
Geo-zaakgericht
Zaakgericht werken, e�  ciënter 
en e� ectiever

CLAFIS heeft veel expertise op het gebied van Geo-informatievoorziening. Omdat 
onze kennis het gehele Geo-domein beslaat, benaderen wij de vraagstukken van 
onze klanten met een brede blik. Onze specialisten hebben ruime ervaring op de 
processen bij onze klanten waar ruimtelijke informatie wordt toegepast. Denk 
daarbij aan de sectoren Energie en Infrastructuur, Gebouwen en Water.

De afgelopen jaren heeft Nederland 
toegewerkt aan het tot stand komen van 
de Geo-gerelateerde Informatiemodellen 
en Standaarden en de opbouw van de 
Geo-basisregistraties waaronder die van 
de landsdekkende BGT. Hiermee is er een 
grote stap gezet naar een uniforme Geo-
informatievoorziening in Nederland.

In de gehele Geo-informatie procesketen 
van ontwerp, realisatie, inwinning, beheer, 
gebruik en asset management maken 
overheidsorganisaties nog weinig gebruik van 
het middel zaakgericht werken.

NLCS
In mei 2018 heeft de overheid besloten 
om de open NederLandse Cad Standaard 
(NLCS) als tekenstandaard in de grond-, 
weg- en waterbouw (GWW-sector) op te 
nemen in de ‘Pas toe of leg uit’ lijst van Forum 
Standaardisatie.

Door het toepassen van de NLCS ontstaat er in 
de procesketen, zowel voor opdrachtgever als 
opdrachtnemer, duidelijkheid over de manier 
van tekenen en de uitwisseling van tekeningen.

Plantopografi e
Nu de BGT landsdekkend beschikbaar is 
hebben gemeenten sinds kort de mogelijkheid 
om plantopografi e optioneel mee te leveren 
aan de LV-SVB met status ‘plan’. Hierdoor is 
het momenteel mogelijk om plantopografi e, 
net zoals IMGeo (optioneel), via de BGT op te 
vragen.

Onafhankelijk
CLAFIS is onafhankelijk en werkt binnen de 
hele keten van Geo-informatievoorziening. 
Zowel ten aanzien van producten 
van leveranciers als ten aanzien van 
dienstverleners. Onze specialisten zijn 
kennisdragers die door hun ruime ervaring in 
de hele Geo-dataketen weten hoe de Geo-
informatie tot stand is gekomen en daarmee 
onze klanten adviseren op de gebieden 
organisatie, informatie en applicatie.

CLAFIS specialisten zijn daarmee uitstekend 
toegerust om uw organisatie te helpen het 
Geo-zaakgericht werken breder binnen uw 
organisatie te implementeren.

Interesse
Naast de huidige Geo-informatievoorziening 
bij overheden ontstaat er door het gebruik 
maken van het middel zaakgericht werken een 
verbeterde inrichting van de processtromen 
met betrekking tot Geo-informatie binnen de 
overheidsorganisatie en haar stakeholders. 

Onze specialisten denken graag met u mee 
en zijn uw sparringpartner in de advisering en 
inrichting van het zaakgericht werken in de 
Geo-informatievoorziening.

CLAFIS.nl/geo-informatie
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