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Wie zijn wij?
Roeland van der Gugten - Data adviseur 
Cluster Versterking Bestuur en Organisatie – Gemeente Dordrecht

- beheer en onderhoud van de buitenruimte zo goed 
mogelijk aansluiten bij wensen en behoeften van gebruikers 
- integraal programmeren van projecten in de buitenruimte 
en de invoer van assetmanagement

verbinden van:
- maatschappelijke vraagstukken
- de kracht van de mens (vakinhoudelijke collega’s)
- computer (digitalisering en data)

Theo Santegoets - Adviseur Strategie en 
Innovatie 
Cluster Ruimtelijke Kwaliteit – Gemeente Dordrecht
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Wie zijn wij?
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Intensieve samenwerking met 
Servicegemeente Dordrecht - afdeling GEO

- Functioneel Applicatie Beheer
- Licenties 
- Realisatie apps/maps
- Data ontsluiting / preparatie



Aanleiding Generiek
- Groeiende (data/kaart)behoefte in de organisatie 

- Veel gemeentelijke werkprocessen hebben een relatie met een locatie

- Kaartgegevens geven inzicht / overzicht 

- Mogelijkheden voor integrale (keten) samenwerking

- Transparante overheid en participatie inwoners
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Aanleiding Specifiek

COALITIEAKKOORD

“Bij de voorbereiding en uitvoering van alle 

werkzaamheden worden de verschillende 

investerings- en onderhoudsplannen van de 

gemeente naast die van de verschillende 

(nuts)bedrijven gelegd. Uitgangspunt is dat werk met 

werk wordt gemaakt en dat we werkzaamheden 

zoveel mogelijk combineren.” PROGRAMMEERTAFEL

Ontstaan uit Dordtse behoefte uit werkpraktijk: 
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Aanleiding Specifiek
Afstemming via excels werkte onvoldoende: kaartinformatie nodig! 

Bestaande kaartviewer functioneerde onvoldoende

De Kracht 
van de Kaart



Aanleiding Overig
- Versnippering in kaartoplossingen in de regio

- Tekstuele uitleg over locaties zonder ondersteuning van een kaart
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Samen op de Kaart
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Toelichting over het gebruik MIP

Afstemmen van initiatieven / projecten / programma’s

MIP



Onderhoud en vervanging



Ondergrondse infra



Woningcorporaties



Stedelijke projecten



Invloeden van buitenaf



Demo MIP

MIP Slide

https://drechtsteden.enl-mcs.nl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=67c5b6adf3fd4bb29695848f59122e8a
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Ervaringen gebruik MIP

Potentieel is enorm

Gevaar voor wildgroei (kaartlagen)

Kaart wordt goed gebruikt en is toch onbekend 

Behoefte aan publieke kaart

Noodzaak voor opschalen / bestendigen / structureren

Interesse uit de regio



Lessons to share

Betrek potentiële gebruikers aan de voorkant
Haal op wat zij wensen aan functionaliteit (draagvlak)

Begin klein, maak snel zichtbaar resultaat
Zorg voor voldoende capaciteit en ‘know how’

Creëer hiermee enthousiasme en bouw stapsgewijs uit
Volg de energie die er is

Denk na over wat je intern en extern wilt delen

Wees alert op het doel van de kaart (vertroebelingsrisico)

Investeren in de kaart loont! 



Vragen?

MIP-kaart: Theo Santegoets

Samen op de Kaart: Roeland van der Gugten
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Of kom naar het netwerkplein: stand Samenwerken


