
 

Roadmap voor iDiensten voor de provincie Utrecht 

De Roadmap concretiseert de ambitie van de decentrale overheid (DCO) voor het gewenste 
gebruik van iDiensten. De Roadmap beschrijft hoe deze ambitie in uw organisatie 
geïmplementeerd kan worden. U heeft zo een hulpmiddel in handen om uw (interne) 
organisatie te richten en de juiste doelen te bereiken.  

 
Wat houdt de Roadmap in? 

 

Hoe iDiensten de provincie kunnen helpen hebben we samen 
met beleidsmedewerkers van de provincie Utrecht in kaart 
gebracht. We hebben het beleid en de strategische 
ontwikkelingen in kaart gebracht. Wat zijn de wensen, 
ambities en randvoorwaarden vanuit verschillende afdelingen 
van de organisatie? De beelden bij de stip op de horizon en de 
stappen om daar te komen, zijn in een aantal sessies steeds 
concreter gemaakt.  
 
Het eindresultaat is een presentatie die binnen de Provincie 
Utrecht gebruikt is om het MT en de betrokken afdelingen 
verder te informeren. 
 

Voor wie is de Roadmap? 
 

De Roadmap is bedoeld voor alle DCO’s die meer willen met 
het concretiseren van iDiensten. Het is geschikt voor zowel 
DCO’s met een eigen centrale die domeinen willen 
combineren of overwegen om onderdelen als dienst in te 
kopen, als ook voor DCO’s die geen eigen centrale hebben en 
willen oriënteren wat de mogelijkheden zijn voor hun 
organisatie.  
 
Het opstellen van een Roadmap is de eerste stap in het 6-
Stappenplan (zie beschrijving 6-Stappenplan) om te komen tot 
iDiensten. Deze helpt u en uw organisatie om stapsgewijs te 
komen van verkenning, tot uitwerking, tot realisatie van 
iDiensten.  
 

Hoe ziet de iDienst Roadmap er 
uit? 
 

Wij begeleiden uw organisatie in het opstellen van de 
Roadmap. Samen met uw medewerkers creëren wij een 
proces op maat. In het eerste verkennend gesprek stellen we 
de uitgangssituatie vast en bespreken we globaal de 
mogelijkheden. Hierna vinden een aantal sessies plaats met 
voor dit onderwerp relevante medewerkers uit uw 
organisatie. De informatie en keuzes komen vanuit uw 
organisatie. Wij begeleiden het proces, bereiden keuzes voor 
en werken alles verder uit. 
 
De kracht van de Roadmap zit in de korte doorlooptijd. De 
Roadmap kan worden opgesteld met een doorlooptijd van 2 
tot 3 maanden, uiteraard afhankelijk van de beschikbaarheid 
van de personen uit uw organisatie en het aantal benodigde 
sessies. 
 

 



Deel uit de Roadmap van de provincie Utrecht  

 
Partijen die u kunnen helpen bij 
het opstellen van een Roadmap 
 
 

 

 
 
 

 


