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Wat is digitale transformatie?



Technologische ontwikkelingen zorgen voor maatschappelijke veranderingen. 

Veranderingen in wat we weten, wat we kunnen, welke diensten en producten we afnemen, hoe 
we werken, waar en wanneer we werken, hoe we communiceren en hoe we samenwerken. 

Digitale transformatie is de opgave om als organisatie op die veranderingen in te spelen.





Organisatie van de 
Digitale transformatie

CI-Office

PMT’s

ICT

MD

DOKwerk

i-adapt



Voorbeeld: DOKwerk



DOKwerk (digilab)

• Innovatieve, digitale en 
concrete vraagstukken

• Agile werkvorm

• Kort cyclisch

• Samen beginnen zonder dat het 
eindresultaat helemaal 
vaststaat

• Multidisciplinair team met 
heldere rollen

• Proof Of Concept



Casus meldingen openbare ruimte

Door meldingen en incidenten uit het veld 

laagdrempelig via een kaart te kunnen ontvangen, 

verbeteren we intern het inzicht uit, en het 

verwerkingsgemak van, meldingen.



Aanpak

• 6 dagen op externe locatie

• Multidisciplinair projectteam van 6 
mensen

• 2 demo’s met stakeholders

• Gebruik van reeds beschikbare 
software (in dit geval ESRI 
platform)

• Steeds kleine behapbare stukjes 
werk uitvoeren

• Gezamenlijk doel: POC



Ambitie

Web-
formulier 
met kaart

Locatie-
intelligentie 

zoekt 
behandelaar

Afhandeling

Mail met statusupdate, indien gewenst

Mail met statusupdate, indien gewenst

Melder
maakt melding



Persona’s



Geoform



Locatie intelligentie

Op basis van locatie en 
meldingsoort worden een 
behandelaar en 
vakspecialisten gekoppeld 
aan de melding en worden 
emails verstuurd.



Resultaat/ ervaringen

- Werkende POC

- Vastlegging in de kaart

- Locatie intelligentie ingezet om de 
juiste behandelaar te koppelen

- Snel schakelen mogelijk met platform

- Gezamenlijk resultaat van alle 
betrokkenen

- Concrete stappen maken het leuk

- POC wordt projectvoorstel



Voorbeeld: Portal



Hoe zetten we het platform in?

In onze beleving vraagt dat:

- Benutten van inzicht door gebruik van locatie breed in de organisatie

- Laagdrempelig beschikbaar (SSO)

- Functionaliteit en flexibiliteit

- Grondige procedures en samenwerking voor kwaliteit

Digitale transformatie is de opgave om als organisatie op maatschappelijke 
veranderingen in te spelen.



Waarom Enterprise portal?

• Groot deel gebruikers binnen eigen 
netwerk

• Toegankelijk

• Functionaliteit en flexibiliteit

• On-premise (beveiliging + toegang + 
altijd actuele data)

• Self-service bieden

• Mogelijkheid om naast centraal 
beheerde content informatieproducten 
met elkaar te delen



Portal configuratie/ vulling

• AD koppeling SSO

• Voor mobiele devices: VPN en WRIJ-store

• WRIJ rollen gedefinieerd

• Centraal in beheer: WRIJ_Content

• Vulling met web layers, voorzien van tags en 
thumbnails

• Auteursgroepen (superuser kan zelf items 
wijzigen)

• Groepsmanagers aangewezen (superuser 
kan zelf bepalen wie toegang heeft tot 
bepaalde apps)



Veranderende rollen

- Geoteam: van uit handen nemen 
naar intensief begeleiden

- Organisatie en gebruikers: meer 
selfservice, meer 
verantwoordelijkheid, meer 
mogelijkheden

- Breder dan alleen GEO team kennis 
opbouwen



Hoe nemen we gebruikers mee?

• Voorlichting overzetten apps

• Kraamfeest bij de livegang

• Superusers: trainingen en samen 
ontdekken



Conclusie



Succesfactoren digitale transformatie

• Commitment van de top

• Samen optrekken met de business

• Werken aan een brede kennisbasis

• Leren door te doen

• Continu werken aan urgentiebesef; het kan 
anders en beter
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Bedankt 
voor uw 

feedback!

Beoordeel de presentatie via de app

• Download de app van 
Esri Nederland

• Ga naar Esri GIS 
Conferentie 2019

• Selecteer onze 
presentatie

• Klik op het icoontje van 
de enquête

• Beoordeel en verstuur


