem I Nazca 
MDZEGVTR Trudi Zegveld Bodem (Nazca 
MDBLOKJO Joop Bloks Geluid 
MDGIJSGE George Gijsbers Geluid 
MDGROOGE Gerrit Groot Dengerink Geluid 
MDHOMENI Nicole Homeyer Geluid 
MDKIEBPA Paul Kieboom Geluid 
MDHMDNC1 Nazca-account Bodem Nazca 
MDHMDGR1 Grafische User Account 
MDGISHMD GIS account Helmond nvt 
MD Eindhoven 2 /icenties bodem, 1 licentie spatial analyst 
MDBEEKIN Ingrid van Beek Geluid 
MDDIRNJA Jan Dime Bodem (Nazca) 
MDGORRHA Hans Gorris Bodem Nazca 
MDHURKTH Theo Hurkens Bodem Nazca 
MDJUTTAL Al Jutten Bodem Nazca 
MDKOOPMA Marcel Koopmans Bodem Nazca 
MDLAARJE Jeroen van Laarhoven Bodem Nazca) 
MDOEI0KI Kiem Oei Bodem Nazca) 
MDRIENSU Suzanne Rienks Bodem Nazca 
MDROOIJO Jos de Rooii Bodem (Nazca 
MDRUTTED Edith Rutten Bodem (Nazca) 
MDGISEHV GIS account Eindhoven nvt 
MDAdvies 1 licentie 
MDAERLWI Wil van Aerie Advies 
MDLOEFDI Dick Loeff Advies 
REZRP 6 licenties 
BZDONGRO Robert van Dongen Bestemmingsplannen 
BZJOCHPI Pierre Jochems Volkshuisvesting 
BZUSERRP Irene Cortenbach I Berrv de Jong Verkeersmodel 
BZWESSSI Simon Wessels Volkshuisvesting 
nvt Kamer Martin van de Velden Wordt niet gebruikt 
nvt Kamer Nicole Rongen Wordt niet gebruikt 
REZSEZ 2 licenties 
BZSTABGE Gerard Stabel Bedriiventerreinen 
BZFIETS Tinus Kaoteiins Fietsknoooounten 
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Bijlage 4-F Applicatie-overzicht per afdeling 

Tabel I: Applicatie-overzicht per afdeling 

Kempen Helmond Eindh. Advies RP SEZ 

Applicatie 
ArcView 17 / 3 16 / 4 12 / 3 2 / 1 4/6 2/2 
Aswin 2002 1 3 6 1 0 0 
AutoCAD 21/ 1 1 1 1 0 0 
Boormanager 0 9 12 0 0 0 
CorelDRAW 21/ 1 1 1 1 0 0 
Gevelisolatie 2 4 6 1 0 0 
Industrielawaai 2 4 6 1 0 0 
Railverkeerlawaai 2 4 6 1 0 0 
Verkeerlawaai 2 4 6 1 0 0 
Geluidsmeters 0 6 0 0 0 0 
Geluidswering 0 4 1 0 0 0 
Geonoise 2/3 9/5 5/3 1 0 0 
GIA 2 8 4 2 0 0 
Globis 0 0 1 0 0 0 
Haskoning 15 26 4 2 0 0 
HOLA 1 5 4 1 0 0 
MPM 20 tot 25 concurrent users / 50 tot 60 licenties 0 0 
Nazca 0 9/2 12 / 2 0 0 0 
Omnitrans 0 0 0 0 1 0 
PromilSpatial 2 5 7 2 0 0 
Sandata 0 2 1 1 0 0 
SPSS 0 0 0 1 0 0 
Strabis 0 6 0 0 0 0 
Tankslag (beheer) 0 0 17 (4) 0 0 0 
ViaGIS 0 0 0 0 1 0 
Zonebewaking 1 3 1 1 0 0 
Pakketten die niet bi.i JCT bekend zijn 
Vibra-Alpha 
VP-drempel Onbekend 
Symphony spreads. 

Toelichting bij tabel 1: De weergegeven getallen betreffen het aantal accounts. Indien er een ander 
aantal licenties dan accounts is voor een applicatie, dan staat het aantal licenties achter de slash. 

Geografische lnforrnatie Systemen bij het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 80 



Bijlagen 

Bijlage 4-G Geografische informatie bij het SRE 
In deze bijlage is in tabel 1 een overzicht gegeven van de geografische informatie, die momenteel 
binnen het SRE aanwezig is. Het overzicht is niet compleet en geeft slechts een indicatie van 
eventuele bestanden, die voor centrale opslag in aanmerking zouden komen. In tabel 2 staan enkele 
voorbeelden van geografische informatie, waaraan medewerkers van bepaalde afdelingen behoefte 
hebben. 

Tabel I: Overzicht van de bij het SRE aanwezige geografische informatie 

Soort informatie (kaartlagen) Aanwezig bij ... Leverancier 
Top25 RASTER - kaarten Centraal op de K-schijf Bridgis 
Topmap - kaarten Centraal op de K-schijf Bridgis 
Postcodelocaties ( 6-posities) Centraal op de K-schijf Bridgis 
Meteo-gegevens Centraal op de K-schijf KNMI 

Demografische persoonsgegevens REZ Ruimte & Wonen 
Huishoudengegevens REZ Ruimte & Wonen 
Nationaal Wegenbestand REZ Verkeer & Vervoer 
Ongevallengegevens REZ Verkeer & Vervoer 
Verkeersintensiteiten REZ Verkeer & Vervoer 
Regionaal fietspadennet REZ Verkeer & Vervoer 
Regionaal wegennet REZ Verkeer & Vervoer 
Traces nieuwe wegen REZ Verkeer & Vervoer Gemeenten 
Openbaar vervoer gegevens REZ Verkeer & Vervoer 
Woningbouw REZ Ruimtelijke Ordening 
Status bestemmingsplannen REZ Ruimtelijke Ordening 
Fietsknooppunten-netwerk REZ Recreatie & Toerisme 
Fietsroutes REZ Recreatie & Toerisme 
ATB-routes REZ Recreatie & Toerisme 

Kadastrale kaarten MD Gemeenten 
Grootschalige Basis Kaart Nederland (GBKN) MD Gemeenten 
Statistische inforrnatie enquetegegevens MDAdvies 
Bodemonderzoeken en -saneringen MD 
Bodemgegevens MD 
Verkeersgegevens MDAdvies 
Milieueffecten verkeer MDAdvies 
Stankcirkels vergunningverlening MD Kempen 
Reconstructiegegevens MD 
Richtlijnen mbt natuur en milieu MD Provincie 
Bedrijfsgegevens MPM MD 

Tabel 2: Voorbeelden van gewenste geografi sche informatie bij verschillende afdelingen 

Soort informatie Gewenst door .. . Aanwezig bij ... 

Economische subsidieverdeling REZ Onbekend 
Woningtypes (soorten, ligging, aantallen) REZ Ruimte & Wonen Onbekend 
Locaties verpleeg- en verzorghuizen REZ Ruimte & Wonen Onbekend 
Bedrijventerreinen (met wegen en bebouwing ) REZ Economische Zaken MD 
Gemeentegrenzen Meerdere afdelingen Onbekend 
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Bijlage 4-H Primaire uitvoerende processen MD 
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Figuur I : Schematisch overzicht van de primaire uitvoerende processen van de MD 
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Bijlage 4-1 Enqueteresultaten gemeenten 
Tabel I : Belangrijkste resultaten van de enquete voor gemeenten 

Gemeente Gebruikte aoolicaties Aanweziee data Visie op samenwerking Opmerkin2en 
Asten ► NedBrowser Bekend bij afdeling Automatisering. Onbekend. Er is gerniddelde kennis mbt GIS. 

(N edGraphics) Er is een GIS-omgeving, die 

► Mapinfo beheerd wordt door de afdeling 
Autornatisering. 

Bergeijk Geen reactie 
Best ► GISVision ► GBK-Best (eigen beheer) Geen. Er is niet veel kennis over GIS bij 

► infoCAD (tekenpakket) ► Kadastrale Bestanden (Kadaster) de gemeente. Er wordt een traject 
gestart om meer data te koppelen. 
De GIS-ontwikkelingen zijn 
allernaal nog vrij nieuw in Best. 

IBladel Geen reactie 
Cranendonck Geen reactie 
Deume ► NedView ► LKI (Kadaster) In eerste instantie uitwisseling in Er is veel GIS-kennis aanwezig. 

► Autodesk (MapGuide) ► GBKN (Samenwerkingsverband) ONG/Access. De systemen zijn operationeel. 

► Adres-Coordinatenbestand In tweede instantie in Oracle 

► IKONOS Satellietooname Spatial. 

Eersel ► Autodesk (MapGuide) ► GBKN (Stichting GBKN Zuid) Nog niet. Er is niet veel kennis over GIS. Er 

► Viewer van GISkit ► TOPlO Vector (Kadaster) is nog geen GIS, rnaar eind 2003 

► LKI / DKK (Kadaster) wordt een viewer in gebruik 

► Luchtfoto's (GeoDelta) genomen. 

Eindhoven Geen reactie 
Geldrop Geen reactie 
Gernert-Bake} Geen reactie 
Heeze-Leende ► NedBrowser ► DOK (Kadaster) Onderlinge digitale uitwisseling Er is weinig kennis mbt GIS. Er 

(N edGraphics) ► GBKN-Nuts (Stichting GBKN) op basis van standaarden, zoals worden nu beheerpakketten 
NEN 1878. aangeschaft. Het zit allernaal nog 

in de beginfase. 
Helmond ► Autodesk ► TOPlO Vector (TON) Applicatieonafhankelijke Er is redelijk veel kennis mbt GIS 

► Flexiweb (via intranet) ► Luchtfoto' s uitwisseling op basis van aanwezig. De aandacht richt zich 

► Flexiweb-Lite (via ► Diverse 'eigen bestanden' standaard bestandsforrnaten. op basisregistraties om die in een 

internet) database op te slaan en GIS-
functionaliteit mogeliik te rnaken. 
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Gemeente Gebruikte app/icaties Aanwezige data Visie op samenwerking Opmerkingen 
Laarbeek Geen reactie 
Mierlo Geen reactie 
Nuenen c.a. ► NedView ► LKI (Kadaster) Niet over nagedacht, maar het Bij de gemeente is niet veel 

► Maplnfo ► GBKN moet wel aansluiten op de visie kennis, bij de medewerker(s) wel. 

► NedBrowser ► Diverse beheersbestanden vanNuenen. Er is een GIS-mgeving 

(N edGraphics) Een eventuele start van de operationeel. 
samenwerking op basis van de 
milieu-bodem-kaart ed. 

Oirschot ► Viewer van GISkit ? Geen idee. Er is beperkte GIS-kennis 
aanwezig bij de gemeente. De 
voorbereidingsfase is gestart. 

Reuse I-De Geen reactie 
Mierden 
Someren Nog geen. Noggeen. Geen. Er is redelijk veel kennis aanwezig 

mbt GIS. Er wordt nog geen GIS 
gebruikt, maar het vooronderzoek 
is gestart. 

Son en Breugel ► NedView ► LKl (Kadaster) Geen idee. De gemeente geeft aan dat er 

► Autodesk ► GBKN (Stichting GBKN Zuid) weinig GIS-kennis aanwezig is. Er 
wordt nu gewerkt aan een 
projectplan. 

Valkenswaard Geen reactie 
Veldhoven ► NedView ► TOP50 vector (TDN) Uitwisseling op basis van Er is gemiddelde kennis mbt GIS 

► Autodesk ► TOPl0 Vector (TDN) bestanden * .sfn, * .dwg en * .dxf aanwezig bij de gemeente en veel 
(AutoCADMap4) ► LKl (Kadaster en eigen meting) Hierbij rekening houden met bij de betreffende afdeling. 

► lnfoCAD ► GBKN (zelf-metend en Stichting) verliezen bij conversie, Er worden nu koppelingen 

► Bodemkwaliteitskaart (SRE) kaartinhoud, legenda. gemaakt van allerlei data, oa tbv 

► Luchtfoto's (KLM-Aerocarto) Aandacht voor diverse metadata. beheertaken. 

► Diverse 'eigen bestanden' 
Waalre ► Viewer van GISkit ► Diverse 'eigen bestanden' Uitwisseling van shp- en dbf-files Er is veel kennis van GIS 

► Autodesk via internet. Communicatie over aanwezig en bovendien een 
metagegevens. geavanceerde 

Geel Kempengemeenten; deze hebben een eigen samenwerkingsverband op het gebied van geografische informatie en vastgoedbeheer. 
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Bijlage 5-A Aanpak ontwerp en invoering 
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Bijlage 6-A Voorbereiding van de benchmark 
Tabel 1: Benodigde informatie voor de benchmark 

I 

II 

III 

IV 

Welke informatie? 
Beschrijving van de 
organisatiekenrnerken 

Hoe te verkrr en? 
Aan de hand van de in hoofdstuk 6 genoemde karakteristieken voor 
GIS-processen: 

Met betrekking tot de GIS-visie: 
• De rol die ors speelt in de organisatie. 
• Het doe! van ors voor de organisatie. 
• De relatie van ors met de bedrijfsprocessen. 

Met betrekking tot het GIS-organisatiemodel : 
• Het doe! en bereik van de GIS-processen. 
• De mate waarin ors is gerntegreerd in de bedrijfsprocessen. 
• De frequentie van GIS-gebruik. 
• De complexiteit van GIS-tools. 
• De o erationele structuur van een or anisatie. 

Beschrijving van 
GIS-omgeving 

de Op basis van de elementen van de architectuur, aan de hand van het 
framework en de elementen van een GIS: 

Beschrijving van de 
"GIS-successen" 

Proces van ontwerp en 
invoerin van GIS 

GIS data 

Vergelijken van de verbeterpunten voor het SRE, zoals die uit de 
analyse zijn voortgekomen, met de situatie in de benchrnark
organisatie: 
Enterprise viewpoint 

17. De mate van detail van de procesbeschrijvingen is onvoldoende om per 
processtap de GIS-ondersteuning aan te kunnen geven. 

18. De orS-kennis binnen het SRE is decentraal aanwezig. 
19. Er ontbreekt visie met betrekking tot het gebruik van ors, zowel 

organisatiebreed als per dienst. 
Informational viewpoint 

20. Er is onduidelijkheid over de voorwaarden in de licenties van 
informatiebestanden en over de eigendornsrechten ervan. 

21. Er zit weinig structuur in de opslag van geografische gegevens. 
22. Er worden geen metadata (gegevens over data) van geografische bestanden 

bijgehouden. 
23. Er is binnen de organisatie en haar omgeving niet altijd voldoende 

bereidheid tot het delen van kennis en informatie. 
24. Er is op het vlak van GIS weinig samenwerking tussen de dienst REZ en de 

MD en tussen de afdelingen en sectoren met betrekking tot het uitwisselen 
van data. 

Computational viewpoint 
25. Er is geen goede afstemming tussen de diensten en het ICT-cluster wat 

betreft de gebruikte pakketten. 
26. Er is onduidelijkheid over de functionele applicatiebeheerder per pakket. 
27. Er is onduidelijkheid over de rol van de functionele applicatiebeheerder. 
28. Het licentiebeheer is niet gestructureerd. 
29. Er vindt geen functionaliteiten-analyse plaats bij de aanschaf van nieuwe 

ors-software. 
30. Het gebruik van Arc View is onvoldoende gestructureerd. 

Engineering viewpoint 
31. Er is onvoldoende functionele en praktische afstemming tussen de diensten, 

afdelingen, sectoren en vestigingen wat betreft gebruikte software. 
Technology viewpoint 

32. De snelheid van de lijnverbindingen met De Kempen en Helmond is 
onvoldoende voor het frequent het verzenden van omvangrijke grafische 
bestanden. 

Informatie en documentatie over het ontwerpproces 
lnformatie en documentatie over het invoerin s roces 
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GIS-vragenlijst 
De onderstaande vragenlijst is gebruikt bij het houden van de interviews in de benchrnark-organisaties. 

I. Beschrijving van de organisatiekenmerken 
Informatie over de organisatie in het algemeen: 

• Hoe ziet de operationele structuur van de organisatie eruit? 
• Wie zijn de klanten en wat zijn de producten? 

Informatie over GIS en geo-informatie: 
• Welke rol speelt GIS in de organisatie? 
• Is er een visie opgesteld wat betreft GIS? Zo ja, hoe luidt die? 
• Wat is het doel van GIS voor de organisatie? 
• Wat is het doel en het bereik van de GIS-processen? 
• In welke mate is GIS geYntegreerd in de bedrijfsprocessen? 
• Wat is de frequentie van GIS-gebruik van medewerkers? 
• Hoe hoog is de complexiteit van GIS-tools? 

IL Beschrijving van de GIS-omgeving 
Hoe ziet de GIS-architectuur eruit? 

• Hardware 
• Software 
• Organisatie 
• Mensen 
• Gegevenseninformatie 

III. Beschrijving van het "succes van GIS" 
Treden er problemen op met betrekking tot het gebruik van GIS? Zo ja, welke? 

Welke van de volgende, mogelijke probleempunten, zijn door de GIS-omgeving opgelost ( en hoe zijn deze 
zaken dan geregeld): 

• Detail van de procesbeschrijvingen (van de primaire processen). 
• Eigendomsrechten wat betreft geografische data. 
• Structuur in de opslag van geografische en niet-geografische gegevens. 
• Bijhouden van metadata. 
• Bereidheid tot het delen van informatie en samenwerking tussen verschillende afdelingen wat betreft 

het delen van informatie. 
• Organisatie van het functionele applicatiebeheer. 
• Organisatie van licentiebeheer. 
• Functionaliteiten-analyse bij aanschaf nieuwe software. 

IV. Proces van ontwerp en invoering van de GIS-omgeving 
Hoe hebben de processen van het ontwerp en de invoering van de huidige GIS-omgeving eruit gezien? 
Loopt de invoering nog, of zijn er andere lopende initiatieven? 
Zijn er plannen voor toekomstige ontwikkelingen op dit gebied? 
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Bijlage 6-B Resultaten van de benchmark 
In deze bijlage staan de resultaten van de benchmark voor beide organisaties uitgebreid beschreven. 
Hierbij zijn de onderdelen uitgewerkt, die beschreven staan in de voorbereiding van bijlage 6-A. 

Provincie Noord-Brabant 
Organisatiekenmerken 
Bij de Provincie Noord-Brabant werken ongeveer 1500 mensen, die met name taken uitvoeren als 
beleidsontwikkeling, advies, informatievoorziening en daarbij de wettelijke, provinciale taken. Ter 
ondersteuning van de diensten is een stafafdeling Middelenbeleid, Control en Ondersteuning opgezet, 
waarbinnen sinds anderhalf jaar een afdeling Geo bestaat. Bij deze afdeling Geo werken ongeveer 50 
mensen, onderverdeeld in een afdeling Vastgoed en een afdeling Beleids-Informatie en Cartografie. 
Doelstelling op het gebied van geografische informatie is dat het mogelijk is dat in 2006 ruimtelijke 
gegevens vanaf iedere werkplek en op elk tijdstip kunnen worden geraadpleegd en dat de geografische 
informatievoorziening zo ingericht is, dat integrale beleidsvoorbereiding en -uitoefening mogelijk zijn 
vanaf dat moment. Daamaast zijn er nog afzonderlijke doelstellingen op het gebied van geodesie en 
vastgoed. Taken van de afdeling Geo zijn het voorzien in een goede geo-informatievoorziening, het 
opstellen van kaders en richtlijnen en het bundelen van de GIS-kennis. Andere zaken waar de afdeling 
Geo zich mee bezighoudt zijn onder andere het verrichten van metingen, het maken van kaarten en het 
beheren van vastgoed. Daamaast word bij het opstarten van een project altijd met de afdeling Geo 
overlegd wat de wensen voor dat project op het gebied van geo-informatie zijn. 

GIS-omgeving 
Het doel van GIS binnen de provincie is het ondersteunen van de processen en de medewerkers, die 
deze processen uitvoeren Hiertoe moet alle ruimtelijke informatie vanaf elke werkplek te raadplegen 
zijn. GIS is niet volledig ge"integreerd in de bedrijfsprocessen. 
De medewerkers beschikken over normale werkstations, waarop ze allemaal de beschikking hebben 
over de viewer GeoView. Met dat pakket kan iedereen de beschikbare geografische informatie 
raadplegen, maar dit gebeurt niet altijd. Een altematief dat vaak gebruikt wordt is het verstrekken van 
geografische data een gebruikers op een CD-rom met ingebouwde viewer. 
Ongeveer 200 personen werken met Arc View of Arclnfo; er zijn in totaal ongeveer 200 tot 300 actieve 
GIS-gebruikers. De meeste software wordt bij ESRI gekocht, daamaast zijn er veel extensies, die 
allemaal op ESRI-software gebaseerd zijn. Investeringen zijn hierbij niet echt een issue, er zijn 
voldoende middelen om dit te financieren. Zoals beschreven in hoofdstuk 6 wordt voor de metadata 
gebruik gemaakt van het pakket Geokey van Geodan. 
De afdeling Geo is binnen de sector BIC georganiseerd in 5 teams: 

Geodesie (landmeters, etc.); 15 fie 
Back-office 
Ruimtelijke ordening; 5 fte 
Sociale en fysieke leefomgeving; 5 fte 
Mobiliteit; 5 fte 

De laatste drie vormen de front-office, waarvoor op basis van de portefeuilles een evenwichtige 
verdeling is gemaakt. Bij de back-office werken specialisten op het gebied van geo-informatie, nieuwe 
toepassingen en cartografie. De bedoeling is om de processen van de afdeling Geo op papier te zetten. 
Ondanks deze vorm van organisatie wordt nog altijd GIS-werk uitbesteed, echter is de afdeling Geo 
daar altijd bij betrokken. 

Proces van ontwerp en invoering 
In 1995 is begonnen met het invoeren van een nieuwe GIS-infrastructuur. Hiertoe zijn de servers 
opgeschoond en is gekeken welke informatie centraal aangeboden zou kunnen worden. De evolutie 
van de infrastructuur is een continu proces. Orn op de ontwikkelingen in te haken is er iemand 
aangesteld, die het vakgebied nauwlettend volgt. Ontwikkelingen die binnen afzienbare tijd voor de 
deur staan zijn het aanbieden van informatie via internet, door middel van ArcIMS en het opslaan van 
de gegevens in databases in plaats van op servers. 
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Succes van GIS 
Voor de Provincie Noord-Brabant geldt dat de GIS-infrastructuur goed functioneert. Er heerst een 
transparante cultuur binnen de provincie en dat komt de ontwikkeling van bet GIS-gebruik ten goede. 
Een minder goed punt is dat slechts weinigen bekend zijn met de viewer-software en bet gebruik ervan 
valt enigszins tegen. Het huidige pakket wordt vervangen, mede ook vanwege technische 
ontwikkelingen. Een laatste aandachtspunt vormen de hoge investeringen die nodig geweest zijn voor 
bet realiseren van de huidige situatie. 

Dienst Landelijk Gebied 
Organisatiekenmerken 
De Dienst Landelijk Gebied valt onder bet ministerie van LNV. De organisatie is opgedeeld in twaalf 
regiokantoren (waarvan een in Roermond) en een Centrale Eenheid in Utrecht. Op het kantoor in 
Roermond, waar bet interview heeft plaatsgevonden, werken ongeveer 80 mensen, waarvan 4 op de 
Geo Informatie-afdeling (GI). De medewerkers van de GI-afdeling van elke vestiging overleggen met 
elkaar in een platformgroep. De GI-afdeling zorgt ervoor dat de GIS-kennis gebundeld is en als 
overkoepelende kennis ingezet kan worden voor bet uitvoeren van projecten en bet maken van 
producten. 
De producten van de DLG omvatten onder andere de inrichting van natuur, landbouw en recreatie. 
Daamaast is de organisatie verantwoordelijk voor aankoop, beheer en verkoop van grond en 
bovendien zijn ze betrokken bij diverse subsidieverleningen. 

GIS-omgeving 
Op bet gebied van GIS wordt bij de DLG gebruikt gemaakt van ArcView 3.2. In Roermond werken 
daar ongeveer 30 mensen minstens een keer per maand mee. Naast ArcView worden niet veel andere 
GIS-tools gebruikt. Met allerlei talen zoals Java worden functies gebouwd, onder andere een nieuwe 
raadpleegapplicatie met Java en ArcExplorer. Ook zijn er formats voor HTML-rapportages. 
De data zelf is opgeslagen in Oracle databases, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen een 
ruimtelijke en een administratieve databases. Daar bovenop draaien diverse services en de toplaag 
wordt gevormd door de applicaties. Dit is geschetst tijdens de presentatie van de DLG op de GIS
conferentie 2003. Er wordt veel gebruik gemaakt van off-the-shelf producten, vooral van ESRI. 
Alle geo-informatie kan door iedereen bekeken worden met de Oracle Mapviewer. Daamaast wordt de 
metadata aangeboden via bet intranet, met de applicatie Geokey, zoals beschreven in hoofdstuk 6. 
Vanuit de Geokey-viewer kunnen gegevens rechtstreeks in Arc View ingelezen worden. 
Zoals aangegeven is per regiokantoor een Gl-afdeling ingesteld. De 4 specialisten binnen die afdeling 
(op elk regiokantoor) zijn een beheerder, een bewerker van data, een analist en een adviseur. 

Proces van ontwerp en invoering 
De invoering van de huidige GIS-infrastructuur is gebeurd in de volgende vier fasen: ontdekken I 
verkennen, bewustwording aan de hand van voorbeeldprojecten, dienstbreed invoeren / 
randvoorwaarden aanpassen en beheersen van bet systeem. De laatste fase is een continue en die is 
momenteel in volle gang. Voordat bet traject gestart werd is er een aantal pilots opgestart om bet 
management te overtuigen van bet feit dat intensiever gebruik van GIS bepaalde zaken op zou lossen. 

Succes van GIS 
Voor de Dienst Landelijk Gebied geldt dat er een succesvolle invoering van de nieuwe GIS-omgeving 
heeft plaatsgevonden. Belangrijk bij die invoering is dat zowel gebruikers als management overtuigd 
zijn van de meerwaarde van GIS. Dit vergt soms een cultuuromslag, die lastig te realiseren is. 
Een punt dat hiermee te maken heeft is dus de participatie van gebruikers. Van tevoren moet rekening 
gehouden worden met bet feit dat mensen anders zullen gaan werken en in een nieuwe situatie terecht 
komen. Dit kan weerstand oproepen en tot problemen bij de invoering leiden. Een voorbeeld van een 
dergelijk geval bij de DLG is bet invoeren van de metadata. Bepaalde gebruikers weigeren de 
metadata in te vullen en daarmee valt of staat bet succes van bet systeem. 
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Bijlage 7-A Projectvoorstel len 

"Projectvoorstel Licentiebebeer" 

Aanleiding 
In het kader van mijn afstudeeropdracht, betreffende het gebruik van GIS binnen het SRE, is een analyse van de 
huidige situatie uitgevoerd. Daarbij is aan het licht gekomen dat het licentiebeheer onvoldoende is 
gestructureerd. Bij het ICT-cluster is een map aanwezig met licenties, maar deze zijn niet consistent met de 
daadwerkelijk in gebruik zijnde software. Bovendien is er een aantal andere documenten, waarin aangegeven is 
welke licenties er zijn. De structurering hiervan is een voorwaarde voor de ontwikkeling van een nieuwe GIS
infrastructuur. Daarnaast worden risico's wat betreft overtredingen van licenties venneden en bovendien leidt het 
tot een efficientere en transparantere manier van werken. 

Opdracbt 
De opdracht kan als volgt gefonnuleerd worden: 
"Ontwerp een systeem waarmee het beheer van de softwarelicenties van het SRE geregeld kan warden en 
actualiseer het huidige licentiebestand volgens de nieuwe structuur. " 
N.B. Het woord systeem wordt hier bedoeld in de meest ruime zin van het woord. Het heeft dus naast eventuele 
technische aspecten ook betrekking op zaken als procedures en organisatie. 

Scope van bet project 
Het project is in eerste instantie bedoeld om de randvoorwaarden voor een nieuwe GIS-infrastructuur te 
optimaliseren, echter met geringe extra inspanning kan het te ontwerpen systeem voor alle licenties binnen het 
cluster ICT gebruikt worden. Gezien het belang van een gestructureerd licentiebeheer zal de scope van het 
project dus niet beperkt blijven tot de geografische applicaties, maar het volledige licentiebeheer van ICT 
omvatten. In het kader van de huidige bezuinigingen zal bovendien gestreefd moeten worden naar een lowbudget 
oplossing. 

Doel van bet project 
Het doel van het project is dat eind februari 2004 een organisatie voor het beheer van de softwarelicenties van 
het SRE opgezet is, waarin alle huidige licenties gestructureerd opgeslagen zijn en waannee de 
verantwoordelijke medewerkers van het cluster ICT alle softwarelicenties in de toekomst kunnen beheren. 

Fasering van het project 
1. Definitiefase: 

Er wordt een projectleider aangewezen. 
De projectleider maakt een projectplan, gericht op organisatie en communicatie. 
De projectleider stelt een globaal tijdsplan op. 

2. Analysefase: 
Inventarisatie van het huidige licentiebeheer en licentiebestand. 
Fonnulering van een oplossingsrichting, die teruggekoppeld wordt met de betrokkenen. 

► Het projectplan wordt aangevuld met de te nemen stappen, een gedetailleerde tijdsplanning en de te 
maken kosten. 

3. Ontwerpfase: 
► Definitie van de onderdelen die in het beheerssysteem opgeslagen worden. 
► Ontwerp van het volledige beheerssysteem. 
► Opstellen van een stappenplan voor de invoering van het nieuwe beheerssysteem. 

4. Realisatiefase: 
► Invoering van het nieuwe beheerssysteem. 
► Actualisatie van het huidige licentiebestand in het nieuwe beheerssysteem. 

5. Nazorgfase: 
► Continueren van het licentiebeheer met het nieuwe systeem. 
► Projectevaluatie. 
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"Projectvoorstel Eigendomsrecbten" 

Aanleiding 
In bet kader van mijn afstudeeropdracbt, betreffende bet gebruik van GIS binnen bet SRE, is een analyse van de 
buidige situatie uitgevoerd. Daarbij is naar boven gekomen dat er onduidelijkheid is over de voorwaarden in de 
licenties van geografiscbe informatiebestanden en over de eigendornsrecbten ervan. Medewerkers zijn zicb sorns 
niet bewust van de beperkingen aan bet gebruik van de geografiscbe informatie en bet gevolg daarvan is dat er 
een verboogd risico is op overtredingen van die licenties. 
Het gestructureerd beberen van deze licenties en bet uitdragen van de gebruiksvoorwaarden naar gebruikers toe 
is een voorwaarde voor de ontwikkeling van een nieuwe GIS-infrastructuur. Bovendien kan bet leiden tot een 
reductie van de inkoopkosten van geografiscbe informatie, vanwege bet feit dat er meer inzicbt is in de 
aanwezige licenties en de toegestane toepassingen ervan. 

Opdracbt 
De opdracbt kan als volgt geformuleerd worden: 
"Beschrijf procedures waarmee het beheer van de geografische informatielicenties van het SRE geregeld kan 
warden, actualiseer het huidige licentiebestand volgens de nieuwe procedures en draag de gebruiksvoorwaarden 
uit naar gebruikers toe door deze toe te voegen aan de metadata" 

Scope van bet project 
Het project is bedoeld om de randvoorwaarden voor een nieuwe GIS-infrastructuur te optimaliseren. De 
uitvoering ervan zou in de buidige organisatiestructuur door bet cluster ICT dienen te gebeuren. In de nieuw 
voorgestelde organisatie zou dit project ook door een geo-expert uitgevoerd kunnen worden, aangezien bet 
project alleen betrekking beeft op geografiscbe informatie. Bovendien dient bet uitdragen van de 
gebruiksvoorwaarden te gebeuren via de metadata beborende bij de betreffende inforrnatie. Hiervoor is 
specialistiscbe kennis nodig, die binnen bet cluster ICT niet aanwezig is. In bet kader van de buidige 
bezuinigingen zal bovendien gestreefd moeten worden naar een lowbudget oplossing. 

Doel van bet project 
Het doel van bet project is dat eind februari procedures beschikbaar zijn voor het beheer van de geografiscbe 
informatielicenties van bet SRE. Bovendien zal voor elke vorm van ingekocbte geografiscbe informatie via de 
metadata naar gebruikers toe uitgedragen moeten worden wat de gebruiksvoorwaarden zijn. 

Fasering van het project 
1. Definitiefase: 

► Er wordt een projectleider aangewezen. 
► De projectleider maakt een projectplan, gericht op organisatie en communicatie. 
► De projectleider stelt een globaal tijdsplan op. 

2. Analysefase: 
► Inventarisatie van bet buidige licentiebebeer en licentiebestand. 
► Formulering van een oplossingsrichting, die teruggekoppeld wordt met de betrokkenen. 
► Het projectplan wordt aangevuld met de te nemen stappen, een gedetailleerde tijdsplanning en de te 

maken kosten. 

3. Ontwerpfase: 
Specificeren van de aan te metadata toe te voegen inforrnatie. 
Ontwerp van de procedures voor het beheren van geografische inforrnatielicenties. 
Opstellen van een stappenplan voor de invoering van de nieuwe procedures. 

4. Realisatiefase: 
► Invoering van de nieuwe beheersprocedures. 
► Actualisatie van het huidige licentiebestand in het nieuwe beheerssysteem. 
► Toevoegen van de metadata, die de gebruiksvoorwaarden beschrijven. 

5. Nazorgfase: 
► Continueren van het licentiebeheer via de nieuwe procedures. 
► Projectevaluatie. 
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"Projectvoorstel Applicatiebebeer" 

Aanleiding 
In het kader van mijn afstudeeropdracht, betreffende het gebruik van GIS binnen het SRE, is een analyse van de 
huidige situatie uitgevoerd. Daarbij is aan het licht gekomen dat het applicatiebeheer binnen het SRE 
onvoldoende georganiseerd is. Er vindt op het gebied van applicatiebeheer onvoldoende communicatie plaats 
tussen de diensten en het cluster ICT. Bovendien wordt onvoldoende onderscheid gernaakt tussen technisch en 
functioneel applicatiebeheerder. Er is een lijst met functioneel applicatiebeheerders, rnaar deze blijkt onvolledig 
en onjuist te zijn. Bovendien is onduidelijk wat precies de verantwoordelijkheden van een functioneel 
applicatiebeheerder zijn. Het gevolg voor de GIS-applicaties is dat de aanschaf en het gebruik ervan 
ongestructureerd plaatsvinden, hetgeen leidt tot een onbeheersbare situatie. Bovendien worden in deze situatie 
technisch applicatiebeheerders van ICT belast met functionele problemen betreffende applicaties. 
Het organiseren van het applicatiebeheer is een voorwaarde voor de ontwikkeling van een nieuwe GIS
infrastructuur en bovendien voor het goed functioneren van het cluster ICT. 

Opdracbt 
De opdracht kan als volgt geformuleerd worden: 
"Ontwerp een nieuwe organisatie van het applicatiebeheer voor het SRE, die voldoet voor zowel huidige als 
toekomstige applicaties en voer deze organisatie in. " 

Scope van bet project 
Het project is in eerste instantie bedoeld om de randvoorwaarden voor een nieuwe GIS-infrastructuur te 
optimaliseren, echter met geringe extra inspanning kan de te ontwerpen organisatie voor alle applicaties binnen 
het cluster ICT gebruikt worden. Gezien het belang van een gestructureerd applicatiebeheer zal de scope van het 
project dus niet beperkt blijven tot de geografische applicaties, rnaar het volledige applicatiebeheer van ICT 
omvatten. In het kader van de huidige bezuinigingen zal bovendien gestreefd moeten worden naar een lowbudget 
oplossing. 

Doel van bet project 
Het doel van het project is dat eind februari een organisatie voor het beheer van de applicaties van het SRE 
opgezet is, waarbinnen huidige applicaties zowel technisch als functioneel beheerd kunnen worden. Bovendien 
moet voor nieuw aan te schaffen applicaties duidelijk zijn hoe deze beheerd moeten gaan worden en door wie. 
Hiervoor zullen procedures en verantwoordelijkheden opgesteld moeten worden. 

Fasering van bet project 
1. Definitiefase: 

► Er wordt een projectleider aangewezen. 
► De projectleider rnaakt een projectplan, gericht op organisatie en communicatie. 
► De projectleider stelt een globaal tijdsplan op. 

2. Analysefase: 
Inventarisatie van het huidige applicatiebeheer en de bijbehorende applicatiebeheerders. 

► Formulering van een oplossingsrichting, die teruggekoppeld wordt met de betrokkenen. 
► Het projectplan wordt aangevuld met de te nemen stappen, een gedetailleerde tijdsplanning en de te 

rnaken kosten. 

3. Ontwerpfase: 
Definitie van de onderdelen die in het beheerssysteem opgeslagen worden. 
Ontwerp van het volledige beheerssysteem. 

► Opstellen van een stappenplan voor de invoering van de nieuwe beheerorganisatie. 

4. Realisatiefase: 
Invoering van de nieuwe beheerorganisatie. 

5. N azorgfase: 
Continueren van het applicatiebeheer met de nieuwe organisatie. 
Projectevaluatie. 
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Bijlage 7-B Verplichte velden ISO 19115 - Metadata 
In tabel 1 zijn de verplichte metadatavelden voor de ISO 19115-standaard te vinden. Deze zijn 
verwerkt in bet datamodel. 

Tabel 1: Belangrijkste velden in de ISO 19115 metadatastandaard 
Bron: ISO/TC 211: Geographic Information - Metadata; International Standard (2002) 

Dataset ti tle (M) Spatial representation type (0 ) 

(MD_Me,tadata, > MO_Dalaldentiftcation.citation > (MD_Metadata > 
Cl_ Citation.ti11e) MD _Dataldentifi:cation .5palia1Repre5entation Type) 

Dataset reference date (M: Reference system (0) 

(MD_Me·tadata > MD_Dalaldentilication.citation > (MD_Metada.ta > MD_Rel'efenceSywtem) 
Cl_ Cita,lion.dale) 

Dataset responsible p·arty (0 } Linea.ge (0 ) 

(MO_Metadata, > MD_Dataldenlilication.poinlOfC011tact > (MD_Metada,ta > OQ_DataQuality.lineage > U_Lineage) 
CI_Re:sponsibleParty) 

Geographic loca,tion of the dataset. (by four 0n .. 11ne resource (0 } 
coordinates or by geographic identifier) (C) 

(MD_Metadata > MD_Di5tribution > 
(MD_Metadata, > MD_Dataldentification .extent > EX_Extenl MD_DigitalTran&ferOption.online > CI_OnlineRe&ourte) 

> EX_GeographicExtent > EX_GeographicBoundingBox Of 

EX_ GeograplilicOescriplion) 

Datas,et language (M) Metadata file identifier (0) 

(MD_Metadata > MO_Dataldenlilication.language) (MD_ Metadata.liteldentilil!f) 

Dataset character set C Metadata standard name (0) 

(MD_Metadata > MD_Dalaldentification.characterSet) (MD_Metadata.metadataSlandardName) 

Dataset topic category (M) Metadata standard version (0 ) 

(MD_Metadata > MD_Dataldentification.topicCategory) (MD _Metadata.metadalaSlandardVersion) 

Spatial resolution of the dataset (0 Metadata language (C) 

(MO_Metadata > MD_Dataldenlilication.5patia1Resol'ulion > (MD_Metadata.language) 
MD_Re&olution.equivalentScale Of MID:..._Resolulion.distanc:e) 

Abstract describing the dataset (M) Metadata character set (C ,1 

(MD_Metadata > MD_Dataldenlilication.ab&tract) (MD_Metadata.characterSet) 

Distribution format 0 ) Metadata point of cont.act (M) 

(MD_Metadata > MD_Dis-bibution > MD_For'mat.name and, (MD_Metadata.conlact > CI_RE!$J!onsibleParty) 
MD_Format .. ven.ion) 

Additional extent information for the dataset Metadata date stamp (M 
(vertical and temporal) (0 ) 

(MD_Metadata.dateStarnp) 

(MD_Meladata > MD_Dataldentilication.extent > EX_Extent 
> EX_ TemporalExtent Of Ex_VerlicalExte.nt) 

In bovenstaande tabel 1 zijn de met (M) aangegeven velden verplicht volgens de ISO-standaard. De 
met (C) aangegeven velden zijn onder bepaalde voorwaarden verplicht en de met (0) aangegeven 
velden zijn optioneel. 
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Bijlage 7-C Data model leren 
Het datamodel dient onder andere als specificatie voor een op te zetten informatiesysteem. Deze 
specificatie dient onafhankelijk te zijn van de programma's die de gegevens gebruiken en van de 
manier waarop de gegevens fysiek opgeslagen zullen worden [Data- en Documenttechnologie]. 

Het modelleren van informatie kan op verschillende niveaus gebeuren. Het systelogisch model 
beschrijft waartoe processen en gegevens dienen en welke rol ze spelen in de organisatie. In het 
infologisch model wordt op conceptueel niveau beschreven op welke zaken en gebeurtenissen de 
informatie betrekking heeft en welke veranderingen de processen op een gegevenstoestand 
veroorzaken. Over het algemeen bevat het infologisch model een gegevensmodel en een procesmodel. 
Het datalogisch model beschrijft het syntactisch aspect van de informatie. Er wordt in beschreven 
welke methoden en hulpmiddelen gebruikt zijn om processen en gegevens te representeren. In het 
technisch model wordt de technische oplossing beschreven wat betreft fysieke media en 
toegangstechnieken. 

In het kader van het vak Data- en Documenttechnologie zijn drie technieken besproken om een 
datamodel op te stellen, te weten het relationele model, het object-oriented model en het web-oriented 
model [Data- en Documenttechnologie].Unifzed Modelling Language (UML) is momenteel de industriele 
standaard voor het objectgeorienteerde modelleren. Afhankelijk van de toepassing kent UML in totaal 
negen verschillende soorten diagrammen, weergegeven in onderstaande tabel. De laatste kolom geeft 
weer hoe de diagrammen overeenkomen met het modelleerpakket Microsoft Visio, dat een UML
module bevat. 

Tabel I: Verschillende modellen in UML en Microsoft Visio 

Submodel Heeft betrekkine; op UML-diae;ram Microsoft Visio 
Object model Gegevens Obiectklasse Static structure 

Object Package diagram 
Functioneel Processen Use case Use case 
model Sequence Sequence 
en Dynamisch Collaboration Collaboration 
model Statechart Statechart 

Activity Activity 
Systeem Component Component 

Deployment Deployment 

Voor <lit afstudeerproject is een gegevensmodel gemaakt. In UML-bewoordingen is dat een 
objectklassediagram en in het pakket Microsoft Visio wordt <lit een static structure diagram genoemd. 

Objecten 
Objecten stellen iets voor uit de echte wereld en ze hebben betekenis 
voor het te ontwerpen informatiesysteem. Objecten met gelijke 
eigenschappen worden gegroepeerd in een objectklasse, bijvoorbeeld 
kaartlagen of kaarten. Objectklassen worden beschreven met een blok, 
waarin de naam, bijbehorende attributen en operaties aangegeven 
kunnen worden. In figuur 1 is een dergelijke weergave afgebeeld. 
Tussen objecten kunnen associaties bestaan, die verderop nader 
toegelicht zullen worden. 

Attributen 

Naam:Obj ectklasse 

Attribuut= ... 

Operaties 

Figuur I: Schematische weergave 
van een objectklasse 

Attributen beschrijven de eigenschappen van objecten ( of de relaties daartussen). Aan attributen kan 
een waarde toegekend worden, die uiteindelijk de eigenschap bepaalt. Een voorbeeld is de naam van 
een kaart, of de coordinaten van het geografische gebied dat de kaart beschrijft. Op basis van een 
bepaalde combinatie van attributen, de zogenaamde sleutel, kan een enkel object uit een klasse 
geYdentificeerd word en. Met een dome in kan aangegeven worden welke attribuutwaarden geoorloof d 

Geografische Informatie Systemen bij het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 94 



Bijlagen 

zijn. Daamaast kan met zogenaamde cardinaliteitsbeperkingen aangegeven worden hoeveel waarden 
een attribuut van een bepaald object mag hebben. 

Operaties en methoden 
Een operatie is een functie of een procedure die wordt toegepast op of door objecten in een bepaalde 
klasse. Een methode is de implementatie van de operatie. Deze wordt vaak door de software gekozen. 
In het datamodel dat in dit project gemaakt is zijn geen operaties en methoden geformuleerd. Orn die 
reden zijn de daarvoor bestemde velden in het objectklassediagram leeg. 

Links en associaties 
Een link is een unieke verbinding tussen meestal twee, maar mogelijk meer objecten. Een associatie is 
een verzameling van verbindingen ofrelaties tussen meestal twee, maar mogelijk meer objecten. 
Ter verduidelijking: links komen voor tussen instantiatiediagrammen en associaties tussen 
klassediagrammen. 
De associaties in het ontworpen datamodel zijn voorzien van nullen, enen en sterretjes. Dit zijn de 
zogenaamde referentiele of cardinaliteitsbeperkingen. Hiermee wordt de kwantiteit van een associatie 
vastgelegd. Hieronder worden de mogelijkheden verder toegelicht: 
• Precies een 1 
• Geen of een 0 .. 1 

• 
• 
• 

Geen, een of meer 
Ben ofmeer 
Gegeven aantal 

o .. * of* 
1..* 
n .. m 

Overige bijzonderheden met betrekking tot associaties zijn: 
• Een rol is een zijde van een associatie, die expliciet kan worden aangegeven met een naam. 
• Aan een associatieklasse kunnen associatie-attributen worden gekoppeld. De attributen die je 

meegeeft aan een associatie-klasse horen bij de associatie en zijn niet bij de objecten onder te 
brengen. 

• Met gekwalificeerde associaties geef je een kwaliteit mee aan een associatie, om eenvoudiger het 
betreffende object te vinden. 

• Een instantiatie is de associatie tussen de objectklasse en een enkel object. 
• De associatiegraad is het aantal rollen dat aan een link kan worden toegekend. Dit wordt alleen 

gebruikt als het niet mogelijk is om de associatie te formuleren als een binaire. 
• De kandidaat sleutel is een combinatie van een aantal attribuutwaarden uit de gerelateerde 

objectklassen, die een unieke link bepaalt. 

Abstracties 
Abstracties worden gebruikt bij het modelleren van objecten of associaties, om complexe situaties 
begrijpelijk en beheersbaar te maken. Er zijn verschillende abstractiemechanismen. 
Classificatie houdt in dat objectklassen op basis van overeenkomstige eigenschappen of gedrag 
worden geselecteerd. 
Generalisatie vindt plaats binnen het kader van de associaties. Bij generalisatie vindt associatie plaats 
van een objectklasse (superklasse) met een of meer varianten of specialisaties (subklassen). 
De superklasse bevat de gemeenschappelijke attributen en operaties. De subklassen bevatten alleen die 
elementen die de subklasse specifiek maken. Specialisatie is in feite het omgekeerde van generalisatie. 
Generalisatie geeft overerving van bepaalde zaken aan en is dus iets anders dan een associatie; het is er 
een speciale vorm van. 
Aggregatie en compositie zijn speciale vormen van associaties, die aangeven dat er bepaalde delen op 
een hoger of lager niveau samengevoegd worden. 
Een aggregatie is een EN-relatie. Fysieke aggregatie geeft aan dat ieder deel behoort bij ten hoogste 
een samenstelling. Er is dan sprake van composition. Dit wordt aangegeven met een zwarte ruit. 
Voordeel is dat allerlei zaken als operaties, eigenschappen en versies doorgegeven worden aan de 
onderdelen. Catalogus aggregatie betekent dat ieder deel hergebruikt kan worden in verschillende 
samenstellingen. Dit heet ook wel shared aggregation. Dit wordt aangegeven met een open ruit. 
Voordeel is dat allerlei informatie voor een farnilie van samenstellingen kan worden verzameld. 
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Bijlage 7-D Metadata voor het SRE 
In onderstaande tabel 1 zijn de voorgestelde metadatavelden voor het SRE te vinden. Daarnaast is 
aangegeven welke attributen uit het datamodel overeenkomen met de verschillende elementen van de 
metadata. 

Tabel I: Voorgestelde metadata voor het SRE 

Metadata Verpllcht Attribuut Toelichtin2 
I denti{icatie 
Titel Ja KL titel Titel van de kaartlaag. 
Beheerder Ja KL beheerder Beheerder van de kaartlaag. 
Versie Auto KLV nummer Nummer van de betreffende kaartlaagversie. 
Datum Auto KLV datum Datum bii de betreffende kaartlaagversie. 
File locatie Auto KLV file Locatie van de file bii de kaartlaagversie. 
Overview 
Beschrijving Ja KL beschrijving Beschrijving van de kaartlaag. 
Producent Ja KL afkomst Externe producent van de kaartlaag. 

Auto KLV auteur Naam van de interne product. 
Ruimtelijk representatie-type Nee KL representatietype Ruimtelijk representatietype van de kaartlaag. 
Taal ' Ja KL taal Taal die in de kaartlaag gebruikt wordt. 

' 
Karakterset Ja KL karakterset Karakterset die hoort bij de taal. 
Doel Ja KL doel Doel van vervaardiging van de kaartlaag. 
Toepassingsschaal Ja KL_ toepassingsschaal Onder- en bovengrens van de beoogde 

toepassingsschaal van een kaartlaag. 
Documentatie Nee KL documentatie Aanvullende documentatie mbt de kaartlaag. 
Kwaliteit 
Opstellen in samenwerking met gebruikers en experts. 
Ruimtelfjk referentiesysteem 
Referentiesysteem Nee KL_ referentiesysteem Geografisch referentiesysteem dat gebruikt is 

voor de kaartlaag. 
Dekking 
Coordinaten Nee KL coordinaten Minimale en maximale x- en v-coordinaten. 
Gebiedsnaam Nee KL gebiedsnaam Naam van het geografische gebied. 
Gebiedsinformatie Nee KL gebiedsinformatie lnformatie over het betreffende gebied. 
Data defi,nitie 
Opbouw Ja KL opbouw Beschrijving van de opbouw van het bestand. 
Classi{icatie 
Trefwoorden Ja KL trefwoord Trefwoorden betreffende de kaartlaag. 
Administratieve metadata 
Prijzen, leveringsformaat, ect.; vaststellen in samenwerking met management van de diensten. 
Gebruiksbeperkingen Ja KL _gebruiksbeperkin Beperkingen aan bet gebruik van kaartlagen, 

gen bijvoorbeeld door eigendomsrechten. 
Metadata referentie 
Contactpersoon metadata Ja KL metacontact Contactpersoon voor de metadata. 
Datum metadata Auto KL metadatum Datum van invoer van de metadata. 
Taal metadata Ja KL metataal Taal waarin de metadata beschreven zijn. 
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Bijlage 7-E Datad ictionary 
Tabel I: Datadictionary behorende bij het datamodel 

Ob_ject 
Attributen Toelichting Associaties met Card. Toelichting 

DEELA 
Kaartlaa2 
KL id Identificatienummer van de kaartlaag Metadata-standaard * Een kaartlaag kan beschreven worden door verschillende metadatastandaards 
KL titel Titel van de kaartlaag Kaartlaa2versie * Een kaartlaag kan verschillende versies hebben 
KL beheerder Beheerder van de kaartlaag Kaartlaairtvpe I Een kaartlaag is van een bepaald type 
KL beschrijving Beschrijving van de kaartlaag Gebruikersrol * Een kaartlaag kan gebruikt worden op basis van verschillende gebruikersrollen 
KL afkomst Externe producent van de kaartlaag 
KL representatietype Ruimtelijk representatietype van de kaartlaag 
KL taal Taal die in de kaartlaag gebruikt wordt 
KL karakterset Karakterset die hoort bij de taal 
KL doe! Doe! van vervaardiging van de kaartlaag 
KL _toepassingsschaal Onder- en bovengrens van de beoogde 

toepassingsschaal van een kaartlaag 
KL documentatie Aanvullende documentatie mbt de kaartlaag 
KL _referentiesysteem Geografisch referentiesysteem dat gebruikt is voor 

de kaartlaag 
KL coordinaten Minirnale en rnaximale x- en y-coordinaten 
KL f!Cbiedsnaam Naam van het geo1m1fische gebied 
KL f!ebiedsinformatie Informatie over het betreffende gebied 
KL opbouw Beschriiving van de opbouw van het bestand 
KL trefwoorden Trefwoorden betreffende de kaartlaag 
KL _gebruiksbeperkingen Beperkingen aan het gebruik van kaartlagen, 

biivoorbeeld door eigendomsrechten 
KL metacontact Contactpersoon voor de metadata 
KL metadatum Datum van invoer van de metadata 
KL metataal Taal waarin de metadata beschreven zijn 

Metadata-Standaard 
Metastandaard id Identificatienummer van de metadatastandaard Kaartlaal! * Een metadatastandaard kan gebruikt worden om meerdere kaartlagen te beschriiven 
Metastandaard naam Naam van de metadatastandaard 
Metastandaard versie Versienummer van de metadatastandaard 

Kaartlaa£type 
KLT id Identificatienummer van het kaartlaal!tvoe Kaartlaag * Van een bepaald tvoe kunnen meerdere kaartlagen voorkomen 
KLT naam Naam van het kaartlaagtype Kaarttype * Een kaartlaagtype kan onderdeel uitmaken van verschillende kaarttypen 
KLT type Beschriiving van het kaartlaagtype Kaartlaal! Life-Cycle I Kaartlagen van een bepaald type hebben allemaal dezelfde life-cycle 

Project 0 .. 1 Een kaartlaagtype kan vastgelegd zijn in een project 
Rot * Een kaartlaagtype kan gebruikt worden door gebruikers met verschillende rollen 
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" t 
II 

Toelichting Associaties met Card. Toelichting 
Kaartlaag Life-Cycle 
KLLC id Identificatienummer van de kaartlaag life-cycle Kaartlaa2type * Een kaartlaag life-cycle kan gelden voor verschillende kaartlaal?tvoen 
KLLC naam Naam van de kaartlaag life-cycle Kaartlaa2status 1..* Binnen een kaartlaag life-cycle komt tenminste ten status voor 
Updatefrequentie Updatefrequentie van een kaartlaag van dit type 

Kaartlaal!status 
KLS naam Naam van de status van een kaartlaag Kaartlaa2 Life-Cycle 1..* Een bepaalde kaartlaagstatus hoort bij tenminste een kaartlaag life-cycle 
KLS code Codering van de status van een kaartlaag Kaartlaa2versie * Een kaartlaagstatus kan bij verschillende kaartlaagversies horen 
Rol Rollen waarmee kaartlagen met die status gebruikt 

mogen worden 

Kaartlaaeversie 
KLV nummer Nummer van de betreffende kaartlaagversie Geo2rafisch Object * In een kaartlaagversie kunnen geografische objecten voorkomen 
KLV datum Datum van de betreffende kaartlaagversie Kaartlaa2status I Een bepaalde kaartlaagversie heeft precies een status 
KLV auteur Naam van de inteme producten Kaartlaa2 I Een bepaalde kaartlaagversie hoort bij precies een kaartlaag 
KLV file Locatie van de file bii de kaartlaagversie Kaartversie * Een kaartlaagversie kan onderdeel uitrnaken van verschillende kaartversies 

Geoe:rafisch Obiect 
GO id Identificatienummer van een geografisch object Kaartlaa2versie * Een geografisch object kan voorkomen op meerdere kaartlaagversies 
GO naam Naam van een geografisch object 
GO locatie Locatie van een geografisch object 

Kaarttype 
KT id Identificatienummer van het kaarttype Kaartlaae;type * Een kaarttype kan opgebouwd ziin uit verschillende kaartlaagtypen 
KT naam Naam van het kaarttvoe Kaart * Van een bepaald kaarttype kunnen meerdere kaarten bestaan 
KT tvoe Beschriiving van het kaarttvoe Producttvpe * Een kaarttype kan voorkomen in verschillende producttvoen 
Sjabloon Verwijzing naar het bijbehorende sjabloon 

Kaart 
Kid Identificatienummer van de kaart Kaarttvpe I Een kaart is van een bepaald tvoe 
K naam Naam van de kaart Kaartversie * Een kaart kan meerdere verschillende versies hebben 

Kaartversie 
KV nummer Nummer van de kaartversie Kaart I Een kaartversie is van precies een kaart 
KV datum Datum waarop de kaartversie is gemaakt Kaartlaa2versie I..* Een kaartversie is opgebouwd uit tenminste een kaartlaagversie 
KV auteur Auteur van de kaartversie Productversie * Een kaartversie kan onderdeel uitmaken van verschillende productversies 
Status Laagste status van de onafhankelijke kaartlagen Di2ital Copy Gen. Een digital copy is een vorm van een kaartversie 

Paper Copy Gen. Een paper copy is een vorm van een kaartversie 
Di2ital Copy 

Coovnummer Nummer van de digital copy Kaartversie Gen. Een digital copy is een vorm van een kaartversie 
File Locatie van de digital copy van een kaart 

Paper Copy 
Copvnummer Nummer van de paper copy Kaartversie Gen. Een paper copy is een vorm van een kaartversie 
Bewaarplaats Plaats waar de paper copy bewaard word! 
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Object 
Attributen Toelichting Associaties met Card. Toelichting 

DEELB 
Producttvoe 
PT id ldentificatienumrner van een producttype Kaarttype • Een bepaald producttype kan bestaan uit meerdere kaarttypen 
PT naam Naam van een producttype Product • Van een bepaald producttvne kunnen meerdere producten gemaakt worden 
PT tvne Beschriiving van een producttype Product Life-Cycle 1 Een product van een beoaald type heeft altiid dezelfde life-cycle 

Documenttvne • Een bepaald producttype kan bestaan uit meerdere documenttypen 
Product 
P id ldentificatienumrner van het product Producttvoe I Een product is van een bepaald producttype 
P naam Naam van het product Productversie • Van een product kunnen meerdere versies bestaan 

Gebruiker I..* Een product wordt gemaakt door tenminste een gebruiker 
Product Life-Cycle 
PLC id ldentificatienumrner van de product life-cycle Producttvoe • Een product life cvcle kan gelden voor verschillende oroducttvnen 
PLC naam Naam van de product life-cycle Productstatus I..* Binnen een product life-cycle komt tenminste een status voor 
Updatefrequentie Updatefrequentie van een product van dit type 
Productstatus 
PS naam Naam van de status van een product Product Life-Cycle 1.. • Een beoaalde productstatus hoort bii tenminste een product life-cycle 
PS code Codering van de status van een product Productversie • Een productstatus kan bii verschillende productversies horen 
Productversie 
PV nummer Nummer van de betreffende productversie Product I Een bepaalde productversie hoort bij precies een product 
PV datum Datum waarop de productversie is gemaakt Productstatus I Een productversie heeft precies een status 
PV maker Naam van de maker van de productversie Kaartversie • Een product kan bestaan uit verschillende kaartversies 

Documentversie • Een product kan bestaan uit verschillende documentversies 
Order I..* Een oroductversie hoort bii tenminste een order 

Documenttvoe 
DT id Jdentificatienumrner van het documenttvoe Document Life-Cycle I Een document van een bepaald type heeft altijd precies een life-cycle 
DT naam Naam van het documenttvoe Document • Van een bepaald documenttype kunnen meerdere documenten bestaan 
DT type Beschrijving van het documenttype Producttype • Een documenttvoe kan voorkomen in verschillende producttvoen 
Sjabloon Verwijzing naar het bijbehorende sjabloon Rol • Een documenttype kan gebruikt worden door gebruikers met verschillende rollen 
Document 
Did ldentificatienumrner van het document Documentversie • Een document kan verschillende versies hebben 
D naam Naam van het document Documenttvoe I Een document is altiid van precies een type 

Gebruikersrol • Een document kan gebruikt worden op basis van verschillende gebruikersrollen 
Document Life-Cycle 
Did ldentificatienumrner van de document life-cycle Documenttvne • Een document life-cycle kan gelden voor verschillende documenttypen 
D naam Naam van de document life-cycle I Documentstatus I..* Binnen een document life-cycle komt tenminste een status voor 
Documentstatus 
DS naam Naam van de status van een document Document Life-Cycle I..* Een bepaalde documentstatus hoort bij tenminste een document life-cycle 
DS code Codering van de status van een document Documentversie • Een documentstatus kan bij meerdere documentversies horen 
Ro/ Rollen waarmee documenten met die status gebruikt 

mogen worden 
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Object 
Attributen Toelichting Associaties met Card. Toelichting 
Documentversie 
DV nummer Nummer van de betreffende documentversie Document I Een beoaalde documentversie hoort bii orecies een document 
DV datum Datum van de betreffende documentversie Documentstatus I Een bepaalde documentversie heeft orecies een status 
DV auteur Naam van de inteme producent Productversie * Een documentversie kan onderdeel uitrnaken van verschillende productversies 
DV file Locatie van de file bij de documentversie 

DEELC 
Order 
Order nummer Nummer van de betreffende order Productversie I..* Een order bestaat uit tenminste een productversie 

Klant I..* Een order is door tenminste een klant geplaatst 
Klant 
Klant nummer Nummer van de betreffende klant I Order • Een klant kan meerdere orders olaatsen - I Persoon Gen. Een klant is een oersoon 
Persoon 
Persoon nummer Nummer van de betreffende persoon Klant Gen. Een klant is een persoon 
NA W-J?eJ?evens Gegevens van de persoon Bedriif Gen. Een bedrijf is een persoon 

Gebruiker Gen. Een gebruiker is een persoon 
Bedriif 
Bedriif nummer Nummer van het betreffende bedrijf I Persoon Gen. Een bedriifis een oersoon 
Bedriif /ocatie Locatie van het bedrij f 

DEELD 
Gebruiker 
Gebruiker id ldentificatienummer van een gebruiker Persoon Gen. Een gebruiker is een persoon 
Gebruiker naam Naam van de gebruiker Product * Een gebruiker kan meerdere producten maken 
InloJ?naam lnlognaam van de gebruiker Project * Een gebruiker kan deel uit maken van meerdere projecten 
GebruikersJ?roep Gebruikersgroepen waarvan de gebruiker lid is Gebruikersrol * Een gebruiker kan meerdere gebruikersrollen hebben 
Proiect 
Project nummer Nummer van het oroiect II Gebruiker I..* Een oroiect wordt uitgevoerd door tenminste een gebruiker 
Project naam Naam van het project Kaartlaag life-cycle * Tiidens een project kunnen verschillende kaartlaagtypen gedefinieerd worden 
Gebruikersrol 

Gebruiker I Een gebruikersrol hoort bij precies een gebruiker 
Rol I In een gebruikersrol zit precies een rol verwerkt 
Kaartlaag .. Op basis van een gebruikersrol kunnen bewerkingen uitgevoerd worden op 

verschillende kaartlagen 
Document * Op basis van een gebruikersrol kunnen bewerkingen uitgevoerd worden op 

verschillende documenten 
Rol 
Ro/ id ldentificatienummer van de rol Gebruikersrol .. Een rol kan deel uit maken van verschillende gebruikersrollen 
Ro/ naam Naam van de rol Documenttype .. Een rol omvat bevoegdheden voor verschillende documenttypen 

Kaartlaaetvoe .. Een rol omvat bevoegdheden voor verschillende kaartlaagtypen 
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Bijlage 7-F Datamodel compleet 

I 
0 .. 1 

Rol 
Proje c t G e bru lker B e dr lj f 

-Rol_ id -B edrijf_num m er -P roject_num mer ~ -Gebruiker_ id 
-Project naam -Rol naam 

1 -Gebruike r_ naam r-B edrljf_lo ca lie .. 
1 - lnk>gnaa m '7 K1art l11g L ife-C y c le Kaartlaagtype -Gebruikersgroep 

-KLLC id -KLT id 1 P ers oon 
- -

_J <J---KL LC naam -KLT _ naam -Persoon_num m er 
-U pdatefrequenUe 1 -KLT _ type -NAW -gegevens 

IG1brulk1rsrol! 
1 . 

1 
I I 

1 .. I I 

Kaarttyp e 
Pro ducttype 

Docum ■ ntty pe I K lant I 
K1artl11 g -K T - Id 

-PT Id 
-OT - id -K lant_ num mer l 

-KL -K T naam - -OT _naam e--f '--- I I - Id 
-KT 

-PT -naam -O T M etada t a .. S t and aa r d -KL tltel 
_ type 

-PT type 
_ type 

- -SJabloon -Sjabloon 
Metastandaard - id -K L _ beheerder 1 .. 

-M etastandaard -naam -KL _ be sc h rijvlng I 1 
-M etastandaard_ ve rsle -K L - afkom st 

-K L_ re p rese nta tietype 1 
1 

1 
-KL ta al Product L ife-C yc le 

I 
-

-KL -karakterse t 

I 
-PLC - id 

-KL -doe I -P LC -naam I Ord er I 
-KL_ toe passingsschaa I -u pd atefreq uentie 1-0rder_ numme r l 
-KL _documentatie 

Kaa r t Prod uct Doc um e nt I I -K L_ refe re ntiesystee m 
-KL coordinaten -K - Id .p _ Id -0 - id 

1. -KL_gebie d snaam -K -naam . p naam -0 naam 
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Figuur I : Overzicht van het complete datamodel 
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Bijlage 7-G Overzicht van de procedures 
In deze bijlage zijn de verschillende procedures, zoals die in paragraaf 7.2.3 tot stand zijn gekomen, 
samengevat weergegeven. 

Procedures met betrekking tot kaartlagen 
Creeren van kaartlagen: 

0. (definieren van een nieuw kaartlaagtype) 
1. keuze van het betreffende kaartlaagtype en bijbehorende kaartlaag life-cycle 
2. invoeren van de KL _titel volgens de standaard 
3. invoeren van de KL beheerder 
4. aanmaken van de eerste versie van de kaartlaag in met status "in work", in de vorm van een KL V _file 

volgens de standaard 

Controle en vrijgave van kaartlagen met life-cycle 1: 
1. de beheerder van de kaartlaagversie controleert of voldaan is aan de gestelde kwaliteitseisen 
2. de beheerder van de kaartlaagversie voert wijzigingen door (procedure "wijzigen van kaartlagen") 
3. de beheerder van de kaartlaagversie voert de metadata in 
4. de beheerder van de kaartlaagversie geeft de kaartlaagversie de status "definitief' 

Controle en vrijgave van kaartlagen met life-cycle 2: 
1. de beheerder van de kaartlaagversie controleert of voldaan is aan de gestelde kwaliteitseisen 
2. de beheerder van de kaartlaagversie voert wijzigingen door (procedure "wijzigen van kaartlagen") 
3. de beheerder van de kaartlaagversie geeft de kaartlaagversie de status "for review" 
4. de reviewer van de kaartlaagversie controleert ofvoldaan is aan de gestelde kwaliteitseisen 
5. de reviewer van de kaartlaagversie geeft wijzigingen door aan de beheerder 
6. de beheerder van de kaartlaagversie voert wijzigingen door (procedure "wijzigen van kaartlagen") 
7. de beheerder van de kaartlaagversie voert de metadata in 
8. de beheerder van de kaartlaagversie geeft de kaartlaagversie de status "definitief' 

Wijzigen van kaartlagen: 
1. de editor van de kaartlaagversie voert de wijzigingen door 
2. de editor van de kaartlaagversie verhoogt het KL V_ nummer 
3. de KL V_ datum en de KL V_ auteur worden autornatisch aangepast 

Procedures met betrekking tot kaarten 
Creeren van kaarten: 

1. keuze van het sjabloon bij het betreffende kaarttype 
2. toevoegen van kaartlagen 
3. eventueel aanvullende oprnaak van de kaart 
4. invoeren van de K_naam op basis van de standaard 
5. creeren van de eerste versie van de kaart in de vorm van een digital copy of paper copy 
6. invoeren van KV_ nummer, KV_ datum en KV_ auteur 

Afspraken met betrekking tot thematische data 
► De beheerder van een kaartlaag is verantwoordelijk voor de bijbehorende thernatische data. 
► Thernatische data worden indien mogelijk bijgehouden in het pakket Arc View. 
► Wijzigingen in thematische data in kaartlagen met status "in work" of "for review" (situatie i) kunnen 

leiden tot een nieuwe versie van de betreffende kaartlaag. 
► Kaartlagen waarvoor de thematische data zullen wijzigen als deze kaartlaag de status "definitief' heeft 

(situatie ii) zullen bestempeld worden als kaartlagen met een continu karakter en als zodanig behandeld 
worden. 
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Bijlage 7-H Voorbeelden bij het beheerssysteem 
In deze bijlage zijn twee voorbeelden van producten van de diensten gegeven, die laten zien hoe het 
product en de daarbij behorende kaarten en kaartlagen binnen het datamodel te plaatsen zijn. 

Voorbeeld MD 
Het producttype "advies geurkaart" is een product uit de catalogus van de MD. Een product van dat 
type kan besteld worden door bijvoorbeeld een gemeente. Het concrete product wat de gemeente 
uiteindelijk ontvangt is een rapport met een aantal bijgevoegde kaarten. Een product van het type 
"advies geurkaart" kan verschillende versies hebben. Er bestaan namelijk verschillende mogelijkheden 
om de diverse stankcirkels uit te rekenen. Op basis van de gekozen rekenmethode verschillen de 
resultaten en zullen dus meerdere alternatieven geboden worden. Van een bepaald product kunnen op 
deze manier dus ook verschillende productversies bestaan. 

Een product van het type "advies geurkaart" kan twee verschillende typen kaarten in zich hebben, te 
weten een "individuele stankkaart" of een "cumulatieve" stankkaart. Een van de twee is echter ook 
mogelijk. Soms zijn er al soortgelijke kaarten gemaakt voor het betreffende gebied. Het zou dan ideaal 
zijn als deze teruggevonden kunnen worden. Vaak bevatten ze nuttige informatie en soms kunnen ze 
hergebruikt worden. Indien dat niet het geval is, moet een nieuwe kaart van een van de twee typen 
gemaakt worden ( of van allebei). 

Beide genoemde kaarttypen bestaan uit een aantal standaard kaartlaagtypen. Dit zijn de volgende: 
► Kadastrale ondergrond 
► Polygoon van het onderzoeksgebied 
► Kaartlaag met agrarische bouwblokken 
► Kaartlaag met de berekende individuele stankcirkel(s) 

Indien het om een cumulatieve geurkaart gaat komt daar nog een kaartlaag met de cumulatieve 
stankcirkels bij. 

Voor bovengenoemde typen kaartlagen geldt dat de kadastrale ondergrond al aanwezig is en dus 
hergebruikt kan worden. Voor de kaartlaag met agrarische bouwblokken geldt hetzelfde, met dat 
verschil dat deze meestal door de gemeente wordt aangeleverd. Als dit reeds gebeurt is, dan kan ook 
deze kaartlaag hergebruikt worden. Het onderzoeksgebied wordt door de gebruiker zelf gemaakt in 
Arc View. De uiteindelijke berekening van de stankcirkels (individueel en cumulatief) gebeurt ook met 
ArcView en leidt tot een aantal kaartlagen. Deze informatie kan in toekomstige situatie zeer nuttig 
blijken voor collega's, die danwel een soortgelijk product moeten maken, danwel een advies moeten 
uitbrengen over het betreffende gebied. 
De kaartlagen met de buffers zijn enige tijd in bewerking en worden uiteindelijk vrijgegeven. Er is dus 
sprake van een life-cycle, waarbij verschillende versies van een kaartlaag gemaakt worden. 

Uiteindelijk zullen de vrijgegeven kaartlagen samengevoegd worden tot een kaart. Ook dit gebeurt in 
Arc View en wel in de vorm van een layout. Voor deze layout kunnen sjablonen aangemaakt worden, 
hetgeen nu nog niet het geval is. In principe kan elke kaart van het type "individuele stankkaart" 
volgens hetzelfde sjabloon opgemaakt worden. De informatie die op de kaart staat is uiteraard 
afhankelijk van de gebruikte kaartlagen, maar zaken als legenda, kaartnummer en logo's zullen in 
ieder geval uniform zijn voor alle kaarten van hetzelfde type. Gebruikers hoeven dus niet meer zelf 
elke keer opnieuw een kaart op te maken. In bepaalde gevallen wordt van een kaart een JPEG-bestand 
gemaakt, zodat deze later nog eens bekeken kan worden. De nummering van de kaarten gebeurt op 
basis van de projectnummers. 

Voor de documenten die onderdeel uitmaken van een product geldt bijna hetzelfde als voor de kaarten. 
Ook voor documenten, bijvoorbeeld een rapport, kan een vrijgaveproces gedefinieerd worden. In 
bepaalde gevallen is er sprake van een extra controle van een document door een collega. 
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Voorbeeld REZ 
Een voorbeeld van een product dat geleverd wordt door de dienst REZ is het "fietsroutenetwerk" in de 
regio. Momenteel wordt een product van hetzelfde type ook geleverd aan gemeenten in West-Brabant. 
Het fietsroutenetwerk in de regio is voortdurend aan verandering onderhevig en zodoende kunnen dus 
meerdere versies van het product bestaan. Klanten, die het product afnemen zijn in dit geval alle 22 
gemeenten in de regio. 

In het kader van het producttype fietsroutenetwerk worden kaarten van het type "fietsroutekaart" 
gemaakt. Deze kaarten bevatten meerdere kaartlaagtypen, zoals: 

► Topografische ondergrond (TOP25Raster) 
► Kaartlaag met knooppunten 
► Kaartlaag met fietsroutes 

Van elk van deze typen kaartlagen bestaan inmiddels de concrete kaartlagen, die gebruikt worden voor 
het samenstellen van de kaarten. Deze zouden in het systeem dus de status definitief meekrijgen. De 
informatie op de kaartlagen blijft echter veranderen, er komen immers knooppunten bij en dus 
wijzigen de routes ook. ' In de vorm van nieuwe versies van de kaartlagen zou dit dus in het 
beheerssysteem bijgehouden kunnen worden. 

Het samenvoegen van de kaartlagen in ArcView leidt tot kaarten, die gebruikt worden voor 
communicatie met klanten en andere partijen, zoals drukkerijen. De uiteindelijke kaarten die voor de 
consument te koop zijn bij de VVV worden gedrukt door exteme drukkerijen. Deze drukkerijen 
krijgen de kaarten, met begeleidende documenten van het SRE aangeleverd. Het opslaan van deze 
kaarten in de vorm van digitale bestanden kan voor andere medewerkers van het SRE belangrijke 
informatie opleveren. 

Momenteel wordt in samenspraak met het cluster ICT gewerkt aan een nieuwe manier van dataopslag 
voor het fietsroutenetwerk. Op advies van ICT wordt gewerkt aan een database, waarin alle objecten 
opgeslagen worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan recreatiemogelijkheden langs 
routes, typen wegdek, plaats, status en foto's van borden (voor onderhoud), enzovoorts. Deze manier 
van dataopslag kan uiteindelijk leiden tot nieuwe typen kaartlagen zoals een kaartlaag van het type 
"recreatie" en een kaartlaag van het type "onderhoud", waarin alle smerige borden aangegeven 
worden. Dergelijke kaartlagen zijn dynamisch, dat wil zeggen dat de informatie verandert na een 
inspectieronde. Smerige borden worden dan via de GPS-apparatuur ingevoerd en de data worden 
aangepast in de database. Naar aanleiding hiervan verandert de kaartlaag tot een nieuwe versie, 
waarop alleen de borden staan, die op dit moment smerig zijn. Deze kaartlaag kan vervolgens gebruikt 
worden in een nieuw type kaart, bijvoorbeeld de "onderhoudskaart". De aannemer kan op basis van 
deze onderhoudskaart op pad gestuurd worden om de aangegeven borden schoon te maken. 
Het hierboven geschetste voorbeeld is slechts een van de velen. Andere voorbeelden zijn het 
aanbieden van routes of GPS-coordinaten via het internet of het automatisch genereren van 
bestekbladen en onderhoudsrapporten. 

Van belang is dat vooraf goed nagedacht wordt over het doel van de informatie die bijgehouden wordt 
en de manier waarop die informatie toegepast kan worden. Met het nieuwe beheerssysteem kunnen 
nieuwe typen kaarten en kaartlagen eenvoudig toegevoegd en samengesteld worden. 
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Bijlage 7-1 Relatieschema MS Access database 
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Figuur 1: Relatieschema Microsoft Access database 
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Bijlage 7-J Takenoverzicht nieuwe organisatie 
In deze bijlage is een overzicht gegeven van de mogelijke taken van de GIS-functie en het GGO in de 
nieuwe organisatie. Hiervoor zijn de voorstellen uit paragraaf 7 .3 .1 gebruikt. 

Taken van de GIS-functie 
Visie en kennis 
► Formuleren, up-to-date houden en uitdragen van de visie op GIS. 
► Adviseren bij het uitstippelen van de GIS-strategie en -beleid van bet SRE. 
► In samenwerking met gebruikers formuleren en realiseren van de doelen van GIS voor de organisatie. 
► Toepassen en ontwikkelen van geo-informatica kennis. 
► Integreren en ontwikkelen van de functionele, techniscbe en geo-informatica kennis binnen de organisatie. 
► Adviseren bij de koppeling van bet geo-databebeer met de rest van de bedrijfsvoering. 

Databeheer 
► Functioneel systeembebeer van bet metadatasysteem. 
► Bebeer van de ingekocbte en exteme kaartlagen en kaarten 
► Ondersteunen bij bet gebruik van bet rnetadatasysteem. 
► Beschikbaar stellen van metadata aan derden. 
► Faciliteren van bet vrijgaveproces van geo-informatie middels bet metadatasysteem. 

Algemeen 
► V erwerken van incidenten en wensen, die binnenkomen via de servicedesk. 
► Ondersteunen van medewerkers bij bet gebruik van GIS, ten beboeve van inteme klanten. 
► Afdrukken van kaarten op plotters. 
► Volgen, beoordelen en invoeren van ontwikkelingen binnen bet vakgebied. 
► Ondersteunen en faciliteren van digitale communicatie met klanten van de diensten. 
► Centraal inkopen van geografiscbe data. 
► Begeleiden en ondersteunen van projecten waarbij geografiscbe data gecreeerd wordt. 
► Organiseren van bet functionele applicatiebebeer voor GIS-applicaties. 
► Ontwikkelen van de infrastructuur binnen bet kader van de visie. 
► Organiseren van cursussen, trainingen en gebruikersoverleggen. 

Verantwoordelijkheden van het GGO 
► Uitwisselen van functionele GIS-kennis. 
► Samenstellen van een deel van bet werkprogramma van de GIS-functie. 
► Vaststellen van knelpunten in bet GIS-gebruik, resulterend in wensen aan de GIS-functie. 
► Volgen van vakspecifieke ontwikkelingen op het gebied van applicaties. 
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Bijlage 7-K Organisatiestructuur nieuwe situatie 
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Figuur I: Organisatiestructuur in de nieuwe situatie 
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Bijlage 8-A lnvoeringsplan 

In deze bijlage staan de te ondememen activiteiten met betrekking tot het invoeren van het ontwerp opgesomd. In tabel 1 staan de activiteiten, inclusief het 
gewenste eindresultaat, de te volgen werkwijze en de verantwoordelijken. 

Tabel I: Activiteiten bij de invoering 

Activiteit Gewenst resultaat Werkwi_ize Verantwoordeli_iken 
Licentiebeheer (1) Ingevoerde organisatie voor het beheer van de Uitvoeren van het projectvoorstel in bijlage 8.1 Cluster ICT 

softwarelicenties van het SRE 
Eigendomsrechten (1) lngevoerde procedures voor het beheer van de Uitvoeren van het projectvoorstel in bijlage 8.1 Cluster ICT 

geo_grafische informatielicenties 
Applicatiebeheer (1) Ingevoerde organisatie voor het functioneel en Uitvoeren van het projectvoorstel in bijlage 8.1 Cluster ICT 

technisch beheer van alle applicaties binnen het 
SRE 

Organisatie 
Opstarten GIS-functie (2) ■ Activiteitenoverzicht Uitwerken van de voorstellen in het eindrapport Coordinator 

■ Functiebeschrij vingen tot een concreet werkprogramma "Informatie", MT van de 
■ Werkprogramma diensten en P&O 

Selectie van personeel (3) Personele invulling van de GIS-functie Werving en selectie op basis van de vacatures Management BB en 
P&O 

Opstarten GGO ( 4) ■ Verantwoordelijkheden GGO Uitwerken van de voorstellen in het eindrapport GIS-functie 
■ Doelstellingen GGO 
■ Werkolan GGO 

Selectie leden GGO (5) Invulling van het GGO Gesprekken met kandidaten en selectie GIS-functie 
Visie 
Uitwerken visie (6) Visie voor GIS binnen het SRE, die aansluit bij Uitwerken van de gemaakte voorstellen en Afstudeerder, GIS-

het geschetste voorstel en bij de visie van het BB integreren met bestaande visies BB en cluster gebruikers en MT van de 
"informatie" diensten 

Terugkoppelen visie (7) Door het MT van de diensten goedgekeurde Besluitvorming omtrent voorgestelde visie en Afstudeerder en MT van 
visie op GIS bedrijfsvoering wat betreft GIS de diensten 
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Activiteit Gewenst resultaat Werkwi_ize Verantwoordelijken 
Uitdragen visie (8) Communicatie- en actieplan Creeren van de genoemde plannen en uitdragen GIS-functie 

van de visie 
Doelen formuleren (9) Doelen op het gebied van GIS, per Samen met GGO-vertegenwoordigers de GIS-functie en GGO 

gebruikersgroep specifieke GIS-doelen opstellen 
GIS-strategie opstellen (10) Beschrijving van de GIS-strategie voor het SRE Verwerken van de afzonderlijke doelstellingen GIS-functie 

in een nieuwe GIS-strategie 
Beheerssvsteem 
Pakket-selectie (11) Voorstel voor de te gebruiken software voor het Vergelijken van altematieven PDM, zelf Valt binnen <lit project 

beheerssysteem bouwen van het beheerssysteem of kopen van 
standaardsoftware 

Producttypen (12) Overzicht van de typen producten met een Op basis van het productassortiment vaststellen Diensten 
geografische component welke typen producten verkocht kunnen worden 

Documenttypen (12) Overzicht van de typen documenten, die Op basis van het productassortiment nagaan Diensten 
gebruikt worden welke typen documenten kunnen voorkomen 

Kaarttypen en Overzicht van de typen kaarten en kaartlagen Op basis van het productassortiment alle GGO 
kaartlaagtypen (13) mogelijke typen kaarten en kaartlagen definieren 
Productstructuren ( 14) Overzicht van de opbouw per producttype in Per producttype vaststellen uit welke kaart- en GGO 

termen van kaartlaag-, kaart- en documenttypen kaartlaagtypen deze bestaat 
Metadatavelden ( 15) Definitief overzicht van de in te voeren Uitwerken van de voorstellen in bijlage 8.4 tot GGO en GIS-functie 

metadatavelden een werkbare set metadata voor het SRE 
Arc View-sjablonen (16) Ingevoerde sjablonen in Arc View, voor elk Standaard Arc View layout-sjablonen per GGO en GIS-functie 

kaarttype kaarttype uitwerken en in het pakket invoeren 
Formaat digitale kaarten Advies over het bestandsformaat waarin digitale Uitvoeren van vergelijkend onderzoek tussen GGO en GIS-functie 
(16) kaarten kunnen worden opgeslagen alle mogelijke formaten waarin een kaart 

opgeslagen kan worden, rekening houdend met 
de toepassing ervan 

Selectie van data (16) Overzicht van de huidige geografische data, die Per gebruikersgroep inventariseren welke data er GGO en GIS-functie 
centraal opgeslagen moet gaan worden is en in aanmerking komt voor centrale opslag 

Koppelen ERP-pakket (17) Advies over de beste manier van koppelen van Vergelijking van de gegevens, die in beide Verantwoordelijken van 
de systemen en invoering van deze manier systemen worden bijgehouden en afweging van de diensten en cluster 

de altematieven om ze consistent te houden ICT 
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Activiteit Gewenst resultaat Werkwi.ize Verantwoordeli.iken 
Testen systeem (18) Testresultaten en actieplan om eventuele Uitvoeren van testen op het testnetwerk, met een GIS-functie, cluster ICT 

problemen te verhelpen beperkte gebruikersgroep en leveranciers 
Trainen gebruikers (19) Uitvoerbaar trainingsprogramma voor Op basis van het uiteindelijke systeem en de GIS-functie en eventuele 

gebruikers van het nieuwe beheerssysteem invulling ervan een trainingsprogramma leverancier 
opstellen 

Vullen systeem (20) Beheerssysteem dat klaar is voor ingebruikname Invoeren van de data en metadata, zoals die tot GIS-functie en cluster 
stand zijn gekomen in voorgaande stappen van ICT 
deinvoering 

Opschonen servers (21) Data-servers zonder redundante geografische Verwijderen van alle geografische data, die is GIS-functie en cluster 
data ingevoerd in het nieuwe beheerssysteem ICT 

Procedures 
Life-cycles producttypen Mogelijke life-cycles per producttype Per producttype aangeven hoe het Diensten 
(22) vrijgaveproces van een product van dat type 

eruit ziet 
Life-cycles kaartlaagtypen Mogelijke life-cycles per kaartlaagtype Per kaartlaagtype aangeven hoe het GGO 
(23) vrijgaveproces van een kaartlaag van dat type 

eruit ziet 
Standaarden naamgeving Standaard voor K_naam, KL_titel en KLV _file In overleg met gebruikers van het systeem moet GGO en GIS-functie 
(24) een logische, eenduidige manier van 

naamgeving van de genoemde onderdelen tot 
standkomen 

Koppelen procedures (25) Beheersprocedures, die gei"ntegreerd zijn met de Integreren van alle procedures, die met het Diensten en GIS-functie 
overige procedures binnen de organisatie nieuwe beheerssysteem te maken hebben, met de 

bestaande procedures binnen de diensten 
lnfrastructuur 
Inrichten dataservers (26) Nieuwe operationele infrastructuur wat betreft Op basis van de voorstellen en de overige Cluster ICT 

de opslag van data problematiek binnen JCT wat betreft dataopslag 
moet gezocht worden naar een schaalbare 
opslossing 
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Activiteit Gewenst resultaat Werkwi_ize Verantwoordelijken 
Onderzoek meuwe Voorstellen voor nieuw aan te schaffen Op basis van het datamodel en de voorstellen GIS-functie 
applicaties (27) applicaties moet geanalyseerd worden of er meuwe 

applicaties nodig zijn voor het werken met 
kaarten en kaartlagen 

Overstappen naar nieuwe Plan voor het overstappen van de folderstructuur Inventariseren van de gevolgen van de overstap Cluster ICT en de 
dataopslag (28) naar de nieuwe manier van dataopslag naar de nieuwe manier van dataopslag voor diensten 

gebruikers 
Aansluiting met andere Advies over de mogelijke koppelingen met Op basis van de in het datamodel aangegeven Cluster ICT 
infrastructuren (29) andere ICT-infrastructuren binnen het SRE objecten kan gekeken worden naar eventuele 

koppelingen met andere infrastructuren en de 
invulling daarvan 

In2ebruikname beheerssvsteem (30) 

In tabel 2 is een tijdschema voor het uitvoeren van de activiteiten gegeven, waarbij de nummers van de activiteiten overeenkomen met de nummers, die in 
tabel 1 tussen haakjes achter de activiteit staan. Een aantal van de activiteiten is indien mogelijk in tabel 2 samengevoegd. Bovendien zijn in de vorm van 
pijlen de relaties tussen de activiteiten weergegeven. Op deze manier wordt snel duidelijk welke gevolgen een vertraging in een van de activiteiten voor de 
rest van het project heeft. Tabel 2 is te vinden op de volgende pagina. Hieronder een korte toelichting van de kleuren: 

Activiteiten en relaties, die te maken hebben met het opstarten van de GIS-functie 
Activiteiten en relaties, die te maken hebben met het opstarten van het GGO 
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Tabel 2: Tijdsplanning voor de activiteiten bij de invoering 

Feb 2004 Mer2004 I Apr2004 Moy2004 I Jun 2004 

ID Task Name 
2-1 I 2-111 2-1512-22 3-7 13-14 I 3-21 I 3-2814-4 I 4-1114-1814-25 5-9 I 5-1615-2315-30 I 6-IS I 6-1315-20 ~21 2-29 5-2 

1 Uitvoeren 3 projectvoorstellen 

2 Opstarten GIS-functie 

3 Selectie van personeel GIS-functie 

4 Opstarten GGO +■ 

5 Selectie laden GGO -~ 
6 U itwerken visie 

I 

7 Terugkoppelen visie I 

8 Uitdragen visie +-· 9 Doelen form uleren 
I 

10 GIS-strategie opstellen 
I. 

11 P akket-selectie • 
12 Product- en documenttypen 

I 

13 Kaart- en kaartlaagtypen 
..J 

14 Productstructuren I 

15 Metadata-velden selecteren 

16 
ArcView-sjablonen, formaat digitale 
kaarten en selectie van data I 

17 Koppelen ERP-pakket 
~ 

18 Testen beheerssysteem 

19 Trainen gebruikers -
20 Vullen van het beheerssysteem 

I 

21 Opschonen van de servers I. 

22 Life-cycles producttypen 

23 Life-cycles kaartlaagtypen 
I 

24 Standaarden naamgeving 

~ 

25 Koppelen procedures 

26 lnrichten dataservers 
,..J 

27 Onderzoek nieuwe applicaties 

28 Overstappen naar nieuwe dataopslag 1 

29 Aansluiting met andere infra structuren 

30 lngebruikname beheerssysteem 
I I 
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Bijlage 8-B Kostenberekening 
In deze bijlage zijn de geschatte kosten voor de invoering van de gemaakte voorstellen weergegeven. In tabel 1 staan de kosten weergegeven. De manier 
waarop de bedragen tot stand zijn gekomen is per activiteit nader toegelicht op de volgende pagina. De activiteitsnummers corresponderen met die van de 
nummers gebruikt in het invoeringsplan. 

Tabel I : Kostenschattingen voor de invoering 

Activiteit Activiteitsnummers Betrokkenen Resultaat berekening 

Initiele kosten 

Opstarten GIS-functie 2,3 MT diensten en BB, P&O € 3.000,00 

Aanschaf/ontwikkeling applicatie Extem ofGIS-functie € 50.000,00 

Aanschaf hardware Extem € -

Implementatie software Extem € 25 .000,00 

Voorbereiding van de diensten 6,7,12,17,22,25,28 MT diensten € 26.800,00 

Voorbereiding gebruikers 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19,23,24 Gebruikers, GGO € 57.200,00 

Voorbereiding ICT 1,2, 17, 18,20,21 ,26,28,29 ICT, coordinator " informatie" € 14.000,00 

Totale kosten invoering € 176.000,00 

Blijvende kosten op jaarbasis 

Personeelskosten GIS-functie 4,5,8,9, 10, 15, 16, 18, 19,20,21 ,24,2 GIS-functie € 100.000,00 
5,27 

Onderhoudskosten beheerssysteem GIS-functie € 7.500,00 

Totale kosten per jaar € 107.500,00 

Aannames die gemaakt zijn: 
► De GIS-functie bestaat uit 2 fte, op basis van€ 50.000,- per fte per jaar 
► De onderhoudskosten = 15% van de aanschaf van de applicatie + 15% van de aanschaf van de hardware 
► Het gemiddelde uurtarief dat gebruikt is bedraagt € 100,-
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Activiteitsnummer Schatting uren diensten Schatting uren ICT Toelichting 
1 10 10 voor eigendomsrechten, de overige vallen buiten de scope 

2 10 10 10 voor activiteiten, 10 voor functiebeschrijvingen 

3 20 20 voor sollicitatiegesprekken en evaluaties 

6 4 2 uur vergaderen, 1 vertegenwoordiger per dienst 

7 4 2 uur vergaderen, 1 vertegenwoordiger per dienst 

9 28 1 dagdeel GGO, 7 leden 

12 40 20 voor REZ, 20 voor MD 

13 28 1 dagdeel vergaderen GGO, 7 leden 

14 28 1 dagdeel vergaderen GGO, 7 leden 

15 28 1 dagdeel vergaderen GGO, 7 leden 

16 28 1 dagdeel vergaderen GGO, 7 leden 

17 50 20 voorbereiden advies en uitvoeren 
18 56 20 1 gebruiker per gebruikersgroep, 1 dag en voorbereiding ICT 

19 320 40 gebruikers 1 dag 

20 25 ondersteuning bij invoeren van de data 

21 25 ondersteuning bij het verwijderen van data 

22 40 20 voor REZ, 20 voor MD 

23 28 1 dagdeel vergaderen GGO, 7 leden 

24 28 1 dagdeel vergaderen GGO, 7 leden 

25 80 herschrijven procedures en doorvoeren 
26 0 kosten vallen onder een ander project 

28 50 20 overleg en communicatie naar personeel 
29 10 onderzoek en advies over koppelingsmogelijkheden infrastructuur 

Totaal aantal uren 870 260 
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Bijlage 8-C Overzicht van de baten 
In tabel 1 staan de te realiseren voordelen per dienst overzichtelijk weergegeven, ingedeeld naar intern en extem. Bovendien is aangegeven of de 
verbeteringen betrekking hebben op kosten, tijd ofkwa:liteit. De precieze berekening van de bedragen is verder toegelicht in bijlage 8-D. 

Tabel I : Schematisch overzicht van de te verwachten verbeteringen 

Verbeterineen MD REZ BB(ICT) 
Intern 
Efficientere uitvoering van de werkprocessen € 13.440,00 € 36.400,00 
Vermindering van de zoektiid € 182.000,00 € 47.600,00 
Reductie van dubbel werk € 112.000,00 €19.600,00 
Minder uitbesteden van werk Nietbekend Nietbekend €0 
Minder uren werk op voorraad Niet relevant 
Kortere schakeltijden Niet relevant 
Reductie van de benodigde opslagcapaciteit €0 
Effectievere inzet ICT-uren € 35.000,00 
Hogere kwaliteit van inteme informatie 
GIS-kennis voor de hele organisatie Deze baten worden bier niet uitgedrukt in geld. 
Hergebruik van geo-inforrnatie 
Nieuwe managementinformatie 

Extern 
Hogere kwaliteit van geleverde producten Niet bekend Nietbekend 
Kortere time-to-market 
Grotere productdiversiteit 
Minder onzekerheid voor de klant Deze baten worden bier niet uitgedrukt in geld. 

Actuelere en betere inforrnatie voor de klant 
V erbetering van bestaande producten 
Ontwikkeling van nieuwe producten 

Totale baten € 307.440,00 € 103.600,00 e 35.ooo,oo I 
Totale baten voor de diensten * € 327.005,00 € 111.195,00 

* De baten voor het cluster ICT zijn volgens de verdeelsleutel (MD 55,9% en REZ 21,7%) doorberekend als baten voor de diensten. 
Het gehanteerde uurloon voor ICT bedraagt € 100,- en voor de diensten € 70,-
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Kosten Kwaliteit Tijd 

fZI □ fZI 
fZI □ fZI 
fZI □ fZI 
fZI □ □ 
fZI □ fZI 
fZI □ fZI 
fZI □ □ 
fZI □ □ 
□ fZI □ 
□ fZI □ 
□ fZI □ 
□ fZI □ 

fZI fZI □ 
□ □ fZI 
□ □ fZI 
□ fZI fZI 
□ fZI fZI 
□ fZI □ 
□ fZI □ 
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Bijlage 8-D Berekening van de baten 
In deze bijlage staan de berekeningen van de baten beschreven. Deze baten zijn terug te vinden in 
bijlage 8-C. Alle eindbedragen zijn berekend op jaarbasis en tegen een uurtarief van€ 70,-. 

Milieudienst 
De efficientere uitvoering van de werkprocessen is berekend op basis van een voorbeeld. 
In verband met de layout van kaarten en typen voor documenten is snellere rapportage mogelijk. De 
rapportagetijd beslaat vaak een percentage van 20% van de totale bewerkingstijd. 
Tijdsbesparing van 2 uur rapportage voor de producten 701, 707, 724, 336, 1018, 1019 levert 192 uur per jaar 
op. 192 uur x € 70,- levert € 13.440,00 besparing op. Op deze manier zouden meer efficientieverbeteringen 
berekend kunnen worden. 

De vermindering van de zoektijd heeft enerzijds betrekking op de personen, die wel GIS gebruiken en anderzijds 
op werknemers, die geen GIS gebruiken. 
Uitgaande van 133 fte en 40 ArcView-gebruikers wordt geschat dat 50 fte wel werken met geo-info, zonder daar 
GIS bij te gebruiken. Hun zoektijd naar analoge info zou met een half uur per week teruggebracht kunnen 
worden door inzet van een GIS-beheerssysteem. 
Dat komt neer op 0,5 uur x 40 weken x 50 personen x € 70,- = € 70.000,00 per jaar. 
Daarnaast geldt dat er 40 ArcView-gebruikers zijn, die gemiddeld een uur per week zoeken naar digitale 
shapefiles en kaarten. 
Dat komt neer op 1 uur x 40 weken x 40 personen x € 70,- = € 112.000,00 per jaar. 
Totale besparing = € 182.000,00 per jaar . 

• 
Wat betreft de reductie van dubbel werk wordt aangenomen dat alle ArcView-gebruikers gemiddeld een uur per 
week besteden aan het oplossen of uitvinden van zaken, die ergens anders in de organisatie al ooit opgelost of 
uitgevonden zijn. 
Dat komt neer op 1 uur x 40 weken x 40 personen x € 70,- = € 112.000,00 per jaar. 

De inforrnatie met betrekking tot het uitbesteden van GIS-gerelateerd werk is nog niet bekend. 

Het verkorten van de doorlooptijd leidt tot kortere schakeltijden en vermindering van het aantal uren werk op 
voorraad. De voordelen op dit gebied zijn echter moeilijk in baten uit te drukken, omdat in de huidige situatie 
het er alle schijn van heeft dat de incasso van openstaande uren en de doorlooptijden niet optimaal zijn, waardoor 
de invloed van GIS-tools hierop moeilijk te bepalen is. 

Over de kwaliteit van geleverde producten is geen inforrnatie, omdat niet wordt bijgehouden hoeveel tijd besteed 
wordt aan het "herstellen" van producten, die niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen. W el kan hier 
opgemerkt worden dat deze kosten enorm hoog kunnen oplopen als er op basis van onjuiste geografische 
inforrnatie bijvoorbeeld vergunningen worden afgeleverd ofbesternmingsplannen worden goedgekeurd. 

Dienst REZ 
De ejficientere uitvoering van de werkprocessen is berekend op basis van een voorbeeld. 
Door de slimmere inzet van GIS-toepassingen voor het fietsroutenetwerk in de regio kan er automatische 
onderhoudsrapportage, digitale communicatie met aannemers en digitale aanlevering aan drukkers plaatsvinden. 
Bovendien zal een digitaal bestek leiden tot sneller werken met nauwkeurigere inforrnatie. 
Tijdsbesparing van 20% voor 2 fte (1300 productieve uren per jaar) bij het fietsroutenetwerk levert 520 uur per 
jaar op. 520 uur x € 70,- levert € 36.400,00 besparing op. Op deze manier zouden meer efficientieverbeteringen 
berekend kunnen worden. 

De vermindering van de zoektijd heeft enerzijds betrekking op de personen, die wel GIS gebruiken en anderzijds 
op werknemers, die geen GIS gebruiken. 
Uitgaande van 37 fte en 7 ArcView-gebruikers wordt geschat dat 20 fte wel werken met geo-info, zonder daar 
GIS bij te gebruiken. Hun zoektijd naar analoge info zou met een half uur per week teruggebracht kunnen 
worden door inzet van een GIS-beheerssysteem. 
Dat komt neer op 0,5 uur x 40 weken x 20 personen x € 70,- = € 28.000,00 per jaar. 
Daarnaast geldt dat er 7 ArcView-gebruikers zijn, die gemiddeld een uur per week zoeken naar digitale 
shapefiles en kaarten. 
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Dat komt neer op 1 uur x 40 weken x 7 personen x € 70,- = € 19.600,00 per jaar. 
Totale besparing = € 47.600,00 per jaar. 

Wat betreft de reductie van dubbel werk wordt aangenomen dat alle ArcView-gebruikers gemiddeld een uur per 
week besteden aan het oplossen of uitvinden van zaken, die ergens anders in de organisatie al ooit opgelost of 
uitgevonden zijn. 
Dat komt neer op 1 uur x 40 weken x 7 personen x € 70,- = € 19.600,00 per jaar. 

De informatie met betrekking tot het uitbesteden van GIS-gerelateerd werk is nog niet bekend. 

Over de kwaliteit van geleverde producten is geen informatie, omdat in de situatie van REZ lastig te beoordelen 
is wanneer uren besteed worden aan zaken, die met nauwkeurigere geografische informatie wel de gestelde 
kwaliteit gehad zouden hebben. 

Cluster ICT 
Voor het cluster ICT geldt dat er met name voor de MD onevenredig veel tijd besteed wordt aan incident en 
change management vanwege ongestructureerd GIS-gebruik. 
Incident management MD kost op jaarbasis 550 uur. Hiervan wordt naar schatting 50% besteed aan GIS
gerelateerde zaken, hetgeen neerkomt op 275 uur. Stel dat daarvan 150 uur bespaard wordt en dus effectiever 
ingezet kan worden, dan levert dat een voordeel van 150 uur x €100,- per uur = €15 .000,00 per jaar. 
Change management MD kost op jaarbasis 460 uur. Hiervan wordt naar schatting 80% besteed aan GIS
gerelateerde zaken, hetgeen neerkomt op 370 uur. Stel dat daarvan 200 uur bespaard wordt en dus effectiever 
ingezet kan worden, dan Ievert dat een voordeel van 200 uur x €100,- per uur = €20.000,00 per jaar. 

Door het cluster ICT wordt geen werk op het gebied van GIS uitbesteed aan derden. 

De totale besparing op ICT-uren zou op jaarbasis €35.000,00 zijn en deze besparing wordt volgens de 
verdeelsleutel doorberekend als voordeel voor de diensten. 
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