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ICT-domein – Indeling van ICT-services op basis van gelijkgestemde eisen

Bedrijfsdomein – Een verzameling van bedrijfsfuncties

Bedrijfsfunctie – (Hoofd)functionaliteit van de organisatie,
binnen een bedrijfsdomein. Implementatie onafhankelijk(!)
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Perc ent age
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ICT-service – samengesteld geautomatiseerde component, bestaande uit
de gewenste functionaliteit van de informatiesystemen en de eisen voor de infrastructuur
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prestatie-indicator (PI) – Prestatie
van een bedrijfsfunctie
Werkproces –aaneenschakeling van bedrijfscomponenten. Dit is implementatie- en
waterschapsafhankelijk.

prestatie
prestatie-indic atoren
prestatie-indic
atoren

1.

Bedrijfsfuncties
Bedrijfsfuncties

ICT
ICT-domeinen
ICT-domeinen

Strat egisch Plannen: Op bas is va n h et ma na gem ent c ontra ct wor de n pr og nos es
opg estel d en b ele id g eform ule erd vo or on der ho ud, be hee r, perso ne el, ink oo p en
KAM.
Capa citeitsbeh ee r: Ca pac iteits pro gno ses o pstel le n, pl ann en, met en e n toetse n
van d e trans portc apa cite it, zuiver in gsca pac iteit e n sli bver werk in gsca pac iteit.

ICT domeinen
1.
Front Office/Kanalen: D e ICT-po ort na ar b uite n, bev at all e no odz ake lij ke ICT serv ices
voor d e ICT-ko pp eli ng m et extern e pa rtije n va n inte rne fu ncti ona lite it en o nd erste unt het
Keten d enk en. C luste rin g va n de b en od igd e ICT-ser vice s.
2.
Manage ment Inform atie: All e ICT-serv ices die v an b el an g zij n voor het ge ner ere n e n
ontsl uite n van m an ag eme nt inform atie. B ela ngr ijkst e clust ercriter ia is v ertro uw eli jkh eid
en int egr iteit va n dez e inf ormati e.
3.
Proce svoe ring: Apart d ome in o p bas is va n het ‘ alw ays- on/re al-ti me’ ( ho ge
besc hik baar he ids eise n) kar akter v an d e ICT servic es, ter on der steu nin g va n het
prim aire proc es.
4.
Logistiek: Dom ei n met ICT servic es g eric ht op afh an de lin g. Spe cifie ke kar akter istiek en
hierv an z ijn; vo lg ord eli jkh ei d, ‘ge he ug en’ en sp ecifi eke fu ncti one le o pl ossi ng en.

Werken met dimensies:

2.

• Kwaliteit – hoe presteert het proces ten aanzien van kwaliteit?

3.

P en C Cyclus: (Pl an nin g e n Co ntrol) Het o pstel len v an p la nn en (m eerj are np la n,
jaar pl an, be grot ing en m ara p) ter be oor de lin g en eva lu atie va n ho ger
man age me nt.

4.

Proce svoe ring: Het eig en lijk e “b estur en” va n het z uive rin gspr oce s (= transp ort,
zuive rin g en s li bver werk in g). Dit be staat uit m eten, co ntrol ere n, bi jstel le n, bestur en
en re gistre ren v an h et zuiv eri ngs proc es.
Bedieningsbehee r: D it omvat h et vaststel le n van h et be di eni ngs pl an o p ba sis va n
geform ul eer d be lei d. Dit is d e tactisc he fu nctie, b en odi gd v oor pr oce svo erin g.

• Tijd – hoe presteert het proces ten aanzien van tijd?
• Flexibiliteit – hoe flexibel is het proces bij het uitvoeren van de activiteiten?
• Kosten – wat zijn de kosten van het (uitvoeren van het) proces?
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5.
6.

Inkoop/voorraadbehe er: H et daa dw erke lij ke i nko pe n, kwal iteitsc ontro le op
gel ever de m ateri al en e n pro duct en, vo orra ad be hee r en a ll e da arb ij b eho ren de
admi nistr atiev e ha nd el ing en.

7.

Diensten nive aubehe er: Omvat h et beh ere n va n all e co ntracte n di e met de rde n
zijn g esl ote n voor het be he er e n on der ho ud va n de RWZI’s. Hier bi j moet g ed acht
word en aan de zo ge na amd e SLA ’s (Serv ice L ev el Agr eem ents) d ie m et
toele ver anci ers w ord en g esl oten.
Administr atief behe er: Het ver werk en v an b edr ijfsg eg eve ns, het re gistrer en e n
docu me ntere n van corr esp on de ntie, fina nci eel b eh eer en d e adm inistr atiev e
orga nis atie v an d eze bed rijfs fu nctie.
Person eel: Functi one rin g - en be oor del in gsg espr ekke n en d e daa rbi j be hor end e
ond erste un end e formu li ere n en ra pp ortag e. Wervi ng e n sel ectie act ivite iten. All e
bij d eze fu nctie s be hor en de a dmi nistrat iev e en r egistr atie activite iten.
Kwaliteitsbeh eer : H et in richt en en on der ho ud en v an de kw alit eit van de be he er
en o nd erh oud proc ess en. H ier v all en r isic o-a naly ses ond er, ke nni sma na gem ent
en co ntin uïteitsb eh eers in g. Dit ka n g ezie n w ord en a ls e en ti jd eli jke ( initi ëre nd e)
functie, re chtstre eks u itvlo eis el va n d e gefo rmu lee rde v isi e ter b evor der in g van het
kwal iteits de nke n. In de toek omst o nde rde el v an d e in div idu el e be dri jfsfuncti es.
Exte rne conta ctenbehe er: H et inri chte n, on der hou de n va n cont acten m et
derd en, a nd ers d an l ever anc iers. H et betreft hi er g eme ente, kl ante n(w ater lei di ng
maatsc hap pi je n), priv ate zui ver aars, i ndu strie e. d. Een re chtstre eks uitv loe ise l va n
de vis ie.
Servi cede sk: E en l og isch e entit eit, niet n oo dzak el ijk erwi js e en fysi eke l ocati e of
pers oon. D eze fu ncti e reg istree rt mel din ge n van div erse a ard, z oals: kl acht en e n
vrag en va n de omg evi ng, e n van “ geb ruik ers” v an d e RWZI voor m eld in g van nietregu li ere sit uati es (uit een lo pe nd va n sl echt lo pe nd e motor en e n le kka ges tot
defecte v erl ichti ng o p het RWZI terre in).
Configuratiebehe er: Re gistrat ie va n al le i nstal lati ecom po ne nten te n be ho eve
van b eh eer e n on der ho uds activit eite n.
Onderhoudbeheer: Opste lli ng en afstem min g va n het o nd erh ou dsb ele id m et WS
man age me nt/bestu ur. Eval uati e va n het g evo erd e be lei d.
Uitvoering onderhoud: feitelijk e uitv oer in g van het on der ho ud (d oor eig en
pers one el of d oor der de n)

8.

Onderhoud

9.

10.

11.
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13.
14.
15.

5.

Algemen e se rvic es: ICT s ervic es di e ter be schi kki ng staa n vo or elk e g ebr uike r en
basisf uncti on alit eit verz org en a ls com mun icati e e n het b esch ikb aar m ake n van
inform atie. Ontw erpc riter ia zi jn g eric ht op d e dat a inte grite it en b esc hik baa rhe id.

6.

Kennis: ICT servi ces g eric ht op h et be her en (p rod uce ren en va stle gge n) va n ken nis.
Het pri mair e o ntwer pcrit eria is ge bas eer d op ‘pe rforma nce ’ (rek en- en
verw erki ngsc ap acite it)
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