1.3. Het Puttense Model van het Documentair Structuurplan
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Specifieke werkprocessen:
-bestuurlijke besluitvorming;
-emoties en amendementen;
-in- en uitgaande post;
-interne processen (zaken);
-archiefvorming;
-facturen;
-meldingen openbare ruimte;
-verordeningen;
-omgevingsvergunningen;
-contractbeheer.

De Kennis- en Handelingenbank vormt het hart van het Documentair Structuurplan.
De Kennis- en Handelingenbank is in hoofdzaak een digitale (Verseon) aangelegenheid.
Het opstellen van afdelingskaarten gebeurt aan de hand van dossiers en overleg met de vakafdelingen.
De begrotingsstructuur is leidend .Het trefwoord duidt het proces/zaak aan. Om een voorbeeld te geven van hoe relaties tussen trefwoorden
met andere gegevens tot stand worden gebracht, treft u hieronder relaties aan van trefwoorden met onderwerp.
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Digitaal wordt de afdelingskaart zo ingericht dat d.m.v. hyperlinken de hierboven weergegeven opsomming van gegevens afzonderlijk
zichtbaar wordt. Met name voor de procesbeschrijving is dat van belang.
Zie programma Verseon®
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