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Inleiding

Besluiten nemen is het dagelijks werk van 
gemeenteraden, colleges, provinciale staten 
en waterschappen. Het is om meerdere 
redenen een complex proces. Er zijn veel 
mensen, afdelingen en organisaties bij be-
trokken. Soms is informatie vertrouwelijk of 
zelfs geheim. Maar meestal moet iedereen 
informatie juist zo goed en gemakkelijk mo-
gelijk terug kunnen vinden, ook iemand die  
níet thuis is in overheidsland. Mensen alleen 
maar informeren is niet langer genoeg. 
Participeren en samenwerken, het liefst zo 
vroeg mogelijk in het besluitvormingspro-
ces, is steeds belangrijker.  

Dit e-book gaat in op een ernstig onder-
schatte factor: de digitale ondersteuning 
van het besluitvormingsproces. Door oude 
paradigma’s laat die nogal te wensen over.

Het lijkt op het maken van een tocht door 
een grote stad. De reiziger moet met al zijn 
bagage hollen van de trein naar de bus, om 
na het missen van de aansluiting hijgend 
en puffend alsnog te proberen om de tram 
te halen, waarna hij het laatste stuk lopend 
moet afleggen. Dit e-book laat zien, dat dit 
ook anders kan.
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Casus 1 Vuurwerkvrije zones
Het is 7 januari als de gemeenteraad na een opnieuw roerig verlopen oudjaar bij 

elkaar komt. De oppositie is het tumult zat. Er wordt een motie vreemd aan de 

orde van de dag ingediend, die het college oproept om ruim voor de volgende 

jaarwisseling een flink aantal vuurwerkvrije zones in te stellen, in samenspraak 

met de bevolking, winkeliers en andere belanghebbenden. De raad – en vooral 

de oppositie – wil nauw betrokken zijn bij het aanwijzen van de zones. De motie 

wordt unaniem aanvaard en het college zegt toe om zowel raad als inwoners 

nauw te betrekken bij het bepalen van de gebieden die komende jaarwisseling 

vrij moeten blijven van zevenklappers, gillende keukenmeiden en kanonslagen.

Met integrale ondersteuning van besluitvorMing:

De motie vreemd vormt het begin van een dossier dat al binnen een fractie kan 

worden aangemaakt. De griffier ontvangt het dossier, met daarin een motie,  

foto’s van vernielingen, krantenknipsels over de onrust en e-mails van veront-

ruste burgers. De griffier koppelt het aan de raadsvergadering. Na behandeling 

wordt het dossier – inclusief de aangenomen motie – doorgegeven aan de 

gemeentesecretaris. Die legt het het in handen van een beleidsambtenaar.

Nadat hij eerst een procesvoorstel ontwikkelt en afstemt met verschillende 

partijen, brengt de beleidsambtenaar het procesvoorstel in bij het portefeuille-

houders-overleg. Na goedkeuring kan de steller aan de slag. Hij betrekt externe 

partijen en de raad bij het ontwikkelen van het collegevoorstel. Na het goed-

keuringstraject door het sectorhoofd en evt.een  juridische en financiële check, 

behandelt het college het voorstel (papierloos) in de Parlaeus-vergaderapp. 

Omdat alle partijen tijdig zijn betrokken en hebben kunnen meedenken, kan de 

raad de collegebrief met de aangewezen zones ter kennisgeving aannemen. 

Van begin- tot eind heeft het idee Parlaeus niet verlaten en is er een rijk en 

overzichtelijk dossier ontstaan. 
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De derde factor

Buitenstaanders onderschatten gemakkelijk hoe complex 
politieke en bestuurlijke besluitvorming is. De complexiteit 
zit hem niet alleen maar in de inhoud. Die kan al moeilijk 
genoeg zijn. Maar ook de democratische vereisten en 
politieke gevoeligheden dragen bij aan de uitdaging. 
En daar komt een derde factor bij: de technische 
ondersteuning schiet vaak tekort. Dat heeft een niet te 
onderschatten impact.

Het uit zich op allerlei manieren:

⊲ Het is moeilijk om te bepalen wat de exacte status van 
een dossier is, wie waar mee bezig is;

⊲ Moties en toezeggingen zijn lastig te volgen;
⊲ Langetermijnagenda’s laten zich maar moeilijk vormen 

en zijn slecht beheersbaar;
⊲ Samenwerken op dossiers over duale of ambtelijke 

grenzen heen is vaak ingewikkeld, zo niet onmogelijk;
⊲ Burgers betrekken is complex en gebeurt vaak te laat;
⊲ Raadsleden en inwoners kunnen niet goed vinden  

wat ze zoeken;
⊲ Inzicht in het aantal dossiers en hun    

doorloopsnelheid is beperkt;
⊲ Managementgegevens en sturingsinformatie   

zijn lastig te verkrijgen;
⊲ Audit-trails ontbreken of zijn moeilijk    

inzichtelijk te krijgen;
⊲ Nuttige meta-informatie zoals geo-informatie   

kan niet worden toegevoegd;
⊲ Veel meta-informatie gaat verloren bij    

overdracht tussen systemen.

Hoofdstuk
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Samenwerken met behoud van verantwoordelijkheden

Scherpzinnige lezers zien aan bovenstaande lijst onmiddellijk 
dat hier thema’s op staan die soms beide zijden van de duale 
grens raken, soms de raadszijde en soms de college en/of 
ambtelijke kant. Het is goed om vast te stellen dat de drie ‘si-
lo’s’ uiteindelijk samen de lokale overheid vormen. Hoe strikt 
de verantwoordelijkheden ook gescheiden zijn, gezamenlijk 
zijn ze verantwoordelijk voor het nemen en uitvoeren van 
besluiten. Hierover later meer.

Het lijstje hierboven is natuurlijk niet uitputtend. Je kunt zelf 
waarschijnlijk nog wel wat aanvullingen bedenken. Voor we 
stilstaan bij hoe het anders kan, kijken we eerst naar de oor-
zaak van deze situatie.

Het spaghetti-monster 
Moeizame ondersteuning van besluitvorming wordt 
veroorzaakt door het spaghetti-monster. Het spaghetti-
monster verstopt zich in de hele organisatie en produceert 
telkens nieuwe losse sliertjes. Daardoor neemt de 
onoverzichtelijkheid toe en daalt de efficiency. 

Het spaghetti-monster ontstond door het 
automatiseren van steeds meer handelingen in het 
besluitvormingsproces. Voor al die handelingen bedachten 
we ‘oplossingen’. Zo zijn er oplossingen bedacht om 
ingekomen poststukken mee te verwerken, of om 
archiefstukken op te slaan. Er zijn vergaderoplossingen 
gemaakt. Oplossingen om raadsinformatie te delen. 
Anderen bedachten systemen om websites te bouwen 
en te onderhouden. Of systemen om vergunningen 
te regelen en subsidies mee te verwerken. Er zijn 
oplossingen ontstaan om vergaderingen te publiceren en 
uit te zenden op internet. En dan zijn er nog oplossingen 
voor het volgen van toezeggingen, het houden van 
opiniepeilingen en het indienen van petities.
Dankzij het internet ontstaan er ondertussen al maar 
meer nieuwe oplossingen die ook weer ondersteuning 
op deelgebiedjes leveren. Alleen voor democratische 
vernieuwing biedt de VNG een overzicht met tientallen 
verschillende instrumenten…

Hoofdstuk
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Op zich zijn al die oplossingen (meestal) prima producten, 
gezien de taak waarvoor ze ontwikkeld zijn. Maar om al 
die deeloplossingen te laten samenwerken is er de laatste 
jaren steeds meer energie gestopt in het aan elkaar kop-
pelen ervan. Al die koppelingen zijn ook weer sliertjes van 
het spaghetti-monster. Want koppelingen zijn kwetsbaar. 
Als er aan de ene of de andere kant van de koppeling een 
wijziging plaatsvindt kan de hele koppeling vastlopen. Het 
kost vaak veel tijd om te achterhalen wat de oorzaak is. Al 
die tijd is het werkproces verstoord. 

Het spaghetti-monster is de lappendeken van oplossingen 
en koppelingen die leidt tot inefficiëntie, downtime en 
frustraties. Maar belangrijker nog: deze gefragmenteer-
de aanpak staat grote verbeteringen en innovaties in de 
weg. Het is als drijfzand, hoe harder je je best doet om 
los te komen hoe vaster je komt te zitten. In het volgende 
hoofdstuk een route uit het moeras.

afdelingsvergadering 
Bespreking dossier

sectorhoofd 
Akkoord op dossier
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Casus 2 Buitendijks bouwen

Het buitendijkse uitbreidingplan moest het piece de resistance van de wethou-

der worden, voor haar pensioen. Het betrof een terrein met agrarische bestem-

ming, dus was goede planning van levensbelang. Een bestemmingswijziging 

van deze omvang lukt immers niet van vandaag op morgen. De wethouder 

wilde graag afscheid kunnen nemen met de start van de bouw van een nieuwe 

woonwijk die de woningnood aanzienlijk zou worden terugdringen. Door pro-

blemen met een actiegroep tegen buitendijks bouwen en de steun daarvoor van 

politieke fracties liep de planning uit.  

Het lukte niet om tijdig in de raad te komen met het plan. Dus viel de behande-

ling in de laatste vergadercyclus van de raadsperiode. Daar ging het mis. Eén 

wakker raadslid met Google maps en het besluit dreigde te worden uitgesteld.  

Een stommiteit – waarom had niemand dat gebouwtje gezien? De raad was 

al niet zo geamuseerd dat de behandeling twee keer was uitgesteld. Maar na 

deze blunder zag het er helemaal niet goed uit…

Met integrale ondersteuning van besluitvorMing:

Grip op een langdurig proces als een bestemmingsplan is geen sinecure, 

met zoveel termijnen, stappen en betrokkenen. Met Parlaeus doorloopt een 

bestemmingsplandossier een vooraf ingeregeld traject met termijnen. Daardoor 

houden beheerders grip. Afwijkingen zijn direct zichtbaar. Tijdens de hele loop 

is duidelijk waar het dossier zich bevindt, wat er nog gdaan moet worden en 

door wie. Omdat je met alle betrokkenen online kunt samenwerken op het dos-

sier, blijft alle informatie op één plek. Dat voorkomt niet dat er fouten worden 

gemaakt, maar zorgt wel dat er er tijd is om fouten te herstellen.

En omdat dossieropbouw én vergaderprocessen in één oplossing zijn samen-

gebracht is het een stuk eenvoudiger om een proces razendsnel opnieuw te 

doorlopen. Een correctie zoals hierboven kan zo toch binnen twee weken door 

de hele keten worden gerouteerd.
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Verkeerde beginpunten

De huidige manier van ondersteunen van besluitvormingsprocessen is 
ontstaan omdat er – achteraf bezien - drie keer een ‘verkeerd’ beginpunt 
is gekozen voor de ondersteuning van besluitvorming: documenten, 
informatie en vergaderingen. De keuzes waren met de kennis en 
mogelijkheden van toen heel begrijpelijk. Maar nu niet meer.

Document gedreven

Toen automatisering goed op gang kwam eind vorige, begin deze 
eeuw, begon dat met het maken van documenten. Wie wat langer 
meeloopt herinnert zich WordPerfect en haar ‘onderwater schermen’. 
Toen computers via netwerken gekoppeld werden, ontstonden de 
serverschijven vol met documenten. We hebben allemaal geleerd te 
denken in (digitale) documenten bestaand uit een of meer velletjes A4. 
‘Het document’ is in ons huidige paradigma de informatiedrager. 

Die denkwijze is alleen niet meer noodzakelijk. En het is de vraag of het 
nog handig is. Tegelijk is dat de status van dit moment die je niet zomaar 
kunt negeren.

Informatie gedreven

De opkomst van internet bood de kans om al die bergen documenten 
(die ‘informatie’) online beschikbaar te maken. Dat zie je terug in de 
manier waarop veel besluitvormingsondersteuning er nu uit ziet. Er is 
heel veel informatie beschikbaar.

Maar het aanbieden van informatie betekent niet dat het begrijpelijk 
is. Alleen maar informatie beschikbaar stellen, zelfs al is het keurig 
opgemaakt en goed toegankelijk voor slechtzienden, leidt snel tot een 
information-overload. Mensen haken af omdat ze hun weg niet kunnen 
vinden in de brij aan informatie.

Daarnaast is er bij veel betrokkenen niet alleen behoefte aan informatie 
maar ook aan communicatie en aan participatie.  

De online-dienstverlening van veel commerciële partijen legt de lat 
voor gemeenten ook steeds hoger. Communicatie-instrumenten voor 
particulieren (denk aan Whatsapp), banen zich een weg naar organisaties. 
Betrokkenen verwachten service, toegang, overzicht, antwoord, gesprek. 
Er groeien generaties op voor wie co-creatie, collaboratie en participatie 
de default zijn. Ze verwachten niet anders. Dat gaat ook de politieke en 
bestuurlijke besluitvorming aan.

Hoofdstuk

11



Vergadering gedreven

Vergaderingen spelen een belangrijke rol in 
besluitvorming en is op zichzelf een com-
plex proces. Daarom is er vanaf het begin 
van deze eeuw veel aandacht geweest 
voor de automatisering ervan. Gaandeweg 
zijn de eindeloze stapels papier bij griffies 
verdwenen. Papieren documenten zijn nu 
digitaal, verdeeld over agenda’s en daarbin-
nen over agendapunten. Of ze worden op 
type in lijstjes opgeslagen. Deze ordening 
fragmenteert echter het overzicht. 

Neem bijvoorbeeld een motie. Je vindt ze 
in elk RIS. Sommigen aangenomen, som-
migen verworpen. Maar wat zegt een losse 
motie? Om het belang te kunnen beoor-
delen, heb je context nodig. Is de motie 
opgevolgd en zo ja: hoe dan? Wat was 
eigenlijk de aanleiding? 

Daarbij is het ook goed om te beseffen dat 
de vergadering slechts ‘een gedeelte’ uit de 
hele besluitvormingscirkel is. Je kunt een 

bestuurambtelijk politiek

publiek

inspraak informatieinspraak informatie inspraak informatie

besluitvorming vroeger
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besluit nemen tijdens een vergadering, 
maar als er geen goede mogelijkheden zijn 
om te controleren of het besluit ook echt 
is uitgevoerd, was het een zinloos besluit 
in the first place… Wil je besluitvorming 
ondersteunen dan moet je een cirkel van 
stappen ondersteunen. En om een besluit-
vormingsproces te kunnen ondersteunen 
moet de hele cirkel van besluitvorming be-
diend worden. Dat begint dus al bij de cre-
atie van een voorstel. Logisch: denk maar 

aan burgerparticipatie, die steeds meer aan 
het begin van een proces plaatsvindt.
Om begrijpelijke redenen zijn we bij het 
ondersteunen van besluitvormingsproces-
sen de route van ‘documenten, informatie 
en vergaderingen’ ingeslagen. Alleen staan 
we nu op een punt waarin deze aanpak 
niet meer voldoet. Er is een kanteling no-
dig. Daarover gaat het volgende hoofdstuk.

besluitvorming straks
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Drie kantelingen

Voor het adequaat ondersteunen van besluitvormingsprocessen is 
een kanteling nodig. De drie ‘verkeerde’ vertrekpunten moeten zo-
gezegd ‘kantelen’. We onderscheiden drie verbonden kantelingen:

⊲ van vergaderingen naar onderwerpen; 
⊲ van documenten naar dossiers;
⊲ van informatie naar interactie.

1 - Van vergaderingen naar onderwerpen

Hoofdstuk

Waarom is een raadslid deel van de raad? Niet om te vergaderen! 
Hij wil rond een aantal onderwerpen verandering tot stand te 
brengen. Waarom volgt een inwoner of een journalist een verga-
dering? Niet vanwege de vergadering zelf. Hij of zij is geïnteres-
seerd in de uitkomst van een bepaald thema.

In de ontsluiting en ordening van de informatie van gemeentera-
den zien we echter een grote focus op de vergadering. Dat is be-
grijpelijk. Maar voor de goede ondersteuning van besluitvorming 
is het een beperkende gedachte. Nu moet iemand die grip wil 
krijgen op een onderwerp in staat zijn om in de brij aan informa-
tie de route van een onderwerp langs meerdere vergaderingen te 
traceren, omdat de wijze van ontsluiting hem daartoe dwingt.

Een ‘holistische’ benadering is meer op zijn plaats. Het onderwerp 
moet centraal komen te staan en de informatie die nodig is om 
het onderwerp te begrijpen moet overzichtelijk bij elkaar worden 
gebracht. Dat begint niet midden in het besluitvormingsproces, 
maar bij het begin, als de eerste gedachten in een digitaal stuk 
worden gegoten. Dat eindigt… misschien wel nooit, maar als het 
eindigt dan in een digitaal archief waar het relatief eenvoudig 
weer uit te halen moet zijn. Een onderwerp moet je dus kunnen 
overzien van begin- tot eindpunt, ‘van idee tot e-depot’.

2 – Van documenten naar dossiers

Wie ‘onderwerpen’ centraal wil stellen, komt bij de volgende kan-
teling: van documenten naar dossiers. Een dossier is namelijk de 
manier om grip te krijgen op een onderwerp. In een dossier breng 
je alle relevante informatie op een overzichtelijke wijze samen. 
Daarom is het beter om het denken in losse documenten te laten 
varen. We gaan toe naar het denken in dossiers, die een verzame-
ling van documenten hun context geeft. Wil je grip op besluitvor-
ming krijgen, moet je grip op dossiers krijgen. 

Niet alleen pdf

Het begrip ‘document’ is 

natuurlijk veel meer dan 

alleen een pdf. Het gaat 

ook om video-verslagen, 

digitale krantenknip-

sels, tweets en posts of 

bijvoorbeeld een tijdlijn. 

Maar denk ook aan ver-

gelijkingsdata uit andere 

gemeenten, online peilin-

gen of informatie over het 

online sentiment.
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3 – Van informatie naar interactie

Bij het smeden van plannen wordt steeds meer gelijktijdig samen-
werkt. Termen als agile, scrum en lean willen vooral zeggen dat 
groepjes mensen in veel kleine, snelle stappen een project aan-
pakken. Dat vraagt ook andere ondersteuning. Niet op document-
niveau maar op tekstblokniveau. Door te werken met losse tekst-
blokken kan informatie ook veel makkelijker hergebruikt worden. 
Meerdere betrokkenen werken zo tegelijkertijd aan een plan.  
Waar vroeger door beperkingen van de techniek een zekere  
‘volgtijdelijkheid’ noodzakelijk was, gaan we nu steeds meer toe 
naar instant-collaboratie.

Bij integrale besluitvorming zijn meerdere stakeholders betrokken 
die allemaal op enig moment behoefte hebben aan informatie en 
interactie. Om die die kantelingen te maken is een nieuwe aan-
pak nodig waarmee je van de oude naar een nieuwe situatie kunt 
overstappen. Daarvoor is Parlaeus ontwikkeld, een specialistische 
oplossing voor ondersteuning van besluitvorming van begin- tot 
eindpunt. Wat dat kan betekenen voor overheden behandelen we 
hierna.

Het aanbieden van informatie aan belanghebbenden is al lang niet 
meer genoeg. Steeds vaker willen inwoners meedenken, mee-
praten of meebeslissen. Wie politiek/bestuurlijke besluitvorming 
efficiënt wil ondersteunen moet dus rekening houden met de 
verschillende niveaus van de participatieladder. 
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Casus 3 Kapvergunning

Het leek zo eenvoudig en voorspelbaar. De aanvraag van een kapvergun-

ning. Al jaren bestond daar een soepel proces voor. Maar deze keer werden 

er schriftelijke vragen gesteld over de geplande kap van de AnneFrank 

kastanjeboom in het centrum. Een eenvoudige kapvergunning werd een 

politiek dossier goed voor maanden gesteggel. Talloze spelers wilden hun 

zegje doen. Een simpel ‘ja/nee’-besluit werd een zoektocht naar een haal-

baar compromis waar versies en varianten als rijpe kastanjes uit de boom 

vielen. Onder het kritische oog van burgers, journalisten en deskundigen 

mochten college en raad samen tot een besluit komen.

Met integrale ondersteuning van besluitvorMing:

De schriftelijke vragen vormen het begin van het dossier in Parlaeus, dat 

door de griffier wordt geopend. Daarna geeft de griffie het dossier over aan 

de gemeentesecretaris, die het neerlegt bij een behandelend ambtenaar. 

Die laat alle relevante stukken (dankzij de koppeling) uit het zaaksysteem in 

Parlaeus lopen. 

In Parlaeus ontwikkelt hij een voorstel waarbij hij met partijen binnen én bui-

ten de gemeente (online) samenwerkt. Als er aanvullend op het eerste voor-

stel dat in de raad wordt besproken nog moties of amendementen komen, 

worden die toegevoegd, samen met alle relevante videofragmenten uit de 

gemeenteraad. Zo wordt het dossier steeds rijker. Doordat alle informatie 

in het dossier is verzameld, kan het gedeelte dat ‘publiek’ moet zijn, ook 

eenvoudig online gepresenteerd worden op de raadswebsite. Zo ervaren 

buitenstaanders hoe relevant de raad is. Haar werk wordt op begrijpelijke 

wijze zichtbaar gemaakt.

Wanneer aan het slot van het proces de besluitvorming is afgerond, levert 

Parlaeus alle informatie, dankzij de koppeling, terug aan het zaaksysteem, 

zodat het gearchiveerd kan worden.
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Van begin- tot eindpunt

In Parlaeus staan dossiers (en dus onderwerpen) centraal. 
Het platform maakt samenwerking eenvoudig en onder-
steunt tegelijk de bestaande besluitvormingstrajecten via 
college-, commissie- en raadsvergaderingen.

workflow

ra
ad

si
nf

or

m
atie

vergaderondersteu
n

in
g

publiceren

Modules

De kern van het platform wordt gevormd door een work-
flow-instrument waarmee dossiers ontwikkeld en gerou-
teerd worden door de hele besluitketen. Aan deze work-
flow-module worden modules gekoppeld die zorgen voor 
a) ondersteuning van vergaderingen, b) multimediale ver-
slaglegging van vergaderingen en c) raadsinformatie. Alle 
modules gebruiken echter dezelfde bodemplaat waardoor 
data binnen het platform blijft.
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Routeren

In Parlaeus worden onderwerpen in dossiers door 
de besluitvormingsketen gerouteerd. Dat kan over-
al in de organisatie beginnen. In veel gevallen zal 
een steller of beleidsambtenaar het dossier op-
bouwen. De steller kan binnen het dossier... tot op 
tekstblok-niveau samenwerken met andere afde-
lingen, inwoners of adviseurs buiten de organisatie. 
Het dossier volgt de gewenste route tot het klaar is 
voor formele besluitvorming. 

Vergaderen

Ook de vergaderondersteuning gebeurt binnen 
Parlaeus. Zo kan het dossier afhankelijk van de 
uitkomst van een vergadering door naar het vol-
gende gremium of weer terug naar de ambtelijke 
organisatie. Het dossier groeit gaande het proces 
aan, waarbij ook meta-data wordt opgebouwd 
en doorgegeven. Zo ontstaat er ook waardevolle 
management- en auditinformatie.

Parlaeus helpt overheden in Nederland met het 
efficiënter en transparanter maken van besluitvor-
ming. De online-oplossing dient zowel de interne 
efficiency van de ambtelijke organisatie als de 
aansluiting op de bestuursafdeling. Maar het dient 
ook de representatieve en participatieve democra-
tie. Het versterkt de positie van raadsleden doordat 
het informatie beter ontsluit en raadsleden meer 
zicht geeft op inhoud en proces. Parlaeus onder-
steunt ook samenwerking met inwoners en dus de 
ruimte om te participeren. 
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Behoud van verantwoordelijkheden

Zoals al eerder aangestipt, raakt het besluitvormingsproces 
de hele keten binnen de lokale overheid. Van ambtelijk 
apparaat tot en met de raad. Daarom is het van groot be-
lang dat er samengewerkt wordt op de informatiestroom, 
maar mét behoud van afzonderlijke verantwoordelijkheid. 
Daarom voorziet Parlaeus in een uitgebreide ondersteu-
ning van rollen en rechten, zodat verantwoordelijkheden 
niet door elkaar gaan lopen.

De aanpak die Parlaeus voorstaat biedt daarom ook voor-
delen voor alle betrokkenen in het besluitvormingsproces.
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Voordelen voor...

Ambtelijke ondersteuning
⊲ Overzichtelijke digitale workflow
⊲ Makkelijk taken overdragen
⊲ Eenvoudig samenwerken
⊲ Overzicht en grip voor management
⊲ Makkelijk advies inwinnen en  

invoegen in dossiers
⊲ Samenwerking met burgers mogelijk

College
⊲ Geen papier meer, volledig   

digitale workflow
⊲ Veel meer grip op workload
⊲ Overzicht over uitstaande moties 

en toezeggingen
⊲ Onmiddellijk inzicht in    

status van dossiers
⊲ Burgers makkelijk betrekken   

Raad & Griffie
⊲ Grip op moties en toezeggingen
⊲ Gemakkelijk technische vragen stellen
⊲ Moties en amendementen in het  sys-

teem maken
⊲ Meer sturingskracht door lange-   

termijnplanning
⊲ Eenvoudig rijke multimediaverslagleg-

ging incl. stemresultaten etc.

Inwoners
⊲ Meer inzicht in besluitvormingsproces-

sen door ontsluiting in dossiers.
⊲ Meer mogelijkheden om te participeren 

door ontsluiting van informatie
⊲ Samenwerken aan dossiers met ambte-

naren en/of raadsleden

ICT
⊲ Cloud (implementatie eenvoudig)
⊲ Veilig (ISO-27001 op code,  

opslag en organisatie)
⊲ Gebruiksvriendelijk
⊲ Stabiel (up-time 99,8%)
⊲ Minder koppelingen, dus  

minder hoofdpijn.
⊲ intuïtief, weinig consultancy nodig.

Ondersteuning

Parlaeus biedt een complete ondersteuning 
voor besluitvormingsprocessen. 

⊲ Advies – Verbeteren van processen/ 
Implementatievraagstukken

⊲ Training – Gebruikstrainingen,   
masterclasses

⊲ Platform – Cloudbased besluit- 
vormingsondersteuning met modules 
voor raadsinformatie en multimedia
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Meer weten

Neem contact op met Rob Bosveld van Parlaeus: 
06 – 53 94 55 36 of mail: rob@parlaeus.nl


