Informatieplan 2012-2016
GRIP OP UW ICT

De veelvoud aan opdrachten vanuit de centrale
overheid leidt tot een toename van het aantal
applicaties. Zo hebben gemeenten gemiddeld
ongeveer 250 applicaties in gebruik. Een
Informatieplan helpt u om gestructureerd grip
op uw ICT te krijgen én te houden. Het
uitgangspunt is hierbij ‘meer met minder’,
aangezien uw huidige applicaties vaak meer
kunnen dan u denkt.

Hoe werkt het Informatieplan 2012-2016?
Het Informatieplan
onderdelen:

Wat is een Informatieplan 2012-2016?
Met het Informatieplan zetten de adviseurs van
XCENT hun kennis van en jarenlange ervaring in

behandelt

de

volgende

inventarisatie van de huidige hard- en software;

de lokale overheid om in gestructureerde plannen

inventarisatie van de huidige projecten en
ontwikkelingen;

met een meerjarenbegroting voor de jaren 20122016.

vaststellen van de informatiebehoefte van de
gemeente;

Waarom een Informatieplan 2012-2016?

opstellen van de huidige en de gewenste ICTarchitectuur;

Met het Informatieplan 2012-2016 ondersteunen
onze pragmatische adviseurs uw gemeente bij het
bereiken

van

uw

ICT-doelstellingen.

Onze

analyse van de huidige applicaties;
opstellen van het huidige en het gewenste
applicatieoverzicht;

adviseurs hebben kennis van zowel de processen
en systemen als financiën. Het informatieplan helpt

opstellen van een
begroting voor de ICT;

u om gestructureerd de ontwikkelingen vanuit de
centrale overheid het hoofd te bieden.

opstellen van een meerjarenkostenbegroting
voor de ICT;

Tevens biedt de meerjarenbegroting uw financieel
adviseurs een handvat voor het monitoren van de

opstellen van aanbevelingen.

ICT-budgetten.

meerjareninvesterings-

Het Informatieplan is gebaseerd op uw behoefte
en biedt u een leidraad waarmee u de komende
ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet kunt
treden. Het Informatieplan leidt tot besparingen
en/of meer efficiëntie. Desgewenst kunnen wij u
ondersteunen bij de verdere uitvoering van het
plan.
Doelgroep
Het Informatieplan 2012-2016 is bestemd voor
hoofden I&A, hoofden Bedrijfsvoering en
gemeentesecretarissen.
XCENT Advies
XCENT Advies is een zelfstandige werkmaatschappij binnen XCENT. XCENT Advies richt zich
op de bedrijfsvoering in de breedste zin van het
woord en bestaat uit een team van ervaren
adviseurs in uiteenlopende disciplines. Zowel
generalisten als experts werken samen aan
opdrachten of projecten. Zodra de situatie daar om
vraagt, zetten we meer of minder adviseurs in. Op
die manier zorgen wij ervoor dat vraagstukken
vanuit
verschillende
perspectieven
worden
benaderd met optimale efficiëntie.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar
advies@xcent.nl of contact opnemen via
onderstaande gegevens.

