
Doorontwikkeling e-Suite tot 2023:
PLATFORM VOOR DE DIGITALE SAMENWERKING VAN 
MORGEN.

Presentator
Presentatienotities
E-Suite is het zaaksysteem wat wij gebruiken voor de registratie van zaken omtrent Publieke Dienstverlening.Aangezien er behoefte is om een stip op de horizon te gaan formuleren is er een visie opgesteld voor de e-suite.Hoe gaan we de komende jaren de e-Suite in onze organisatie inzetten als Platform voor de digitale samenwerking van morgen.. We geven een doorkijk naar de richting van de e-Suite, zoals we dat in 2023 voor ons zien op basis van de behoefte vanuit de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsprocessen. Ook de landelijke ontwikkelingen als Common Ground worden hierin betrokken. 



Stelling 1
• We mogen van de overheid dezelfde 

dienstverlening verwachten als dat we van 
commerciële bedrijven doen.



Inhoud

• Behoeften Gemeenten door Ron 
Sintemaartensdijk

• Landelijke ontwikkelingen door 
Hugo ter Doest

• Productvisie door Matthijs 
Meijntjes

Presentator
Presentatienotities
Op basis van een unieke samenwerking tussen Gemeente, Dimpact en Atos  is de visie over de doorontwikkeling van de e-suite samengesteld. Deze samenwerking gaan we voortzetten en wordt vanuit de perspectieven Klant, Behoefte, Waarde en product de doorontwikkeling van de e- Suite belicht. Als afsluiting wordt de roadmap naar 2023 weergegeven.Wie zijn wij.Ik ga jullie meenemen in de Behoeften van GG als Klant . Hugo is van Dimpact en neemt jullie mee in de landelijke ontwikkelingen. En Matthijs neemt jullie mee als vertegenwoordiger van de leverancier Atos.We sluiten af met een doorkijk wanneer gaan we nu iets realiseren. 



Inleiding

Klanten Behoeften

Waarde Product

Presentator
Presentatienotities
De visie is opgesteld adhv 4 perspectieven:Waarbij gekeken is naar de huidige situatie en de situatie op lange termijnKlanten: 	Wie zijn de belangrijkste afnemers / gebruikers van het product?Behoeften: 	Welke behoeften hebben de klanten mbt het product?Waarde: 	Wat draagt het product bij aan de doelstellingen van de klant?Product: 	Hoe geeft het product invulling aan de behoeften van de klant? 



Klanten van de e-Suite
• Drie categorieën gemeenten

– Klein tot 25k
– Middelgroot tot 100k
– Groot 100k+

• Organisatievorm
– Netwerken, samenwerkingsverbanden, 

regiegemeente

• Demografie
– 24/7, mobiele devices, digivaardigheid, klant

centraal, Privacy (AVG)

Presentator
Presentatienotities
De Atos e-Suite is specifiek gemaakt voor de gemeentelijke markt waarbij het generieke ondersteuning biedt voor het realiseren van e-diensten Het moet voor alle drie de categorieën geschikt zijn.Klein Olst- Wijhe / LanderdMiddelgroot Assen DeventerGroot Emmen Zwolle Groningen RotterdamErvaring leert kleine gemeenten willen vaak een all-in-one oplossingGrotere gemeenten hebben voor sommige onderdelen al andere oplossingen in gebruik en willen die kunnen koppelen Dit vraagt om flexibiliteit en openheid van de e-SuiteSamenstelling van de bevolking.

https://dimpactcv.sharepoint.com/sites/PresentatieGroningenoverproductvisie/Gedeelde%20documenten/General/Aangepast%20filmpje%20Ron.mp4


Behoeften

• Burgers kunnen digitaal producten 
aanvragen en volgen

• Digitale archivering mogelijk is
• Betere naleving van servicenormen
• Minder herhaalverkeer van toepassing is
• Standaardisatie Processen & applicaties

Presentator
Presentatienotities
Status vergunning aanvragenWeten waar je recht op hebtPapieren aanvraagAfhandeltermijnen klachten / bezwaar en beroepTerugbelverzoeken binnen 24 uurWhatsapp telefoon mail 1 kanaal met de gelijke informatieuitingenUniformiteit uitingen op e-formulierenWorkflows opbouwStandaardisatie koppelingenExcel, sharepoint teams.



Behoeften Burger

• Informatie integraal en 
overal toegankelijk

• Op één logische, veilige plek
– Privacy geborgd

• Transacties starten
– Voortgang, inzicht, documenten

Presentator
Presentatienotities
Informatie via 1 portaal GKBProducten soortgelijk aanvragen PDF / formulier invullenGegevens niet op straat komen te liggenDoorverkocht voor commerciele doeleinden



Waarde
• Verdere verbetering van de dienstverlening

– beter in te spelen op de behoefte van de burgers 
/ bedrijven. 

– bij te dragen aan een verdere transparantie naar 
zowel de burger als de interne organisatie toe.

– de interne bedrijfsprocessen verder te 
automatiseren. 

– het toe te passen binnen een diversiteit aan 
processen. 

– de traditionele organisatiestructuren te 
doorbreken en 

– de informatiehuishouding op orde te brengen. 

Presentator
Presentatienotities
Bij de aanpak die we voorstaan, zijn de volgende uitgangspunten van belang:We gaan niet zelf het wiel uitvinden, maar zoeken nauwe samenwerking met andere gemeenten;Gebruik maken van het generieke zaak afhandelproces:Gebruik maken wat aangeboden wordt vanuit andere gemeenten.We kiezen waar mogelijk voor standaard oplossingen, tenzij;Vertrouwelijkheid of politieke keuze specifieke modellering van het proces noodzakelijk maken;Er een taakspecifiek systeem (bijvoorbeeld GWS) gebruikt wordt die de workflow en de procesafhandeling in zich heeft.Klant centraalInzicht bieden in status dvle / productLean onnodig ballastProces begin tot einde ketenregie.1 bron van gegevens Eenduidige definities.



Stelling 2
• Common Ground is oude wijn in nieuwe 

zakken.



LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN 
HUGO TER DOEST (DIMPACT)



Op weg naar een API-landschap

• Common Ground
• Digitaal Stelsel

Omgevingswet (DSO)
• VNG Realisatie
• Kennisplatform API’s 

Nederland: API Strategie
• Developer.overheid.nl: 

portaal voor developers



Wat is ZGW?
Zaakgericht werken is een 
vorm van procesgericht 
werken waarbij de informatie 
die tijdens een bedrijfsproces 
wordt ontvangen of gecreëerd, 
samen met informatie over de 
procesuitvoering, 
wordt vastgelegd bij een zaak 
en uniform kan worden 
ontsloten naar 
alle betrokkenen.



Scope van ZGW API's





Wat leveren we op?
ZGW API standaard
•API specificaties (OAS3)
•Documentatie
•Technisch
•Functioneel

Hulpmiddelen
•Referentie implementatie van de ZGW API’s

(provider)
•Demo applicatie (consumer)
•Gegevensmodel(len)
•Geautomatiseerde test en buildstraat (CI)



Roadmap



Aanpalende projecten en pilots

• VNG-R richt ondersteunende 
projecten in

• 5+ pilot-projecten



Stelling 3
• Een all-in-one zaaksysteem is niet meer 

van deze tijd.



PRODUCTVISIE
MATTHIJS MEIJNTJES (ATOS)



Uitgangspunten
• Het e-Suite platform biedt op dit moment rijke functionaliteit voor

de gemeenten om de volgende stap te zetten in verdere
verbetering uitbreiding van de dienstverlening om hiermee:
– beter in te spelen op de behoefte van de burgers / bedrijven.
– bij te dragen aan een verdere transparantie naar zowel de burger als

de interne organisatie toe.
– de interne bedrijfsprocessen verder te automatiseren.
– het toe te passen binnen een diversiteit aan processen.
– de traditionele organisatiestructuren te doorbreken en
– de informatiehuishouding op te brengen. 



Toekomstperspectief
• De e-Suite wordt bij de meeste gemeenten ingezet voor het ondersteunen

van het zaakgericht werken. We zien dat er tevens behoefte blijft bestaan
bij de gemeenten aan andersoortige procesondersteuning.

• Afhankelijk van de grootte van de gemeente bestaat er steeds meer
behoefte om de e-Suite zodanig vorm te geven dat gemeenten meer
keuzevrijheid krijgen in het inzetten van functionaliteiten in de e-Suite

• Een belangrijk uitgangspunt die we hierin moeten hanteren is dat
ketensamenwerking één of meer bedrijfsprocessen moet ondersteunen, 
die over meerdere organisaties gaan



Speerpunten
• Usability
• Procesondersteuning
• Geo-informatie
• Open en flexibel
• Ketensamenwerking en netwerkorganisaties
• Managementinformatie
• Informatiebeheer
• Continuous Delivery / Integration



Stelling 4
• De huidige e-suite moet voor mijn gemeente 

het centrale hart van de informatie-
architectuur worden.



Architectuur



Vragen?



Hoe kun je 
meedoen? 

• Heb je een mooie use case welke 
zich uitstekend leent om te 
realiseren volgens de principes 
van de common ground. Neem 
dan contact op!

• Een visie is nooit af. Wil je 
feedback geven? Vul dan het 
kaartje in ‘ik wil graag meer 
weten over’: de visie. Dimpact 
neemt dan contact met je op
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