
Opdrachtomschrijving adviseur concern businesscase DMS en DCV 
 
Inleiding 
De gemeente Rotterdam is voor het opstellen van een businesscase voor een concern 
documentmanagementsysteem (DMS) tezamen met een businesscase voor een gemeente 
brede document creatie voorziening (DCV)  op zoek naar een ervaren adviseur. De gemeente 
Rotterdam wil hiervoor één integrale businesscase, omdat deze trajecten steeds dichter bij 
elkaar komen en in samenhang moeten worden bezien. Parallel wordt hiernaast een  
businesscase herijkt voor het concern zaaksysteem.  
 
Aantoonbare kennis van de kwantitatieve en kwalitatieve baten en eenmalige en jaarlijks 
terugkerende kosten van documentmanagementsystemen (bij voorkeur Alfresco) is vereist; 
aantoonbare kennis van documentcreatievoorzieningen of sjabloongeneratoren is een pré. 
 
Context van de opdracht 
De gemeente Rotterdam werkt Rotterdammergericht, digitaal en zaakgewijs. Om deze ambitie 
vorm en inhoud te geven en de samenwerking en service van de gemeente te verbeteren is 
onder andere het programma GERS gestart. GERS heeft als doel om in 5 jaar de dossiers 
binnen 90% van de niet zaakgewijze processen (beleid, projecten, beheer en vergaderen) te 
digitaliseren en deze centraal te toegankelijk te maken. 

Vanuit het programma GERS is er behoefte om de huidige businesscase te herijken en het 
gewenste vervolgtraject, met bijbehorende kosten en baten, te bepalen. Input hiervoor is de 
impactanalyse naar de migratie van de oude DMS-en naar één centraal DMS. Deze 
impactanalyse wordt de komende weken afgerond. Eveneens is voor de aanschaf, 
implementatie en gebruik van een gemeente brede DCV een concern businesscase nodig. 
 
Vanwege de onderlinge afhankelijkheden tussen het programma en de DCV, worden deze 
onderdelen in onderlinge samenhang opgesteld in één businesscase. De adviseur werkt 
daarbij samen met de expert die de businesscase voor het concernzaaksysteem herijkt.  

De programmamanager GERS en beoogd systeemeigenaren hebben een sturende rol bij het 
opstellen van de concern businesscase. Daarnaast is er een integrale opdrachtgever en 
projectleider om intern de verbinding te realiseren en de kwaliteit te bewaken.  

 
De functie 
De adviseur zal de businesscase opstellen, inclusief de kosten/baten analyses ten behoeve 
van één of enkele uitrol-scenario’s. De adviseur draagt zorg voor het: 
 

 Ondersteunen van kennishouders bij het verzamelen en aanleveren van benodigde 
informatie; 

 Betrekken van stakeholders bij de ontwikkeling van de businesscase; 

 Inhoud afstemmen met de projectleider alsook rapporteren over de voortgang; 

 Actief bijdragen aan de ontwikkeling en het uitdragen van de businesscase. 

Het profiel van de adviseur is beschreven in het intakeformulier van de DAS-procedure. 


