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in uw organisatie



INTRODUCTION - 2X

Wie zijn wij?

Peer Molenaar
informatie architect

Iris Theunisse
adviseur
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Inleiding

Onderwerp:

“Sturing geven aan GIS-ontwikkelingen 

in uw organisatie”

Doel:

Handvatten voor sturing aan GIS-

ontwikkelingen om daarmee ArcGIS

optimaal te benutten om de 

bedrijfsprocessen in uw organisatie te 

ondersteunen.

GIS-ontwikkelingen

Uw organisatie

Sturing geven
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Toepassing van GIS verandert snel

Data Measurement

Datagedreven

Science 

Mesh-netwerken

Digital Twin
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GIS-ontwikkelingen

• Er komen steeds meer mogelijkheden voor GIS-toepassingen

• Breder in de organisatie vraag hiernaar

• Belangrijker in meer businessprocessen

• Externe ontwikkelingen vragen om nieuwe toepassingen

• Passende app/oplossing mogelijk voor elk proces

• Meer integratie met andere applicaties

• Meer samenwerking met andere organisaties
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Verschuiving van werkzaamheden

System of Insights
Analyses

System of Record
Vastleggen

System of Engagement
Samenwerken via apps

Vroeger (en nog steeds)

Steeds meer

Nu en straks
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Hoe gaat uw organisatie hier mee om?

• Beheer en gebruik GIS-omgeving historisch gegroeid

• Denken vanuit bestaande systemen en mogelijkheden

• Groei in functionaliteit en aantallen gebruikers uitdaging voor GIS-team

• Inpassing in architectuur van de organisatie mogelijk niet optimaal
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Wat heeft dat voor gevolgen?

• De ondersteuning van business processen door daarop toegespitste applicaties kan beter

• Bij nieuwe ontwikkelingen als datagedreven werken, digital twin, etc. is GIS niet altijd een centrale 
component

• Collega’s buiten het GIS-team kunnen het moeilijk vinden om GIS te gebruiken

• Performance en beschikbaarheid van het GIS kan soms beter
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Dus wat nu?

• Om uw investering in uw GIS optimaal laten renderen en de kansen die er zijn te benutten is het zaak 
om actief te gaan sturen op ontwikkelingen hierin:

− Aansluiting op bedrijfsprocessen

− Goede inbedding in ICT-infrastructuur

− Uw GIS configureren voor breed gebruik in de organisatie

− Organisatie inrichten om nieuwe soorten gebruik te ondersteunen

− Medewerkers begeleiden en trainen voor nieuw gebruik

Het is goed om hiervoor een goed plan te maken.

Een methode die wij daarvoor vaak gebruiken is het opstellen van een GIS-strategie.
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Sturing geven

Een GIS-strategie is een hulpmiddel om organisatie/business 

doelstellingen te bereiken met het gebruik van GIS, mapping en 

location intelligence.
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GIS strategie canvas

❶ Visie (Wat zien we als succes?) Principes

Doelen en resultaten

❷Waardevermeerdering (Welke waarde levert het op?)

Organisatie

Managers

Beleids-

medewerkers

Medewerkers

❹ Implementatie Roadmap

Jaar 5Jaar 1 Jaar 2

Investeer in het platform Bouw vermogen Groei Moderniseer

Jaar 3

Evalueer

Jaar 4

❸ Strategie (Hoe bereiken we succes?)

Processen en Governance

Resultaten

Medewerkers en Cultuur

Resultaten

Infra en technologie

Resultaten

Dienstverlening en samenwerking

Resultaten

Informatie en apps

Resultaten
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❸ Strategie (Hoe bereiken we succes?)

Processen en Governance

Resultaten

Medewerkers & Cultuur

Resultaten

Infra en technologie

Resultaten

Dienstverlening en samenwerking

Resultaten

Informatie en apps

Resultaten

❶ Visie (Wat zien we als succes?) Principes

Doelen en resultaten❶
Visie

Wat willen we bereiken?

❷Waardevermeerdering (Welke waarde lervert het op?)

Organisatie

Managers

Beleids-

medewerkers

Medewerkers

❷
Waarde 

vermeerdering
Welke waarde levert dit op?

❸
Strategie

Wat moeten we daarvoor inrichten in de organisatie?

❹ Implementatie Roadmap

Jaar 5Jaar 1 Jaar 2

Investeer in het platform Bouw vermogen Groei Moderniseer

Jaar 3

Evalueer

Jaar 4❹
Implementatie Roadmap

Hoe verloopt dit in de tijd?

GIS strategie canvas
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❶ Visie (Wat zien we als succes?) Principes

Doelen en resultaten

Het neerzetten en proactief onderhouden

van een uitgebreide GIS-omgeving ter

verbetering van de communicatie en

interactie met managers, gebruikers, 

partners en klanten.

Kwalitatief | Betrouwbaar | Kostenefficiënt | …

Samenwerken in één robuust platform

Data is op orde en wordt eenvoudig gedeeld

Klant en partner beter kennen door inzicht in gebruik

GIS strategie canvas
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❷Waardevermeerdering (Welke waarde levert het op?)

Organisatie

Managers

Beleids-

medewerkers

Medewerkers

Samenwerking vereenvoudigen

Bestluitvorming ondersteunen

Betere scenario’s maken

Productieverhoging

GIS strategie canvas
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❸ Strategie (Hoe bereiken we succes?)

Processen en Governance

Resultaten

Medewerkers en Cultuur

Resultaten

Infra en technologie

Resultaten

Dienstverlening en samenwerking

Resultaten

Informatie en apps

Resultaten

• Verbetering 

beleidsontwikkeling

• Beter gebruik van 

informatieproducten

• Schaalbaar en 

flexibel platform

• Digital twin • Vergroot het delen van 

kennis

• Maak managers mede 

eigenaar

• Zorg voor een leertraject• Geïntegreerde 

informatieproducten

• Enterprise uitrollen• Samenwerken met 

gebruikers, partners, 

klanten

GIS strategie canvas
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❹ Implementatie Roadmap

Jaar 5Jaar 1 Jaar 2

Investeer in het platform Bouw vermogen Groei Moderniseer

Jaar 3

Evalueer

Jaar 4

• Enterprise uitrollen

• Breng de data kaart

• Stel een opleidingsplan op

• Visualiseer jaarplan

• Bied opleidingen aan

• Stel ambassadeurs aan 

• Doe ruimtelijke analyses

• Maak een portfolio

• Leid de ambassadeurs op

• Evaluatie

• Nieuw/aangepaste strategie

• Samenwerking vergroten

• Nader te bepalen

GIS strategie canvas
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❶ Visie (Wat zien we als succes?) ❷Waardevermeerdering (Welke waarde levert het?)

Het neerzetten en proactief onderhouden

van een uitgebreide GIS-omgeving ter

verbetering van de communicatie en

interactie met managers, gebruikers, 

partner en klanten.

Principes

Doelen en resultaten
Organisatie

Managers

Beleids-

medewerkers

Medewerkers

❹ Implementatie Roadmap

Jaar 5Jaar 1 Jaar 2

Investeer in het platform Bouw vermogen Groei Moderniseer

Jaar 3

Evalueer

Jaar 4

❸ Strategie (Hoe bereiken we succes?)

Medewerkers & Cultuur

Resultaten

Informatie en apps

Resultaten

Processen en Governance

Resultaten

Infra en technologie

Resultaten

Dienstverlening en samenwerking

Resultaten

Kwalitatief | Betrouwbaar | Kostenefficiënt | …

Samenwerken in één robuust platform

Data is op orde en wordt eenvoudig gedeeld

Klant en partner beter kennen en inzicht in gebruik

Samenwerking vereenvoudigen

Bestluitvorming ondersteunen

Betere scenario’s maken

Productieverhoging

• Enterprise uitrollen

• Breng de data kaart

• Stel een opleidingsplan op

• Visualiseer jaarplan

• Bied opleidingen aan

• Stel ambassadeurs aan 

• Doe ruimtelijke analyses

• Maak een portfolio

• Leid de ambassadeurs op

• Maak managers mede 

eigenaar

• Zorg voor een 

leertraject

• Geïntegreerde 

informatieproducten

• Verbetering 

beleidsontwikkeling

• Beter gebruik van 

informatieproducten

• Enterprise uitrollen

• Schaalbaar en 

flexibel platform

• Samenwerken met 

gebruikers, partners, 

klanten

• Digital twin • Vergroot het delen van 

kennis

• Evaluatie

• Nieuw/aangepaste strategie

• Samenwerking vergroten

• Nader te bepalen
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Sturing organiseren

• Opstellen van een GIS-strategie geeft een duidelijke richting aan

• Met wie en voor wie doe je dat?

− Stakeholders identificeren en analyseren

− Betrokkenheid creëren 
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Financien

CIO

Data

gedreven

Henk

van integrale

planning

Enterprise 

architect

Security
ICT

Jeroen van 

Groen

Hoofd

woningbouw
Data 

scientists

Mireille van

de provincie

GIS-
omgeving

• Bij opstellen van een strategie 
zijn 3 soorten stakeholders van 
belang:

− Wie hebben inhoudelijke 
ideeën en plannen? Wie 
kennen de business 
processen?

− Wie stellen de 
randvoorwaarden (ICT, 
enterprise architect, security 
officers, etc.) ?

− Wie nemen de beslissingen 
over inzet van mensen, 
middelen, wie kan als sponsor 
dienen?

Stakeholders identificeren
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Stakeholders analyseren

• Wat is het belang van mijn stakeholder

• Hoe denkt mijn stakeholder

• Wat voor soort vragen heeft mijn stakeholder

• Is er een conflicterend belang

• Wat voor invloed heeft mijn stakeholder • Is het belangrijk dat deze stakeholder positief is

• Wat moet ik daarvoor doen
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Stakeholders analyseren
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❶ Visie (Wat zien we als succes?) ❷Waardevermeerdering (Welke waarde levert het op?)Principes

Doelen en resultaten
Organisatie

Managers

Beleids-
medewerkers

Medewerkers

❹ Implementatie Roadmap

Jaar 5Jaar 1 Jaar 2

Investeer in het platform Bouw vermogen Groei Moderniseer

Jaar 3

Evalueer

Jaar 4

❸ Strategie (Hoe bereiken we succes?)

Medewerkers & Cultuur

Resultaten

Informatie en apps

Resultaten

Processen en Governance

Resultaten

Infra en technologie

Resultaten

Dienstverlening en samenwerking

Resultaten
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Samenvatting

Onderwerp:

“Sturing geven aan GIS-ontwikkelingen 

in uw organisatie”

Doel:

Handvatten voor sturing aan GIS-

ontwikkelingen om daarmee ArcGIS 

optimaal te benutten om de 

bedrijfsprocessen in uw organisatie te 

ondersteunen.

Toenemende 

mogelijkheden

Binnen uw 

organisatie

We helpen graag mee!

Sturing geven

GIS-strategie met 

stakeholders

Succes!



TEXT (BACKGROUND M)

• Esri Nederland Opleidingen: 

− Masterclass: Geo-informatievoorziening binnen uw organisatie

− Masterclass: Architectuur & GIS

− Masterclass: Manager en GIS

− Masterclass: Voorbereiden op de verandering

• Esri Nederland consultancy:

− Standaard aanpak opzetten GIS-strategie

• Blijf op de hoogte!

− Schrijf u in voor de Esri GIS Nieuwsbrief of het Esri Magazine via esri.nl/mailings

− Technische artikelen, tips, downloads via esri.nl/support

Meer informatie


